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ΣΥΝΟΨΗ 
 

Οι σύγχρονες συνθήκες αγοράς και ανταγωνισµού απαιτούν µια 

έντονη προσπάθεια δηµιουργίας νέων προϊόντων, η οποία γίνεται 

αντιληπτή και από τους υψηλούς αριθµούς προγραµµάτων νέων 

προϊόντων που συνεχώς καταγράφονται. Για την επιτυχία νέων 

προϊόντων χρειάζεται αναπτυξιακή στρατηγική. Καθώς όλα τα προϊόντα 

αργά ή γρήγορα έρχονται στο στάδιο της ωρίµανσης και του κορεσµού 

(γήρανση του προϊόντος) προκαλώντας µείωση στα κέρδη, κάθε εταιρεία 

που ενδιαφέρεται να διατηρηθεί ανταγωνιστική και κερδοφόρα, πρέπει 

συνεχώς να παρουσιάζει προϊόντα καλύτερα σε απόδοση και ποιότητα 

από τα ανταγωνιστικά. Τα ίδια  δεδοµένα  ισχύουν και στα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. 

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία θα ασχοληθούµε µε την 

εισαγωγή ενός νέου προϊόντος στην αγορά γενικότερα και ειδικότερα 

ενός τραπεζικού προϊόντος.  

Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται οι παράγοντες που µπορούν να 

λειτουργήσουν ως πηγές έµπνευσης για τη δηµιουργία νέου προϊόντος, 

καθώς επίσης δίνεται απάντηση στο ερώτηµα για το ποια είναι η 

κατάλληλη χρονική στιγµή να εισάγει µια επιχείρηση ένα νέο προϊόν 

στην αγορά. Στο ίδιο κεφάλαιο αναλύονται οι λόγοι αποτυχίας του νέου 

προϊόντος, καθώς και τρόποι οι οποίοι θα µπορούσαν να συµβάλουν 

θετικά ώστε το νέο προϊόν να επιτύχει. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται λόγος αποκλειστικά για το πώς θα 

πρέπει να εισαχθεί στην αγορά ένα νέο τραπεζικό προϊόν, µε σκοπό την 

εδραίωση του µέσα σε αυτήν και τις αυξηµένες πωλήσεις. Αρχικά γίνεται 

αναφορά στις διαφορές ενός τραπεζικού προϊόντος από κάποιο άλλο 

προϊόν. Στη συνέχεια ορίζεται η φιλοσοφία του τραπεζικού µάρκετινγκ 

και ο ρόλος που διαδραµατίζει ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της 
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τράπεζας. Στην τελευταία παράγραφο, αναλύεται η διαδικασία 

ανάπτυξης νέων χρηµατοπιστωτικών προϊόντων. 

Το τρίτο µέρος της διπλωµατικής αποτελεί την πρακτική εφαρµογή 

όσων προηγήθηκαν στα προηγούµενα κεφάλαια. Συγκεκριµένα, 

αναφέρεται η διαδικασία εισαγωγής δύο τραπεζικών προϊόντων της 

Alpha Bank, το πρώτο από τη ∆ιεύθυνση Στεγαστικής Πίστεως και το 

δεύτερο από τη ∆ιεύθυνση Πιστωτικών Καρτών. 
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“δια βίου µάθησης”. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω το µέλλοντα 

σύζυγό µου για την κατανόηση, την υποµονή και τη στήριξη του από την 

αρχή του µεταπτυχιακού προγράµµατος και ειδικότερα τους τελευταίους 

µήνες της προσπάθειας µου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Μια εγκαθιδρυµένη εταιρεία που έχει φτάσει σε µια ηλικία όπου η 

καινοτοµία είναι αναγκαία και δεν είναι σε θέση να καινοτοµήσει, είναι 

καταδικασµένη σε παρακµή και αφανισµό. Και µια ∆ιοίκηση, η οποία σε 

µια τέτοια περίοδο δε γνωρίζει πώς να επιφέρει την καινοτοµία, είναι 

ανεπαρκής και ανίκανη να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. 

Με τον όρο καινοτοµία (innovation) εννοούµε τη διαδικασία 

εκείνη όπου ενεργοποιείται στην πράξη µια εφεύρεση (invention). Η 

εφεύρεση αποτελεί µια πρακτική εξεύρεσης νέων τρόπων και τεχνικών, 

ως επί το πλείστον φθηνότερων από άποψη κόστους και πιο 

αποτελεσµατικών, που οδηγούν σε χρήσιµες και επικερδείς ενέργειες. 

Αποτελεί δηλαδή µια τεχνολογική ή επιστηµονική δραστηριότητα, σε 

αντίθεση µε την καινοτοµία όπου συνδέεται µε την παροχή 

επιχειρηµατικών αποφάσεων. Η εµφάνιση των χρηµατοοικονοµικών 

καινοτοµιών συµβαδίζει, κατά κύριο λόγο µε την εξέλιξη των 

ανεπτυγµένων τραπεζικών συστηµάτων των ΗΠΑ και των χωρών της 

∆υτικής Ευρώπης, αλλά και µε την προσπάθεια αναµόρφωσης και 

εκσυγχρονισµού µη ανεπτυγµένων τραπεζικών συστηµάτων την 

τελευταία δεκαετία, όπως αυτό της Ελλάδος. 

Κάθε χρηµατοοικονοµική καινοτοµία, µε την µορφή είτε ενός 

προϊόντος/εργαλείου, είτε µιας διαδικασίας, είτε µιας στρατηγικής, 

µπορεί να θεωρηθεί ως ένας συνδυασµός µιας ποικιλίας ιδιοτήτων, όπως 

η απόδοση, ο κίνδυνος, η ρευστότητα, η εµπορευσιµότητα, το µέγεθος, η 

χρονική διάρκεια, ο τρόπος καθορισµού της τιµής (τιµολόγηση) και το 

τµήµα της αγοράς που απευθύνεται. Η διαδικασία της 

χρηµατοοικονοµικής καινοτοµίας, ως ο πλέον “νεοσύστατος” κλάδος της 
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Χρηµατοοικονοµικής Επιστήµης, µε την δυναµική που έχει αναπτύξει τα 

τελευταία χρόνια έχει προσφέρει στο παγκόσµιο χρηµατοοικονοµικό 

γίγνεσθαι µια σειρά από καινοτοµικά προϊόντα και διαδικασίες, τα οποία 

είτε αποτελούν αποτελέσµατα αυθύπαρκτων τεχνικών και πρακτικών 

εµφανίσιµων για πρώτη φορά, είτε δηµιουργήθηκαν από την 

τροποποίηση βασικών ιδεών πάνω στις οποίες οφείλουν την ύπαρξή τους 

προϋπάρχοντα εργαλεία και διαδικασίες. 

Γενικά, κάθε επιχείρηση επιβάλλεται να αναλύει τα προϊόντα της 

για να µπορεί να είναι βέβαιη για τη διατήρηση και την αύξηση των 

πωλήσεων καθώς και για την αποτελεσµατική αντίδραση της σε 

παρόµοιες κινήσεις των ανταγωνιστών της, υπαρκτών και δυνητικών. 

Παράλληλα, µε αυτό τον τρόπο µία επιχείρηση είναι σε θέση να 

αντιµετωπίζει και να χρησιµοποίει προς όφελος της τις αλλαγές στην 

τεχνολογία και να προσαρµόζεται στις µεταβολές των προτιµήσεων και 

των αναγκών των πελατών της.  

Η καινοτοµία, η εξωστρέφεια, η επένδυση στη γνώση, αποτελούν 

τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τη θεµελίωση µιας σταθερής προοπτικής 

για τη µακροπρόθεσµη οικονοµική ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο.  

Ένα µοντέλο διατηρήσιµης ανάπτυξης στηρίζεται στην αύξηση της 

παραγωγικότητας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την 

εξωστρέφεια. Αυτά προϋποθέτουν κυρίως υψηλού επιπέδου Παιδεία, 

επένδυση στη γνώση, ανάπτυξη της τεχνολογίας και της καινοτοµίας. 

Όπως κάθε άλλη επιχείρηση, έτσι και κάθε Τραπεζικός Οργανισµός θα 

πρέπει να διασφαλίσει ένα περιβάλλον όπου οι καινοτόµες ιδέες θα 

µπορούν να µετουσιώνονται σε χρήσιµα προϊόντα και υπηρεσίες για την 

παγκόσµια αγορά. Η διαµόρφωση ενός τέτοιου περιβάλλοντος απαιτεί 

διαρθρωτικές αλλαγές σε πολλούς τοµείς, µεταξύ αυτών και την Παιδεία, 

αλλά και συγκεκριµένες ενέργειες για την ενίσχυση της 

επιχειρηµατικότητας και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, που θα αναλάβουν 
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το ρίσκο να µετατρέψουν την καινοτοµία από ιδέα σε πράξη, προς 

όφελος της κοινωνίας.  

Η Dr. Hockfield αναφέρει ότι για να αναπτυχθεί το «οικοσύστηµα 

της καινοτοµίας», υπάρχουν τέσσερεις προϋποθέσεις: α) 

Ανταγωνιστικότητα για τους καλύτερους ανθρώπους και τις καλύτερες 

ιδέες που οδηγεί σχεδόν πάντα στην αριστεία, β) Ευελιξία σε συστήµατα 

και υποδοµές ώστε να διευκολύνεται πάντα η ανάπτυξη του πνεύµατος 

και των ιδεών, γ) σοβαρή και διαχρονική επένδυση στον τοµέα της 

Έρευνας, µε γνώµονα την επιστηµονική ελευθερία και δ) «ανοιχτοί 

πνευµατικοί ορίζοντες» µια και έχει παρατηρηθεί ότι η καινοτοµία ανθίζει 

µε την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών και την αξιοποίηση τους από όπου 

κι αν αυτές προέρχονται.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ:ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

 
 

2.1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
Η µελλοντική οικονοµική ευρωστία µιας εταιρείας βασίζεται στην 

επιτυχηµένη διαχείριση των υπαρχόντων και µελλοντικών της 

προϊόντων. Όταν αναφέρουµε τη λέξη προϊόν εννοούµε ένα σύστηµα 

υλικών και άυλων στοιχείων που δια µέσου των χρησιµοτήτων 

δηµιουργεί ωφέλεια. Προϊόν µπορεί να είναι µια ιδέα, ένα αγαθό, µια 

υπηρεσία ή ένας οποιοσδήποτε συνδυασµός αυτών των τριών. Κάθε 

προϊόν µπορεί να θεωρηθεί σαν ένα σύνολο τεχνικών και συµβολικών 

χαρακτηριστικών. Τα χαρακτηριστικά αυτά από οικονοµικής σκοπιάς 

είναι αξίες, γιατί και κόστος παραγωγής έχουν και ενσωµατώνουν 

χρησιµότητες που µπορούν να δηµιουργούν ωφέλεια σε αυτούς που 

αγοράζουν το προϊόν που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Η διαχείριση της 

νέας και της υπάρχουσας πολιτικής προϊόντων (σύλληψη, κατασκευή, 

προώθηση) αποτελεί αναπόσπαστο παράγοντα για την επιτυχία των 

στρατηγικών στόχων µιας εταιρείας.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται αναλυτικά ποιες είναι οι πηγές 

έµπνευσης νέων προϊόντων, καθώς επίσης το πότε και πώς µια 

επιχείρηση θεωρεί ότι είναι η κατάλληλη χρονική στιγµή να εισάγει ένα 

νέο προϊόν στην αγορά. Γίνεται ερµηνεία της έννοιας “νέο προϊόν” και σε 

επόµενες παραγράφους αναλύονται οι δυσκολίες επιτυχίας νέων 

προϊόντων, οι λόγοι αποτυχίας τους στην αγορά, αλλά και το πώς θα 

µπορούσαν να εδραιωθούν σε αυτήν έναντι των ανταγωνιστικών 

προϊόντων. Στην τελευταία παράγραφο αναφέρεται η όλη διαδικασία  
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που θα πρέπει να ακολουθηθεί από µια επιχείρηση που θέλει να εισάγει 

νέο προϊόν στην αγορά µε επιτυχία. 

 

2.2) ΠΗΓΕΣ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  

 
Ο κυριότερος παράγοντας στην πράξη που πιέζει προς την 

κατεύθυνση δηµιουργίας νέων προϊόντων είναι οι συχνές αλλαγές στις 

επιθυµίες των καταναλωτών. Αν και οι ανάγκες των καταναλωτών στη 

βάση τους παραµένουν οι ίδιες, ο τρόπος που εκφράζονται και οι 

επιθυµίες που αναπτύσσονται για την κάλυψη τους, µεταβάλλονται στο 

χρόνο. Στο σηµείο αυτό καλούνται οι επιχειρήσεις να προσαρµόσουν την 

παραγωγής τους ανάλογα µε τις συνθήκες και τις τάσεις που επικρατούν 

κάθε φορά στην αγορά.  

∆ύο ακόµα γεγονότα που είναι υπεύθυνα για τη δηµιουργία νέων 

προϊόντων είναι: (α) της εξαγοράς και (β) της ανάπτυξης. Η εξαγορά 

µπορεί να αναφέρεται σε εξαγορά µικρότερων εταιρειών από µία 

µεγαλύτερη, σε εξαγορά  µιας πατέντας ή µιας άδειας κατασκευής. Η 

ανάπτυξη προσδιορίζεται ως εσωτερική ανάπτυξη, η οποία προέρχεται 

από το τµήµα έρευνας και ανάπτυξης, αλλά και ως εξωτερική ανάπτυξη η 

οποία συνδυάζεται από το τµήµα έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και από 

την ανάγκη ανάπτυξης νέου προϊόντος εξαιτίας γεγονότων που 

διαδραµατίζονται στην αγορά. 

Οι πηγές έµπνευσης νέων ιδεών είναι αρκετές: 

1. οι καταναλωτές, καθώς αυτοί εκφράζουν τις ανάγκες και τις 

επιθυµίες τους. Η συγκέντρωση των ιδεών αυτών µπορεί να γίνει 

µε σχετικές έρευνες, δοκιµές, εστιασµένες οµαδικές συζητήσεις, 

σύστηµα προτάσεων και παραπόνων των καταναλωτών. 

2. οι εργαζόµενοι της εταιρείας. ∆ηµιουργία µιας επιχειρησιακής 

κουλτούρας, που θα ενθαρρύνει και θα ανταµείβει κάθε 
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εργαζόµενο που αναζητά και προτείνει επιτυχηµένες νέες ιδέες για 

τη βελτίωση της παραγωγής των προϊόντων και των υπηρεσιών 

της εταιρείας. 

3. οι ανταγωνιστές. Τα προϊόντα των ανταγωνιστών µπορούν να µας 

δώσουν ιδέες για να καλυτερεύσουµε τα δικά µας προϊόντα ή να 

δηµιουργήσουµε νέα. 

4. οι πωλητές. Αυτοί είναι που έρχονται σε προσωπική επαφή µε 

τους καταναλωτές γνωρίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις ανάγκες 

τους και τα παράπονα τους.  

 

Οι περισσότερες επιχειρήσεις που είναι ήδη εγκαθιδρυµένες 

στην αγορά και έχουν φτάσει σε µια ηλικία, θα πρέπει να 

καινοτοµήσουν, ώστε να συνεχίσουν να είναι ανταγωνιστικές. Η 

επιτυχία µας εταιρείας στο να αναπτύσσεται, να έχει µεγάλες 

πωλήσεις, να συναγωνίζεται τους ανταγωνιστές της είναι άµεσα 

εξαρτηµένη από την ικανότητα που έχει να συµβαδίζει µε τις 

παρούσες και τις µελλοντικές ανάγκες της αγοράς. 

 

2.3) Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

 

Κατά την εισαγωγή ενός νέου προϊόντος στην αγορά θα πρέπει να 

ληφθεί υπόψη και η αντίδραση του ανταγωνισµού. Οι ανταγωνιστές 

αντιδρούν σφόδρα κατά την εισαγωγή νέου προϊόντος στην αγορά, όταν 

αντιλαµβάνονται το προϊόν αυτό ως εχθρικό ή όταν προβλέπουν ότι η 

εισαγωγή αυτή θα µειώσει το ποσοστό κερδοφορίας ή τη µερίδα 

πωλήσεων τους στην αγορά. Η ένταση της σχέσης ανάµεσα στις 

αποφάσεις εισαγωγής ενός νέου προϊόντος και τα αντιλαµβανόµενα από 

την αγορά σηµάδια σχετίζονται µε τα χαρακτηριστικά του κλάδου (πχ 

ρυθµός ανάπτυξης, εµπόδια εισόδου-εξόδου) και των χαρακτηριστικών 
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της εταιρείας που εισάγει το προϊόν στην αγορά (πχ επιθετική φήµη, 

µερίδα πωλήσεων στον κλάδο).  

Το πρώτο σήµα που γίνεται αντιληπτό στην αγορά είναι της 

εχθρότητας, το οποίο αναφέρεται στο κατά πόσο οι κινήσεις της 

εταιρείας που εισάγει το νέον προϊόν γίνονται αντιληπτές από τους 

αντιπάλους ως εχθρικές. 

Το δεύτερο σήµα είναι της δέσµευσης, το οποίο σχετίζεται µε το 

κατά πόσο οι ανταγωνιστές αντιλαµβάνονται ότι η εταιρεία έχει 

δεσµευθεί σηµαντικά για την επιτυχία του προϊόντος στην αγορά. 

Το τρίτο σήµα σχετίζεται µε την επίδραση που θα έχει η εισαγωγή 

του νέου προϊόντος της εταιρείας στην κερδοφορία των ανταγωνιστών. 

Ύστερα από µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί στο παρελθόν, 

υπάρχει άµεση σχέση ανάµεσα σε αποφάσεις εισαγωγής νέου προϊόντος 

στην αγορά και αντιλαµβανόµενα σήµατα από την αγορά. Για 

παράδειγµα ένα νέο προϊόν µε µεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 

θεωρείται από τους παράγοντες της αγοράς ως εχθρική κίνηση µε 

σηµαντικές επιπτώσεις. Ως εχθρικές πρακτικές µπορούν να θεωρηθούν 

επίσης η συντηρητική τιµολόγηση και η εντατική διαφήµιση για ένα νέο 

προϊόν. Η συσχέτιση µεταξύ των εχθρικών και των σηµάτων δέσµευσης 

είναι θετική µε την ένταση της αντίδρασης, ενώ τα σήµατα 

αντιλαµβανόµενων επιπτώσεων σχετίζονται θετικά µε την ταχύτητα 

αντίδρασης. 

 

2.4) ΝΕΟ ΠΡΟΙΟΝ  

 
Η καινοτοµία, θα µπορούσε να πει κανείς, ότι είναι συνώνυµο 

της ύπαρξης νέου προϊόντος. Λέγοντας νέο προϊόν θα πρέπει να 

διευκρινίζεται σε σχέση µε τι είναι νέο. Μια επιχείρηση που παράγει για 

πρώτη φορά ένα νέο προϊόν, τότε το προϊόν είναι νέο για αυτήν, έστω και 
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αν άλλες επιχειρήσεις ήδη το παράγουν. Όταν ένας καταναλωτής 

αγοράζει για πρώτη φορά ένα προϊόν, τότε το προϊόν αυτό είναι ένα νέο 

για αυτόν, έστω και αν προϋπήρχε στην αγορά εδώ και πολύ καιρό. 

Τέλος, όταν ένα προϊόν πρωτοεµφανίζεται στην αγορά, τότε το προϊόν 

αυτό είναι νέο για αυτήν.  

Σε µελέτες που έγιναν τη δεκαετία του 80, ως νέα προϊόντα 

χαρακτηριζόταν προϊόντα τα οποία είχαν υποστεί τροποποιήσεις από ήδη 

υπάρχοντα προϊόντα, ενώ άλλα αποτελούσαν καινοτοµία για την 

εταιρεία. 

 

• Ανακαλύψεις (δηµιουργούν νέα προϊόντα)   10% 

• Νέες σειρές (είσοδο σε υπάρχουσα αγορά)   20% 

• Προσθήκες σε υπάρχοντες σειρές, επέκταση προϊόντων 26% 

• Τροποποιήσεις, βελτιώσεις υπαρχόντων προϊόντων 26% 

• Επανατοποθέτηση στην αγορά- στόχος (νέα αγορά 

µε νέο marketing mix)       7% 

• Αναθεώρηση υπάρχοντος προϊόντος (µε ίδια απόδοση,  

αλλά µικρότερο κόστος)      11% 

 

Στην βιοµηχανία πλέον, το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 

προέρχεται από την ικανότητα της επιχείρησης να εισάγει ένα νέο, καλά 

σχεδιασµένο προϊόν την κατάλληλη χρονική στιγµή. Καθώς η διάρκεια 

ζωής ενός προϊόντος συνεχώς µειώνεται, ο σχεδιασµός ενός νέου 

προϊόντος θεωρείται για την επιχείρηση ένα είδος προστασίας από τον 

έντονο ανταγωνισµό. Αυτό στο οποίο θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 

σηµασία όταν µία επιχείρηση θελήσει να δηµιουργήσει ένα νέο προϊόν 

είναι η καλή συνεργασία του τµήµατος παραγωγής και του τµήµατος 

µάρκετινγκ, καθώς το τµήµα παραγωγής καλείται να σχεδιάσει και να 
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παράγει ένα προϊόν το οποίο θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην τιµή και 

στα λειτουργικά κριτήρια που έχουν τεθεί από το τµήµα µάρκετινγκ. Η 

ανταγωνιστικότητα ενός νέου προϊόντος ενισχύεται από πολλούς 

παράγοντες, όπως για παράδειγµα από την τιµή της α΄ ύλης παραγωγής. 

Επίσης, η επιτυχία ενός νέου προϊόντος εξαρτάται από παράγοντες όπως 

η ύπαρξη ή µη υποκατάστατων αγαθών που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν ως πρώτη ύλη για την παραγωγή του.  

Η συντριπτική πλειοψηφία νέων προϊόντων αντί να είναι 

επαναστατικές καινοτοµίες, αποτελούν βελτιώσεις και παραλλαγές 

παλιών. Ο ελάχιστος αριθµός των επαναστατικά νέων προϊόντων 

οφείλεται στα εξής αίτια: 

 

Α) στο υψηλό κόστος έρευνας και αναπτύξεως τους (Ε & Α) 

Β) στο απαιτούµενο µεγάλο µέγεθος της αγορά, ώστε µε τις υψηλές 

πωλήσεις να αποσβεσθεί το  κόστος Ε & Α 

Γ) στη νοµική και πρακτική αδυναµία αποτελεσµατικής προστασίας των 

δικαιωµάτων ευρεσιτεχνίας σε διεθνές επίπεδο 

∆) στο µεγάλο χρόνο αναµονής (lead time) µεταξύ της αποφάσεως για    

Ε & Α και της κανονικής παραγωγής 

Ε) στον κίνδυνο αχρηστεύσεως µεγάλων κεφαλαίων, επενδυµένων σε 

πάγια στοιχεία, όταν η τεχνολογία παραγωγής του νέου προϊόντος είναι 

τελείως διαφορετική και απαιτεί νέα πάγια 

Στ) στο γρήγορα µεταβαλλόµενο περιβάλλον που αλλάζει και τις 

ανάγκες των αγοραστών 

Το αν µια εταιρία διαχειρίζεται επιτυχώς το χαρτοφυλάκιο 

παραγωγής νέων προϊόντων εξαρτάται από την επιλογή της κατάλληλης 

ιδέας προς ανάπτυξη, την εκλογή νέων αγορών (ή νέων τµηµάτων των 

ήδη υπαρχόντων αγορών) και τεχνολογικών πεδίων. Επίσης, όσο 

καλύτερη οργάνωση έχει µία εταιρία στη διαδικασία παραγωγής και στη 
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χρήση των παραγωγικών και προωθητικών πόρων τόσο πιο µεγάλη 

επιτυχία θα διακρίνει τη συγκεκριµένη εταιρία στην παραγωγή νέων 

προϊόντων.  

