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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι να αναπτύξει τις έννοιες της 

αναγνωρισιμότητας εμπορικού σήματος και της «πίστης» σε αυτό και να εξετάσει τον 

βαθμό στον οποίο οι έννοιες αυτές βρίσκουν εφαρμογής στον Ελληνικό τραπεζικό 

τομέα.

Θέλοντας να παρουσιάσουμε εν συντομία την έννοια της αναγνωρισιμότητας 

προϊόντος θα λέγαμε ότι ο όρος αναγνωρισιμότητα περιλαμβάνει την γνωστοποίηση 

στον καταναλωτή μέσω διαφήμισης, προωθητικών ενεργειών και άλλων μεθόδων 

επικοινωνίας της μάρκας/ εμπορικού σήματος με στόχο την πληροφόρηση τους για 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, και τα στοιχεία που το διαφοροποιούν από τα 

ανταγωνιστικά προϊόντα/ υπηρεσίες.

Αντίστοιχα η έννοια της προσήλωσης/ «πίστης» στο εμπορικό σήμα θα μπορούσε να 

οριστεί ως η συνειδητή ή ασυνείδητη απόφαση του καταναλωτή για 

επαναλαμβανόμενη αγορά ενός προϊόντος.

Στον Ελληνικό τραπεζικό τομέα όπως προκύπτει από την ανάλυση των απόψεων 

των καταναλωτών παρουσιάζεται σημαντικός βαθμός αναγνωρισιμότητας των 

τραπεζικών οργανισμών. Αντίθετα ο βαθμός προσήλωσης και «πίστης» στην 

επωνυμία παρουσιάζεται περιορισμένος, συγκριτικά με άλλους κλάδους. Η 

πλειοψηφία των καταναλωτών επιλέγει να χρησιμοποιεί δύο ή περισσότερους 

τραπεζικούς οργανισμούς για να επιτύχει καλύτερη ποιότητα, εξυπηρέτηση και 

χρηματοοικονομική απόδοση. Επομένως οι τράπεζες δεν έχουν καταφέρει να 

διαφοροποιήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους από τον ανταγωνισμό 

προκειμένου να προσφέρουν μια ξεκάθαρη εικόνα στους καταναλωτές.

Προκειμένου λοιπόν, οι τραπεζικοί οργανισμοί που λειτουργούν στην Ελλάδα, να 

αντεπεξέλθουν ικανοποιητικά στον ανταγωνισμό θα πρέπει να δημιουργήσουν μια 
πιο απλή, ικανοποιητική και ξεχωριστή εικόνα στο μυαλό των καταναλωτών.



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1
Κεφάλαιο 1: Μεθοδολογία

1.1 Σκοπός της μελέτης
Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση της υπόθεσης ότι η επωνυμία μιας 

τράπεζας μπορεί να επηρεάσει την επιλογή του καταναλωτή όσον αφορά τον 

τραπεζικό οργανισμό με τον οποίο θα συνεργαστεί. Επίσης θα εξεταστεί ο ρόλος 

της επωνυμίας, με τους συνειρμούς που δημιουργεί στον καταναλωτή, στην 

μακροχρόνια διατήρηση της συνεργασίας του πελάτη με τον τραπεζικό 

οργανισμό.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η μελέτη δεν επιδιώκει να παρουσιάσει την επωνυμία 

ως τον μοναδικό παράγοντα με τον οποίο ένας τραπεζικός οργανισμός μπορεί να 

διατηρήσει τους πελάτες του.

1.2 Στόχοι
Οι στόχοι της διπλωματικής μελέτης μπορούν να συνοψισθούν στα ακόλουθα:

• Η μελέτη της έννοιας της αναγνωρισιμότητας του εμπορικού σήματος και των 

τρόπων με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί.

• Η μελέτη της έννοιας της «πίστης» στο εμπορικό σήμα καθώς και οι 

επιπτώσεις που έχει στην παραμονή του πελάτη στον οργανισμό

• Παρουσίαση των τάσεων που επικρατούν στον Ελληνικό τραπεζικό χώρο και 

τη σημασία του εμπορικού σήματος ως μεθόδου διαφοροποίησης και 

προβολής μιας τράπεζας

• Διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται τα 

εμπορικά σήματα των τραπεζών καθώς και γενικότερα την συμπεριφορά τους

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ
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όσον αφορά την επιλογή των τραπεζικών οργανισμών με τους οποίους θα 

συνεργαστούν.

• Εξέταση του βαθμού στον οποίο η συμπεριφορά των καταναλωτών 

επηρεάζεται από τα εμπορικά σήματα και την εικόνα που έχουν δημιουργήσει 

οι διάφοροι τραπεζικοί οργανισμοί.

1.3 Μεθοδολογία έρευνας
Στόχος της έρευνας είναι η αναζήτηση του τρόπου με τον οποίο τα εμπορικά 

σήματα στον τραπεζικό τομέα επηρεάζουν την συμπεριφορά των καταναλωτών. 

Για τους σκοπούς της διπλωματικής εργασίας θα πραγματοποιηθεί τόσο 

πρωτογενής όσο και δευτερογενής έρευνα.

1.3.1 Δευτερογενής έρευνα
Η δευτερογενής έρευνα θα βασιστεί σε στοιχεία που προκύπτουν τόσο από την 

Ελληνική και ξένη βιβλιογραφία όπως επίσης και από αρθρογραφία περιοδικού 

και έντυπου τύπου και υφιστάμενες μελέτες.

Οι δευτερογενείς πηγές, όπως αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω, παρέχουν 

περιορισμένα στοιχεία για την σημασία των εμπορικών σημάτων στον τραπεζικό 

τομέα. Ιδιαίτερα όσον αφορά τον Ελληνικό τραπεζικό τομέα, η πληροφόρηση 

είναι ακόμη μικρότερης έκτασης και περιορίζεται σε αποσπασματικά άρθρα στον 

έντυπο κυρίως τύπο. Αντίθετα υπάρχει εκτεταμένη βιβλιογραφία, Ελληνική και 

ξένη, σε θέματα δημιουργίας εμπορικού σήματος (branding), σε θέματα 

προσήλωσης του καταναλωτή σ’ ένα εμπορικό σήμα (brand loyalty) καθώς και σε 

θέματα γενικότερης «πίστης» του καταναλωτή σε έναν οργανισμό (customer 

loyalty).

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 2
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Μέσω της συγκεκριμένης μελέτης επιδιώκεται να εξεταστεί ο βαθμός στον οποίο 

οι τραπεζικοί οργανισμοί στην Ελλάδα εφαρμόζουν στρατηγικές δημιουργίας και 

προώθησης του εμπορικού τους σήματος με στόχο την προσέλκυση και 

διατήρηση πελατών. Επιπλέον θα εξεταστεί η επιτυχία των στρατηγικών αυτών, 

εξετάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται τα 

εμπορικά σήματα των τραπεζών και τον βαθμό στον οποίο τους επηρεάζει για 

την διατήρηση της συνεργασίας τους με αυτές.