 

2.5) ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ∆ΥΣΚΟΛΗ Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

 

Η επιτυχία νέων προϊόντων στην αγορά επηρεάζεται από αρκετούς 

παράγοντες και πολλές φορές είναι δύσκολο να πραγµατοποιηθεί. Οι 

εξωτερικοί παράγοντες που µπορεί να υφίστανται είναι οι εξής: 

• Έλλειψη νέων εµπορικά εκµεταλλεύσιµων ιδεών 

• Μικρότερα τµήµατα αγορά από απαιτούµενα για µεγάλες 

πωλήσεις και συνεπώς απόσβεση κόστους έρευνας και ανάπτυξης 

• Κοινωνικοί και κρατικοί παρεµβατισµοί (προδιαγραφές, ασφάλεια, 

περιβάλλον, οικολογία) 

• Νοµική και πρακτική αδυναµία κατοχύρωσης δικαιωµάτων 

ευρεσιτεχνίας σε εθνικό και προπάντων διεθνές επίπεδο 

• Αυξηµένο κόστος ανάπτυξης. Το κόστος έρευνας και ανάπτυξης 

και οι επενδύσεις σε νέο εξοπλισµό για την παραγωγή του νέου 

προϊόντος ενδέχεται να είναι αρκετά υψηλά, όταν ταυτόχρονα η 

παραγωγή και η ενσωµάτωση του νέου προϊόντος στην αγορά να 

απαιτούν χρόνο. Το γεγονός αυτό ίσως να είναι ολέθριο για την 

εταιρεία, καθώς µπορεί να µην έχει µεγάλα περιθώρια χρόνου για 

την σηµείωση κερδών από την παραγωγή του νέου προϊόντος.  

• Lead time (χρόνος µεσολάβησης) 

• Έντονος ανταγωνισµός, γρήγορη µίµηση 

• ∆υσκολίες διανοµής 

• Μεγάλη ταχύτητα αλλαγής του περιβάλλοντος, που επιφέρει 

αλλαγές στις ανάγκες και επιθυµίες των καταναλωτών 
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Σε ότι αφορά την δυσκολία επιτυχίας νέων προϊόντων εντοπίζονται 

και εσωτερικοί ανασταλτικοί παράγοντες µερικοί από τους οποίους είναι 

οι ακόλουθοι: 

• Μια ιδέα που δεν υποστηρίζεται από έρευνα, αλλά από υψηλά 

ιστάµενο πρόσωπο 

• Ανάγκη νέων επενδύσεων σε πάγια κεφάλαια, στην περίπτωση που 

απαιτείται από την παραγωγή του νέου προϊόντος 

• Υπερτίµηση του µεγέθους της αγοράς 

• Μεγάλο χρονικό διάστηµα που απαιτείται από την απόφαση τους 

τµήµατος έρευνας και ανάπτυξης έως την παραγωγική διαδικασία 

• Λάθος σχεδιασµός 

• Υψηλό κόστος έρευνας και ανάπτυξης 

• Λάθος τακτική τοποθέτησης, τιµολόγησης και προβολής 

• Λάθος εκτίµηση ανταγωνισµού 

• Λάθος κοστολόγηση και προϋπολογισµός 

• Ο µη ορισµός από τη διοίκηση της εταιρείας των πλαισίων της 

επιχειρηµατικής δράσης και συνεπώς ούτε της γκάµας προϊόντων 

που θέλει να ασχοληθεί ουσιαστικά 

• Κακός υπολογισµός του χρόνου απόσυρσης ενός προϊόντος που 

παρουσιάζει σηµεία παρακµής και του χρόνου προώθησης ενός 

νέου προϊόντος, που θα το αντικαταστήσει. Αυτό οφείλεται στο ότι 

ο κύκλος ζωής των προϊόντων µειώνεται όλο και περισσότερο 

• Η έλλειψη οργανωτικής οµαδικής εργασίας. ∆ηλαδή το τµήµα του 

µάρκετινγκ θα πρέπει να έχει άµεση σχέση µε το τµήµα έρευνας 

και ανάπτυξης, καθώς και µε το τµήµα παραγωγής. Ο υπεύθυνος 

του τµήµατος µάρκετινγκ είναι αναγκαίο να έρθει σε επαφή µε 

κόσµο µέσα από την επιχείρηση, να ελέγξει το εσωτερικό 
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µικρόκοσµο της επιχείρησης, να ακούσει τις απόψεις συναδέλφων 

του, ώστε να γνωρίζει το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και 

µειονέκτηµα του νέου προϊόντος.  

• Χάσιµο της πρωτοπορίας λόγω καθυστέρησης της προώθησης του 

νέου προϊόντος, επιβάλλει στην εταιρεία έκτακτα έξοδα 

(περισσότερη διαφήµιση) και προκαλεί χάσιµο εσόδων από τη 

µείωση των πωλήσεων. Από την άλλη µεριά όµως το να 

προωθήσει το πλεονέκτηµα της πρωτοπορίας, χωρίς να έχει 

ολοκληρώσει τον έλεγχό του, είναι και αυτό καταστροφικό. 

 

2.6) ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

 

Σε ποσοστό 30% µε 80% τα νέα προϊόντα αποτυγχάνουν µε 

σοβαρό κόστος στην εταιρεία αλλά και στη διοίκηση της. Ορισµένες 

µελέτες εντόπισαν ως κύριους λόγους αποτυχίας νέων προϊόντων τους 

εξής παρακάτω: 

1. Ο µη επακριβώς ορισµός και κατανόηση των αναγκών των 

πελατών. Από τα πρώτα κιόλας στάδια ανάπτυξης του νέου 

προϊόντος θα πρέπει να έχει γίνει σωστή αποτίµηση των αναγκών 

του καταναλωτή, διαφορετικά το νέο προϊόν θα έχει χλιαρή 

αποδοχή από την αγορά και η µετέπειτα ανάπτυξη του θα είναι 

ακόµα πιο δύσκολη. 

2. Ο µη συνεχής έλεγχος κατά τη διαδικασία παραγωγής του νέου 

προϊόντος και η υιοθέτηση σειριακής µορφής διαδικασίας 

ανάπτυξης. Όταν ο καθένας κατά την παραγωγική διαδικασία 

ελέγχει µόνο το στάδιο της παραγωγής για το οποίο είναι 

υπεύθυνος, ενώ δεν υπάρχει κανένας υπεύθυνος για τον έλεγχο 

όλου του έργου, τότε στην περίπτωση παραγωγικού λάθους αυτό 
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µετατοπίζεται όλο και πιο κοντά στην ολοκλήρωση του έργου µε 

αποτέλεσµα οι διορθώσεις να κοστίζουν περισσότερο.  

3. Η µη ύπαρξη επικοινωνίας µεταξύ των τµηµάτων και των ατόµων 

της εταιρείας. Όσο µεγαλώνει ένας οργανισµός, τόσο µεγαλώνουν 

και τα κανάλια επικοινωνίας, λειτουργώντας ως περιοριστικός 

παράγοντας. Επιπλέον, αρκετές είναι οι φορές που η διοίκηση της 

επιχείρησης δεν εξηγεί το όραµα και τη στρατηγική της, ώστε το 

κάθε τµήµα να δίνει τη δική του ερµηνεία στην προσπάθεια 

ολοκλήρωσης ενός νέου προϊόντος και στο τέλος να µην 

παίρνονται οι σωστές αποφάσεις. 

 

2.7) ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

 

Η επιτυχία µιας εταιρίας στο να αναπτύσσεται, να έχει υψηλές 

πωλήσεις και να συναγωνίζεται τους ανταγωνιστές της, διατηρώντας το 

µερίδιο αγοράς της σε σταθερά επίπεδα είναι άµεσα εξαρτηµένη από την 

ικανότητα της να ευθυγραµµίζει την παρούσα και µελλοντική παραγωγή 

της στις ανάγκες της αγοράς. Ωστόσο, δύο από τους κυριότερους 

παράγοντες που συµβάλλουν στην επιτυχία νέων προϊόντων είναι: 

 

Α) Η αποτελεσµατική οργάνωση, που σηµαίνει ξεκάθαρος ορισµός του 

πεδίου αναπτυξιακής στρατηγικής, καθώς και ξεκάθαρη απόφαση των 

χρηµάτων που θα διατεθούν για το νέο προϊόν. Η διοίκηση της 

επιχείρησης θα πρέπει να προβλέπει το µέλλον των υπαρχόντων 

κατηγοριών και σειρών των προϊόντων και ταυτόχρονα να ψάχνει 

κατηγορίες και κλάδους που θα παρουσιάσουν στο µέλλον ενδιαφέρον. Ο 

στρατηγικός ρόλος που θα κληθεί να διαδραµατίσει το νέο προϊόν είναι 

αναγκαίο να είναι ξεκάθαρος. Επιπλέον, η δοµή και η οργάνωση της 

εταιρίας θα υποστεί κάποιες αλλαγές µε την πρόσληψη νέων στελεχών 
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παραγωγής, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για τις λειτουργίες των νέων 

προϊόντων, καθώς και µε την έναρξη νέων τµηµάτων εξέτασης και 

οργάνωσης των νέων παραγωγικών διαδικασιών. Τα κριτήρια 

αξιολόγησης υλοποίησης προτάσεων, µαζί µε το ποσοστό σηµαντικότητας 

τους εµφανίζονται παρακάτω: 

 

� διατήρηση image καινοτόµου και πρωτοπόρου εταιρείας  46% 

� υπεράσπιση µεριδίου      44% 

� είσοδος σε νέα αγορά      37% 

� εκµετάλλευση τεχνολογίας µε νέο τρόπο   27% 

� εκµετάλλευση δυνάµεων διανοµής    24% 

 

Όλα αυτά τα κριτήρια έχουν ως στόχο την αύξηση κερδοφορίας της 

επιχείρησης ή την µεγαλύτερη διείσδυση της στην αγορά. 

Η υιοθέτηση της µεθόδου παραγωγής Just In Time (JIT)  µπορεί 

να εφαρµοσθεί και στη µεταβίβαση πληροφοριών, κατά τη διαδικασία 

ανάπτυξης νέου προϊόντος, βελτιώνοντας σηµαντικά την οργάνωση 

παραγωγής. Όταν επιτρέπεται σε κάθε τµήµα να ολοκληρώσει το 100% 

της αποστολής του, πριν περάσει το σχέδιο στο επόµενο τµήµα 

(κλασσική µέθοδος), κάθε τµήµα οφείλει να παράγει ένα τέλειο προϊόν, 

αποδεκτό από τα επόµενα τµήµατα, έτσι ώστε το σύστηµα να λειτουργεί 

αποδοτικά. Αυτό ωστόσο είναι αρκετά δύσκολο να συµβεί, καθώς τα 

πρώτα τµήµατα παραγωγής χρειάζονται πληροφόρηση από τα επόµενα, 

σχετικά µε τις προδιαγραφές του σχεδίου. Η πληροφόρηση όµως αυτή θα 

είναι δύσκολο να επιτευχθεί, πριν τα επόµενα τµήµατα παραλάβουν το 

προϊόν. Η µεταφορά των πληροφοριών σε µικρές “παρτίδες” θα 

βελτιώσουν το σύστηµα, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι η πληροφορία δεν 

είναι τέλεια. Η εφαρµογή της µεθόδου JIT απαιτεί οργανωτική δοµή µε 

βάση το προϊόν και όχι µε τις λειτουργίες, γεγονός το οποίο συνιστά οι 
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εργαζόµενοι που ασχολούνται σε ένα έργο ανάπτυξης νέου προϊόντος θα 

πρέπει να βρίσκονται όσο γίνεται πιο κοντά. Μεταξύ των διαφόρων 

σταδίων παραγωγής του νέου προϊόντος απαιτείται να υπάρχει άριστη 

ροή πληροφορίας, γνωστή ως παράλληλη επεξεργασία, εξαιτίας της 

αλληλοεπικάλυψης δραστηριοτήτων. Η αλληλοεπικάλυψη 

δραστηριοτήτων έχει τη δυνατότητα να µειώσει δραστικά το χρόνο 

ολοκλήρωσης ενός έργου και συνεπώς να ελαττώσει την ανάγκη 

προβλέψεων και το λαµβανόµενο ρίσκο. 

Σηµαντικό ρόλο στην αποτελεσµατική οργάνωση διαδραµατίζει 

και το τµήµα προµηθειών, το οποίο είναι υπεύθυνο για την έγκαιρη και 

τη διάθεση των απαιτούµενων προϊόντων και υπηρεσιών στην εταιρία σε 

όσο το δυνατόν χαµηλότερο κόστος διάθεσης. 

Στην επόµενη σελίδα παρουσιάζεται διάγραµµα για την 

αποτελεσµατική οργάνωση του τµήµατος προµηθειών. 



 22 

 

Προσδιορισµός 
αναγκών 
αγοράς 

Ορισµός & 
ανάπτυξη 

τεχνολογικών 
ικανοτήτων 

Ανάπτυξη 
εναλλακτικών 
ιδεών νέων 
προϊόντων  

Επιλογή εξαρτηµάτων & 
τεχνολογιών για τις 

ελκυστικότερες εναλλακτικές 
ιδέες 

Εκτιµήσεις 
κόστους 

∆οκιµές 
επίδοσης 

Εκτιµήσεις 
απαιτούµενου 

χρόνου 

Ανάλυση 
αποτυχίας 

Επίτευξη 
στόχων 

ΟΧΙ 

Κατασκευή & 
αξιολόγηση 
πρωτοτύπων 

Επίτευξη 
στόχων? 

∆ιαδικασίες 
λανσαρίσµατος 

νέου 
προϊόντος* 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

*Οι προµήθειες εµπλέκονται 
σε αυτό µετά από αίτηµα για 
υλικά 
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Η στρατηγική χρήση των προµηθειών απαιτεί από το µάνατζερ 

προµηθειών να παρακολουθεί και να ελέγχει το εταιρικό περιβάλλον, να 

προβλέπει αλλαγές, να µοιράζεται σχετικές πληροφορίες µε προµηθευτές 

και συναδέλφους άλλον τµηµάτων και να αναγνωρίζει τα ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της εταιρείας σε σχέση µε τους 

προµηθευτές. Σε µακροοικονοµικό επίπεδο, οι προµήθειες σχετίζονται 

στον εντοπισµό κρίσιµων υλικών, στην αξιολόγηση πιθανών 

προβληµάτων προµήθειας και στην ανάπτυξη εναλλακτικών σχεδίων σε 

περίπτωση τέτοιων προβληµάτων. 

Πρωταγωνιστικό ρόλο για την επιτυχία ανάπτυξης νέων προϊόντων 

διαδραµατίζει και η ύπαρξη µιας καινοτόµου κουλτούρας. Πολλές είναι 

οι εταιρίες που προάγουν και ανταµείβουν το νεωτερισµό και τις νέες 

ιδέες, δίνοντας ώθηση στους εργαζόµενους για ανάληψη πρωτοβουλιών 

και για ανακάλυψη νέων ιδεών, χωρίς την ύπαρξη τιµωρίας σε περίπτωση 

αποτυχίας. Τα στελέχη σε µια εταιρία θα πρέπει να προάγουν την 

παρουσίαση µιας νέας ιδέας και αυτό που θα πρέπει να προσπαθήσουν να 

ξεπεράσουν είναι η αυτόµατη άρνηση και οι αρνητικές πλευρές αυτής της 

ιδέας. Αυτό που θα πρέπει να συµβαίνει είναι να εκφράζουµε τις 

αµφιβολίες µας, αλλά ταυτόχρονα να ενθαρρύνουµε αυτόν που κάνει την 

πρόταση να σκεφτεί την ιδέα του, να την ερευνήσει καλύτερα και να την 

αναπτύξει. 

Η γέννηση µιας καινοτόµου κουλτούρας και στη συνέχεια η 

ανάπτυξη της συνδυάζεται µε την ύπαρξη της κατάλληλης οργανωτικής 

δοµής. Η οργανωτική δοµή για την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος είναι 

συνδυασµός πολλών ενεργειών µαζί, όπως: κύκλοι σχεδίου, διευθυντές 

προϊόντος ή µάρκας, ανεξάρτητο τµήµα νέων προϊόντων ή επιτροπές 

ανάπτυξης νέων προϊόντων, τµήµα αξιολόγησης ιδεών νέων προϊόντων 

κ.α. 



 24 

Η αναπτυξιακή στρατηγική της εταιρίας θα πρέπει να γίνει 

ξεκάθαρη. Είναι αναγκαία η γνωστοποίηση στους εργαζόµενους της 

εταιρίας  για το ποιο είναι το µέλλον των υπαρχόντων κατηγοριών και 

σειρών προϊόντων της εταιρίας, καθώς και για το ποιες είναι οι 

κατηγορίες προϊόντων και  ποιοι είναι οι κλάδοι που θα ενδιαφέρουν την 

εταιρία µελλοντικά. 

Η διοίκηση της εταιρίες καλό είναι να οριοθετήσει τα κριτήρια 

αξιολόγησης προτάσεων νέων προϊόντων, ξεκαθαρίζοντας τον 

στρατηγικό ρόλο που θα διαδραµατίσει το νέο προϊόν, όπως για 

παράδειγµα την υπεράσπιση του µεριδίου αγοράς, την είσοδο σε νέα 

αγορά, την εκµετάλλευση της τεχνολογίας µε νέο τρόπο, τη διατήρηση 

της “εικόνας” που έχει η εταιρία ως καινοτόµος και πρωτοπόρα. 

Επιπλέον, η δοµή οργάνωσης της εταιρίας που θέλει να εισάγει νέο 

προϊόν θα πρέπει οπωσδήποτε να αποτελείται από τµήµα διοίκησης 

υπαρχόντων προϊόντων, τµήµα διοίκησης νέων προϊόντων, επιτροπές 

νέων προϊόντων οι οποίες θα αξιολογούν τις προτάσεις για νέα προϊόντα, 

αλλά δε θα σχεδιάζουν και τµήµατα νέων προϊόντων. 
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επιτυχίας  
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καθαρά µηνύµατα 
για 
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νέες ιδέες 

 
η διοίκηση πρέπει 
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αυτούς που έχουν 
νέες ιδέες  

 
δώσε χρόνο  
σε αυτούς 

 που εργάζονται 
 σε µια νέα ιδέα 

 
 

ανεκτή αποτυχία 

 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ 
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 
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Β) Η µεθοδικότητα της διαδικασίας, η οποία περιλαµβάνει τα στάδια 

ανάπτυξης νέων προϊόντων. Σύµφωνα µε την κλασσική διαδικασία 

δηµιουργίας ενός νέου προϊόντος τα στάδια ανάπτυξης είναι τα 

ακόλουθα: 

i. αναγνώριση των αναγκών της αγοράς 

ii. ανάπτυξη και αναγνώριση των τεχνολογικών ικανοτήτων της 

επιχείρησης 

iii.  ανάπτυξη εναλλακτικών ιδεών παραγωγής του νέου προϊόντος 

iv. τεστ παραγωγής του νέου προϊόντος, εκτίµηση του κόστους και του 

χρόνου παραγωγής 

Σε αντίθεση η νέα διαδικασία σχεδιασµού νέου προϊόντος 

χωρίζεται σε δύο φάσεις: 

α) Η φάση της έρευνας, η οποία αναλύεται στα εξής στάδια: 

i. προσδιορισµός νέου προϊόντος 

ii. οριοθέτηση αναγκών, επιθυµιών και στόχων σχετικά µε την τιµή, το 

κόστος, την εφαρµογή, την διαθεσιµότητα αγοράς, της ποιότητας 

iii.  ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων παραγωγής 

iv. επιλογή συστατικών και τεχνολογιών για πιο ελκυστικές 

εναλλακτικές ιδέες 

v. τεστ εφαρµογής παραγωγής του νέου προϊόντος, εκτιµήσεις 

κόστους, χρόνου  

β) Η φάση του εργαστηρίου. Μόλις ολοκληρωθεί η φάση της έρευνας 

περνάµε στη φάση του εργαστηρίου στην οποία επεξεργάζονται τα 

στοιχεία από το τµήµα παραγωγής και µάρκετινγκ και σχεδιάζονται και 

παράγονται αντίγραφα του νέου προϊόντος. Στη συνέχεια γίνεται εξέταση 

αν τα αντίγραφα αυτά ανταποκρίνονται τις προσδοκίες της επιχείρησης 

για το νέο προϊόν και αν ναι προχωρούµε στην παραγωγή του, ειδάλλως 

γίνεται αναθεώρηση των στοιχείων του µάρκετινγκ και του τµήµατος 
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παραγωγής και ξεκινάει νέα διαδικασία παραγωγής αντίγραφων 

προϊόντων.  

 

2.8) ΤΡΟΠΟΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

 

Επειδή η επιτυχία των νέων προϊόντων είναι το ζητούµενο από 

όλες τις επιχειρήσεις θα πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα και ξεχωριστά 

οι παράγοντες που αποδεδειγµένα οδηγούν στην επιτυχία. Όπως 

αναφέρουν οι Stanton και Futrell (παραποµπή 182:op. Cit., σ210, 

“Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ”, Ph. Πέτρος Γ. Μαλλιάρης)  επιτυχία των 

νέων προϊόντων µπορεί να αποδοθεί στο ότι: 

� Το προϊόν ικανοποιεί τις ανάγκες µιας ή περισσοτέρων αγορών. 

� Το προϊόν είναι ανώτερο τεχνολογικά και απολαµβάνει ένα 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα κόστους. 

� Το προϊόν ταιριάζει µε τις εσωτερικές δυνάµεις της εταιρίας σε 

βασικούς τοµείς λειτουργίας, όπως η πώληση, η διανοµή και η 

παραγωγή. 

� Η ανώτατη διοίκηση υποστηρίζει µακροχρόνια την ανάπτυξη νέων 

προϊόντων. Έτσι η εµπειρία που αποκτάται, βοηθά τη διοίκηση να 

βελτιώνει διαχρονικά την απόδοση της στην εισαγωγή νέων 

προϊόντων. 

� Οι στρατηγικές για νέα προϊόντα καθορίζονται µε σαφήνεια. 

Αυτές, επιτρέπουν στην εταιρία να γεννά και να επιλέγει νέα 

προϊόντα που ανταποκρίνονται ειδικά στις εσωτερικές στρατηγικές 

ανάγκες και τις εξωτερικές ανάγκες της αγοράς. 

� Υπάρχει µια αποτελεσµατική οργάνωση και ένα καλό διοικητικό 

στυλ. Η οργανωτική δοµή δηµιουργείται συνειδητά έτσι, ώστε να 

προωθεί την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Το διοικητικό στυλ 
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ενθαρρύνει την ανάπτυξη νέων προϊόντων και µπορεί και 

προσαρµόζεται στις µεταβαλλόµενες ευκαιρίες για νέα προϊόντα.  

 

 Ο καθηγητής Γ. Αυλωνίτης στην εισήγηση του στο Γ Πανελλήνιο 

Μάρκετινγκ του Ελληνικού Ινστιτούτου Μάρκετινγκ της ΕΕ∆Ε µε θέµα: 

Μάρκετινγκ και Νέα Προϊόντα- Η ελληνική πραγµατικότητα (1987) 

επικαλούµενος µια έρευνα που έκαναν οι Myers και Marquis εντόπισε τα 

“ κοινά συστατικά”  ενός µεγάλου αριθµού επιτυχηµένων νέων προϊόντων. 

Τα κοινά αυτά συστατικά περιλαµβάνουν:  

1. Την ύπαρξη και αναγνώριση αναγκών στην αγορά και τη 

συγκέντρωση της λειτουργίας έρευνας και αναπτύξεως (R & D) 

στην ικανοποίηση των αναγκών αυτών. 

2. Τη σωστή επικοινωνία µέσα και έξω από την επιχείρηση. 

3. Την ύπαρξη άφθονων χρηµατικών πόρων για την ανάπτυξη των 

προϊόντων. 

 

Μια τρίτη µελέτη (Marketing Newsletter, No 86, 1/10/1985, σ.18) 

που έγινε στη Μεγάλη Βρετανία εντόπισε δύο ειδικούς παράγοντες που 

συµβάλλουν στην επιτυχία νέων προϊόντων. Συγκεκριµένα οι παράγοντες 

παίρνουν τη µορφή επιτυχών λύσεων σε δύο προβλήµατα: 

 

(α) Εξασφάλιση επαρκούς διανοµής 

Το πρόβληµα εξασφαλίσεως διανοµής για ένα καινούργιο προϊόν είναι 

αναµφίβολα πολύ µεγάλο. Ωστόσο, αρκετοί είναι οι κατασκευαστές που 

συγκεντρώνουν όλες τις προσπάθειες τους στις ανάγκες του καταναλωτή, 

κάτι που ίσως να είναι αρκετό πριν από 20 χρόνια, όχι όµως και σήµερα 

που πρέπει να συνοδεύεται από ισοδύναµη προσπάθεια προς το εµπόριο. 

Αυτό δε σηµαίνει ότι τα νέα προϊόντα δεν µπορούν να αποκτήσουν 

σηµαντική διανοµή. Χρειάζεται όµως συστηµατική παρακολούθηση των 
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εξελίξεων και κατανόηση των αντιλήψεων και προθέσεων του εµπορίου 

για κάθε συγκεκριµένη αγορά, κάτι το οποίο µπορεί να οδηγήσει σε 

σηµαντικές ευκαιρίες για νέα προϊόντα.  

 

(β) Καθορισµός υψηλότερης τιµής 

Η τιµή είναι το δεύτερο σηµαντικό πρόβληµα που έχει περάσει στο 

προσκήνιο τα τελευταία χρόνια. Τα φθηνά προϊόντα που πωλούνται σε 

µεγάλες ποσότητες ενδιαφέρουν σήµερα λιγότερο τόσο τον 

κατασκευαστή όσο και τον έµπορο. Οι κατασκευαστές ξοδεύουν χρόνια 

ολόκληρα προσπαθώντας να δηµιουργήσουν κάποιο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα στο προϊόν τους, το οποίο θα δικαιολογήσει συγκριτικά 

υψηλότερη τιµή. Αυτό θα τους εξασφαλίσει γρήγορη απόσβεση, ενώ 

παράλληλα θα κεντρίσει και το εµπόριο, αφού θα του προσφέρει 

µεγαλύτερα περιθώρια κέρδους. 

 Στην επόµενη παράγραφο παρουσιάζονται αναλυτικότερα τα 

στάδια ανάπτυξης ενός νέου προϊόντος. 

 

2.9) ΣΤΑ∆ΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

  

Από την ανάλυση που προηγήθηκε, προκύπτει ότι η ανάγκη για 

νέα προϊόντα είναι υπαρκτή και συνεχής. Αλλά όσο εύκολο είναι να 

διαπιστωθεί  αυτή η ανάγκη, τόσο δύσκολο είναι να παραχθεί ένα νέο 

προϊόν. Προκειµένου να µειωθούν οι πιθανότητες αποτυχίας ενός νέου 

προϊόντος θα πρέπει να ακολουθηθεί µία ειδική διαδικασία, η οποία 

περιλαµβάνει τα εξής στάδια: 

 

Α) ΓΕΝΝΗΣΗ Ι∆ΕΩΝ 

Κάθε προϊόν ξεκινά σαν µια απλή ιδέα. Το πρώτο στάδιο της 

διαδικασίας, όσο απλό και αν φαίνεται είναι ωστόσο σηµαντικό. Ιδέες για 
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νέα προϊόντα µπορεί να δώσει κάποιος µέσα ή έξω από την επιχείρηση. 

Συνήθως ιδέες δίνουν, οι τεχνικοί, οι σχεδιαστές, οι άνθρωποι του 

µάρκετινγκ, οι µεσάζοντες, µερικοί πελάτες κ.α. Η επιχείρηση πρέπει να 

ενθαρρύνει τη γέννηση νέων ιδεών. Για την επιτυχία της διαδικασίας 

υπάρχουν πολλές και διαφορετικές τεχνικές, όπως η καταγραφή 

χαρακτηριστικών (attribute listing), η ανάλυση προβληµάτων (problem 

analysis) και το brainstorming 

 

Β) ∆ΙΑΛΟΓΗ Ι∆ΕΩΝ 

Στο στάδιο αυτό συγκρίνονται οι ιδέες για νέα προϊόντα µε τους 

στόχους που έχει η επιχείρηση και ειδικά µε τα µέσα παραγωγής που έχει 

στη διάθεση της. Σκοπός είναι η µείωση ιδεών όσο το δυνατόν νωρίτερα. 

Ωστόσο, πολλές είναι οι πιθανότητες λάθους σε αυτήν τη φάση εξαιτίας 

του συντηρητισµού ή ριψοκινδυνότητας. Αυτό που συµβαίνει όµως τις 

περισσότερες φορές είναι η αναφορά νέων προϊοντικών ιδεών και η 

αξιολόγηση τους σύµφωνα µε εταιρικά κριτήρια. Αναλύοντας τα δυνατά 

και τα αδύνατα στοιχεία της ιδέας πριν την τελική απόφαση όσο καλή και 

αν είναι αυτή, αν η επιχείρηση δεν έχει τους πόρους για την υλοποίηση 

της τότε η ιδέα αυτή είναι άχρηστη. 

 

Γ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ TEST CONCEPT ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

Η ιδέα για ένα νέο προϊόν πλέον υλοποιείται. Γίνεται ανάλυση και 

δοκιµή του νέου προϊόντος για να αποκαλυφθούν τυχόν µειονεκτήµατα 

και ελλείψεις του. Το συνολικό “concept” του προϊόντος περνά από 

δοκιµασία και περιγράφεται µε τη συσκευασία και την τιµή του, 

αναζητώντας την απάντηση στην ερώτηση, αν υπάρχουν πιθανοί 

αγοραστές που θα το προτιµούσαν. Η ιδέα του νέου προϊόντος 

µεταφράζεται σε πωλήσεις, σε κόστος και σε κέρδος. Αν τα κέρδη που 
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προκύπτουν στα χαρτιά είναι ικανοποιητικά, τότε θα προχωρήσουµε 

στην υλοποίηση της νέας ιδέας (concept). 

 

∆) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ  

∆ιακρίνεται από τρία βήµατα: 

� περιγραφή του µεγέθους, της δοµής και της συµπεριφοράς της 

αγοράς στόχου, της σχεδιαζόµενης χωροθέτησης του προϊόντος, 

των στόχων για τις πωλήσεις, του προβλεπόµενου µεριδίου αγοράς 

και κερδών για τα πρώτα χρόνια 

� περιγραφή της προβλεπόµενης τιµής του νέου προϊόντος, της 

στρατηγικής διανοµής και του προϋπολογισµού µάρκετινγκ για τον 

πρώτο χρόνο 

� περιγραφή των µακροχρόνιων στόχων για τις πωλήσεις και τα 

κέρδη και της διαχρονικής στρατηγικής του µείγµατος µάρκετινγκ 

 

Ε) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Στο στάδιο αυτό πραγµατοποιείται η αξιολόγηση πωλήσεων, κέρδους, 

κόστους σύµφωνα µε χρηµατοοικονοµικούς και όχι µόνο στόχους της 

εταιρίας για το νέο προϊόν. Αν τα αποτελέσµατα είναι ικανοποιητικά 

περνάµε στο στάδιο της ανάπτυξης του προϊόντος. 

 

ΣΤ) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ   

Η ιδέα υλοποιείται σε προϊόν. Στο στάδιο αυτό δηµιουργούνται µεγάλες 

απαιτήσεις σε κεφάλαια. Οι µηχανικοί, οι σχεδιαστές, οι υπεύθυνοι του 

µάρκετινγκ και άλλοι συνεργάζονται για την από κοινού λήψη 

αποφάσεων για τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος. Σκοπός είναι η 

µεταφορά της σύλληψης της ιδέας σε ένα τεχνικά και εµπορικά εφικτό 

προϊόν. Η έρευνα µάρκετινγκ, µε τα στοιχεία που δίνει βοηθά πολύ στις 

αποφάσεις αυτές. Όταν παρθούν αυτές οι αποφάσεις, τότε η παραγωγή 
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µπορεί να δώσει το πρωτότυπο προϊόν που θα αποτελέσει το αντικείµενο 

αναλυτικής κριτικής, τόσο από τεχνικής όσο και πλευράς µάρκετινγκ. Το 

πρωτότυπο προϊόν πρέπει να ικανοποιεί κριτήρια λειτουργικά, να 

περιλαµβάνει τα θετικά χαρακτηριστικά που έχουν αναγνωρισθεί κατά τη 

διάρκεια της εξέλιξης και τέλος να ικανοποιεί και τα κριτήρια της 

παραγωγής ως προς την εφικτότητα και τις χρηµατοοικονοµικές ανάγκες. 

Αν το προϊόν κριθεί ικανοποιητικό, προχωρεί στο επόµενο στάδιο. 

 

Ζ) ΤΕΣΤ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ  

Το νέο προϊόν µπαίνει σε δοκιµαστική και περιορισµένη παραγωγή. Στο 

στάδιο αυτό ονοµάζουµε και ντύνουµε το προϊόν. Οι ποσότητες αυτές 

του προϊόντος διατίθενται σε µια ορισµένη γεωγραφική περιοχή (αγορά), 

όπου οι αγοραστές της είναι αντιπροσωπευτικοί του συνόλου της αγοράς. 

Το πείραµα που γίνεται έχει σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριών για τις 

πωλήσεις και γενικά για τον τρόπο αντιδράσεων των αγοραστών. Οι 

µέθοδοι για αυτό το σκοπό είναι οι εξής: 

• Βάση κύµανσης πωλήσεων (sales- wave research). ∆ίνεται στους 

καταναλωτές να δοκιµάσουν, χωρίς επιβάρυνση το νέο προϊόν και 

κάποιο ανταγωνιστικό προϊόν και παρατηρούµε πόσοι 

καταναλωτές επιλέγουν πάλι το προϊόν µας, καθώς επίσης και το 

βαθµό ικανοποίησης τους.  

• Εργαστηριακή δοκιµαστική αγορά (simulated store technique). 

Γίνεται επιλογή 30- 40 ατόµων στα οποία παρουσιάζουµε διάφορα 

διαφηµιστικά γνωστών και νέων προϊόντων, µέσα στα οποία 

υπάρχει και το δικό µας νέο προϊόν. Στη συνέχεια, τους δίνουµε 

ένα µικρό χρηµατικό ποσό για να αγοράσουν ότι θέλουν από ένα 

εµπορικό κέντρο. Παρατηρούµε πόσοι από αυτούς αγοράζουν το 

δικό µας προϊόν και πόσοι των ανταγωνιστών µας. Έπειτα, τους 

συγκεντρώνουµε και τους ρωτάµε γιατί αγόρασαν το προϊόν µας ή 
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το ανταγωνιστικό. Μετά από 2- 3 εβδοµάδες τους τηλεφωνούµε 

και τους ρωτάµε για το βαθµό ικανοποίησης τους και τις 

παρατηρήσεις τους. Με αυτόν τον τρόπο βλέπουµε την 

αποτελεσµατικότητα του διαφηµιστικού µηνύµατος και των 

ποσοστών δοκιµής και επανάληψης δοκιµής. 

• Ελεγχόµενο test marketing. Ερχόµαστε σε συµφωνία µε ένα µικρό 

αριθµό καταστηµάτων σε µια συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή 

και έναντι αµοιβής εκθέτουµε στα ράφια τους και σε θέση που 

εµείς επιλέγουµε, το νέο µας προϊόν. Από την κίνηση των ραφιών 

βγάζουµε τα αποτελέσµατα µας.  

• ∆οκιµαστικές αγορές (test markets). Επιλέγονται συγκεκριµένες 

αγορές, στις οποίες γίνεται δοκιµαστική είσοδος τους προϊόντος 

στην αγορά. Στη µέθοδο αυτοί θα πρέπει να απαντηθούν 

ερωτήµατα όπως, πόσες θα πρέπει να είναι οι αγορές όπου θα γίνει 

η δοκιµή, ποιες αγορές, πόσο χρόνο θα διαρκέσει η δοκιµαστική 

περίοδος, ποιες πληροφορίες θέλουµε να συλλέξουµε. Η µέθοδος 

αυτή εγκρίνεται για πιο αξιόπιστες προβλέψεις για τις µελλοντικές 

πωλήσεις, ωστόσο δεν είναι πάντα εφικτή µιας και ο χρόνος, αλλά 

και το κόστος είναι περιοριστικοί παράγοντες. 

 

Η)ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ(COMMERCIALIZATION)  

Αφού το προϊόν πέρασε από πολλά σηµεία ελέγχου, αρχίζει και 

παράγεται σε ρυθµό κανονικής ή εµπορικής παραγωγής. Εδώ δεν υπάρχει 

πλέον δείγµα αγοράς, αλλά τµήµα αγοράς. Οι πωλήσεις που πετυχαίνει 

το προϊόν συγκρίνονται µε τις αναµενόµενες και προγραµµατισµένες και 

έτσι βγαίνει το συµπέρασµα αν το νέο προϊόν ήταν επιτυχία ή αποτυχία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ 

ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

 

3.1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Μετά τη χρηµατοοικονοµική απελευθέρωση, τις ραγδαίες εξελίξεις 

της τεχνολογίας στους τοµείς της πληροφορικής και των 

τηλεπικοινωνιών που έχουν εφαρµογές στον τραπεζικό τοµέα και την 

απώλεια εισοδήµατος από συναλλαγµατικές πράξεις, οι ελληνικές 

τράπεζες ήταν υποχρεωµένες στο νέο µακροπεριβάλλον της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης να στοχεύσουν σε µια συνεχή αύξηση της ανταγωνιστικότητας 

τους, µια και αυτή δεν αποτελούσε µόνο προϋπόθεση ανάπτυξης τους, 

αλλά βασικό όρο επιβίωσης τους.  

Οι ελληνικές τράπεζες επιδίωξαν τα τελευταία χρόνια την αύξηση 

της ανταγωνιστικότητας τους µε τους ακόλουθους τρόπους: 

(α) Με µειώσεις κόστους, οι οποίες προέρχονται από: 

• Περιορισµό του κόστους παραγωγής τραπεζικών προϊόντων και 

υπηρεσιών µέσω της µηχανογραφικής ανάπτυξης και τυποποίησης 

τους, προώθησης της χρήσης συστηµάτων αυτοεξυπηρέτησης 

στους προθαλάµους των τραπεζικών καταστηµάτων 

• Περιορισµό του κόστους διανοµής µε την ανάπτυξη των 

εναλλακτικών δικτύων τηλεξυπηρέτησης (home-, phone,- web-, 

mobile- banking) 

• Αυξήσεις της παραγωγικότητας (χορηγήσεις, καταθέσεις ανά 

εργαζόµενο και ανά κατάστηµα) 

• Βελτιώσεις της αποτελεσµατικότητας δοµών, διαδικασιών και 

µεθόδων (λειτουργικοί ανασχεδιασµοί και δοµικές αναδιαρθρώσεις 

µε κριτήρια αγοράς). Στα πλαίσια αυτά οι τράπεζες έχουν αρχίσει 

τη σταδιακή εφαρµογή του µοντέλου πολλών µικρών 
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καταστηµάτων µε προθαλάµους αυτοεξυπηρέτησης και 

υπεύθυνους πελατείας που είναι επιφορτισµένοι µε την πώληση 

τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών και υποστηρίζονται από 

πελατοκεντρικά συστήµατα εξυπηρέτησης. Η εργασία στα 

καταστήµατα πώλησης συµπληρώνεται από τα περιφερειακά 

Κέντρα Υποστήριξης Καταστηµάτων που είναι επιφορτισµένα µε 

όλες τις διαδικασίες που δεν έχουν άµεση επαφή µε τον πελάτη 

(εργασίες ανάλυσης οικονοµικών και νοµικών στοιχείων ελέγχου, 

εισαγωγές- εξαγωγές, λογιστική υποστήριξη, διαχείριση πακέτων 

επιταγών σε πίστωση λογαριασµού κ.λπ). 

• Οικονοµίες κλίµακας (µειώσεις του κατά µονάδα κόστους µε την 

αύξηση της παραγωγής τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών). 

Αυτές µπορούν να επιτευχθούν µε τη µεγέθυνση των τραπεζών ή 

µε εξαγορές και συγχωνεύσεις. 

• Οικονοµίες φάσµατος οι οποίες προέρχονται από τη 

συµπληρωµατικότητα των προϊόντων των διαφόρων 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Σε αυτή την περίπτωση τα 

χρησιµοποιούµενα στην παραγωγή και διάθεση των τραπεζικών 

προϊόντων µέσα (τεχνογνωσία, προσωπικό, πληροφόρηση, δίκτυο 

καταστηµάτων) είναι διαθέσιµα για την παραγωγή και διάθεση και 

άλλον χρηµατοπιστωτικών προϊόντων (ασφαλειών, leasing, 

factoring, χρηµατιστηριακών υπηρεσιών κ.α).  

 

 (β) Με βελτιώσεις της ποιότητας των προσφεροµένων προϊόντων και 

υπηρεσιών. Οι βελτιώσεις αυτές επιτυγχάνουν: 

• Βελτίωση της εικόνας της τράπεζας 

• Μακροχρόνια πελατεία. Η ικανοποίηση του πελάτη οδηγεί σε 

αύξηση της πιστότητας του στην τράπεζα 

• Αύξηση των πιθανοτήτων για σταυροειδούς πωλήσεις 
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• ∆ιαφοροποίηση από τον ανταγωνισµό µε την απόκτηση ενός 

σηµαντικού συγκριτικού πλεονεκτήµατος 

• Ανύψωση του εργασιακού ηθικού των υπαλλήλων, της υποκίνησης 

και της απόδοσής τους, αύξηση της ικανοποίησης τους από την 

εργασία τους και κατά συνέπεια µείωσης της κινητικότητας τους 

 

Στο παρόν κεφάλαιο θα αναλυθούν οι ιδιαιτερότητες που 

παρουσιάζει ένα τραπεζικό προϊόν, θα αναφερθούν τα επίπεδα που 

διακρίνονται σε αυτό σε σύγκριση µε ένα οποιοδήποτε άλλο προϊόν, 

καθώς επίσης και το πότε χαρακτηρίζεται ένα τραπεζικό προϊόν ως νέο. 

Στη συνέχεια ορίζεται το τραπεζικό µάρκετινγκ, ποιο είναι το µίγµα του 

και ποιοι οι στόχοι του. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία ενός 

νέου τραπεζικού προϊόντος είναι η υιοθέτηση µιας διοικητικής 

στρατηγικής του µάρκετινγκ και µιας εξειδικευµένης στρατηγικής του 

µάρκετινγκ ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νέου προϊόντος 

ή υπηρεσίας που θέλει να εισάγει η τράπεζα. Το πώς θα πρέπει να γίνει η 

επιλογή των δύο αυτών στρατηγικών αναλύεται στο παρόν κεφάλαιο. 

Έπειτα, αναφέρονται τα στάδια της διαδικασίας δηµιουργίας ενός νέου 

προϊόντος, οι λόγοι αποτυχίας του στην αγορά, οι παράγοντες που 

µπορούν να επηρεάσουν την υιοθέτηση και την επιτυχία του στον κλάδο, 

καθώς και ο σωστός τρόπος προβολής του. Το κεφάλαιο αυτό, κλείνει µε 

µία παράγραφο που αναφέρεται σε δηµοσιεύµατα που αφορούν τη 

συµπεριφορά τραπεζών στην εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών. 

 

3.2) ΟΙ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ- 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Οι τράπεζες γνωρίζουν ότι το εύρος και η ποιότητα των τεχνικών 

χαρακτηριστικών των προϊόντων τους έχουν τη σηµερινή εποχή 

περιοριστεί, εξαιτίας της δυνατότητας ταχύτατης αντιγραφής ή 
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προσαρµογής των χαρακτηριστικών τους σε αυτά των επιτυχηµένων. 

Ταυτόχρονα, προσπαθούν να αποφύγουν την εξέλιξη τους σε 

αδιαφοροποίητα προϊόντα, επιδιώκοντας να αντισταθούν στην 

οµοιογενοποίηση µε τη δηµιουργία προτιµήσεων µε προσπάθειες 

διαφοροποιήσεων στην ποιότητα των τεχνικών χαρακτηριστικών των 

προϊόντων τους και στην ποιότητα εξυπηρέτησης που προσφέρουν στους 

πελάτες τους. 

Προς την κατεύθυνση αυτή µπορούν να συµβάλουν τόσο η 

διαµόρφωση αποτελεσµατικών στρατηγικών µάρκετινγκ από τις 

∆ιοικήσεις των τραπεζών, όσο και η υιοθέτηση αντίληψης µάρκετινγκ 

από όλο το προσωπικό και ιδίως αυτό που εξυπηρετεί τους πελάτες. 

Οι ιδιαιτερότητες των τραπεζικών υπηρεσιών έναντι των 

προϊόντων από απόψεως µάρκετινγκ είναι οι εξής: 

• Η αϋλότητα ► Εκφράζει την αδυναµία αντίληψης τους µε τις 

αισθήσεις γεγονός που δυσχεραίνει τη διαδικασία λήψης της 

αγοραστικής απόφασης. 

• Η αδιαιρετότητα ► Οι υπηρεσίες πρώτα πωλούνται και µετά 

παράγονται και καταναλώνονται ταυτόχρονα. Η αδιαιρετότητα 

ονοµάστηκε SERVUCTION από τις λέξεις Service και Production. 

Η διαδικασία παραγωγής µιας υπηρεσίας περιλαµβάνει ένα αόρατο 

µέρος (υποστηρικτικές και επιτελικές λειτουργίες), ένα ορατό 

µέρος που σχετίζεται µε την επιχείρηση (περιβάλλον χώρος, 

εµπειρία µε το προσωπικό επαφής) και ένα ορατό µέρος που 

σχετίζεται µε τη συµπεριφορά άλλων πελατών.  

• Η ανοµοιογένεια ► Όταν µιλάµε για υπηρεσίες, αναφερόµαστε σε 

πλήρως διαφοροποιηµένα προϊόντα, διότι είναι συνάρτηση της 

ψυχολογίας του υπαλλήλου, αλλά και του πελάτη που εµπλέκονται 

στη συναλλαγή. 
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• Η αναλωσιµότητα ►  Σχετίζεται µε την αδυναµία 

αποθεµατοποίησης των υπηρεσιών και πώλησης τους σε 

µεταγενέστερη χρονική στιγµή. Στις υπηρεσίες υπάρχει 

µεγαλύτερη δυσκολία προσαρµογής της προσφοράς στη ζήτηση, 

συγκριτικά µε τα προϊόντα. 

• Η εµπιστοσύνη ► Οι πελάτες εµπιστεύονται τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα για τη σωστή διαχείριση της 

περιουσίας τους.  

• Η αµφίδροµη πληροφόρηση ► Στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 

η πρώτη επαφή του πελάτη µε την τράπεζα αποτελεί την αφετηρία 

πολλαπλών συναλλαγών µαζί τους για διάφορα προϊόντα τους και 

για µακρύ χρονικό διάστηµα, γεγονός τα οποία τα βοηθάει να 

συλλέγουν πολύτιµες πληροφορίες για την καταθετική και 

δανειακή του συµπεριφορά, τη συχνότητα χρήσης καρτών κ.α. 

Σηµαντική είναι η συνεισφορά του υπαλλήλου της τράπεζας  ο 

οποίος αποτελεί µέρος της υπηρεσίας που προσφέρει και άρα η 

ποιότητα των προσφεροµένων υπηρεσιών τραπεζικών υπηρεσιών 

είναι αναπόσπαστα συνδεδεµένη µε το επίπεδο των γνώσεων, των 

ικανοτήτων και συµπεριφοράς των υπαλλήλων που προσφέρουν 

τις τραπεζικές υπηρεσίες. 