1.3.2 Πρωτογενής έρευνα
Οι στόχοι της πρωτογενούς έρευνας συνοψίζονται στα ακόλουθα:

• Να εξεταστεί ο βαθμός στον οποίο οι τράπεζες που λειτουργούν στον 

Ελληνικό χώρο εφαρμόζουν στρατηγικές ανάπτυξης του εμπορικού τους 

σήματος

• Να αναλυθεί ο τρόπος με τον οποίο οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται τα 

εμπορικά σήματα και τον βαθμό που αυτό τους επηρεάζει ως προς την 

επιλογή του τραπεζικού οργανισμού και την παραμονή τους σε αυτό.

Μέσω της πρωτογενούς έρευνας επιδιώκεται να αξιολογηθεί ο βαθμός στον 

οποίο οι καταναλωτές αναγνωρίζουν τα εμπορικά σήματα των τραπεζικών 

οργανισμών, και ο βαθμός στον οποίο η αναγνωρισιμότητα επηρεάζει την 

απόφαση τους σχετικά με την τράπεζα με την οποία θα συνεργαστούν. Σκοπός 

είναι να διερευνηθεί ο βαθμός στον οποίο το εμπορικό σήμα, μπορεί να 

επηρεάσει την απόφαση του νεαρού, κυρίως, καταναλωτή/ πελάτη για 

μακροχρόνια συνεργασία με τον τραπεζικό οργανισμό. Επίσης μέσω της έρευνας 

επιδιώκεται η διερεύνηση των κριτηρίων εκείνων βάση των οποίων οι 

καταναλωτές αξιολογούν έναν τραπεζικό οργανισμό.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 3
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Η μέθοδος που θα ακολουθηθεί για την εκπόνηση της πρωτογενούς έρευνας 

είναι αυτή των δομημένων ερωτηματολογίων (Παράρτημα Α). Ορισμένες από τις 

ερωτήσεις του ερωτηματολογίου είναι «ανοικτές», δηλαδή ο συμμετέχων δεν 

καλείται να επιλέξει μεταξύ διαφόρων παραγόντων αλλά να εκφράσει τη δική του 

άποψη. Στόχος των ερωτήσεων αυτών είναι να επιτρέψουν στον συμμετέχοντα 

στην έρευνα να εκφράσει ελεύθερα και ανεπηρέαστα την άποψη του.

Το ερωτηματολόγιο θα απευθύνεται σε άτομα/ καταναλωτές ηλικίας από 25 έως 

40 ετών. Η σύνθεση των ερωτηματολογίων, σύμφωνα με την γεωγραφική 

περιοχή κατοικίας τους είναι, 40% κάτοικοι Αθηνών, 40% κάτοικοι Θεσσαλονίκης 

και το υπόλοιπο 20% κάτοικοι επαρχίας. Το 20% που αφορά τους κατοίκους 

επαρχίας συλλέχθηκαν από τις εξής πόλεις: Σέρρες, Κιλκίς, Δράμα (επιλέχθηκαν 

τυχαία). Από το δείγμα θα εξαιρεθούν άτομα τα οποία εργάζονται στον τραπεζικό 

τομέα, καθώς το στοιχείο αυτό θα μπορούσε να επιφέρει αλλοίωση του 

αποτελέσματος.

Η ανάλυση των ερωτηματολογίων θα γίνει με την χρήση στατιστικού λογισμικού 

προγράμματος, SPSS, που ενδείκνυται για ανάλυση στοιχείων της συγκεκριμένης 

μορφής.

1.4 Περιορισμοί
Η Ελληνική βιβλιογραφία αναφορικά με τις έννοιες της αναγνωρισιμότητας και 

«πίστης στο προϊόν» όσον αφορά τον τραπεζικό τομέα είναι ιδιαίτερα 

περιορισμένη. Για τον συγκεκριμένο λόγο, η πλειοψηφία των πληροφοριών που 

χρησιμοποιήθηκε στο τμήμα αυτό της μελέτης συλλέχθηκε από ξένη 

αρθρογραφία και βιβλιογραφία. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις 

συγκεκριμένες πηγές, αξιολογήθηκαν και προσαρμόστηκαν σύμφωνα με τις 

συνθήκες που επικρατούν στον Ελληνικό τραπεζικό τομέα.
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Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι όσον αφορά την πρωτογενή έρευνα, τα 

ερωτηματολόγια που στάλθηκαν στους κατοίκους της επαρχίας, στάλθηκαν μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το στοιχείο αυτό επηρεάζει σε ένα βαθμό την τυχαία 

διαμόρφωση του δείγματος καθώς το περιορίζει σε άτομα που είναι κάτοχοι 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικής διεύθυνσης.
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2
Κεφάλαιο 2: Εμπορικά σήματα

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να αναπτύξει τις έννοιες της 

αναγνωρισιμότητας του εμπορικού σήματος και της δημιουργίας «πιστών» στην 

μάρκα πελατών. Στο συγκεκριμένο τμήμα της μελέτης, έμφαση θα δοθεί στην 

ανάπτυξη της έννοιας του εμπορικού σήματος και της εταιρικής επωνυμίας.

2.1 Τι περιλαμβάνει μια επωνυμία
Η μάρκα είναι η οπτική, συναισθηματική, αυθόρμητη και πολιτιστική εικόνα που

συνδυάζουμε με μία εταιρία ή προϊόν. Έτσι όταν σκεφτόμαστε Volvo 

σκεφτόμαστε ασφάλεια. Όταν σκεφτόμαστε Nike, μπορεί να σκεφτόμαστε τον 

Michael Jordan. Το γεγονός ότι θυμόμαστε μία επωνυμία και σχηματίζουμε 

θετικούς συνειρμούς διευκολύνει την διαδικασία επιλογής του προϊόντος που θα 

και επαυξάνει την ικανοποίηση που θα πάρουμε από το συγκεκριμένο προϊόν.

Για παράδειγμα ας σκεφτούμε την Coca-Cola. Μπορεί σε ένα γευστικό τεστ, οι 

συμμετέχοντες να διαλέξουν χωρίς να το γνωρίζουν μια άλλη cola. Στην 

πραγματικότητα όμως οι περισσότεροι αγοράζουν Coca-Cola περισσότερο από 

κάθε άλλο είδος cola γιατί τους αρέσει η εμπειρία που απολαμβάνουν όταν την 

πίνουν. Η συναισθηματική σχέση που αναπτύσσεται με το προϊόν είναι αυτό που 

κάνει τις μάρκες τόσο δυνατές.