Στην προσπάθεια κάθε χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος να 

διαφοροποιήσει τις υπηρεσίες του και να τονίσει τα συγκριτικά 

πλεονεκτήµατα του έναντι του ανταγωνισµού, καταλυτικό ρόλο 

διαδραµατίζει το µάρκετινγκ. Επειδή είναι αδύνατον να 

προτυποποιηθούν πλήρως οι υπηρεσίες, είναι πολύ δύσκολο να 

εξασφαλισθεί οµοιογένεια και ίδια ποιότητα προσφερόµενων υπηρεσιών 

από κάθε τράπεζα, από κάθε κατάστηµα και από κάθε άνθρωπο (σε 

διαφορετικές χρονικές στιγµές). 
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Αποτέλεσµα των έξι αυτών ιδιοτήτων των χρηµατοπιστωτικών 

υπηρεσιών, το διευρυµένο µίγµα µάρκετινγκ στις τραπεζικές υπηρεσίες, 

εκτός από τις κλασικές λειτουργίες- εργαλεία του µάρκετινγκ που είναι 

γνωστά ως 4P, δηλαδή: 

• Το είδος και την ποιότητα των προσφεροµένων προϊόντων και 

υπηρεσιών (Product) 

• Τη διαµόρφωση της τιµολογιακής πολιτικής (Price) 

• To δίκτυο διανοµής (Place) 

• Το επικοινωνιακό µίγµα (Promotion) 

περιλαµβάνει επίσης άλλα τρία P, δηλαδή: 

• Τον ανθρώπινο παράγοντα (People), που αναφέρεται στο 

προσωπικό που παρέχει την υπηρεσία στον πελάτη, τον ίδιο τον 

πελάτη, καθώς και τους άλλους πελάτες  ως συµπαραγωγούς της 

υπηρεσίας 

• Τη διαδικασία παραγωγής (Process) κάθε προσφερόµενης 

υπηρεσίας 

• Τον περιβάλλοντα χώρο και τα υλικά στοιχεία της προσφοράς 

(Physical Evidence) 

 

3.3) ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

Ως προϊόν µιας τράπεζας θεωρούµε την αποδοτική προσφορά µιας 

υπηρεσίας ή ενός συνδυασµού υπηρεσιών που παράγονται στα πλαίσια 

του σκοπού της και αποσκοπούν στην κάλυψη των αναγκών των 

πελατών της για ασφαλή και επικερδή τοποθέτηση των αποταµιεύσεων 

τους (καταθέσεις) ή για άµεση χρήση των οικονοµικών πόρων που έχουν 

ανάγκη µε την προεξόφληση των µελλοντικών τους εσόδων 

(χορηγήσεις). 
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Σύµφωνα µε την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και όσα αναφέρονται 

στο βιβλίο “Εισαγωγή στις Τραπεζικές Σπουδές”, οι χρηµατοπιστωτικές 

υπηρεσίες διακρίνονται όπως και τα υλικά προϊόντα σε επίπεδα 

προϊόντος. Τα επίπεδα προϊόντος των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών 

απαριθµούνται σε πέντε: 

i. Ο πυρήνας τους προϊόντος (core product) 

Το επίπεδο αυτό αναφέρεται στο κεντρικό πλεονέκτηµα, δηλαδή τη 

θεµελιώδη υπηρεσία που αγοράζει στην πραγµατικότητα ο πελάτης 

και περιλαµβάνει τις ιδιότητες του προϊόντος, οι οποίες προσφέρουν 

την κύρια χρησιµότητα που αγοράζει ο καταναλωτής. Αυτή υπάρχει 

σε όλα τα προϊόντα που καλύπτουν την ίδια ανάγκη. 

ii. Το πραγµατικό προϊόν (actual product) 

Είναι το βασικό προϊόν που προσφέρεται από κάθε χρηµατοπιστωτική 

εταιρία και συµπεριλαµβάνει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του που το 

διαφοροποιούν από τα ανταγωνιστικά του. Περιλαµβάνει τις 

επωνυµίες, τις εφαρµογές της εταιρικής ταυτότητας στους χώρους 

προσφοράς των υπηρεσιών και στα υλικά στοιχεία της προσφοράς και 

τις διαφοροποιήσεις στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. 

iii.  Το προσδοκώµενο προϊόν (expected product) 

Περιλαµβάνει το σύνολο των χαρακτηριστικών που προσδοκούν οι 

πελάτες ότι θα έχει το προϊόν που αγοράζουν. Το προϊόν αυτό 

αντικατοπτρίζει όσα µπορεί να περιµένει ο πελάτης από την τράπεζα, 

τα οποία µπορεί να περιέχονται στους όρους της σύµβασης που 

υπογράφει. Το προϊόν αυτό ενσωµατώνει όλα αυτά που αποτελούν 

τους παράγοντες “υγιεινής”, δηλαδή τους παράγοντες που προκαλούν 

δυσαρέσκεια όταν δεν υπάρχουν, ενώ δεν προκαλούν ευαρέσκεια 

όταν υπάρχουν. Είναι το ελάχιστο επίπεδο προϊόντος και υπηρεσιών 

που θα µπορούσε να περιµένει ο πελάτης. 

iv. Το διευρυµένο προϊόν ( augmented product) 
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Το προϊόν αυτό ικανοποιεί τις επιθυµίες των πελατών πέραν των 

προσδοκιών τους. Στην ουσία περιλαµβάνει τη “συσκευασία” των 

υπηρεσιών µαζί µε άλλες, ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι 

ανάγκες κάθε αγοράς- στόχου, προσφέροντα τα κατάλληλα “πακέτα 

υπηρεσιών”. 

v. Το δυνητικό προϊόν (potential product) 

Αποτελεί όλους τους πιθανούς µετασχηµατισµούς του προϊόντος στο 

µέλλον, ενσωµατώνοντας όλες τις εξελίξεις που δεν αποσκοπούν να 

ικανοποιήσουν, αλλά να ενθουσιάσουν τον πελάτη π.χ στις 

οικονοµικές συµβουλές. 

 

3.4) ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ  

 

Ως τραπεζικό µάρκετινγκ ορίζεται µια φιλοσοφία διοίκησης, 

σύµφωνα µε την οποία, για να επιτευχθούν οι στόχοι της τράπεζας, 

πρέπει να προσανατολιστούν οι λειτουργίες της σε µια αποδοτική 

προσφορά υπηρεσιών, προσαρµοσµένη στην κάλυψη των αναγκών των 

πελατών που ανήκουν στις προκαθορισµένες αγορές- στόχους. Ο 

προσανατολισµός αυτός γίνεται µε την κατάλληλη για κάθε µια από 

αυτές διαµόρφωση του αντίστοιχου µίγµατος µάρκετινγκ. 

Οι βασικότεροι στόχοι µάρκετινγκ (“Εισαγωγή στο Τραπεζικό 

Μάρκετινγκ”, Λυµπερόπουλος Κων/νος 1987) στον τοµέα προσφοράς 

των υπηρεσιών είναι: 

I. Η προσέλκυση πελατών εκτός της υπάρχουσας αγοράς. Πολλές 

ανάγκες µεγάλης µερίδας του πληθυσµού δεν καλύπτονται από τις 

προσφερόµενες υπηρεσίες, ενώ παράλληλα πολύ µικρό ποσοστό 

των εργαζοµένων έχει κάποιας µορφής κατάθεση σε τράπεζα. 

II.  Η ανάπτυξη υπηρεσιών µε κόστος χαµηλότερο από εκείνο του 

ανταγωνισµού. Αυτό επιτυγχάνεται: 
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� Με την ορθολογικότερη αναδιοργάνωση της δοµής και των 

διαδικασιών 

� Με την ανάπτυξη της αυτοµατοποίησης, που επιτρέπουν 

µείωση του κόστους, χωρίς ωστόσο να αγνοείται η ανάγκη 

του πελάτη για προσωπική επαφή, επικοινωνία και 

εξυπηρέτηση. 

III.  Η άνοδος των πωλήσεων στις υπάρχουσες αγορές, η οποία µπορεί 

να πραγµατοποιηθεί: 

� Προσελκύοντας τους κυριότερους λογαριασµούς των 

πελατών του ανταγωνισµού 

� Αυξάνοντας τις πωλήσεις υπηρεσιών κατά υπάρχοντα 

πελάτη 

� Προσελκύοντας τους δευτερεύοντες λογαριασµούς των 

πελατών του ανταγωνισµού 

 

3.5) ΠΩΣ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΙ ΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ- ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ?  

 

Οι Reidenbach και Moak (1986) απέδειξαν µε έρευνα τους ότι η 

καλά δοµηµένη και συστηµατική εργασία συµβάλλει αποφασιστικά στην 

αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας νέων χρηµατοπιστωτικών 

προϊόντων. 

Σύµφωνα µε την έρευνα τους, οι τράπεζες µε τη µεγαλύτερη 

αποδοτικότητα είχαν µία τέτοια διαδικασία σε µεγαλύτερο βαθµό από τις 

υπόλοιπες µε µέση και χαµηλή αποδοτικότητα. 

Ο στόχος του µάρκετινγκ στον τοµέα προσφοράς των υπηρεσιών 

είναι να διευρύνει την πελατεία καλύπτοντας ανάγκες ευρύτερων 

κατηγοριών του πληθυσµού. Ταυτόχρονα, το τµήµα µάρκετινγκ σε έναν 

τραπεζικό οργανισµό είναι υπεύθυνο να αυξήσει τις πωλήσεις κατά 
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πελάτη και να αναπτύξει υπηρεσίες προσφέροντας χαµηλότερο 

κόστος για τον πελάτη. Αυτό επιτυγχάνεται µε την ορθολογικότερη 

αναδιοργάνωση της δοµής και των διαδικασιών και µε την ανάπτυξη της 

αυτοµατοποίησης, που επιτρέπουν µείωση του κόστους. 

 Ορισµένοι από τους τρόπους που επιτυγχάνει µία τράπεζα την 

ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών είναι οι ακόλουθοι: 

(α) Προσθέτοντας νέες υπηρεσίες στη γκάµα αυτών που υπάρχουν 

(β) “Επανασυσκευάζοντας” τις υπάρχουσες υπηρεσίες σε διαφορετικά 

πακέτα, ανάλογα µε τις αγορές- στόχους που έχουν προσδιορισθεί από 

την κατάτµηση της αγοράς. Οι υπάρχουσες υπηρεσίες συνδυάζονται 

µεταξύ τους κατά τρόπο που να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες 

των αγορών- στόχων. 

(γ) Τροποποιώντας τις υπάρχουσες (στην ποιότητα, στο στυλ ή στα 

χαρακτηριστικά τους) ανάλογα µε τις ανάγκες και τις επιθυµίες των 

πελατών.  

Η πολιτική που καθορίζει το είδος και την ποιότητα των 

προσφερόµενων υπηρεσιών µπορεί να είναι µια παθητική 

παρακολούθηση του ανταγωνισµού, που σηµαίνει ότι οι αλλαγές 

επέρχονται όταν υπάρχουν πια αποδείξεις για απώλεια της 

ανταγωνιστικότητα, είτε αποτέλεσµα µιας επιθετικής στρατηγικής 

πρωτοπόρου στην αγορά. Μια τέτοια πολιτική για εισαγωγή στην αγορά 

νέων υπηρεσιών, όπως και για την κατάργηση παλαιών αποφασίζεται 

µόνο µετά από λεπτοµερείς έρευνες της αγοράς και µελέτες. 

 

3.6) ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

 

Για να µπορέσει µία τράπεζα να πετύχει τους στόχους της 

απαραίτητη είναι η υιοθέτηση µιας διοικητικής στρατηγικής του 

µάρκετινγκ. Σύµφωνα µε όσα αναφέρει ο  ∆ρ. Λυµπερόπουλος 
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Κωνσταντίνος στο βιβλίο του “Εισαγωγή στο Τραπεζικό Μάρκετινγκ, 

1987”, η στρατηγική αυτή θα πρέπει να περιλαµβάνει την εξής 

διαδικασία: 

 

(α) µελέτη του περιβάλλοντος της τράπεζας και έρευνα για την ανάλυση 

του ανταγωνισµού και τον εντοπισµό των αναγκών και προτιµήσεων των 

πελατών που αποτελούν τις αγορές- στόχους. Η έρευνα στις τράπεζες 

εντοπίζεται στα εξής κυρίως θέµατα: 

� Πώς πρέπει να τµηµατοποιηθεί η αγορά; 

� Πόσο µεγάλη είναι η κάθε υπο- αγορά; 

� Ποια είναι τα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες των πελατών σε κάθε 

υπο- αγορά; 

� Ποια είναι τα µερίδια της αγοράς που κατέχει η τράπεζα και οι 

ανταγωνιστές της σε κάθε επιµέρους υπο- αγορά; 

� Ποιος είναι ο προσφορότερος τρόπος εγκατάστασης νέων 

καταστηµάτων και ποιο είναι το ενδεδειγµένο µέγεθος τους; 

� Ποια εικόνα έχουν οι πελάτες για την τράπεζα; 

 

(β) εντοπισµός των ευκαιριών που παρουσιάζονται σε σχέση µε τις 

υπάρχουσες οικονοµικές δυνατότητες της τράπεζας, την υποδοµή της σε 

ανθρώπινο δυναµικό και τις υπάρχουσες οργανωτικές δοµές και 

πρόβλεψη των πιθανών εξελίξεων µε βάση τη διαπίστωση των τάσεων 

της αγοράς και των απειλών από τον ανταγωνισµό. 

 

(γ) τµηµατοποίηση της αγοράς, προσδιορισµός των αγορών- στόχων και 

καθορισµός του τύπου της εικόνας που πρέπει να έχει στο µυαλό του  ο 

πελάτης για την τράπεζα και το είδος των υπηρεσιών που προσφέρει. 
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(δ) διαµόρφωση του κατάλληλου µίγµατος µάρκετινγκ  που θα επιτρέψει 

την υλοποίηση της στρατηγικής και της τακτικής που έχουν αποφασισθεί 

 

(ε) προγραµµατισµός, σχεδιασµός των στρατηγικών στόχων και 

καθορισµός της απαραίτητης στρατηγικής και τακτικής για την επίτευξη 

τους. 

 

 (στ) κατάρτιση προϋπολογισµού για κάθε επιµέρους πρόγραµµα 

 

(ζ) έρευνα αγοράς για τη διαπίστωση του βαθµού επιτυχίας των στόχων 

που είχαν τεθεί, αλλά και των µελλοντικών αναγκών των πελατών και 

του βαθµού αποδοχής από αυτούς των µελετηµένων νέων υπηρεσιών 

 

(η) συντονισµός και έλεγχος των προγραµµάτων και των ενεργειών που 

απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων του µάρκετινγκ 

 

Η µεγάλη πλειοψηφία των νέων χρηµατοπιστωτικών προϊόντων 

που εµφανίσθηκαν διεθνώς τα τελευταία χρόνια ήταν προϊόντα “me 

too”(προϊόντα τα οποία προήλθαν από µίµηση προϊόντων που εµφάνισαν 

για πρώτη φορές τράπεζες του ανταγωνισµού), γεγονός που υποδηλώνει 

ότι οι περισσότερες χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις έχουν την τάση να 

αντιδρούν περισσότερο σε ερεθίσµατα από τον ανταγωνισµό παρά από 

την αγορά. 

Σύµφωνα µε µια µελέτη για τις επενδυτικές τράπεζες (Tufano 

1989), οι πρωτοπόρες τράπεζες δεν κέρδιζαν πλεονεκτήµατα υψηλότερης 

τιµολόγησης στην περίοδο της εισαγωγής νέων προϊόντων στην αγορά, 

που είχαν το µονοπώλιο. Κατέληξαν µάλιστα στο συµπέρασµα ότι αυτές 

οι τράπεζες µακροχρόνια χρέωναν τιµές, οι οποίες ήταν χαµηλότερες και 

όχι υψηλότερες των σηµαντικά περισσότερων πωλήσεων από ότι οι 
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ανταγωνιστές τους. Σε µια περίπτωση πέντε τραπεζών που προσέφεραν 

παρόµοια προϊόντα οι πρωτοπόροι είχαν κατακτήσει ένα µερίδιο αγοράς 

40%. 

Από την άλλη µεριά, οι αντανακλαστικές στρατηγικές της µίµησης 

ή αντιγραφής εµφανίζονταν ελκυστικές. Ο λόγος ήταν όχι µόνο η µείωση 

του κινδύνου αποτυχίας, αλλά και το κόστος που είναι συνδεδεµένο µε 

την πρωτοπορία και που έφθασε να είναι 50%- 70% λιγότερο από αυτό 

των πρωτοπόρων.  

Ο Τράπεζες γενικότερα που υπήρξαν µιµητές πρωτοπόρων 

τραπεζών, εµφάνιζαν τον κίνδυνο της µικρής διαφοροποίησης και  της µη 

δηµιουργίας ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων µε επακόλουθο τη µείωση 

της δυνατότητας διατήρησης των πελατών. 

 

 

3.7) Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

 

Εφόσον οι τραπεζικοί οργανισµοί έχουν διοικήσεις θετικές προς 

τις καινοτοµίες, οι οποίες έχουν δηµιουργήσει τα κατάλληλα οργανωτικά 

σχήµατα και στελέχη που διάκεινται ευνοϊκά προς αυτές, οι 

χρηµατοπιστωτικές εταιρείες πρέπει να διαµορφώσουν µία πολιτική 

ανάπτυξης νέων προϊόντων. Αυτή πρέπει να περιγράφει τις 

ακολουθούµενες διαδικασίες κατά κριτήρια αξιολόγησης της 

αναµενόµενης απόδοσης των προτεινοµένων προϊόντων, µε βάση την 

οποία θα επιλέγονται όσα θα υιοθετηθούν. Η πολιτική αυτή θα πρέπει να 

καλύπτει τόσο στόχους επιθετικών πρωτοποριακών στρατηγικών, όσο 

και στρατηγικών αντίδρασης σε ανταγωνιστικές πιέσεις, όταν υπάρχουν 

σαφείς αποδείξεις για απώλεια της ανταγωνιστικότητας. 
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Η διαδικασία που ακολουθείται για την ανάπτυξη νέων προϊόντων 

είναι η ακόλουθη: 

(Α) Γέννηση ιδεών 

Η ανάπτυξη υπηρεσιών στις τράπεζες επιτυγχάνεται µε την 

πρόσθεση νέων υπηρεσιών στις ήδη υπάρχουσες, καθώς επίσης και µε 

την τροποποίηση των υπαρχουσών, ανάλογα µε τις ανάγκες και τις 

επιθυµίες των πελατών. Ένας άλλος τρόπος για να αναπτύξει µια τράπεζα 

τις υπηρεσίες της είναι µε τον “επανασκευασµό” των υπαρχουσών 

υπηρεσιών σε διαφορετικά “πακέτα”, ανάλογα µε τις αγορές- στόχους 

που έχουν προσδιοριστεί από την κατάτµηση της αγοράς. Οι υπάρχουσες 

υπηρεσίες συνδυάζονται µεταξύ τους κατά τρόπο που να 

ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των αγορών- στόχων. 

Η πολιτική που καθορίζει το είδος και την ποιότητα των 

προσφερόµενων υπηρεσιών µπορεί να είναι µια παθητική 

παρακολούθηση του ανταγωνισµού, που σηµαίνει ότι οι αλλαγές 

επέρχονται όταν υπάρχουν πια αποδείξεις για απώλεια της 

ανταγωνιστικότητα, είτε αποτέλεσµα µιας επιθετικής στρατηγικής 

πρωτοπόρου στην αγορά. Μια τέτοια πολιτική για εισαγωγή στην αγορά 

νέων υπηρεσιών, όπως και για την κατάργηση παλαιών αποφασίζεται 

µόνο µετά από λεπτοµερείς έρευνες της αγοράς και µελέτες. 

Οι ιδέες για νέα προϊόντα πολύ σπάνια προέρχονται από µία µόνο πηγή.  

Οι πηγές ιδεών για νέα προϊόντα µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε: 

i. εξωτερικές 

• εταιρείες συµβούλων 

• διαφηµιστικές εταιρείες 

• οι ενέργειες του ανταγωνισµού 

• τα µέλη του δικτύου διανοµής (π.χ οι brokers στις 

ασφαλιστικές εταιρείες) 

• τα πανεπιστήµια και οι επιστηµονικές δηµοσιεύσεις 
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• τα δηµογραφικά άρθρα 

• οι διεθνείς εξελίξεις του κλάδου 

• η εξέλιξη της τεχνολογίας και η νεότερη επιστηµονική 

έρευνα 

• η αλλαγή του θεσµικού πλαισίου 

• τα παράπονα/ ανάγκες των πελατών 

 

ii. εσωτερικές 

• η Ανώτερη ∆ιοίκηση 

• η οργανωτική µονάδα (∆ιεύθυνση, Υποδιεύθυνση, Τµήµα ή 

Υπηρεσία) Μάρκετινγκ 

• οι υπόλοιπες οργανωτικές µονάδες των Κεντρικών 

∆ιευθύνσεων που έχουν σχέση µε πελάτες 

•  οι ∆ιευθυντές και τα Στελέχη των τραπεζικών καταστηµάτων 

• οι Συντονιστές ∆ιευθυντές Ανάπτυξης, οι συντονιστές Οµάδων 

και οι Ασφαλιστικοί Σύµβουλοι των Γραφείων Πωλήσεων, οι 

πράκτορες και οι µεσίτες ασφαλίσεων κ.α 

• οι υπάλληλοι της τράπεζας  

 

Για την ενεργοποίηση της τελευταίας εσωτερικής πηγής θα πρέπει 

να δηµιουργηθεί ένα σύστηµα υποβολής προτάσεων από τους 

υπαλλήλους που θα συνδυάζεται µε τα ανάλογα ηθικά και υλικά κίνητρα 

για τις καλύτερες προτάσεις. Ειδικά οι υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν 

καθηµερινή και συνεχή επαφή µε τους πελάτες, ακόµη και όταν δεν 

έχουν ιδέες για νέα προϊόντα, που θα εξυπηρετούσαν καλύτερα τις 

ανάγκες κάθε κατηγορίας πελατών, σίγουρα έχουν προτάσεις για 

βελτίωση των διαδικασιών εξυπηρέτησης του πελάτη. 



 49 

Σύµφωνα µε µία έρευνα για τον τοµέα των υπηρεσιών 

(Easingwood 1986), το 36% των ιδεών για νέα προϊόντα προέρχονται 

από εξωτερικές πηγές, ενώ από τις εσωτερικές πηγές µόνο από την 

οργανωτικής µονάδα Μάρκετινγκ προέρχονταν το 40% των ιδεών. Η 

γέννηση ιδεών διευκολύνεται και διάφορες δηµιουργικές τεχνικές που 

µπορούν να παράγουν ιδέες (καταγραφή χαρακτηριστικών, µορφολογική 

ανάλυση, καταιγισµός ιδεών, συνεκτική κ.α). 

Οι τεχνικές αυτές µπορούν να εφαρµοσθούν για την µεθοδευµένη 

διευκόλυνση της παραγωγής ιδεών τόσο από εξωτερικές όσο και από 

εσωτερικές πηγές. 

Ο Edgett (1993) υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη νέων προϊόντων στις 

χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις µπορεί να κατευθύνεται: 

� από την τεχνολογία (π.χ υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής) 

� από την αγορά (διαµόρφωση προϊόντων ανάλογα µε τις ιδιαίτερες 

ανάγκες τµηµάτων της αγοράς) 

� από τον ανταγωνισµό (ακολουθούνται οι πρωτοβουλίες των 

ανταγωνιστών)  

Η τρίτη κατεύθυνση θεωρείται αντανακλαστική στρατηγική, ενώ 

οι δύο πρώτες µπορεί να είναι αντανακλαστικές ή µπορεί να είναι 

πρωτοποριακές στρατηγικές και έχουν την πρωτοβουλία των µεγάλων 

αλλαγών πρέπει κατά τεκµήριο να είναι προσανατολισµένες στο 

Μάρκετινγκ, να έχουν ισχυρό Τµήµα έρευνας και ανάπτυξης και ισχυρό 

Τµήµα Μάρκετινγκ. 