Ο μεγάλος ρυθμός εξάπλωσης των επώνυμων προϊόντων ερμηνεύεται από τις 

παρακάτω εξελίξεις:

• Το νομικό σύστημα αναγνωρίζει την αξία της επωνυμίας των προϊόντων τόσο 

για τους παραγωγούς όσο και για τους καταναλωτές. Οι περισσότερες χώρες 

στο κόσμο σήμερα αναγνωρίζουν την πνευματική ιδιοκτησία, δηλαδή τα
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εμπορικά σήματα, τις πατέντες, τα σχέδια και τα δικαιώματα αντιγραφής, 

αποτελούν κτήμα των κατόχων τους και επομένως επιφέρουν δικαιώματα 

χρήσης αποκλειστικά σε αυτούς.

• Η νομοθεσία ρυθμίζει το είδος των ονομάτων που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν. Η ρύθμιση αυτή ωφελεί τον παραγωγό με το να του 

προσφέρει αποκλειστική δυνατότητα χρησιμοποίησης ενός ονόματος για το 

προϊόν του. Αντίστοιχα, προσφέρει στον καταναλωτή την δυνατότητα 

αποφυγής προϊόντων μίμησης που πιθανά χρησιμοποιούν το ίδιο ή παρόμοιο 

όνομα.

• Τα κριτήρια βάση των οποίων γίνεται ο διαχωρισμός των επώνυμων 

προϊόντων και υπηρεσιών από άλλα όμοια τους, τείνουν να αφορούν 

περισσότερο τις μη χειροπιαστές διαστάσεις τους. Η επωνυμία των 

προϊόντων έχει σχέση με την συγκέντρωση και διατήρηση, κάτω από την 

ομπρέλα της επωνυμίας, ενός συνόλου από αξίες, χειροπιαστές ή μη.

2.2 Ορισμός εμπορικού σήματος
Σε πολλά προϊόντα/ υπηρεσίες, το στοιχείο εκείνο που τα διαφοροποιεί από άλλα

όμοια τους είναι το όνομα (μάρκα), το στυλ και η εμφάνιση τους. Πρωταρχικός 

στόχος της μάρκας/ επωνυμίας είναι να προσφέρει πληροφόρηση. Η μάρκα 

μπορεί να είναι ένα όνομα, ένας όρος, ένα σύμβολο, ένας αριθμός, ένα σχέδιο ή 

ένας συνδυασμός όλων αυτών1. Στόχος της επωνυμίας είναι να συμβάλει στην 

αναγνώριση του προϊόντος ή υπηρεσίας μιας επιχείρησης και να το διαφοροποιεί 

από αυτά των ανταγωνιστών.

Κατά έναν άλλο ορισμό, η μάρκα είναι ένα εμπορικό σήμα που με προσωπική 

διοίκηση, αποτελεσματική επικοινωνία και ευρεία αποδοχή κατορθώνει να πάρει

1 Πέτρος Γ. Μαλλιαρής, «Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ»
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μια θέση στο μυαλό του καταναλωτή. Είναι μια έννοια πολύ ευρύτερη από αυτή 

του φυσικού προϊόντος, χωρίς όμως να περιορίζεται σε μια απλή ετικέτα. 

Συγκεκριμένα για τους καταναλωτές αντιπροσωπεύει ένα σύνολο 

χαρακτηριστικών που οδηγούν σε εγγύηση ποιότητας ή προέλευσης. Αντίστοιχα 

από την πλευρά του ιδιοκτήτη της επωνυμίας, αντιπροσωπεύει μια εγγύηση 

ικανοποιητικών μελλοντικών αποδόσεων.

Τα επώνυμα προϊόντα (branded) παρέχουν οφέλη τόσο στους παραγωγούς/ 

πωλητές όσο και στους αγοραστές. Για τους παραγωγούς/ πωλητές τα οφέλη 

είναι τα εξής:

1. Γίνεται δυνατή η προβολή του προϊόντος, αλλά και έμμεσα της επιχείρησης 

που το παράγει, άρα όλων των άλλων προϊόντων της, παλιών ή νέων

2. Πετυχαίνεται η διαφοροποίηση του προϊόντος από τα άλλα υποκατάστατα του

3. Επικοινωνεί μηνύματα στον πελάτη

4. Δημιουργούνται οι συνθήκες για επαναλαμβανόμενες αγορές

5. Διευκολύνεται η δημιουργία αγοραστών που είναι πιστοί στη μάρκα

6. Δικαιολογείται μια υψηλότερη τιμή, αν το προϊόν είναι διαφοροποιημένο ή 

έγινε σύμβολο προβολής και διακρίσεως.

7. Λειτουργεί σαν ένα συγκεκριμένο κομμάτι νόμιμης ιδιοκτησίας, στο οποίο ο 

κατασκευαστής/ παραγωγός μπορεί να επενδύσει και το οποίο προστατεύεται 

από επιθέσεις και καταπατήσεις ανταγωνιστών.

Για τους αγοραστές τα βασικά οφέλη της σηματοποιήσεως των προϊόντων είναι 

τα ακόλουθα:

1. Τους διευκολύνει στην αναζήτηση των προϊόντων και στην αναγνώριση τους

2. Συμβάλλει στη διαδικασία αξιολογήσεως της ποιότητας των προϊόντων, άρα 

και στην επιλογή τους
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3. Τους δίνει τη ψυχολογική ικανοποίηση ότι αγόρασαν ένα επώνυμο προϊόν, 

που συμβολίζει την προβολή και τη διάκριση

4. Τους απαλλάσσει από το πρόβλημα της συνεχούς συγκρίσεως των 

προϊόντων, γιατί τους κάνει πιστούς σε μια μάρκα

5. Τους βοηθά στη δημιουργία εικόνας για τα προϊόντα.

Ένα σήμα πρέπει να είναι απλό, εύηχο, σύντομο, ευκολομνημόνευτο, να 

προφέρεται εύκολα και αν είναι δυνατό να υποδηλώνει το είδος ή ένα 

τουλάχιστον από τα χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Το εμπορικό σήμα αποτελεί την υπόσχεση της εταιρίας για την προσφορά ενός 

συνόλου χαρακτηριστικών και πλεονεκτημάτων στον αγοραστή. Ιδιαίτερα όταν 

υπάρχουν πολλά και ομοειδή προϊόντα η μάρκα βοηθάει να ξεκαθαρίσει το τοπίο 

για τον καταναλωτή. Ο καταναλωτής θέλει να νιώθει σίγουρος για την αγορά του 

και η μάρκα τον βοηθάει να μειώσει το ρίσκο. Η επωνυμία θεωρείται ότι 

προσθέτει αξία στο προϊόν/ υπηρεσίας, που μπορεί να προέκυψε από τη χρήση 

της μάρκας, όπου δημιουργήθηκαν συναισθήματα όπως η οικειότητα, η 

εμπιστοσύνη και η μείωση του κινδύνου/ αμφιβολίας ότι το προϊόν δεν θα είναι 

καλό ή αποδεκτό από τους φιλικούς κύκλους του αγοραστή.

Τρία χαρακτηριστικά διαφοροποιούν τις μάρκες μεταξύ τους. Η τιμή, η αξία και η 

εικόνα (image)2. Οι επιχειρήσεις προσπαθούν να διαφοροποιήσουν την μάρκα 

τους μέσα από ένα μοναδικό συνδυασμό των τριών αυτών στοιχείων.

2 Frank Brandley, “International marketing strategy”
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2.3 Η ταυτότητα της επωνυμίας
Η ταυτότητα της επωνυμίας περιλαμβάνει τα εμπορικά ονόματα, τα logo, την 

τοποθέτηση του προϊόντος, τους συνειρμούς που δημιουργούνται αναφορικά με 

την μάρκα και την προσωπικότητα της μάρκας. Μια καλή επωνυμία δημιουργεί 

μια θετική πρώτη εντύπωση και προκαλεί θετικές συσχετίσεις. Η τοποθέτηση του 

προϊόντος έχει ως στόχο να αναφέρει σε μια πρόταση, τον κλάδο στον οποίο 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση, τα πλεονεκτήματα που προσφέρει και γιατί είναι 

καλύτερο το προϊόν από αυτό του ανταγωνισμού.

Η προσωπικότητα της μάρκας, προσθέτει συναίσθημα, και μυστήριο στο προϊόν. 

Οι συσχετισμοί με τη μάρκα είναι τα χαρακτηριστικά που οι καταναλωτές 

σκέφτονται όταν ακούνε ή βλέπουν την επωνυμία.

Η ταυτότητα της μάρκας είναι η δημόσια εικόνα του προϊόντος, εταιρίας ή 

υπηρεσίας. Μια καλή ταυτότητα ξεχωρίζει από αυτές των ανταγωνιστών, καθώς 

προκαλεί την προσοχή και προβάλει το προϊόν αποτελεσματικότερα. Μια καλή 

ταυτότητα προκαλεί συνειδητά ή υποσυνείδητα τον καταναλωτή στην αγορά του 

συγκεκριμένου προϊόντος/ υπηρεσίας.

2.4 Η «προσωπικότητα» της επωνυμίας
Παρά το γεγονός ότι οι καταναλωτές, συνήθως, ιεραρχούν τις διαφορετικές

επωνυμίες ανάλογα με την απόδοση τους σε ορισμένα χαρακτηριστικά, στην 

πραγματικότητα όταν λαμβάνουν αγοραστικές αποφάσεις χρησιμοποιούν την 

γενική εντύπωση που έχουν για την «προσωπικότητα» της κάθε μίας. Συνήθως, 

υπάρχουν έξι διαφορετικές «προσωπικότητες» μιας επωνυμίας, οι οποίες είναι:

Η περιπτωσιακή. Αναφέρεται σε επωνυμίες που ταυτίζονται με ειδικές 

περιπτώσεις και εμπειρίες. Για παράδειγμα, η κατανάλωση σαμπάνιας ταυτίζεται 

με ευτυχή γεγονότα όπως εορταστικές περίοδοι, γάμοι, κ.α.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 10



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Το σύμβολο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, προϊόντα ή υπηρεσίες χρησιμοποιούν 

ένα ορισμένο σύμβολο που αντανακλάται και ταυτίζεται με αυτά, για παράδειγμα 

το κροκοδιλακι των ενδυμάτων Lacoste.

Η καλή κληρονομιά. Η συγκεκριμένη επωνυμία είναι η πρώτη που έχει ταυτιστεί 

με το συγκεκριμένο προϊόν/ υπηρεσία, και επομένως θεωρείται ως η παλαιότερη 

και καλύτερη του κλάδου. Ως παράδειγμα αναφέρεται το αναψυκτικό Coca-Cola, 

τα δημητριακά Kellogg's κ.α.

Το κύρος. Σε αυτή τη περίπτωση, το προϊόν συμβάλει στο να παρουσιάζεται το 

άτομο που το χρησιμοποιεί διαφορετικό από τα άλλα, όπως για παράδειγμα τα 

αυτοκίνητα Jaguar και Ferrari, τα ρολόγια Rolex κ.α.

Η κοινωνική συμμετοχή. Αναφέρεται σε επωνυμίες που έχουν καταφέρει να 

κάνουν τον καταναλωτή να αισθάνεται ότι αποτελεί μέρος μιας μεγαλύτερης 

ομάδας με την οποία επιθυμεί να ταυτιστεί, όπως είναι τα παντελόνια Lewis 

Jeans (σύμβολα μόδας και ανεξαρτησίας).

Ο μύθος. Είναι επωνυμίες που ενώ έχουν μια αληθινή αξία τους αποδίδονται 

σχεδόν μυθικά χαρακτηριστικά, όπως συμβαίνει με τα παπούτσια Timberland 

(όπου σύμφωνα με το «μύθο» του προϊόντος, κατασκευάζονται με την 

παραδοσιακή μέθοδο των Ινδιάνων).

2.5 Χαρακτηριστικά εμπορικού σήματος
Οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να προσδώσουν στο εμπορικό σήμα τους ένα

συγκεκριμένο μήνυμα το οποίο επικοινωνούν στο κοινό στόχο. Το μήνυμα αυτό 

θα πρέπει να ικανοποιεί μία από τις εξής τρεις κατηγορίες καταναλωτικών 

αναγκών: τις λειτουργικές, συμβολικές και εμπειρικές3.

3 T.A.Shimp, “Advertising, promotion, and supplemental aspects of integrated marketing 
communications”
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2.5.1 Λειτουργικές ανάγκες

Όσον αφορά τις λειτουργικές ανάγκες, η επιχείρηση επιδιώκει να προσφέρει 

λύσεις, επικοινωνώντας στο κοινό τα χαρακτηριστικά του προϊόντος που 

μπορούν προσφέρουν αποτελεσματικές λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα/ 

ανάγκες του καταναλωτή. Για παράδειγμα, η Gillette Sensor Excel razor δίνει 

έμφαση στην ειδική λεπίδα που έχει την δυνατότητα να προσαρμόζεται στα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσώπου του καταναλωτή. Η συγκεκριμένη 

μάρκα, διαφοροποιεί το προϊόν καθώς ανταποκρίνεται στην ανάγκη του 

καταναλωτή για ευκολότερο και «αναίμακτο» ξύρισμα.