 

(Β) Επιλογή Ιδεών 

Μια ιδέα θα µπορούσε να εξεταστεί: 

i. για το βαθµό συµβατότητας τους µε: 

• τους γενικότερους επιχειρησιακούς στόχους (ποσοστό 

κέρδους, µερίδιο αγοράς, όγκος πωλήσεων, εικόνα- φήµη) 
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• τις δυνατότητες της εταιρείας: 

� σε ανθρώπινους πόρους (απαραίτητος αριθµός και 

επίπεδο υπαλλήλων για ανάπτυξη του προϊόντος, 

επίπεδο ανθρώπων που θα το προωθήσουν) 

� σε υλικούς πόρους(κεφάλαια για επένδυση, υπάρχων 

εξοπλισµός) 

� σε τεχνογνωσία και οργανωτικά συστήµατα 

 

ii. για την προσφορά ουσιαστικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος 

λόγω: 

• χαµηλότερης τιµής 

• µεγαλύτερης αξίας 

• πληρέστερης ικανοποίησης µιας ανάγκης 

• επίλυσης ενός προβλήµατος του πελάτη της αγοράς- στόχου 

 

Στη συνέχεια µε κριτήριο έναν προκαθορισµένο συντελεστή 

βαρύτητας γίνεται η αξιολόγηση των ιδεών. 

 

Ο Edget (1993) ισχυρίζεται ότι οι χρηµατοπιστωτικές εταιρίες 

ακολουθούν στην πλειοψηφία τους µία άτυπη διαδικασία οµαδικής 

λήψης αποφάσεων στη διαλογή των ιδεών για νέα προϊόντα. 

 

(Γ) Σύλληψη και αναλυτική περιγραφή του προϊόντος 

Έρευνες γίνονται στις τράπεζες και πριν την εισαγωγή µιας νέας 

υπηρεσίας. Πρέπει πρώτα από όλα να ερευνηθεί ο βαθµός ικανοποίησης 

των πελατών από τις υπάρχουσες υπηρεσίες και κατόπιν οι ανάγκες τους 

και οι επιθυµίες τους για νέες υπηρεσίες. 

 Οι ιδέες ή  η ιδέα που θα επιλεγούν µεταφράζονται σε κάποιες 

συλλήψεις χαρακτηριστικών που πρέπει στη συνέχεια να αναλυθούν και 
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να αναπτυχθούν περαιτέρω. Ανάλογα µε το στόχο που απευθύνεται µία 

βασική ιδέα προϊόντος µπορεί να µεταφρασθεί σε διάφορες συλλήψεις 

χαρακτηριστικών προϊόντων. 

Στη συνέχεια θα πρέπει να γίνουν χάρτες αντιληπτικής 

τοποθέτησης προϊόντος µε διαστάσεις τα διάφορα χαρακτηριστικά του 

συνδυαζόµενα ανά δύο και χάρτες τοποθέτησης µάρκας για να 

προσδιορισθεί η επιθυµητή θέση του στην αντίληψη του πελάτη σε 

σχέση µε τα ανταγωνιστικά του. 

Ακολούθως πρέπει να εξετασθούν οι απόψεις των πελατών στους 

οποίους απευθύνονται κυρίως µε ποιοτικές έρευνες. Ο Edget (1993) 

παρατηρεί ότι σε αυτό το στάδιο οι προκαταρκτικές εξωτερικές έρευνες 

στους πελάτες χρηµατοπιστωτικών εταιριών ήταν σχετικά σπανιότερες 

σε σχέση µε τις εσωτερικές, άτυπες κατά κανόνα, αξιολογήσεις. 

Στη συνέχεια πρέπει να ερευνηθεί το προφίλ των πελατών που θα 

κάνουν χρήση των νέων υπηρεσιών, ώστε η εφαρµογή τους στην τράπεζα 

να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις ανάγκες τους. 

Επίσης πρέπει να ερευνηθεί η πιθανή αντίδραση των πελατών στην 

αλλαγή του τρόπου προσφοράς των υπηρεσιών. Από αυτήν θα 

καθορισθεί  και ο ρυθµός της αλλαγής (π.χ το πόσα A.T.M’ s θα 

τοποθετήσει η τράπεζα κάθε χρόνο εξαρτάται κυρίως από το ποσοστό 

των πελατών της που είναι διατεθειµένο να τα χρησιµοποιεί και από το 

ποσοστό αυτών που υπολογίζουµε ότι πρόκειται να επηρεάσουµε µε τη 

διαφήµιση). 

 

 

(∆) Αξιολόγηση της επιλεγµένης ιδέας του προϊόντος 

Η αξιολόγηση γίνεται από απόψεως: οικονοµικών πόρων, 

ποσότητας και ποιότητας του ανθρώπινου δυναµικού, τεχνολογικής 

υποδοµής, τεχνογνωσίας, οργάνωσης δοµών, διαδικασιών και µεθόδων, 
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χρονικών περιορισµών, ψυχολογίας καταναλωτή, αγοράς και 

συµβατότητας µε την υπάρχουσα στρατηγική προϊόντος. 

 

(Ε) Ανάπτυξη µιας προκαταρκτικής στρατηγικής Μάρκετινγκ 

Αυτή περιλαµβάνει: 

� µια περιγραφή του µεγέθους, της δοµής και της συµπεριφοράς της 

αγοράς- στόχου, το επιθυµητό positioning του προϊόντος µέσα σε 

αυτήν, τις πιθανές πωλήσεις, τα πιθανά µερίδια αγοράς και τα 

κέρδη που είναι δυνατόν να επιτευχθούν στο αρχικό χρονικό 

διάστηµα της εισαγωγής του προϊόντος στην αγορά. 

� τη σχεδιαζόµενη τιµολογιακή πολιτική, την πολιτική διανοµής και 

τον προϋπολογισµό προβολής και επικοινωνίας του πρώτου 

χρόνου. 

� Τους µακροχρόνιου στόχους πωλήσεων και κερδών και τη 

στρατηγική µίγµατος µάρκετινγκ που πρέπει να ακολουθηθεί για 

να επιτευχθούν οι στόχοι. 

 

(ΣΤ) Επιχειρησιακή ανάλυση 

Για το προϊόν ή τα προϊόντα για τα οποία καταστρώθηκε µία 

προκαταρτική στρατηγική µάρκετινγκ θα πρέπει αυτή να ακολουθείται 

από µία οικονοµική ανάλυση για την πλήρη αξιολόγηση της 

επιχειρηµατικής πρότασης από τη ∆ιοίκηση. Αυτή περιλαµβάνει: 

• Έρευνα αγοράς για διαπίστωση των αναγκών και προτιµήσεων  

• Ανάλυση της επίδρασης της ανάπτυξης του νέου προϊόντος στις 

πωλήσεις ορισµένων παλαιών 

• Ανάλυση ανταγωνισµού 

• Εντοπισµός ιδιαίτερων χαρακτηριστικών διαφοροποίησης από 

ανταγωνισµό 

• Αναλύσεις κόστους και περιθωρίου κέρδους 
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• ∆ιαµόρφωση στρατηγικής και προγράµµατος Μάρκετινγκ 

• Προβλέψεις πωλήσεων µε βάση διάφορα εναλλακτικά σενάρια 

(αισιόδοξο, ρεαλιστικό, απαισιόδοξο) 

• Προβλέψεις επανάληψης της πώλησης (διαφέρει ανάλογα µε τη 

φύση του προϊόντος, π.χ. αν πρόκειται για πιστωτική κάρτα, 

στεγαστικό δάνειο, ασφάλεια αυτοκινήτου ή ασφάλεια ζωής) 

• Επίδραση των πωλήσεων του µελετούµενου προϊόντος στις 

πωλήσεις υφισταµένων προϊόντων (έκταση κανιβαλισµού) 

• ∆υνατότητες σταυροειδών πωλήσεων (π.χ. δανείων µε ασφάλειες) 

• Προϋπολογισµοί  

• Ανάλυση νεκρού σηµείου 

• Προβλεπόµενες ταµειακές εισροές- εκροές 

• Εκτιµήσεις κινδύνων 

• Ανάλυση αποδοτικότητας επενδυµένων κεφαλαίων 

• Ανάπτυξη στρατηγικής και επιλογή του κατάλληλου Μίγµατος 

Μάρκετινγκ για κάθε αγορά- στόχο 

 

(Ζ) Ανάπτυξη του νέου προϊόντος- υπηρεσίας 

Στο στάδιο αυτό µε βάση τις υπάρχουσες έρευνες αγοράς 

δοκιµάζονται κάποιες πρωτότυπες υπηρεσίες- πιλότοι µε το προσωπικό 

της τράπεζας, ώστε να ελεγχθούν τυχόν αδυναµίες του νέου προϊόντος. 

Μετά την εξέταση της βιωσιµότητας του προϊόντος, αυτό 

αναπτύσσεται σε συνεργασία µε άλλες ∆ιευθύνσεις (π.χ. Πληροφορικής, 

Εναλλακτικών δικτύων, Εργασιών και Καταστηµάτων, Μελετών) µε 

βάση τις τεχνικές προδιαγραφές του. Στο στάδιο αυτό αποφασίζονται οι 

τελικές προδιαγραφές του προϊόντος, το δίκτυο διανοµής του και οι 

υποστηρικτικές υπηρεσίες και διαµορφώνεται ένα πιλοτικό προϊόν. 

Αρχικά δηµιουργείται το προϊόν πιλοτικά, ώστε να δοκιµασθούν για 
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ορισµένο χρονικό διάστηµα σε πραγµατικές συνθήκες τα λειτουργικά 

χαρακτηριστικά του, σε πολλές περιπτώσεις στους υπαλλήλους και σε 

ορισµένες περιπτώσεις σε περιορισµένο αριθµό πελατών, ώστε να 

βελτιωθούν οι τυχόν ατέλειες τους και να εντοπισθούν οι οργανωτικές 

αδυναµίες που θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν προβλήµατα κατά την 

παραγωγή και πώληση του. Στη συνέχεια, το νέο προϊόν, πλήρες (µε την 

επωνυµία του, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και τη συσκευασία του 

µε άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες), παράγεται σε περιορισµένη κλίµακα και 

εισάγεται σε ένα γεωγραφικά περιορισµένο τµήµα της αγοράς (µε 

στοιχεία αντιπροσωπευτικότητας) µε διαµορφωµένη στρατηγική 

Μάρκετινγκ, ώστε να µελετηθούν οι αντιδράσεις των πελατών και να 

ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος µιας αποτυχηµένης εισαγωγής του προϊόντος 

σε εθνικό επίπεδο. Ύστερα από ορισµένο χρονικό διάστηµα 

προσδιορίζονται τα µερίδια αγοράς, τα χαρακτηριστικά των πελατών, ο 

βαθµός αφοσίωσης τους σε κάθε µάρκα και ο ρυθµός της µεταβολής της. 

Αν ο ρυθµός επαναγοράς του νέου προϊόντος είναι υψηλός, τότε το 

προϊόν εισάγεται στην αγορά. ∆ιαφορετικά επανασχεδιάζεται, 

αυξάνοντας τις δαπάνες προώθησης ή εγκαταλείπεται. Μειονέκτηµα της 

δοκιµαστικής αγοράς είναι ότι προειδοποιεί τους ανταγωνιστές για το νέο 

προϊόν και τους δίνει το χρονικό περιθώριο προετοιµασίας ανάλογης 

αντίδρασης. 

Στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα, όπου το µεγαλύτερο µέρος των 

προϊόντων είναι προϊόντα “me too’, πολύ σπάνια είναι σκόπιµο να 

δίνονται παρόµοιες προειδοποιήσεις στους ανταγωνιστές, οι οποίοι 

µπορούν να αντιδράσουν άµεσα. ∆οκιµαστική αγορά θεωρείται συνήθως 

η εισαγωγή του προϊόντος σε όλη την αγορά µε πολύ µικρή όµως 

διαφηµιστική υποστήριξη, ώστε να µη δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο 

προϊόν. Κατ’ αυτόν τον τρόπο υπάρχει η δυνατότητα της δοκιµής του 

προϊόντος σε µικρό αριθµό πελατών, ενώ παράλληλα, αν η αρχική 
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ζήτηση δεν είναι αναµενόµενη να υπάρξει σχετικά χαµηλός κίνδυνος 

αποτυχίας, ενώ αν τα αποτελέσµατα είναι ενθαρρυντικά, να 

προετοιµαστεί ανάλογα η πλήρης διαφηµιστική του υποστήριξη. 

 

(Η) ∆οκιµαστική εµπορία (Τεστ Μάρκετινγκ) 

Στο στάδιο αυτό, το νέο προϊόν παράγεται σε περιορισµένη 

κλίµακα για να καλύψει τις ανάγκες µιας ορισµένης αντιπροσωπευτικής 

γεωγραφικής περιοχής. Η φάση αυτή θεωρείται ως απαραίτητη για τη 

µελέτη του τρόπου αντίδρασης και της έκτασης της ανταπόκρισης των 

πελατών των αγορών- στόχων και ως εκ τούτου για την ελαχιστοποίηση 

του κινδύνου. Αποτελεί µία περιορισµένη εισαγωγή του προϊόντος σε 

περιοχές αντιπροσωπευτικές του συνόλου της αγοράς, όπου η εταιρία 

δρα µε όλα τα στοιχεία του Μίγµατος Μάρκετινγκ, ορισµένα από τα 

οποία πιθανόν να διαφοροποιηθούν για να παρατηρηθούν οι επιδράσεις  

τους επί των πωλήσεων. Το στάδιο αυτό της διαδικασίας ανάπτυξης νέου 

τραπεζικού προϊόντος πολλές φορές αποφεύγεται, ιδιαίτερα όταν δεν 

υπάρχει αρκετός χρόνος, καθώς πάντα υπάρχει ο φόβος του 

ανταγωνισµού και της αντιγραφής.  

 

(Θ) Εισαγωγή του προϊόντος στην αγορά 

 Οι χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις µπορούν, αφού έχουν 

ακολουθήσει όλες τις προηγούµενες φάσεις, να λανσάρουν ένα νέο 

προϊόν στην αγορά µετά τις τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις. Πολλά 

προϊόντα, παρ’ όλο που έχουν ακολουθήσει προσεκτικά βήµατα σ’ όλες 

τις προηγούµενες φάσεις, µπορεί να αποτύχουν ακόµη και σ’ αυτήν τη 

φάση, η οποία αποτελεί και την πλήρη δοκιµασία του προϊόντος υπό 

πραγµατικές συνθήκες.  
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3.8) Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

Το να γνωρίζει ο µάνατζερ τη φάση του κύκλου ζωής κάθε 

προϊόντος παίζει αποφασιστικό ρόλο για την ακολουθητέα στρατηγική 

στα διάφορα στοιχεία του µίγµατος µάρκετινγκ. Στο στάδιο της 

εισαγωγής το νέο προϊόν απευθύνεται σε νεωτεριστές, οι πωλήσεις είναι 

χαµηλές γιατί οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν το νέο προϊόν, ενώ οι 

µεσάζοντες κρατούν επιφυλακτική στάση. Το στάδιο αυτό 

χαρακτηρίζεται από ζηµίες γιατί η υψηλή τιµή δεν µπορεί συνήθως να 

αντισταθµίσει το υψηλό κόστος παραγωγής και τα µεγάλα έξοδα 

προβολής. Ο ανταγωνισµός στη φάση αυτή είναι χαµηλός. Στο στάδιο 

αυτό στόχος του µάρκετινγκ είναι η πληροφόρηση για την ύπαρξη και τις 

δυνατότητες του προϊόντος και η παρακίνηση για δοκιµή. Η τιµή σε αυτό 

το στάδιο είναι υψηλή λόγω υψηλού κόστους, η διανοµή είναι επιλεκτική 

σε ορισµένα δίκτυα διανοµής και σηµεία πωλήσεων, η διαφήµιση 

στοχεύει στην ευρύτερη δυνατή γνώση του προϊόντος µεταξύ των 

νεωτεριστών και τα έξοδα προώθησης των πωλήσεων είναι µεγάλα για 

να δελεασθούν οι µεσάζοντες και παρακινηθούν οι καταναλωτές. 

Οι στρατηγικές που ακολουθούν οι επιχειρήσεις του τραπεζικού 

κλάδου στην περίπτωση νέου προϊόντος είναι οι ακόλουθες: 

i. Η εισαγωγή ενός νέου προϊόντος για πρώτη φορά στην αγορά µε 

την κεφαλαιοποίηση όλων των πλεονεκτηµάτων για όσους 

εισέρχονται πρώτοι, 

ii. Η παράλληλη εισαγωγή κατά την οποία περιµένουν και 

παρατηρούν τον ανταγωνισµό µε στόχο να βγάλουν ένα προϊόν 

“me too” (=µη καινοτόµα προϊόντα) και  

iii.  Η καθυστερηµένη για την αγορά εισαγωγή ενός νέου για την 

εταιρία προϊόντος µε σκοπό να εισαχθεί (αφού πρώτα ο 
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ανταγωνιστής έχει εκπαιδεύσει την αγορά για την αναγκαιότητα 

του) ως τροποποιηµένη εκδοχή µε βελτιωµένα χαρακτηριστικά  

Μετά το στάδιο της εισαγωγής ακολουθούν τα στάδια ανάπτυξης, 

της ωριµότητας και της παρακµής. 

Οι Avlonitis και Papastathopoulou (2001) ανέλυσαν το 

Μάνατζµεντ της διαδικασίας ανάπτυξης νέου προϊόντος της λιανικής 

τραπεζικής. ∆ιαπίστωσαν ότι παρ’ όλο που τα καινοτόµα και µη 

καινοτόµα προϊόντα ακολουθούν τις ίδιες φάσεις ανάπτυξης, διαφορετική 

είναι η έµφαση που πρέπει να δίνεται για την επιτυχία τους.  

Για τα µη καινοτόµα προϊόντα (me too) η έµφαση δίνεται στη 

στρατηγική του Μάρκετινγκ και την εισαγωγή στην αγορά, καθώς και 

στην τεχνική ανάπτυξη, ενώ για τα καινοτόµα προϊόντα έµφαση δίνεται 

κυρίως στη γέννηση και επιλογή ιδεών, καθώς και στο εσωτερικό 

Μάρκετινγκ και την επαγγελµατική εκπαίδευση του προσωπικού 

“πρώτης γραµµής”. 

Οι Gounaris, Papastathopoulou και Avlonitis (2003) υποδεικνύουν 

ότι για την επιτυχία των καινοτόµων νέων χρηµατοπιστωτικών 

υπηρεσιών είναι αποφασιστικής σηµασίας οι φάσεις της γέννησης και 

επιλογής ιδεών, της επιχειρησιακής ανάλυσης και της στρατηγικής 

Μάρκετινγκ, ενώ για τις µη καινοτόµες χρηµατοπιστωτικέ υπηρεσίες η 

έµφαση πρέπει να δίνεται στην τεχνική ανάπτυξης και στις διαδικασίες 

δοκιµών. 

 

3.9) ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

 

∆εδοµένου ότι οι ανάγκες και οι προτιµήσεις των καταναλωτών 

αλλάζουν, οι ανταγωνιστές δεν µένουν αδρανείς και τα προϊόντα 

διανύουν έναν κύκλο ζωής, κάθε τραπεζικός οργανισµός που θέλει να 
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διατηρήσει µια δυναµική ανάπτυξης είναι αναγκασµένος να προσθέτει 

νέα προϊόντα στο χαρτοφυλάκιο του. 

Σύµφωνα µε έρευνες (Meidan 1996), απαιτούνται περίπου 60 ιδέες 

για να παραχθεί τελικά ένα χρηµατοπιστωτικό προϊόν. Σχετικά µε την 

έννοια  του νέου προϊόντος οι Booz, Allen and Hamilton (1982) 

διέκριναν έξι κατηγορίες νέων προϊόντων, µε κριτήρια τη νεότητα για την 

επιχείρηση και τη νεότητα για την αγορά: 

 

� Προϊόντα νέα για την παγκόσµια αγορά (10%) 

� Νέες γραµµές προϊόντων (20%) 

� Προσθήκες στις υπάρχουσες γραµµές προϊόντων (26%) 

� Ανατοποθετήσεις (7%) 

� Μειώσεις κόστους (11%) 

 

Τα νέα προϊόντα που προστίθενται στη γκάµα των προσφεροµένων 

προϊόντων από κάθε εταιρεία µπορεί να προέρχονται από εξαγορές ή από 

την ανάπτυξη νέων προϊόντων από την ίδια, που δηµιουργεί βέβαια 

µεγάλες ευκαιρίες, εγκυµονεί όµως και µεγάλους κινδύνους. Τα ποσοστά 

αποτυχίας των νέων προϊόντων (και των χρηµατοπιστωτικών) που 

αναφέρονται σε διάφορες έρευνες είναι αρκετά υψηλά. 

Οι βασικότεροι λόγοι αποτυχίας τραπεζικών προϊόντων µπορούν 

να συνοψισθούν στα εξής σηµεία: 

� Υπερτιµήθηκε το τµήµα της αγοράς στο οποίο απευθυνόταν το 

προϊόν 

� ∆εν διαµορφώθηκε η κατάλληλη στρατηγική µάρκετινγκ 

(positioning, κακή σχεδίαση του προϊόντος, υπερτιµολόγηση, 

αναποτελεσµατική διαφήµισης και προώθηση πωλήσεων, πωλητές 

ανεπαρκώς εκπαιδευµένοι, ανεπαρκής οργάνωση δικτύων 

διανοµής κ.λ.π) 
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� Ανεπάρκεια ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος  

� Λανθασµένες προβλέψεις στο ρυθµό διάδοσης του προϊόντος 

� Απρόβλεπτα γρήγορη και δυναµική αντίδραση των ανταγωνιστών 

� Αλλαγές των προτιµήσεων των καταναλωτών κατά τη διάρκεια της 

εισαγωγής του προϊόντος στην αγορά 

� Υποτίµηση κόστους, υπερεκτίµηση δυνατότητας κερδοφορίας 

� Υπερεκτίµηση των δυνάµεων και υποτίµηση των αδυναµιών της 

επιχείρησης σε ανθρώπινους και υλικούς πόρους, τεχνογνωσία, 

οργανωτικές δοµές, συστήµατα, διαδικασίες και µεθόδους για την 

παραγωγή, πώληση  και εξυπηρέτηση µετά την πώληση του 

προϊόντος 

� Υποτίµηση της σηµασίας του εσωτερικού µάρκετινγκ. Εάν οι 

υπεύθυνοι για την πώληση και για την εξυπηρέτηση του πελάτη 

δεν είναι πεπεισµένοι για τη χρησιµότητα του νέου προϊόντος για 

αυτόν, σίγουρα δεν µπορούν να είναι αποτελεσµατικοί στην 

προσπάθεια πώλησης του. 

� Υποτίµηση της σηµασίας της αρµονικής εσωτερικής επικοινωνίας 

µεταξύ των εµπλεκοµένων συνυπεύθυνων οργανωτικών µονάδων, 

ώστε το νέο προϊόν να δηµιουργείται κατόπιν συνυπολογισµού 

κάθε δυνατής οπτικής γωνίας και µε συνδυασµό των γνώσεων, 

εµπειριών και ικανοτήτων στελεχών που ασχολούνται µε τεχνικά 

ζητήµατα  των χρηµατοπιστωτικών προϊόντων, µε θέµατα 

Μάρκετινγκ µε θέµατα οργάνωσης και µε συστήµατα 

πληροφορικής. 