2.5.2 Συμβολικές ανάγκες

Πολλά εμπορικά σήματα δίνουν έμφαση στην ικανοποίηση συναισθηματικών 

επιθυμιών, όπως η ανάγκη για αυτό-πραγμάτωση, self- enhancement, αίσθηση 

ότι ανήκει κάπου, συμμετοχή και αποδοχή από μια ομάδα. Η διαχείριση της 

μάρκας σε αυτή τη περίπτωση επιδιώκει να συνδέσει τη μάρκα με ένα επιθυμητό 

image ή ρόλο. Η Marlboro, για παράδειγμα, προβάλει στις διαφημιστικές 

καμπάνιες της την εικόνα του καουμπόη επιδιώκοντας να προσδώσει στους 

καπνιστές των τσιγάρων της την εικόνα των δυνατών και ανεξάρτητων 

χαρακτήρων.

2.5.3 Εμπειρικές ανάγκες

Οι εμπειρικές ανάγκες των καταναλωτών αναφέρονται στην επιθυμία για 

προϊόντα που προσφέρουν ικανοποίηση, ποικιλία και cognitive stimulation. 

Στόχος είναι η σύνδεση του προϊόντος με μια αίσθηση εκτός του συνηθισμένου 

(π.χ. δείχνεις κομψός, νιώθεις υπέροχα, μυρίζεις φανταστικά, κ.α.). Για 

παράδειγμα τα γυαλικά LENOX έχουν ως σλόγκαν «LENOX, πάντοτε κομψοί».
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Πολλές μάρκες συνδυάζουν ένα μείγμα λειτουργικών, συμβολικών και εμπειρικών 

αναγκών. Για παράδειγμα οι πένες Waterman προσφέρουν καλή ποιότητα 

γραφής (λειτουργική ανάγκη), απευθύνεται σε αυτούς που επιθυμούν να έχουν 

αντικείμενα τα οποία χρησιμοποιούνται από επιτυχημένους ανθρώπους 

(συμβολική ανάγκη) και επίσης δείχνουν όμορφα όταν τα κρατάς (εμπειρική 

ανάγκη). Παρά το γεγονός ότι η Waterman καλύπτει όλες τις κατηγορίες 

αναγκών, δεν επιδιώκει την προβολή όλων μέσω της διαφημιστικής της 

καμπάνιας, αλλά μόνο την προβολή της ικανοποίησης των συμβολικών αναγκών 

των καταναλωτών.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η διαχείριση επιτυχημένων εμπορικών σημάτων 

απαιτεί επικοινωνίακή στρατηγική που να απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο τύπο 

καταναλωτικών αναγκών, παρά μια γενική στρατηγική που στοχεύει στην 

ικανοποίηση όλων των αναγκών. Μια επιχείρηση είναι δύσκολο να διαχειριστεί 

μια μάρκα με πολλαπλή, ή γενική, τοποθέτηση για τους εξής λόγους:

• Ανταγωνίζεται με πολλές άλλες μάρκες (που έχουν μόνο λειτουργικό, ή μόνο 

εμπειρικό ή μόνο συμβολικό χαρακτήρα) και δεύτερον,

• Δημιουργεί δυσκολία στον καταναλωτή να αναγνωρίσει και να κατανοήσει τα 

βασικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης μάρκας.

2.6 Τυπολογία επωνυμιών
Η διεθνής βιβλιογραφία προτείνει την κατηγοριοποίηση των επωνυμιών σε πέντε 

κύριες κατηγορίες:

1. Το προϊόν επωνυμία

2. Η επωνυμία ομάδας

3. Η επωνυμία «ομπρέλα»

4. Η επωνυμία «εγγύηση»

5. Η επωνυμία «γρίφος»
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2.6.1 Το προϊόν επωνυμία
Το προϊόν επωνυμία είναι ένα σύνολο συμβόλων που ταυτίζονται με ένα 

ορισμένο προϊόν. Ο κύριος στόχος ενός προϊόντος με επωνυμία είναι η ταύτιση 

ενός ορισμένου ονόματος με μια διαφημιστική υπόσχεση για κάθε προϊόν 

ξεχωριστά.

Διάγραμμα 1: Ο ρόλος του προϊόντος επωνυμίας

Επωνυμία A

Προϊόν A

Υπόσχεση A

Επωνυμία Β

Προϊόν Β

Υπόσχεση Β

Επωνυμία Γ

Προϊόν Γ

Υπόσχεση Γ

Τα απορρυπαντικά της εταιρίας Procter & Gamble είναι ένα παράδειγμα 

υιοθέτησης προϊόντων επωνυμιών.

Οικογένεια προϊόντος Επωνυμία Προϊόν Υπόσχεση
Απορρυπαντικά ARIEL Απορρυπαντικό

ένζυμα
με Αποτελεσματικότητα σε 

χαμηλή θερμοκρασία
DASH 3 Απορρυπαντικό

μαλακτικό
με Καθαριότητα, άρωμα,

ευχάριστη υφή
BONUX Ενισχυμένο

απορρυπαντικό
Καθαριότητα στο χέρι ή 
στο πλυντήριο

Η ύπαρξη ενός προϊόντος επωνυμίας βασίζεται στη δυνατότητα τμηματοποίησης 

της αγοράς σε ένα τμήμα της που έχει ικανοποιητικό μέγεθος ώστε να επιτρέπει 

στην επωνυμία τη χρησιμοποίηση όλων των αναγκαίων επιχειρησιακών πόρων 

για την υποστήριξη της.

Η υιοθέτηση ενός προϊόντος με επωνυμία επιτρέπει στην επιχείρηση:

• Να εισαγάγει διαφορετικά προϊόντα σε διαφορετικά τμήματα της αγοράς 

που είναι συγγενή ή συμπληρωματικά
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• Να κατευθυνθεί σε νέες αγορές αρκετά διαφορετικές, για παράδειγμα η 

P&G έχει εισέλθει στις αγορές των απορρυπαντικών, σαμπουάν, 

σαπούνια κ.α.

• Να αυξήσει τη διαπραγματευτική της δύναμη με το να προσφέρει μια 

ολόκληρη σειρά από επώνυμα προϊόντα

• Να μοιράζει το ρίσκο μεταξύ διάφορων επώνυμων προϊόντων

Τα κυριότερα μειονεκτήματα της εμπορικής επωνυμίας είναι τα εξής:

• Η κάθε επωνυμία απαιτεί για την επιτυχία της μια σημαντική 

διαφημιστική υποστήριξη

• Μια ορισμένη επωνυμία δεν μπορεί να επωφεληθεί από την εικόνα και 

το κύρος μιας άλλης ήδη υπάρχουσας επωνυμίας

• Η νομική κατοχύρωση της κάθε νέας επωνυμίας δημιουργεί 

καθυστερήσεις και επιπρόσθετα έξοδα.