 

3.10) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ 

ΝΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
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Οι πελάτες γενικά, αγοράζουν τα νέα προϊόντα αφού περάσουν 

από τις φάσεις: της επίγνωσης, του ενδιαφέροντος, της αξιολόγησης, της 

δοκιµής και τέλος της υιοθέτησης. Η ταχύτητα υιοθέτησης των 

καινοτοµιών από τους πελάτες εξαρτάται από τα δηµογραφικά και 

ψυχογραφικά χαρακτηριστικά. Αυτοί διακρίνονται σε καινοτόµους 

(2,5%) πρώιµους αποδέκτες (13,5%), πρώιµη πλειοψηφία (34%), όψιµη 

πλειοψηφία (34%) και βραδυκίνητους (16%). Οι πρώτοι είναι νεότεροι, 

κοσµοπολίτες, µε υψηλότερη κοινωνικοοικονοµική θέση, ενώ οι 

τελευταίοι έχουν χαµηλότερη µόρφωση και εισόδηµα, συντηρητικοί, 

δεµένοι µε την παράδοση και καχύποπτοι µε οποιαδήποτε αλλαγή. 

Σηµαντικό ρόλο στην υιοθέτηση νέων προϊόντων παίζει και η 

προσωπική επιρροή ορισµένων ατόµων στη στάση άλλων. Αυτή είναι 

ιδιαίτερα σηµαντική στη φάση της αξιολόγησης και παίζει µεγαλύτερο 

ρόλο στους βραδυκίνητους και στις καταστάσεις που ενέχουν κινδύνους. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της καινοτοµίας που θα µπορούσαν να 

επηρεάσουν το ρυθµό υιοθέτησης αριθµούνται σε πέντε: 

Α. Το συγκριτικό της πλεονέκτηµα να προσφέρει ανώτερα οφέλη 

στον πελάτη της αγοράς- στόχου, σε σχέση µε τα υπάρχοντα 

προϊόντα. Βέβαια, µε τη µεγάλη δυνατότητα αντιγραφής των 

βασικών χαρακτηριστικών των προϊόντων που υπάρχουν στον 

χρηµατοπιστωτικό τοµέα είναι δύσκολο να δηµιουργηθούν 

προϊόντα, των οποίων οι διαφορές να γίνονται εύκολα αντιληπτές 

από τον πελάτη. Η ανοµοιογένεια που υπάρχει στις υπηρεσίες είναι 

θετική, γιατί βοηθάει στην εξατοµίκευση της προσφοράς, έχοντας 

τη δυνατότητα να προσδώσει κάποιο συγκριτικό πλεονέκτηµα, 

µπορεί όµως και να θεωρηθεί ως αρνητική λόγω της µειωµένης 

δυνατότητας προτυποποίησης µε επακόλουθο διαφοροποιήσεις 

στην ποιότητα των προσφεροµένων από την ίδια εταιρία 

προϊόντων. Βέβαια, η ανοµοιογένεια αυτή αφορά τον τρόπο 
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εξυπηρέτησης και όχι τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 

χρηµατοπιστωτικών προϊόντων. Για να δηµιουργηθεί, λοιπόν, 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σ’ αυτά τα προϊόντα, πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη βαρύτητα τόσο στον εντοπισµό των ανεκτών επιπέδων 

διαφοροποίησης κατά τη διαδικασία του σχεδιασµού, όσο και στη 

διαπίστωση της ικανοποίησης του πελάτη µε σχετικές έρευνες, 

µετά την εισαγωγή του προϊόντος στην αγορά. 

Β. Η συµβατότητα της µε τις αξίες, ανάγκες και εµπειρίες της 

αγοράς- στόχου. Ένα προϊόν που δηµιουργείται κατόπιν έρευνας 

των αναγκών των αγορών- στόχων έχει πολύ µεγαλύτερη 

συµβατότητα από αυτό που παράγεται λόγω των εξελίξεων της 

τεχνολογίας ή των πρωτοβουλιών του ανταγωνισµού.  

Γ. Η πολυπλοκότητα της, δηλαδή η σχετική ευκολία κατανόησης 

της από τον πελάτη. Είναι λάθος να υποθέτει ο σχεδιαστείς ενός 

νέου τραπεζικού προϊόντος ότι η ανάπτυξη των 

χρηµατοπιστωτικών προϊόντων είναι εύκολη υπόθεση, γιατί αυτά 

είναι άυλα. Στην πραγµατικότητα θεωρούνται από τους πελάτες 

πολύπλοκα τόσο λόγω των σύνθετων διαδικασιών παραγωγής 

τους, όσο και λόγω της αφηρηµένης υπόστασης τους και των 

διαφορετικών υποκειµενικών αντιλήψεων για την ποιότητα τους. 

Οι παραπάνω λόγοι οδηγούν στο συµπέρασµα ότι θα πρέπει κατά 

τη διαδικασία ανάπτυξης τους να συµµετέχουν βασικά στελέχη  

από διάφορες οργανωτικές µονάδες, καθώς και απλοί υπάλληλοι 

καταστηµάτων που έρχονται σε µεγαλύτερη επαφή µε τους 

πελάτες, ώστε να περιορίζονται οι πιθανότητες αναντιστοιχιών 

µεταξύ απαιτήσεων των πελατών που έχουν ενσωµατωθεί στις 

προδιαγραφές τους και λειτουργικών απαιτήσεων παραγωγής τους. 

Οι διαφοροποιήσεις των χαρακτηριστικών τους µετά την εισαγωγή 
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τους στην αγορά δεν είναι τις περισσότερες φορές εφικτή, γιατί η 

αγορά τους συνοδεύεται µε σχετικά συµβόλαια µε τους πελάτες.  

∆. Η διαιρετότητα της, δηλαδή η δυνατότητα της να προσφέρεται 

σε περιορισµένη βάση. Αφορά τα θέµατα που σχετίζονται µε τις 

δοκιµαστικές αγορές. Στα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα, όπου 

υπάρχει, όπως και σε όλες τις υπηρεσίες, η αδιαιρετότητα 

(αδυναµία διαφοροποίησης τόπου και χρόνου παραγωγής, 

διανοµής και κατανάλωσης), πρέπει να δίνεται βαρύτητα στο 

τελικά παραγόµενο προϊόν, αλλά και στη διαδικασία παραγωγής 

του, γιατί σε αυτήν συµµετέχει και ο πελάτης. Για αυτό, οι 

χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι 

προσανατολισµένες, τόσο στην παραγωγή όσο και στο µάρκετινγκ, 

κατά τη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων. Αυτό σηµαίνει ότι 

στελέχη που ασχολούνται µε τις λειτουργίες θα πρέπει να 

συνεργάζονται στενά µε τα στελέχη που είναι υπεύθυνα για την 

επαφή µε τον πελάτη (customer contact personell) στις τελευταίες 

φάσεις ανάπτυξης του προϊόντος, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι 

διαδικασίες παραγωγής του προϊόντος είναι όχι µόνο 

αποτελεσµατικές αλλά και σύµφωνες µε τις προσδοκίες του 

πελάτη.  

Ε. Η δυνατότητα επικοινωνίας του νέου προϊόντος στο κοινό στο 

οποίο απευθύνεται µε διαφηµίσεις και µεθόδους προώθησης. 

 

3.11) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΩΝ 

ΝΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  

 

Η Harrison (2000) (βλ. “Μάρκετινγκ Χρηµατοπιστωτικών 

Υπηρεσίων”, ∆ρ. Λυµπερόπουλος Κων/νος, 2006) διαχωρίζει τους 

παράγοντες επιτυχίας των χρηµατοπιστωτικών προϊόντων σε: 
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Α. Τεχνικούς παράγοντες του προϊόντος, στους οποίους περιλαµβάνονται: 

• Μία τυπική διαδικασία σχεδιασµού, προγραµµατισµού και 

αξιολόγησης ιδεών, όπως αναπτύχθηκε στο υποκεφάλαιο για την 

ανάπτυξη νέων προϊόντων. 

• Μία επικοινωνιακή πολιτική που υποστηρίζεται από τους 

αναγκαίους προϋπολογισµούς για  την εισαγωγή του νέου 

προϊόντος στην αγορά και καθιέρωση µιας επιθυµητής εικόνας για 

αυτό. Η αποτελεσµατικότητα της επικοινωνιακής πολιτικής 

ενδυναµώνεται από την ύπαρξη ηγεσίας στην τεχνολογία, η οποία 

προσδίδει το αναγκαίο για το κτίσιµο της επικοινωνιακής 

πολιτικής συγκριτικό πλεονέκτηµα. 

• Οι λειτουργικές διαδικασίες σε επίπεδο καταστήµατος, οι οποίες 

θα πρέπει να γίνουν κατανοητές από το προσωπικό εξυπηρέτησης 

πριν από την εισαγωγή του νέου προϊόντος στην αγορά, καθώς και 

η διαδικασία επικοινωνίας των στελεχών των καταστηµάτων µε τις 

κεντρικές ∆ιευθύνσεις. 

• Η ποιότητα των τεχνικών χαρακτηριστικών του προϊόντος, η 

ποιότητα εξυπηρέτησης κατά την αρχική του πώληση και τις 

µετέπειτα επαναλαµβανόµενες συναλλαγές και η ποιότητα των 

παρεχοµένων υπηρεσιών µετά την πώληση (ενηµέρωση, 

συµβουλές) 

• Ο ακριβής προσδιορισµός της αγοράς- στόχου του νέου προϊόντος, 

ώστε να είναι προσαρµοσµένη η επικοινωνιακή πολιτική (τόσο τα 

µηνύµατα όσο και τα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν) στα 

χαρακτηριστικά του. 

• Το εσωτερικό µάρκετινγκ που περιλαµβάνει την έγκαιρη και 

πλήρη εκπαίδευση των στελεχών, την προµήθεια των αναγκαίων 

εκπαιδευτικών βοηθηµάτων και τα προγράµµατα προώθησης προς 
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αυτούς. Τα στελέχη καλούνται να ανοίξουν λογαριασµούς µε τα 

νέα προϊόντα πριν από την εισαγωγή τους στην αγορά (σε 

ορισµένες περιπτώσεις µε ευνοϊκότερους όρους, π.χ. σε 

ορισµένους τύπους δανείων), ώστε να εξοικειωθούν έγκαιρα µε 

αυτά, χωρίς να υπερφορτωθούν µε θεωρητικές πληροφορίες µόνο. 

 

Β. Παράγοντες του περιβάλλοντος του προϊόντος µέσα στο οποίο αυτό 

γεννιέται  

• Πλήρης υποστήριξη από την ανώτατη ηγεσία αλλά και απόλυτη 

αφοσίωση στην επιτυχία του προϊόντος από όλες τις εµπλεκόµενες 

οργανωτικές µονάδες. Τα στελέχη που συµµετέχουν σε κοινές 

επιτροπές από διάφορες ∆ιευθύνσεις θα πρέπει να διακατέχονται 

από ενθουσιασµό, ενώ ο υπεύθυνος του προϊόντος θα πρέπει να 

είναι σε θέση να παρακινεί άτοµα και να ωθεί διαδικασίες για να 

τηρηθούν τα χρονοδιαγράµµατα. 

• Γρήγορη δυνατότητα ανταπόκρισης σε παρουσιαζόµενες ευκαιρίες 

της αγοράς, είτε αυτές αφορούν ενέργειες των ανταγωνιστών είτε 

αλλαγές του θεσµικού πλαισίου. 

• Η συµπίεση του κόστους είναι απαραίτητος παράγοντας επιτυχίας, 

ιδίως για τις χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις που αντιγράφουν 

τους πρωτοπόρους. 

• Η τεχνολογία θα πρέπει να αντιµετωπίζεται όχι µόνο ως µέσο 

µείωσης του κόστους, αλλά και ως εργαλείο δηµιουργίας 

πρόσθετης αξίας για τον πελάτη µε την παροχή του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος µιας εξατοµικευµένης, ευέλικτης 

και ταχείας εξυπηρέτησης. 

• Ο προσανατολισµός της χρηµατοπιστωτικής επιχείρησης στο 

µάρκετινγκ είναι πολύ σηµαντικός παράγοντας επιτυχίας, χωρίς 

όµως ατό να σηµαίνει ότι η ∆ιεύθυνση Μάρκετινγκ θα πρέπει να 
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βρίσκεται αναγκαστικά στο επίκεντρο της διαδικασίας. Είναι όµως 

απόλυτα απαραίτητο να συνδέεται αυτή µε έρευνες και µελέτες 

αναγκών και συµπεριφοράς. Ο προσανατολισµός στο µάρκετινγκ 

είναι απαραίτητος για να εξασφαλίζεται ότι οι ιδέες για νέα 

προϊόντα βασίζονται στον πελάτη. 

 

Οι Easingwood και Storey (1991) σηµειώνουν ότι τέσσερις 

παράγοντες βρέθηκαν να συνδέονται περισσότερο µε την επιτυχία ενός 

χρηµατοπιστωτικού προϊόντος: η ποιότητα, η διαφοροποίηση, το 

εσωτερικό µάρκετινγκ και η χρήση της τεχνολογίας. 

Οι Avlonitie et al. (2001) θεώρησαν τις επιδόσεις των νέων 

υπηρεσιών (οικονοµικές αποδόσεις και επιπτώσεις νέων υπηρεσιών στην 

εικόνα της εταιρείας, στη δηµιουργία αγοραστικής προσήλωσης, στην 

προσέλκυση νέων πελατών κ.α), ως αποτέλεσµα της διαδικασίας 

ανάπτυξης τους, ανάλογα µε κάθε τύπο στον οποίο µπορεί να 

κατηγοριοποιηθεί κάθε νέα υπηρεσία.  

Η διαδικασία ανάπτυξης αναφέρεται σε τρία συστατικά: 

 

• Το “γιατί”. Περιλαµβάνονται οι δραστηριότητες ανάπτυξης νέων 

υπηρεσιών, δηλαδή η γέννηση και επιλογή ιδεών, η επιχειρησιακή 

ανάλυση και η στρατηγική Μάρκετινγκ, η τεχνική ανάπτυξη, ο 

έλεγχος και η εισαγωγή στην αγορά. 

• Το “πώς”. Περιλαµβάνονται οι τυπικά καθιερωµένες διαδικασίες 

και κανόνες που διέπουν την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, η 

τεκµηρίωση και ανάθεση ρόλων και αρµοδιοτήτων στη διαδικασία 

ανάπτυξης τους. 

• Το “ποιος”. Αναφέρεται στη διατµηµατική- διαλειτουργική 

ανάπτυξη, ο βαθµός της οποίας εξαρτάται από τις ανάγκες για 

πληροφορίες. 
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Ο βαθµός καινοτοµικότητας αναφέρεται στο συνεχές, το οποίο στο 

ένα άκρο της µεγάλης καινοτοµικότητας έχει τις υπηρεσίες που µπορούν 

να χαρακτηρισθούν νέες για την αγορά και στο άλλο της πολύ µικρής, 

καινοτοµικότητας έχει αυτές που χαρακτηρίζονται ως 

επανατοποθετηµένες υπηρεσίες (service repositionings). 

Σύµφωνα µε την cluster analysis των συγγραφέων: 

� Οι νέες υπηρεσίες για την αγορά που αντιπροσώπευαν το 

15% των περιπτώσεων της έρευνας είχαν µεγάλη επιτυχία, 

ιδιαίτερα στους µη οικονοµικούς όρους 

� Οι νέες για την εταιρεία υπηρεσίες (19%) παρουσίασαν 

µέτριες επιδόσεις, ιδιαίτερα στο θέµα της βελτίωσης της 

εικόνας της 

� Οι νέες υπηρεσίες στις διαδικασίες διανοµής, που 

αναπτύχθηκαν στηριζόµενες στις νέες τεχνολογίες (24%) 

εµφάνισαν πολύ µεγάλη επιτυχία µε όρους αποδοτικότητας 

(λόγω πολύ µεγάλων µειώσεων κόστους) και πωλήσεων 

� Οι τροποποιήσεις υπηρεσιών (16%) εµφάνισαν επίσης 

επιτυχώς ιδιαίτερα σε σχέση  µε τα µερίδια αγοράς 

� Οι νέες υπηρεσίες που ήταν επεκτάσεις γραµµών (14%) 

σηµείωσαν αποτυχία, ιδιαίτερα στις µη οικονοµικές 

επιδόσεις 

� Οι ανατοποθετήσεις υπηρεσιών (12%) σηµείωσαν επίσης 

αποτυχία ιδιαίτερα στην αποδοτικότητα 

 

Η παραπάνω τυπολογία που διαµόρφωσαν οι συγγραφείς 

συνδυάζεται βέβαια και µε τη διαδικασία ανάπτυξης της νέας υπηρεσίας, 

η οποία διαφοροποιείται ανάλογα µε τον τύπο της καινοτοµικότητας. 
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3.12) ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΝΕΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΠΡΟIΟΝΤΟΣ- 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

 

Το κατάλληλο είδος για την προώθηση ενός νέου τραπεζικού 

προϊόντος είναι η πληροφοριακή διαφήµιση. Αυτό το είδος διαφήµισης 

αποσκοπεί στο να δηµιουργήσει αρχική ζήτηση µε ένα νέο είδος 

προϊόντος ή να επανατοποθετήσει παλαιά προϊόντα µε την 

επανασυσκευασίας τους ή µε τη διεύρυνση του δικτύου διανοµής τους ή 

µε τη διαφοροποίηση των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών. Αφορά 

προϊόντα ή υπηρεσίες που βρίσκονται στα φάση της εισαγωγής ή της 

επανεισαγωγής τους στην αγορά. Οι διαφηµιστικές προσπάθειες 

επικεντρώνονται στην εκπαιδευτική πληροφόρηση των νεωτεριστών και 

έχει διαµορφωθεί σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά τους. Στόχος είναι η 

δηµιουργία αρχικής ζήτησης για το είδος, µια και στην περίπτωση αυτή 

το είδος ταυτίζεται µε τη µάρκα. Για παράδειγµα η Alpha Bank για την 

γνωστοποίηση της υπηρεσίας alphaline είχε το εξής διαφηµιστικό spot: 

“Τώρα ανοίξτε τον υπολογιστή σας και µπείτε στην Alpha Τράπεζα. 

Alphaline- τραπεζικές συναλλαγές µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας. ” 

Η Alpha Bank έχτισε τη διαφηµιστική της εκστρατεία τόσο για τα 

προϊόντα, όσο και για την εικόνα της γύρω από το slogan: “Επίσηµη 

τράπεζα ων Ολυµπιακών Αγώνων- Αθήνα 2004” (προϊόντα: 

“ΠΕΝΤΑΛΘΟΝ” για ελεύθερους επαγγελµατίες και επιχειρήσεις και 

“EΠΑΘΛΟΝ” για επιβράβευση αγορών µε χρήση της κάρτας ΑΘΗΝΑ 

2004 Visa κ.λ.π). Παράλληλα προώθησε και πρόβαλε τα νέα προϊόντα, 

ενισχύοντας την εικόνα της σύγχρονης- δυναµικής Τράπεζας (Alpha 1-2-

3, προσωπικό δάνειο ανάλογο µε το µισθό: Alpha X 5, υπηρεσίες από 

εναλλακτικά δίκτυα). 
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3.13) ΠΡΟΣΦΑΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ- ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Καθώς το σκηνικό στον τραπεζικό κλάδο γίνεται ολοένα και πιο 

ζοφερό, ειδικοί στη παροχή χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών της 

Αµερικής (Booz Allen Hamilton and the University of Pennsylvania’s 

Wharton School) υποστηρίζουν ότι οι τράπεζες θα πρέπει να 

αναπτυχθούν όχι αποκτώντας νέους πελάτες, αλλά διατηρώντας τους ήδη 

υπάρχοντες και προσφέροντας καινοτόµα προϊόντα.  Ωστόσο, η 

καινοτοµία όπως αναφέρει ο κύριος McKeon δεν είναι κάτι εύκολο στην 

τραπεζική, καθώς υπάρχει σκληρή νοµοθεσία η οποία µπορεί να 

λειτουργήσει ως επιβραδυντικός παράγοντας στις νέες ιδέες και  στην 

προσπάθεια του µάρκετινγκ να δηµιουργήσει καινοτόµα προϊόντα- 

υπηρεσίες. 

∆ύο ακόµη παράγοντες που λειτουργούν ανασταλτικά στην 

καινοτοµία είναι η αποστροφή για ρίσκο και η αδράνεια.  Ωστόσο, όπως 

αναφέρει και ο Alex Kandybin, (a Booz Allen vice president based in 

New York) η τράπεζα θα πρέπει να προσέξει και να µην προσφέρει στους 

πελάτες της πολλά είδη προϊόντων- υπηρεσιών, διότι οι πελάτες µπορεί 

σε ένα βαθµό να χάσουν την εµπιστοσύνη τους σε αυτήν. 

Τα νέα προϊόντα που θα παράγει µια τράπεζα θα πρέπει να είναι 

προσανατολισµένα στον πελάτη. Ο Eric Clemons, καθηγητής του 

µάρκετινγκ στο Wharton, αναφέρει το παράδειγµα της µη 

ολοκληρωµένης και αποτελεσµατικής λειτουργίας των ηλεκτρονικών 

καρτών και των ΑΤΜ  της Αµερικής, όταν σε αντίθεση, το σύστηµα 

ηλεκτρονικών καρτών στο Χονγκ- Κονγκ (το οποίο ονοµάζεται Octopus) 

επιτρέπει τους χρήστες του να παίρνουν τη δηµόσια συγκοινωνία χωρίς 

να χρειάζεται να αγοράσουν εισιτήριο!! Άρα αυτό που θα έπρεπε να 
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ακολουθήσουν οι τράπεζες σαν κίνητρο είναι: “Αν για σένα υπάρχει µία 

πραγµατική ανάγκη, όσο και µικρή αν είναι, εµείς θα την 

ικανοποιήσουµε”. 

Βασικός παράγοντας επιτυχίας νέων προϊόντων επίσης είναι οι 

εσωτερικές σχέσεις µεταξύ των τµηµάτων µιας τράπεζας οι οποίες θα 

πρέπει να βελτιωθούν. ∆εν γίνεται να υπάρχει τείχος µεταξύ του 

τµήµατος πωλήσεων και της εξυπηρέτησης πελατείας. Μία από της 

µεγαλύτερες τράπεζες, η Citibank,  συγχώνευσε τα τµήµατα της 

εξυπηρέτησης πελατείας και των πωλήσεων, επιτυγχάνοντας υψηλότερες 

πωλήσεις. Τα δύο αυτά τµήµατα κατάφεραν να ανακαλύπτουν πρώτα τις 

ανάγκες του πελάτη και ύστερα να του πουλούν το κατάλληλο προϊόν.  

Χωρίς σωστή οργάνωση δε µπορεί να υπάρξει πρόοδος. Η  RBC 

(Royal Bank) έχει αναπτύξει ένα πρόγραµµα οργάνωσης, σύµφωνα µε το 

οποίο σε ένα πίνακα γράφονται µε σειρά προτεραιότητας αποφάσεις που 

σχετίζονται µε νέα προϊόντα και υπηρεσίες και κάθε φορά πριν 

πραγµατοποιηθεί ένα καινοτόµο πρόγραµµα ελέγχεται το “χαρτοφυλάκιο 

νέων ιδεών” και ανάλογα υλοποιείται ή όχι. 

Οι τράπεζες θα πρέπει να αναζητούν νέες ιδέες για προϊόντα και 

υπηρεσίες από τις υπάρχουσες πληροφορίες που παίρνουν από τους 

πελάτες. Ο καθηγητής Wind αναφέρει ότι ένα χρήσιµο εργαλείο το οποίο 

συνήθως χρησιµοποιείται στην παραγωγή προϊόντων, αλλά συνήθως 

παραβλέπεται στις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες είναι, η συνδυασµένη 

ανάλυση. Η συνδυασµένη ανάλυση µετράει την αντίδραση των πελατών 

σε διαφορετικές ενότητες προϊόντων, µια τεχνική που επιτρέπει τους 

marketers να αποκαλύψουν προτιµήσεις, να µετρήσουν ακριβέστερα τις 

αντοχές ορισµένων χαρακτηριστικών των προϊόντων και να καταλάβουν 

ποια προβλήµατα των πελατών τους θα ήταν “πιο καλά” να λύσουν. 