2.6.2 Επωνυμία ομάδας
Η επωνυμία ομάδας χρησιμοποιείται για να διαφοροποιήσει μια ορισμένη ομάδα 

ομογενών προϊόντων. Στην περίπτωση αυτή η επωνυμία αφορά μια ομάδα 

προϊόντων που συνδέονται με την ίδια διαφημιστική υπόσχεση.

Διάγραμμα 2: Ο ρόλος της επωνυμίας ομάδας 

Επωνυυία I

Υπόσχεση |

Προϊόν Α | Προϊόν Β | Προϊόν Γ | Προϊόν Δ |

Η επωνυμία Μπάρμπα Στάθης είναι ένα παράδειγμα επωνυμίας ομάδας που 

καλύπτει ένα σύνολο διαφορετικών προϊόντων στην ίδια κατηγορία (κατεψυγμένα
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προϊόντα) που ταυτίζονται με την ίδια διαφημιστική υπόσχεση (ποιότητα, 

ευκολία).

Η πολιτική αυτή επιτρέπει:

• Τη δημιουργία μιας μακροχρόνιας επώνυμης προσφοράς

• Τη γρήγορη διανομή των νέων προϊόντων

• Τη μείωση του κόστους της εισαγωγής των νέων προϊόντων 

Αντίθετα τα μειονεκτήματα της στρατηγικής αυτής είναι:

• Στο κάθε νέο προϊόν αποδίδεται από τους καταναλωτές μια παρόμοια 

εικόνα με αυτή της γραμμής προϊόντων

• Η πολιτική αυτή περιορίζει το βαθμό διείσδυσης ενός σημαντικού 

νεωτεριστικού προϊόντος, του οποίου τα ειδικά χαρακτηριστικά δεν είναι 

δυνατόν να υπογραμμιστούν.

2.6.3 Η επωνυμία ομπρέλα
Η επωνυμία «ομπρέλα» αποβλέπει στην παρουσίαση στο κοινό μιας ορισμένης 

επωνυμίας, κάτω από την οποία παρουσιάζεται μια σειρά από ετερογενή 

προϊόντα. Η ποικιλία της ομάδας των προϊόντων που παρουσιάζονται από την 

επωνυμία ομπρέλα συνεπάγεται την ανάγκη υιοθέτησης μιας ορισμένης 

επικοινωνιακής πολιτικής για κάθε ένα από τα προϊόντα, όπως και ενός κοινού 

συμβόλου για την αναγνώριση τους (general electric, Ferrero κ.α.).

Διάγραμμα 3: Ο ρόλος της επωνυμίας ομπρέλας

ΠροϊόνιϊόνΑ^ ^ΊροϊόνΒ-J Jlpoiov^j ^ΠροϊόνΔ^

Υπόσχεση A Υπόσχεση A ^πόσχεσηΑ^^ Υπόσχεση A
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Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η εν λόγω πολιτική συνεπάγεται την ύπαρξη μιας 

ισχυρής επωνυμίας που διαθέτει μια δυνατή εικόνα σε ένα ορισμένο τμήμα μιας 

αγοράς που έχει την τάση της διαφοροποίησης. Επιπλέον, η πολιτική αυτή 

συνεπάγεται ότι τα νέα προϊόντα δεν είναι αρκετά σημαντικά για να σταθούν 

αυτόνομα και γι’ αυτό το λόγο καλύπτονται κάτω από το κύρος και την εικόνα της 

αρχικής επωνυμίας.

Η επωνυμία ομπρέλα επιτρέπει:

• Την εισαγωγή νέων προϊόντων βασιζόμενα στην ποιότητα της εικόνας του 

αρχικού επώνυμου προϊόντος, γεγονός που παρέχει μια σχετικά εύκολη 

είσοδο στα δίκτυα διάνο μής.

• Την ανανέωση της εικόνας του αρχικά επώνυμου προϊόντος, με την 

εισαγωγή νέων προϊόντων

• Τη μεγιστοποίηση της συνεισφοράς της συγκεκριμένης ομάδας προϊόντων 

στη συγκεκριμένη αγορά

Η επωνυμία ομπρέλα παρουσιάζει μια σειρά από σημαντικούς περιορισμούς, οι 

οποίοι είναι:

• Κίνδυνος να ληφθεί το προϊόν σαν κάτι το συνηθισμένο, μια που δεν 

υπάρχει πάντοτε μια ξεκάθαρη σχέση ανάμεσα στα διάφορα προϊόντα.

• Το κόστος της ανάπτυξης των διαφόρων επικοινωνιακών τεχνικών που 

ανταποκρίνονται στο κάθε τμήμα.

2.6.4 Η επωνυμία εγγύηση
Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για μια επωνυμία που συνδέεται με πολλές 

επωνυμίες ομάδας, οι οποίες συνδέονται με διάφορα επώνυμα προϊόντα, 

επώνυμες ομάδες ή επώνυμες γραμμές (καλλυντικά Chanel, τρόφιμα Nestle). Ο

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 17



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ρόλος της επωνυμίας εγγύησης είναι η εξασφάλιση μιας συνέργιας και 

αυθεντικότητας του συνόλου των προϊόντων:

• Συνεργία, ο καταναλωτής θα συνδέσει το προϊόν ή τις ομάδες που 

διαθέτουν συγκεκριμένες επωνυμίες, με την επωνυμία- εγγύηση, που είναι 

το κύριο σημείο αναφοράς της επιχείρησης.

• Αυθεντικότητα. Η επωνυμία εγγύηση εξασφαλίζει τον καταναλωτή με την 

απαραίτητη πληροφόρηση σχετικά με την προέλευση του προϊόντος, με 

την υπογράμμιση της επωνυμίας του κατασκευαστή, που είναι και ο μόνος 

που εγγυάται μια ορισμένη αξιοπιστία και ποιότητα.

Διάγραμμα 4: Η επωνυμία εγγύηση και η επωνυμία γραμμή

Διάγραμμα 5: Η επωνυμία εγγύηση και το επώνυμο προϊόν

Η επωνυμία εγγύηση |

Επωνυμία Α | Επωνυμία Β | Επωνυμία Γ |

Προϊόν A 1 Προϊόν Β | Προϊόν Γ |

Υπόσχεση Α | Υπόσχεση Β | Υπόσχεση Γ |

Εκτός από την παρουσία, σαν μια υπογραφή στο προϊόν ή τη συσκευασία του, η 

επωνυμία- εγγύηση μπορεί να εκφραστεί και με τη χρησιμοποίηση των αρχικών 

της επωνυμίας- εγγύησης στο ίδιο το όνομα της συγκεκριμένης επωνυμίας του
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προϊόντος, όπως για παράδειγμα, Nestle, για τα προϊόντα Nescafe, Nesquick, 

Nestea. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στο επώνυμο προϊόν να παρουσιάσει και την 

ατομικότητα του αλλά και την αυθεντικότητα της προέλευσης του.