Οι καινοτοµίες στους τραπεζικούς οργανισµούς δεν είναι 

απαραίτητο να είναι µόνο οικονοµικές. Ο καθηγητής Clemons σηµειώνει 
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ότι ορισµένες πιστωτικές κάρτες σηµείωσαν υψηλότερες πωλήσεις, 

καθώς είχαν πάνω τους φωτογραφίες από τους οδηγούς της Formula 1. 

Ειδικοί των Allen and Wharton προτείνουν ότι η επιτυχία µιας 

τραπεζικής καινοτοµίας ξεκινά µαθαίνοντας να βλέπεις πρώτα τα 

πράγµατα από την πλευρά των πελατών και να προσπαθείς να λύσεις τα 

προβλήµατα τους.  Ο κύριος McKeon της Booz Allen πιστεύει ότι το να 

κρατάς όσο γίνεται πιο απλά όσα προσφέρεις είναι το µυστικό που θα σε 

κάνει πιο δυνατό στην αγορά. Τα περισσότερα προϊόντα που πωλούνται 

από τις τράπεζες είναι δυσκολονόητα για το µέσο όρο των πελατών, 

γεγονός το οποίο δυσκολεύει την πώληση τους. Όσο πιο εύκολο είναι να 

γίνει κατανοητό ένα προϊόν ή υπηρεσία στον πελάτη τόσο πιο εύκολα θα 

το εµπιστευτεί και θα το αγοράσει.  

Η µεγαλύτερη πρόκληση για τις τράπεζες δεν είναι το νέο προϊόν 

αλλά η προοπτική του µέσα στην υπάρχουσα αγορά. Η επιτυχία και η 

άνοδος µιας τράπεζας εξαρτάται από την ισορροπία που υπάρχει µεταξύ 

των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της, µέσα στα πλαίσια ενός 

κατανοητού σχεδίου δράσης. 

Ένα πολύ καλό παράδειγµα και µία πραγµατική πρόκληση για το 

µάρκετινγκ των τραπεζών είναι ο εβδοµαδιαίος καθορισµός των 

καταθετικών επιτοκίων. Το τεστ για τα νέα επιτόκια είτε καταθέσεων, 

είτε δανείων ξεκινά από ορισµένα καταστήµατα της τραπέζης και έπειτα 

από εξέταση των αποτελεσµάτων και των αντιδράσεων των πελατών, 

οριοθετούνται στο σύνολο των καταστηµάτων της τράπεζας. 

Οι τράπεζες συνήθως δοκιµάζουν την αγορά µέσω της αντίληψης 

που έχουν οι άνθρωποι για το όνοµα της τράπεζας ως προς την 

εµπιστοσύνη και την ικανότητα της. Οι πελάτες είναι σχεδόν απίθανο να 

διατηρούν καταθέσεις σε πολλές διαφορετικές τράπεζες. Άρα, το 
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µάρκετινγκ µιας τράπεζας θα πρέπει να δώσει έµφαση και να µάθει πώς 

να προωθήσει καλύτερα τη φήµη και το σήµα της. 

Καινούργιες έρευνες έχουν δείξει ότι η ανάλυση στοιχείων από 

τους ήδη υπάρχοντες πελάτες µπορεί να οδηγήσει στην στοχοθέτηση 

νέων ξεχωριστών αναγκών. Το µάρκετινγκ που στηρίζεται στις ανάγκες 

των πελατών αλλάζει τη φύση των τεστ. Σε αυτό το είδος του 

στρατηγικού µάρκετινγκ ότι είναι γνωστό για έναν λογαριασµό συνδέεται 

µε τις ανάγκες που έχει αυτός που τον κατέχει. Με αυτόν τον τρόπο, οι 

πελάτες µετατρέπονται σε µία σειρά από προφίλ πελατών. Έπειτα οι 

πελάτες τοποθετούνται σε οµάδες µε βάσει τις συγκεκριµένες ατοµικές 

τους ανάγκες σύµφωνα µε το ξεχωριστό προφίλ που έχει δηµιουργηθεί 

για αυτούς από την προηγούµενη δραστηριότητα τους µέσα στην 

τράπεζα. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται περίοδος marketing test, 

ούτε η προώθηση του νέου προϊόντος σε συγκεκριµένες οµάδες ατόµων. 

Το µάρκετινγκ τεστ πραγµατοποιείται παρακολουθώντας τα 

αποτελέσµατα από παλιούς πελάτες που είχαν παρόµοιες στατιστικές 

συµπεριφορές και χαρακτηριστικά µε  τους νέους πελάτες. 

Για παράδειγµα ένας πελάτης 52 ετών, πατέρας δύο παιδιών που 

έχει καταθέσεις στην τράπεζα κάνει αίτηση για φοιτητικό δάνειο. Το 

σύστηµα, παρατηρώντας την παλιά συµπεριφορά του πελάτη, ύστερα 

από κάποια έτη προνοεί ότι ίσως ο συγκεκριµένος πελάτης µπορεί να 

πάρει και άλλο φοιτητικό δάνειο για το δεύτερο παιδί του και στέλνει 

αυτόµατα το απαραίτητο πληροφοριακό υλικό στον πελάτη. 

 
Οι καινοτόµες τράπεζες συνδέονται µε ευχαριστηµένους πελάτες 

και οδεύουν προς την ανάπτυξη. Όλο και περισσότερες τράπεζες 

προσπαθούν τα τελευταία χρόνια να αυξήσουν το δείκτη της 
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λειτουργικής τους αποτελεσµατικότητας, µειώνοντας όλο και 

περισσότερο τα σταθερά  οργανωτικά τους έξοδα. Ως µακροχρόνια 

ωστόσο πολιτική, η µείωση των εξόδων είναι σπάνια ο δρόµος προς την 

επιτυχία. Ένας άλλος τρόπος για να αυξήσει µία τράπεζα τον δείκτη 

αποτελεσµατικότητας είναι να αυξήσει τα συµπληρωµατικά της έσοδα.  

Τα τελευταία χρόνια, οι τράπεζες στην προσπάθεια τους να αυξήσουν τα 

έσοδα τους ανάπτυξαν στρατηγικές οι οποίες είχαν ως στόχο την 

απόκτηση νέων πελατών και ταυτόχρονα την αύξηση των πωλήσεων και 

των υπηρεσιών τους στους ήδη υπάρχοντες πελάτες. Ωστόσο, σε ήδη 

αναπτυγµένες αγορές, οι στρατηγικές αυτές δεν έχουν κανένα 

αποτέλεσµα και ο ανταγωνισµός είναι πολύ σκληρός. Οι τράπεζες πλέον 

προσπαθούν να διατηρήσουν το µερίδιο αγοράς τους και πολλές από 

αυτές καταφεύγουν σε συγχωνεύσεις ή εξαγορές για να αυξήσουν τα 

χαρτοφυλάκια τους. Οι τράπεζες έχουν πλέον κατανοήσει ότι για να 

µπορέσουν να διατηρήσουν τους ήδη υπάρχοντες πελάτες θα πρέπει να 

προσφέρουν προϊόντα που θα τους δίνουν πραγµατική αξία. 

 

Όπως συµβαίνει στις περισσότερες εταιρίες παροχής υπηρεσιών, 

έτσι και στις τράπεζες η σωστή συµπεριφορά των υπαλλήλων και της 

διοίκησης αυξάνουν την ικανοποίηση των πελατών. Επιπλέον, οι 

αναπτυγµένες τεχνολογίες προσφέρουν στα τραπεζικά στελέχη και στο 

προσωπικό σηµαντική βοήθεια, καθώς βοηθούν στην ταχύτερη 

εξυπηρέτηση των πελατών και στην καλύτερη αξιοποίηση των στοιχείων 

των πελατών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK 

 

4.1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στο τρίτο κεφάλαιο της διπλωµατικής εργασίας θα αναλυθεί η 

διαδικασία εισαγωγής δύο προϊόντων της Alpha Bank. Το πρώτο προϊόν 

προέρχεται από τη ∆ιεύθυνση Στεγαστικής Πίστεως και το δεύτερο από 

τη ∆ιεύθυνση Καρτών. Οι υπεύθυνοι και των δύο διευθύνσεων µας 

ενηµέρωσαν ότι η  πραγµατική διαδικασία έγκρισης και εισαγωγής ενός 

νέου τραπεζικού προϊόντος στην αγορά διαφέρει ουσιαστικά από εκείνη 

που περιγράφεται στα διάφορα εγχειρίδια τραπεζικού µάρκετινγκ, 

επισηµαίνοντας ότι είναι πιο συνοπτική και ότι παραλείπονται αρκετά 

στάδια. Αυτό συµβαίνει επειδή βασικός στόχος της τράπεζας είναι να 

λανσαριστεί το προϊόν στην αγορά όσο γίνεται γρηγορότερα και ίσως να 

προλάβει τυχόν απώλειες πελατών από τον ανταγωνισµό που ήδη παρέχει 

το νέο προϊόν ή παρόµοιο αυτού. 

Σε ότι αφορά τα οικονοµικά στοιχεία, προβλέψεις πωλήσεων και 

κόστους, µας πληροφόρησαν ότι όταν κάποιο προϊόν, όπως είναι το 

τραπεζικό, εξαρτάται από τον ανθρώπινο παράγοντα σε τόσο υψηλό 

ποσοστό, πάντα είναι δύσκολο να καταρτισθούν προϋπολογιστικές 

οικονοµικές καταστάσεις. Ωστόσο, υπάρχει στοχοθεσία πωλήσεων και 

κερδών, όπου ανάλογα µε την πορεία και το ποσοστό επιτυχίας αυτής  

στη διάρκεια του έτους αναπροσαρµόζονται τα οικονοµικά στοιχεία και 

λαµβάνονται νέες αποφάσεις. 

Το πρώτο προϊόν που αναλύεται σε αυτό το κεφάλαιο είναι ένα 

στεγαστικό δάνειο µε προνοµιακό επιτόκιο για το πρώτο έτος ύψους 3%. 

Στη συνέχεια το επιτόκιο προσαρµόζεται µε βάση το επιτόκιο της 
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Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αναφέρονται οι στόχοι του 

συγκεκριµένου προϊόντος, ποιο είναι το σχέδιο δράσης, καθώς και οι 

εργασίες της κάθε ∆ιεύθυνσης που λαµβάνει µέρος για την υλοποίηση 

του νέου προϊόντος. Το δεύτερο προϊόν ανήκει στη ∆ιεύθυνση 

πιστωτικών καρτών και στην ουσία είναι η προώθηση των πιστωτικών 

καρτών Bonus. Αναλύονται οι στόχοι της έκδοσης νέων πιστωτικών 

καρτών Bonus, ποιους θα ωφελήσει, πώς και πόσο, καθώς επίσης 

αναφέρονται και οι τρόποι προώθησης του συγκεκριµένου προϊόντος.   

 

4.2) ΠΡΟΤΑΣΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ 

∆ΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΡΧΙΚΗΣ 

ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 3% ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ 

 

4.2.1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

 

Το νέο στεγαστικό πρόγραµµα προσφέρεται ως ειδική προσφορά 

µε προνοµιακή τιµολόγηση σύµφωνα µε τα κατωτέρω: 

• Προνοµιακό επιτόκιο χαµηλής εκκινήσεως, 3% σταθερό για ένα 

έτος 

• Μετά τη λήξη του σταθερού επιτοκίου, το επιτόκιο µετατρέπεται 

σε Κυµαινόµενο µε επιτόκιο βάσης το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) πλέον περιθωρίου 0,80% ανεξαρτήτως 

ποσού δανείου και ποσοστό χρηµατοδότησης. 

 

Επιπλέον, λόγω του παρεχόµενου προνοµιακού επιτοκίου του 

πρώτου έτους, ο δανειολήπτης δεσµεύεται συµβατικά να διατηρήσει για 

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα (πιθανά για 6 έτη) το δάνειο του στην 

τράπεζα. Η δέσµευση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η τιµή του 
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προνοµιακού σταθερού επιτοκίου θα υπολείπεται του κόστους χρήµατος 

της τραπέζης. 

Σε περίπτωση εξοφλήσεως εντός του συγκεκριµένου χρονικού 

διαστήµατος, ο δανειολήπτης επιβαρύνεται µε αποζηµίωση που θα 

καλύπτει την απώλεια των τόκων της Τραπέζης από τη χρήση του 

προνοµιακού σταθερού επιτοκίου. 

Προστίθεται το γεγονός ότι αν η εξόφληση πραγµατοποιηθεί εντός 

του έτους ισχύος του σταθερού επιτοκίου ο πελάτης επιβαρύνεται µε τη 

σχετική αποζηµίωση σύµφωνα µε όσα ισχύουν αυτή τη στιγµή. 

Το συγκεκριµένο προϊόν δεν παρέχεται µε επιδότηση επιτοκίου 

από το Ελληνικό ∆ηµόσιο. 

 

4.2.2) ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

 

Οι ανάγκες πελατών που καλείται να ικανοποιήσει το νέο προϊόν 

είναι πελάτες που επιθυµούν χαµηλό κόστος δανεισµού σε εγχώριο 

νόµισµα (ευρώ). Βασικός στόχος του νέου προϊόντος είναι όλα τα φυσικά 

πρόσωπα, δυνητικοί πελάτες που επιθυµούν να λάβουν στεγαστικό 

δάνειο. 

Στόχοι που εξυπηρετούνται µε τη δηµιουργία του προϊόντος είναι: 

• Παροχή στεγαστικών προϊόντων εναρµονισµένα στις συνθήκες της 

αγοράς και άρα και στις ανάγκες των δανειοληπτών. 

• ∆ιαφοροποίηση από τον ανταγωνισµό. 

• Αύξηση του µεριδίου της Τραπέζης στη στεγαστική πίστη. 

 

4.2.3) ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΕΩΣ 

 

Το προϊόν καλείται να παραδοθεί στην αγορά άµεσα, που σηµαίνει 

εντός του τρέχοντος µηνός. Έχουν ήδη ζητηθεί από της ∆ιευθύνσεις 
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Σχεδιασµού και Συντονισµού Χρηµατοοικονοµικής ∆ιαχειρίσεως του 

Οµίλου ο καθορισµός του τρόπου υπολογισµού της αποζηµιώσεως από 

το δανειολήπτη, σε περίπτωση πρόωρης εξοφλήσεως εντός του 

ελάχιστου χρόνου παραµονής του δανείου στην τράπεζα, καθώς και ο 

ελάχιστος χρόνος διατήρησης του δανείου.  

Επιπλέον, η ∆ιεύθυνση Νοµικών Υπηρεσιών θα πρέπει να 

υποδείξει την αντίστοιχη συµβατική ρήτρα δεσµεύσεως και 

επιβαρύνσεως του δανειολήπτη. 

 

4.2.4) ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

 
Η µορφή που έχει η οικονοµοτεχνική µελέτη στο στάδιο της 

προέγκρισης του νέου προϊόντος είναι αρκετά συνοπτική και ο λόγος 

πάντα είναι ότι δεν µπορεί η τράπεζα να προβλέψει τη συµπεριφορά του 

πελάτη.  

Τα αναµενόµενα κέρδη προέρχονται από την πιθανή µακρόχρονη 

παραµονή του δανειολήπτη στην Τράπεζα, καθώς επίσης και από τη 

χορήγηση στεγαστικών δανείων µέσω του περιθωρίου κέρδους της 

Τραπέζης από τα spread  των επιτοκίων και των προµηθειών 

(αµοιβές/δαπάνες δανείου). 

Σε ότι αφορά το προβλεπόµενο κόστος, κατόπιν ενηµερώσεως από 

τις ∆ιευθύνσεις MIS και Λογιστικής, η προσφορά του προνοµιακού 

σταθερού επιτοκίου 1ου έτους, δεν θα έχει αρνητική επίπτωση (ζηµία) στα 

αποτελέσµατα της Τραπέζης, καθώς σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα (I.F.R.S) στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Τραπέζης και του 

Οµίλου, θα υπολογίζεται το έσοδο τόκων, µε βάση το ισοδύναµο 

επιτόκιο (Effective Interest Rate), το οποίο διαµορφώνεται λαµβάνοντας 

υπόψη και τις µελλοντικές, αυξηµένου επιτοκίου, χρηµατορροές. 

Επιπρόσθετα σε περίπτωση πρόωρης εξοφλήσεως (εντός του ελάχιστου 
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χρόνου διατήρησης του δανείου) θα λαµβάνεται από το δανειολήπτη και 

η ανάλογη αποζηµίωση της Τραπέζης. 

 

4.2.5) ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΑΝΕΙΟΥ 

 
Α) ∆ιεύθυνση Στεγαστικής Πίστεως 

Με την τροποποίηση του προϊόντος αυξάνεται η 

ανταγωνιστικότητα της Τραπέζης µέσω της προσφοράς ενός χαµηλού 

επιτοκίου δανεισµού. Επιπρόσθετα, αυξάνεται η πιθανότητα 

µακρόχρονης συνεργασίας του δανειολήπτη µε την Τράπεζα, αφού 

δεσµεύεται για ελάχιστο χρόνο διατήρησης του δανείου στην Alpha 

Bank. 

 

Β) ∆ιεύθυνση Κανονιστικής Συµµορφώσεως 

Η συγκεκριµένη διεύθυνση αυτό που θα ήθελε να επισηµαίνει 

είναι η προσοχή που θα πρέπει να δοθεί από τους λειτουργούς των 

καταστηµάτων κατά την παροχή των προσυµβατικών πληροφοριών 

σχετικά µε τους όρους του εν λόγω δανείου ώστε να καθιστούν σαφές 

στον πελάτη τόσο τα πλεονεκτήµατα του όσο και τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωµής για τον τύπο αυτό του 

δανείου. Ειδικότερα, θεωρείται αναγκαίο να αναδιατυπώνεται η 

παράγραφος 16Γ της Πρόσθετης Πράξης ώστε να καταστεί σαφές πως 

ακριβώς θα µειώνεται αναλογικά η επιβάρυνση σε περίπτωση µερικής 

προώρου εξοφλήσεως. 

 

Γ) ∆ιεύθυνση Λογιστικού 

Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, οι χορηγήσεις 

εκτοκίζονται µε βάση το πραγµατικό επιτόκιο (Effective Interest Rate). 
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Σε ότι αφορά το συγκεκριµένο δανειακό προϊόν στεγαστικής πίστεως, ο 

υπολογισµός του πραγµατικού επιτοκίου προϋποθέτει ότι οι 

µηχανογραφικές εφαρµογές της τραπέζης θα προσδιορίζουν τις 

µελλοντικές ταµειακές ροές των δανείων για όλη τους τη διάρκεια, 

λαµβάνοντας υπόψη τα εξής: 

• Τοκοχρεωλυτικές δόσεις για το πρώτο έτος µε βάση το συµβατικό 

επιτόκιο χαµηλής εκκινήσεως 3% 

• Τοκοχρεολυτικές δόσεις για την υπόλοιπη διάρκεια του δανείου µε 

βάση το εκτιµώµενο επιτόκιο της ΕΚΤ που θα ισχύει στην περίοδο 

αναφοράς, πλέον του περιθωρίου που θα ισχύει για τον κάθε 

πελάτη (σύµφωνα µε την πρόταση 0,80%) 

 

Προτείνεται, οι µελλοντικές ταµειακές ροές που θα ισχύουν µετά 

το πρώτο έτος, να υπολογίζονται µε βάση το τρέχον επιτόκιο της ΕΚΤ, 

πλέον περιθωρίου, και θα αναπροσαρµόζονται κάθε φορά που θα 

µεταβάλλεται το επιτόκιο βάσης. Με τον τρόπο αυτό το έσοδο εκ τόκων 

θα καταχωρείται σύµφωνα µε το πραγµατικό επιτόκιο για όλη τη 

διάρκεια ζωής του δανείου. 

Επισηµαίνεται ότι λόγω του συµβατικού επιτοκίου χαµηλής 

εκκινήσεως που θα ισχύει για το πρώτο έτος, η λογιστική αξία του 

δανείου θα είναι µεγαλύτερη από τη συµβατική απαίτηση από τον 

πελάτη, διαφορά η οποία θα αυξάνεται στη διάρκεια του πρώτου έτους, 

και θα µειώνεται σταδιακά µέχρι τη λήξη του δανείου. 

Σε περίπτωση πρόωρης εξοφλήσεως του δανείου, η εν λόγω 

διαφορά θα επιβαρύνει άµεσα τα αποτελέσµατα της τραπέζης, ως εκ 

τούτου θεωρούµε ιδιαίτερα σηµαντικό να προβλέπεται στη δανειακή 

σύµβαση αποζηµίωση, που θα επιβαρύνει το δανειολήπτη, προκειµένου η 

λογιστική αξία των δανείων να είναι πραγµατικά ανακτήσιµη. 
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∆) ∆ιεύθυνση Φορολογικών Θεµάτων 

Η χορήγηση δανείων µε επιτόκιο µικρότερο από το επιτόκιο των 

εντόκων γραµµατίων τρίµηνης διάρκειας που ισχύει κατά το χρόνο 

σύναψης του δανείου, δεν αναγνωρίζεται φορολογικά. Στην περίπτωση 

αυτή η Τράπεζα είναι υποχρεωµένη να αναµορφώσει τα αποτελέσµατα 

της προσθέτοντας σε αυτά ως λογιστική διαφορά την επιπλέον διαφορά 

των τόκων. 

 

Ε) ∆ιεύθυνση Οργανώσεως 

Θεωρείται ότι το εν λόγω προϊόν µπορεί να προωθηθεί άµεσα, 

εφόσον δεν απαιτείται κάποια τροποποίηση του υφιστάµενου 

µηχανογραφικού συστήµατος. 

Για την εξυπηρέτηση του θα ζητηθεί η δηµιουργία νέου κωδικού 

Νοµικού Πλαισίου, καθώς και νέων κατηγοριών επιτοκίου. Επίσης, 

απαιτείται η ένταξη του στο work flow για να υποστηριχθεί και µέσω 

ηλεκτρονικής διαδικασίας υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων. 

 

Στ) ∆ιεύθυνση Μηχανογραφικών Εφαρµογών 

∆εν αναµένεται να απαιτηθεί τροποποίηση του µηχανογραφικού 

συστήµατος, εκτός εάν ζητηθεί µηχανογραφική υποστήριξη της 

διαδικασίας υπολογισµού και καταλογισµού της αποζηµιώσεως. Στην 

περίπτωση αυτή εκτιµάται ότι θα απαιτηθεί εµπλουτισµός της 

υπάρχουσας συναλλαγής ΥΚΠΙ, αφού αποφασιστεί το τρόπος 

υπολογισµού από την αρµόδια ∆ιεύθυνση. Κατά τα λοιπά αναµένεται να 

απαιτηθεί µόνο νέος κωδικός Νοµικού Πλαισίου και νέες κατηγορίες 

επιτοκίων. 

 

Η) ∆ιεύθυνση ∆ιαχειρίσεως Πιστωτικού Κινδύνου 
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Από απόψεως πιστωτικού κινδύνου η προτεινόµενη τροποποίηση 

δεν δηµιουργεί κάποιο κίνδυνο αναφορικά µε τη συνέπεια 

αποπληρωµών, υπό τη προϋπόθεση ότι ο δείκτης δανειακής 

επιβαρύνσεως υπολογίζεται επί της δόσης που θα προκύψει µε τη 

παρέλευση του πρώτου χρόνου και όχι επί της δόσης που προκύπτει κατά 

την περίοδο της ελαφρύνσεως.  

Επιπλέον, δηµιουργείται άµεση ανάγκη για εξασφάλιση της 

κερδοφορίας διαχρονικά, δεδοµένου του κόστους χρήµατος, των 

λειτουργικών εξόδων και του κόστους ζηµίας. Σε συνεργασία µε τη 

∆ιεύθυνση Στεγαστικής Πίστεως να υπολογιστεί η επισφάλεια σε 

µονάδες επιτοκίου (cost of credit). 