Οι επιχειρήσεις υιοθετούν την επωνυμία εγγύηση όταν διαθέτουν ένα ή 

περισσότερα επώνυμα προϊόντα, που έχουν μια ισχυρή εικόνα και ο 

καταναλωτής τα αντιλαμβάνεται μαζί.

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της επωνυμίας εγγύησης είναι:

• Διευκολύνει την αποδοχή ενός νέου προϊόντος από τους καταναλωτές και 

τους διανομείς

• Δίνει τη δυνατότητα επέκτασης της επωνυμίας σε κατηγορίες προϊόντων 

ολοένα και πιο απομακρυσμένες από το βασικό προϊόν.

Τα βασικότερα μειονεκτήματα είναι:

• Ανάγκη μιας σημαντικής υποστήριξης για την προώθηση της κάθε μιας 

επωνυμίας

• Κίνδυνος εξαφάνισης της εικόνας της επωνυμίας, λόγω διάσπασης της σε 

πολλά προϊόντα.

2.6.5 Η επωνυμία γρίφος
Η επωνυμία γρίφος είναι μια επωνυμία που χρησιμοποιείται σε ρούχα ή σε 

αντικείμενα πολυτελείας και φέρει συνήθως το όνομα ενός σημαντικού 

δημιουργού, όπως Yves Saint Laurent, Dior. Η επωνυμία γρίφος έχει την 

ιδιαιτερότητα ότι ξεφεύγει της εμπορικής και οικονομικής της έννοιας, για να γίνει 

μόδα και σημείο κοινωνικής αναφοράς.
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3
Κεφάλαιο 3: Αναγνωρισιμότητα εμπορικού σήματος
3.1 Η έννοια της μάρκας ως κεφάλαιο της επιχείρησης (brand 
equity)

Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος ορισμός του brand equity, κάποιοι όμως 

από τους ορισμούς που έχουν δοθεί παρατίθενται παρακάτω:

Σύμφωνα με τον David A.Aaker (1991), το brand equity μπορεί να οριστεί ως 

«ένα σύνολο περιουσιακών στοιχείων (και υποχρεώσεων) συνδεδεμένο με την 

εμπορική επωνυμία και το σύμβολο του προϊόντος, που έχει ως στόχο τη 

δημιουργία προστιθέμενης αξίας στους πελάτες».

Ο Lance Leuthesser (1995), έγραψε ότι «το brand equity αντιπροσωπεύει το 

βαθμό στον οποίο, η επωνυμία ενός προϊόντος προσφέρει αξία στο προϊόν».

Το Ινστιτούτο Μάρκετινγκ (1988) ορίζει το brand equity ως, «το σύνολο των 

συσχετισμών και συμπεριφορών, που επιτρέπουν στη μάρκα να κερδίσει 

μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων ή καλύτερο περιθώριο κέρδους, απ’ ότι εάν το 

προϊόν δεν ήταν επώνυμο και επομένως δεν είχε κάποιο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού»4.

Αναλυτικότερα η μάρκα ως κεφάλαιο για την επιχείρηση (brand equity) 

επιτυγχάνεται με την αναγνωρισιμότητα του εμπορικού σήματος, τη δημιουργία 

θετικών συνειρμών, τον τρόπο αντίληψης του εμπορικού σήματος καθώς και τη 

δημιουργία «πίστης» στο προϊόν. Ειδικότερα τα περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις της επωνυμίας μπορούν να συνοψιστούν στις εξής κατηγορίες: 

Πίστη στο προϊόν (brand loyalty). Το ισχυρότερο αποδεικτικό στοιχείο της 

αξίας μιας επωνυμίας είναι η παραμονή/ πίστη (επαναλαμβανόμενη αγορά,

4 BrandSolutions, Inc, Introduction to branding
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διάδοση από στόμα σε στόμα) των καταναλωτών σε αυτό. Η παραμονή στο 

προϊόν μπορεί να πάρει τις εξής μορφές:

• Περιστασιακή παραμονή: Η επαναλαμβανόμενη αγορά προέρχεται 

κυρίως από έλλειψη σημαντικών εναλλακτικών λύσεων. Η περιστασιακή 

πίστη περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία όπως η πατέντα, το εμπορικό 

σήμα κ.α. που προσφέρουν στην επιχείρηση προσωρινό μονοπώλιο. Για 

παράδειγμα στην αγορά φαρμακευτικών προϊόντων, η πατέντα σ’ ένα 

προϊόν σημαίνει ότι καμιά άλλη εταιρία δεν θα μπορεί για ορισμένο 

χρονικό διάστημα να παράγει το ίδιο φάρμακο. Αυτό σημαίνει ότι το 

πλεονέκτημα που δίνει η πατέντα είναι μόνο προσωρινό.

• Σε άλλες περιπτώσεις, η παραμονή/ πίστη των καταναλωτών είναι 

αποτέλεσμα ενός κινήτρου αποτελεσματικότητας. Το προϊόν είναι 

καλό, επομένως ο καταναλωτής επιλέγει το επώνυμο προϊόν για να 

περιορίσει την προσπάθεια διαμόρφωσης αγοραστικής συμπεριφοράς. 

Ορισμένες φορές, ο καταναλωτής βασίζεται στην άποψη ενός «ειδικού» 

(π.χ. πωλητή) όπου σύμφωνα με την δική του πρόταση διαμορφώνεται 

και η αγοραστική συμπεριφορά. Σε αυτή τη περίπτωση η παραμονή στο 

προϊόν διαμορφώνεται μέσω του καναλιού διανομής.