 

Θ) ∆ιεύθυνση ∆ιαχειρίσεως Κινδύνων Αγοράς και Λειτουργικών Κινδύνων 

Το προτεινόµενο προϊόν έχει επιτοκιακό κίνδυνο κατά τη διάρκεια 

του πρώτου έτους του προνοµιακού σταθερού επιτοκίου. Ως προς τον 

επιτοκιακό κίνδυνο και τον κίνδυνο ρευστότητας, το προϊόν αυτό δεν 

διαφέρει από τα υπόλοιπα προϊόντα στεγαστικής πίστεως τα οποία 

διαθέτει η τράπεζα. 

 

Ι) ∆ιεύθυνση MIS  

Η συγκεκριµένη ∆ιεύθυνση συµφωνεί µε την κοστολογική 

προσέγγιση και επισηµαίνει την ανάγκη µηχανογραφικής υποστηρίξεως 

του κατά IFRS υπολογισµού του ισοδυνάµου επιτοκίου, σε επίπεδο 

λογαριασµού, το συντοµότερο δυνατόν. Επίσης, αναφέρει ότι στην 

περίπτωση προεξόφλησης του δανείου (οποιανδήποτε χρονική στιγµή 

προ της συµβατικής λήξεως του) θα υπάρχει ένα υπολειπόµενο ποσό, που 

έχει ήδη λογιστικοποιηθεί ως έσοδο τόκων. Το ποσό αυτό, θα 

λογιστικοποιηθεί ως ζηµία στα αποτελέσµατα. Αντίστοιχα, σε περίπτωση 
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µειώσεως του περιθωρίου τόκων από το αρχικά προβλεπόµενο 0,80%, θα 

δηµιουργηθεί δυσανάλογη µείωση του ισοδύναµου επιτοκίου. 

 

Κ) Υποδιεύθυνση Σχεδιασµού και Συντονισµού Χρηµατοοικονοµικής 

∆ιαχειρίσεως Οµίλου 

(i) Το κόστος χρήµατος της τράπεζας για ένα έτος είναι σήµερα 4,50% 

και κατά συνέπεια η ζηµία από το προνοµιακό επιτόκιο είναι 1,50% 

(ii) Με περιθώριο 0,80% µετά τη λήξη του προνοµιακού επιτοκίου και µε 

ελάχιστο χρόνο παραµονής 5 έτη (έτη 2-6), το κόστος του προνοµιακού 

επιτοκίου επιµεριζόµενο στα έτη 2-6 είναι περίπου 0,51% για δάνειο 

10ετούς διάρκειας (και 0,40% για 20ετούς διάρκειας). Συνεπώς, το 

εναποµείναν περιθώριο για τα έτη 2-6 είναι περίπου 0,29% (0,40%). Αν 

το περιθώριο αυτό δεν είναι επαρκές, µπορούµε να δούµε µεγαλύτερες 

διάρκειες για την αποπληρωµή της ζηµιάς. 

(iii) Το πραγµατικό κόστος σε περίπτωση πρόωρης εξοφλήσεως ποικίλει 

ανάλογα µε τη διάρκεια του δανείου, την στιγµή που το εξοφλεί πρόωρα 

ο πελάτης και την καµπύλη επιτοκίων τη στιγµή της πρόωρης εξόφλησης 

και θα έπρεπε να υπολογίζεται κατά περίπτωση. Μια προσέγγιση του 

κόστους αυτού για πρόωρη εξόφληση τα έτη 2-6 θα ήταν: 

� Κόστος= Επιτόκιο* (Αρχικό Κεφάλαιο)* n /60 

� Επιτόκιο= Επιτόκιο Euribor 12 µηνών ην ηµερ/νια εκταµίευσης- 

Προνοµιακό επιτόκιο 3% 

� Αρχικό Κεφάλαιο= το κεφάλαιο που εκταµίευσε ο πελάτης και επί 

του οποίου συνεπώς εισέπραξε την ωφέλεια 

� n= οι µήνες από την ηµερ/νια πρόωρης εξοφλήσεως µέχρι τη λήξη 

ου έτους 6 

  Για πρόωρη εξόφληση το έτος 1 θα ήταν: 

� Κόστος= Επιτόκιο* (Αρχικό Κεφάλαιο)* Μ/12, όπου: 
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Επιτόκιο= Επιτόκιο Euribor 12 µηνών την ηµερ/ νια εκταµίευσης- 

Προνοµιακό επιτόκιο 3% 

Μ= οι µήνες από την έναρξη του δανείου µέχρι την ηµερ/ νια 

πρόωρης εξοφλήσεως 

(iv) ∆ε θεωρείται αναγκαίο να χρεώνεται ο πελάτης µε κόστος 

επανατοποθετήσεως για τον πρώτο χρόνο, καθότι ο πελάτης δανείζεται 

µε 3% και η πιθανότητα να πέσουν τα επιτόκια σε ένα χρόνο κάτω από 

3% είναι πολύ χαµηλή 

 

4.3) ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

BONUS ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK 

 

4.3.1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

 
Η Τράπεζα σχεδιάζει την ανάπτυξη και παρουσίαση στην ελληνική 

αγορά ενός νέου πρωτοποριακού προγράµµατος επιβραβεύσεως σε 

συνεργασία µε την American Express. Το πρόγραµµα επιβραβεύσεως 

Bonus στηρίζεται σε νέες τεχνολογίες βασισµένες σε έξυπνες κάρτες και 

χρησιµοποιεί τη διεθνώς καταξιωµένη πλατφόρµα XLS (Extended 

Loyalty System) της εταιρίας Welcome Real-time. H American Express, 

η οποία έχει στη διάθεσή της global international license για την 

πλατφόρµα XLS, θα παραχωρήσει στην Τράπεζα το δικαίωµα χρήσης 

της. 

Το πρόγραµµα επιβραβεύσεως Bonus θα αντικαταστήσει αρχικά 

το πρόγραµµα Έπαθλον. Σε πρώτο στάδιο θα παρέχεται στους κατόχους 

της Alpha Bank Bonus Visa και Alpha Bank Bonus American Express 

που αποτελούν τις ανανεώσεις των καρτών Αθήνα 2004 Visa. Πρόθεση 

της Τραπέζης αποτελεί η επέκταση του προγράµµατος Bonus σε όλα τα 

πιστωτικά προϊόντα καρτών. 
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Το πρόγραµµα Bonus θα αποτελεί ένα σχήµα συνεργασίας της 

Τραπέζης µε επιχειρήσεις. Οι συνεργαζόµενοι φορείς θα αποδίδουν 

στους κατόχους των καρτών πόντους από τη χρήση της κάρτας, τους 

οποίους οι κάτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα να εξαργυρώνουν στις 

συγκεκριµένες επιχειρήσεις (Premium merchants – Premium Plus 

merchants) µε ποικίλες µορφές επιβραβεύσεων.  

Οι επιβραβεύσεις που προσφέρονται στους κατόχους, θα 

καθορίζονται από τις συνεργαζόµενες επιχειρήσεις οι οποίες θα 

αναλάβουν την υποχρέωση να παρέχουν ικανοποιητικό αριθµό 

προσφορών (Bonus campaigns) ανά χρονική περίοδο. Οι επιχειρήσεις 

θα έχουν κίνητρο να παρέχουν ελκυστικές καµπάνιες προκειµένου να 

προσελκύουν µεγάλο αριθµό εξαργυρώσεων.  

Η καινοτοµία του προγράµµατος έγκειται στο ότι δηµιουργεί µια 

νέα προσέγγιση στην έννοια του Loyalty. Αφενός αυξάνει το loyalty στις 

συνεργαζόµενες επιχειρήσεις αλλά και στα προϊόντα καρτών της 

Τραπέζης που αποτελούν το «όχηµα» του προγράµµατος, αφετέρου µέσω 

των νέων τεχνολογιών που χρησιµοποιεί (smart chip – XLS server) δίνει 

τη δυνατότητα ανάλυσης δεδοµένων µε σκοπό την µελέτη και κατανόηση 

της καταναλωτικής συµπεριφοράς των κατόχων. Επιπροσθέτως, δίδεται η 

δυνατότητα επιλεκτικής προσέγγισης των πελατών µε σκοπό την 

προώθηση επιθυµητών καταναλωτικών συµπεριφορών. 

 
4.3.2) ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ  
 

Το πρόγραµµα Bonus στοχεύει στη δηµιουργία οφέλους σε όλα τα 

εµπλεκόµενα µέρη (Τράπεζα, Συνεργαζόµενες Επιχειρήσεις, Κάτοχοι 

καρτών)  : 

Για τη Τράπεζα θα συντελέσει στην αύξηση του πλήθους των 

καρτών, στην αύξηση χρήσεως και στην µείωση του attrition. Παρόµοια 

προγράµµατα έχουν αρχίσει να υλοποιούνται µε επιτυχία στο εξωτερικό. 
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Επιπρόσθετα η Εθνική υλοποιεί το πρόγραµµα Go National που 

στηρίζεται στην ίδια πλατφόρµα µε το Bonus.  Τι εξυπηρετεί το 

συγκεκριµένο πρόγραµµα σε κάθε εµπλεκόµενο µέρος: 

 
Τράπεζα   →                  

� Αύξηση αριθµού καρτών 

� Αύξηση χρήσεως των καρτών  

� Μείωση του attrition  

 
 
Συνεργαζόµενες  
Επιχειρήσεις → 

� Αύξηση τζίρου 

� Προσέλκυση νέων πελατών  

� Προβολή – διαφήµιση της επιχείρησης (brand 

exposure) 

� Αύξηση δυνατοτήτων marketing προσέγγισης των 

πελατών  

 
 
Κάτοχοι καρτών → 
 

� Επιβράβευση 

� Προσωπική προσέγγιση   

� ∆ιευκόλυνση 

 

4.3.3) ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  
 

Αρχικά στο πρόγραµµα Bonus θα συµµετέχουν τα προϊόντα Bonus 

Visa και Bonus American Express. Σταδιακά θα ενσωµατωθούν και οι 

κάρτες Alpha Bank Visa, Alpha Bank MasterCard, Πιστωτική American 
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Express και Blue American Express. Στόχος είναι µέχρι το 2008 να έχει 

ολοκληρωθεί η αντικατάσταση των καρτών αυτών στο Bonus.  

Με στοιχεία τέλους 2005 υπάρχουν σε ισχύ 650.000 κάρτες από τα 

ανωτέρω προϊόντα. Χωρίς την υλοποίηση  του προγράµµατος, εκτιµούµε 

ότι θα διαθέταµε περίπου 1.050.000 κάρτες στο τέλος του 2009. Με την 

υλοποίηση του προγράµµατος και την σύναψη συµφωνιών  µε τις 

επιχειρήσεις που θα συµµετέχουν στο Bonus για έκδοση co-branded 

καρτών καθώς και από την εκτιµώµενη µείωση του attrition κατά 5 

µονάδες, ο αριθµός των εν ισχύ καρτών προβλέπεται να ανέλθει στις 

1.350.000 κάρτες (average  scenario).  

Με βάση στοιχεία από άλλα προγράµµατα στο εξωτερικό, εκτός 

από την αύξηση του πλήθους των καρτών έχει πραγµατοποιηθεί και 

εκτίµηση για αύξηση στο ανά κάρτα spending για τις κάρτες που θα 

συµµετέχουν στο Bonus (8% για το 2006 το οποίο σταδιακά αυξάνεται 

στο 15% το 2009). 

 
4.3.4) ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΩΣ  
 

• Ολοκλήρωση συστηµάτων και υποδοµών - Φεβρουάριος 2006 

• Οριστικοποίηση συµφωνιών µε αρχικές επιχειρήσεις - Μάρτιος 

2006 

• Μερική έναρξη προγράµµατος (soft launch) - Μάρτιος 2006 

• Έναρξη προγράµµατος (full launch) - Μάιος 2006 

• Σταδιακή ενσωµάτωση των καρτών Alpha Bank Visa, Alpha Bank 

MasterCard, Πιστωτική American Express και Blue American 

Express στο πρόγραµµα  Bonus Ιούνιος 2006  – ∆εκέµβριος 2008 
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4.3.5) ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

 

Το πρόγραµµα Bonus βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό 

περιβάλλον, λόγω της υπερ-προσφοράς προγραµµάτων  επιβράβευσης-

πιστότητας. 

Το κυριότερο όµως είναι, ότι λόγω της οικονοµικής κρίσης, η 

αγορά είναι ιδιαίτερα αρνητική, µουδιασµένη και απαισιόδοξη. Ήδη, οι 

κάτοχοι καρτών δηλώνουν σε σχετική έρευνα ότι έχουν µειώσει κατά το 

ήµισυ τις δαπάνες του στην κάρτα σε µηνιαία βάση *.  

Παράλληλα, το 77% των Ελλήνων δηλώνει ότι οι επιλογές τους 

βασίζονται στο ‘value-for-money’, σε αυτό που θα τους προσφέρει την 

καλύτερη αξιοποίηση των χρηµάτων τους** ενώ επιπλέον, αξιολογούν 

ιδιαίτερα θετικά και ανταποκρίνονται σε ενέργειες/προσφορές που έχουν 

άµεσο και χωρίς επιπλέον προσπάθεια, κέρδος όπως είναι ο  

πολλαπλασιασµός ρυθµού συλλογής πόντων.  

Είναι λοιπόν αναγκαίο να ενδυναµωθεί το πρόγραµµα και να 

προκαλέσει συνειδητή και καθηµερινή χρήση των καρτών.  

Η πρόκληση είναι να βρεθεί ένα άµεσο, δυνατό, απτό όφελος ούτως 

ώστε:  

- Να διοχετευθούν οι πωλήσεις στις συνεργαζόµενες επιχειρήσεις Bonus. 

- Nα γίνει άµεση κινητοποίηση των κατόχων, ώστε να 

πραγµατοποιήσουν τις δαπάνες τους µέσω καρτών Bonus. 

 

 

 

 

*  QED, Market research, Quantitative study 

** FOCUS BARI, TEMPO OMD, The Recession Study 
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4.3.6) ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ  

 

- Να ενισχυθεί η χρήση των καρτών Bonus (τζίρος) στους συνεργάτες 

του προγράµµατος (Μεγάλους Συνεργάτες, βλέπε WIND, AB 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, AEGEAN, HERTZ, BP, FOKAS και σε 2000 

καταστήµατα) κατά 15%.  

- Να διατηρηθεί η χρήση των καρτών Bonus (τζίρος) σε όλες τις 

επιχειρήσεις της αγοράς, σε υψηλά επίπεδα. 

Το σύνολο προϋπολογισµού των µέσων προώθησης του νέου 

προϊόντος- υπηρεσίας διαµορφώνεται από 500.000 ευρώ µέχρι και 

1.000.000 ευρώ. 

Στόχος της καµπάνιας είναι να δοθεί ένα άµεσο και κατανοητό 

κίνητρο στους κατόχους, 10 πόντοι Bonus για κάθε 1 ευρώ, για να 

πραγµατοποιήσουν τις αγορές τους κυρίως εν µέσω εορταστικής 

περιόδου, στις συνεργαζόµενες επιχειρήσεις αντί να καταφύγουν σε 

µετρητά ή στη χρήση άλλων καρτών ανταγωνισµού. 

Στην ιδέα αυτή της καµπάνιας κατέληξε η ∆ιεύθυνση Μάρκετινγκ 

ύστερα από έρευνα, σύµφωνα µε την οποία υπάρχουν τα εξής ευρήµατα: 

α) ότι το κοινό, τώρα περισσότερο από ότι στο παρελθόν, έχει αρχίσει να 

αξιολογεί θετικά την σύνδεση καρτών µε προγράµµατα επιβράβευσης. 

Ουσιαστικά υπάρχει µία αναζήτηση από πλευράς του κοινού στο να 

ανταµείβεται και όχι µόνο να κάνει χρήση της κάρτας του.  

β) ενώ δηλώνεται µείωση στη χρήση καρτών στην αγορά, το πρόγραµµα 

Bonus αξιολογείται ιδιαίτερα θετικά, ακόµα και σε οµάδες κατόχων που 

δεν κάνουν ενεργή χρήση.  

Στο πλαίσιο αυτό και προκειµένου να κινητοποιηθεί το σύνολο του 

κοινού της τράπεζας άµεσα και ιδιαίτερα στο µικρό χρονικό διάστηµα 

των εορτών, η ∆ιεύθυνση Πιστωτικών Καρτών προχώρησε στην αύξηση 

της ισοδυναµίας πόντων-ευρώ (από 4 πόντους  στους Μεγάλους 
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Συνεργάτες και 2 πόντους σε 2000 συνεργαζόµενες επιχειρήσεις, σε 10 

πόντους ανά ευρώ αγορών).  

Με τον τρόπο αυτό, δίνεται η ευκαιρία στους κατόχους να 

συγκεντρώσουν εύκολα και άµεσα σηµαντικό αριθµό πόντων (έτσι π.χ. 

µε αγορές 300€ ο κάτοχος συγκεντρώνει 3000 πόντους), τους οποίους και 

µπορούν να εξαργυρώσουν µε δώρα για τον εαυτό τους ή τους 

προσφιλείς τους ή ακόµα και µε είδη καθηµερινής ανάγκης. Έµµεσο 

αλλά σηµαντικό αποτέλεσµα αυτού είναι ότι οι πελάτες µπορούν σε 

µικρό χρόνο να βιώσουν το σύνολο της εµπειρίας του προγράµµατος και 

κατ’ επέκταση να φτάσουν σε ένα αρκετά υψηλό επίπεδο κατανόησης 

και ικανοποίησης από το πρόγραµµα και –άρα- σύνδεσης µε αυτό. 

 

4.3.7) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

 

H καµπάνια σχεδιάστηκε έτσι ώστε να χτίζει το πρόγραµµα στο 

σύνολό του  και όχι απλά ως µία αποσπασµατική ενέργεια. Το 

βασικό µήνυµα “Ελευθερία Bonus στο δεκαπλάσιο” τονίζει και 

αποτυπώνει την ταυτότητα και το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα του 

Bonus: συλλογή πόντων από όλες τις συναλλαγές, στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό και εξαργύρωση πόντων µέσα από µία µεγάλη γκάµα 

επιχειρήσεων. Παράλληλα, ενσωµατώνει και το ουσιαστικό όφελος της 

προωθητικής ενέργειας (1€=10 πόντοι) 

Στην τηλεοπτική επικοινωνία, χρησιµοποιήθηκε η δηµιουργική 

πλατφόρµα Bonus µε τους δύο πρωταγωνιστές (διευθυντής-υπάλληλος) 

σε εορταστικό κλίµα οι οποίοι όµως πλαισιώθηκαν από µία οµάδα 

καινούριων προσώπων, που παρουσίαζαν 'λυρικά' τις βασικές 

πτυχές/οφέλη του προγράµµατος. Προκειµένου να γίνει καλύτερα 

κατανοητό το πρόγραµµα αλλά και τα οφέλη της ενέργειας, 

δηµιουργήθηκαν αφενός ένα µεγάλο τηλεοπτικό που παρουσίαζε το 
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πρόγραµµα συνολικά και τη συγκεκριµένη προωθητική ενέργεια ως 

εορταστική ευκαιρία για να το βιώσεις, αφετέρου δύο τηλεοπτικά 

µικρότερης διάρκειας που πρόβαλαν το ένα την ευκολία της διαδικασίας 

συλλογής πόντων µέσω της προωθητικής ενέργειας και το άλλο τη 

διαδικασία εξαργύρωσής τους στο πλήθος των επιχειρήσεων. 

Στην επικοινωνία εκτός τηλεόρασης (creative use of print media, 

direct e-mailing, τακτική επικοινωνία µέσω εκκαθαριστικών µε 

κατόχους), προβλήθηκαν και οι δυνατότητες εξαργύρωσης πόντων, µε 

αναφορά σε συγκεκριµένα είδη και επιχειρήσεις, προκειµένου να µπορεί 

ο κάτοχος να κάνει άµεσα την αντιστοιχία πόντων και προσφορών.   

 

4.3.8) ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

Προτείνεται να χρησιµοποιηθεί η τηλεόραση ως κυρίαρχο µέσο, 

ξεπερνώντας τα 1000 GRPs και επιτυγχάνοντας υψηλή κάλυψη  (95%) 

και συχνότητα (10,9). Ως αποτέλεσµα αυτού, το κοινό στόχος 

ενηµερώνεται άµεσα και ανταποκρίνεται σε σχετικά σύντοµο χρονικό 

διάστηµα.  

Το ραδιόφωνο θα λειτουργήσει υποστηρικτικά στην Αθήνα για 

ενίσχυση της συχνότητας και παράλληλα οι ειδικές ενέργειες σε έντυπα 

free press, θα γίνουν κυρίως για να ενδυναµωθεί η συγκεκριµένη 

προσφορά, µέσα από πληροφορίες για τις δυνατότητες εξαργύρωσης των 

πόντων Bonus. Τέλος, η χρήση του διαδικτύου θα λειτουργήσει για την 

πιο στοχευόµενη προσέγγιση των νέων σε ηλικία κατόχων Bonus. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΕΡΑ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ  

 

Το µεγάλο ποσοστό επιτυχίας νέων προϊόντων είναι από µία 

άποψη ένας ατράνταχτος συνήγορος υπεράσπισης της σωστής 

οργάνωσης του Τµήµατος Μάρκετινγκ και των λοιπών ∆ιευθύνσεων της 

Τράπεζας. Σκοπός ενός νέου τραπεζικού προϊόντος είναι να ικανοποιεί 

πρώτον ανάγκες πελατών και δεύτερον να προσφέρει στην Τράπεζα 

κέρδος. Στην πραγµατικότητα λίγοι είναι οι Χρηµατοπιστωτικοί 

Οργανισµοί που ακολουθούν κατά γράµµα τη διαδικασία εισαγωγής ενός 

προϊόντος στην αγορά, όπως αναγράφεται στα διάφορα εγχειρίδια 

τραπεζικού µάρκετινγκ. Η πίεση του χρόνου και του ανταγωνισµού 

προτρέπει τις τράπεζες σε υιοθέτηση νέων προϊόντων µε συνοπτικές 

διαδικασίες. Ωστόσο, τα συστήµατα παρακολούθησης της πορείας νέων 

προϊόντων που έχουν στην κατοχή τους οι Τραπεζικοί Οργανισµοί τους 

δίνουν την ευελιξία για ταχύτατες αλλαγές και προσαρµογές των νέων 

προϊόντων στα νέα δεδοµένα και ανάγκες της αγοράς. 

Σηµαντική θα ήταν η συνεισφορά µιας έρευνας που θα γινόταν σε 

επίπεδο καταστηµάτων του δικτύου µιας συγκεκριµένης τράπεζας. Το 

πρώτο στάδιο της έρευνας θα ήταν ένα ερωτηµατολόγιο σύµφωνα µε το 

οποίο οι πελάτες θα µπορούσαν να µας πληροφορήσουν για το ποιο είναι 

το κανάλι επικοινωνίας (π.χ τηλεόραση, ράδιο, φυλλάδιο, υπάλληλος 

καταστήµατος κ.α) από το οποίο ενηµερώνονται για ένα νέο τραπεζικό 

προϊόν, καθώς επίσης και για το ποιο είναι εκείνο το κανάλι επικοινωνίας 

που θα επιθυµούσαν να γίνεται η ενηµέρωση τους.  

Στη συνέχεια, θα γινόταν ανάλυση του κόστους λειτουργίας του 

συγκεκριµένου καναλιού επικοινωνίας και ωφέλειας αυτού. Βάση του 

αποτελέσµατος, η τράπεζα θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει τις 

επιθυµίες του καταναλωτή και να έχει ταυτόχρονα κέρδος από τη παύση 
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των µέσων επικοινωνίας τα οποία εµφανίζουν το µικρότερο ποσοστό 

προτίµησης των πελατών. 
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