• Η πιο ισχυρή μορφή παραμονής/ πίστης στο προϊόν είναι αυτή της 

προσκόλλησης. Σε αυτή τη περίπτωση ο πελάτης αναζητά το 

συγκεκριμένο προϊόν είτε λόγω σεβασμού στο ρόλο που έπαιξε σε κάποια 

άλλη περίπτωση (π.χ. ήταν εκεί όταν τους χρειαζόμουν) είτε για λόγους 

τυπολατρικούς (π.χ. οι διακοπές αρχίζουν από την αγορά παγωτού από 

ένα συγκεκριμένο κατάστημα). Σ’ αυτή τη περίπτωση είναι ιδιαίτερα 

δύσκολο οι πελάτες να επηρεαστούν από τη διαφήμιση, ή τις χαμηλότερες 

τιμές ανταγωνιστικών προϊόντων, επιτρέποντας έτσι στην εταιρία να 

επιτύχει υψηλότερα περιθώρια κέρδους.
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Αναγνωρισιμότητα εμπορικού σήματος. Η πιο απλή μορφή brand equity είναι η 

εξοικείωση. Μια οικεία μάρκα δίνει στον πελάτη την αίσθηση της σιγουριάς 

(μείωση ρίσκου) και επομένως είναι πολύ πιθανό ότι ο πελάτης θα αγοράσει το 

συγκεκριμένο προϊόν. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι επί το πλείστον οι 

καταναλωτές προτιμούν να αγοράζουν προϊόντα με τα οποία έχουν κάποια 

οικειότητα. Η αγορά ενός επώνυμου προϊόντος αποτελεί μια «εξήγηση» της 

αγοραστικής συμπεριφοράς του καταναλωτή, γιατί δηλαδή το αγόρασε. Επίσης η 

αγορά επώνυμου προϊόντος έχει επιπτώσεις και στον κοινωνικό ρόλο του 

καταναλωτή καθώς αισθάνεται και αποδεικνύει στον περίγυρο του, ότι έχει 

αγοράσει κάτι αξίας.

Αντιλαμβανόμενη ποιότητα. Ένα επώνυμο προϊόν συνήθως συνδέεται με την 

ποιότητα. Η συσχέτιση ενός προϊόντος με την ποιότητα μπορεί να μην 

περιορίζεται μόνο στα φυσικά χαρακτηριστικά του προϊόντος αλλά σε ολόκληρη 

την επιχείρηση που το παράγει. Έτσι η Levi Strauss έχει αποχτήσει φήμη τόσο 

για τα προϊόντα της όσο και για τις συνθήκες εργασίας που παρέχει στο 

προσωπικό της. Συσχετισμοί μπορούν να δημιουργηθούν για ένα χαρακτηριστικό 

του προϊόντος, π.χ. η Apple παράγει προϊόντα φιλικά στον χρήστη, η Samsonite 

προϊόντα που διαρκούν για πάντα, κ.α.

Συσχέτιση εμπορικής επωνυμίας. Ενώ οι συσχετισμοί ποιότητας είναι ιδιαίτερα 

σημαντικοί για ένα προϊόν, οι υποκειμενικοί συσχετισμοί αυξάνουν ακόμα 

περισσότερο την προστιθέμενη αξία του προϊόντος.

Τα παραπάνω συνοψίζονται στο διάγραμμα που ακολουθεί:
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Διάγραμμα 6: Brand equity

Πίστη στην 
επωνυμία 

(brand loyalty)

Μειωμένο κόστος μάρκετινγκ

Εμπορική αύξηση 
αποδοτικότητας κεφαλαίου

Προσέλκυση νέων πελατών:
• Δημιουργία 

αναγνωρισιμότητας
• Επιβεβαίωση

Περίοδος αντίδρασης στις 
απειλές των ανταγωνιστών

Αναγν/μότητα Λοιποί συσχετισμοί:
επωνυμίας —► Εξοικείωση- Προτίμηση

(Brand
awareness) Σήμα αφοσίωσης

Μελέτη της επωνυμίας

Λόγοι για αγορά προϊόντων
Ποιότητα Διαφοροποίηση/ τοποθέτηση

(Perceived ---► Τιμή
quality) Κανάλια διανομής

Προεκτάσεις

Διαδικασία υποστήριξης —►

Συσχετισμοί Λόγοι για αγορά
επωνυμίας ---»

(Brand Δημιουργία θετικής
associations) συμπεριφοράς/

συναισθημάτων

Ποοεκτάσεκ

Άλλα στοιχεία Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα —1

Προσφέρει αξία στους 
καταναλωτές μέσω:

• Ερμηνείας/ 
επεξεργασίας 
πληροφοριών

• Σιγουριάς στην 
αγοραστική 
απόφαση

• Ικανοποίησης 
από την χρήση 
του προϊόντος

Προσφέρει αξία στην
επιχείρηση μέσω:

• Αποτελ/τικών 
και αποδοτικών 
προγραμμάτων 
μάρκετινγκ

• Πίστη στην 
επωνυμία

• Τιμές/
περιθώρια
κέρδους

• Προεκτάσεις της 
επωνυμίας

• Αύξηση
αποδοτικότητας
κεφαλαίου

• Ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα

Πηγή: Kim Β.Clark, Steven C.Wheelwright, “Managing new product and process development- Text 
and cases”

Η προσπάθεια για δημιουργία brand equity επιτυγχάνεται με την σωστή αρχική 

επιλογή της επωνυμίας (επιλογή μιας καλής επωνυμίας και logo της 

επιχείρησης), αλλά κυρίως μέσω της στρατηγικής μάρκετινγκ και των 

προγραμμάτων επικοινωνίας που εφαρμόζει η επιχείρηση ώστε να δημιουργήσει
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θετικούς και ιδιαίτερους συνειρμούς μεταξύ του εμπορικού σήματος και των 

χαρακτηριστικών- πλεονεκτημάτων του.

3.2 Έννοια αναγνωρισιμότητας εμπορικού σήματος
Ο όρος αναγνωρισιμότητα περιλαμβάνει την γνωστοποίηση στον καταναλωτή-

μέσω διαφήμισης, προωθητικών ενεργειών και άλλων μεθόδων επικοινωνίας- της 

μάρκας/ εμπορικού σήματος με στόχο την πληροφόρηση τους για τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του, και τα στοιχεία που το διαφοροποιούν από τα ανταγωνιστικά 

προϊόντα/ υπηρεσίες. Εάν η στρατηγική που θα εφαρμοστεί είναι επιτυχής, τότε οι 

καταναλωτές θα έχουν μία θετική στάση για το συγκεκριμένο προϊόν. Αυτό 

μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα οι καταναλωτές να επιδιώκουν την αγορά της 

συγκεκριμένης μάρκας.

3.3 Η σημασία της επώνυμης προσφοράς
Η επώνυμη προσφορά διευκολύνει τη διαδικασία επιλογής του καταναλωτή

αναφορικά με το προϊόν/ υπηρεσία που θα προμηθευτεί. Ιδιαίτερα στη σημερινή 

κοινωνία, ο κάθε καταναλωτής λαμβάνει καθημερινά πολλές αγοραστικές 

αποφάσεις, περικυκλώνεται από αναρίθμητα προϊόντα και διαφημιστικές 

προσφορές που έχουν ως στόχο να προσελκύσουν την προσοχή του. 

Επομένως, ο καταναλωτής για να διευκολύνει και να απλοποιήσει τη διαδικασία 

απόφασης, αναζητεί σύντομες διόδους. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος είναι η 

«συνήθεια», αγοράζει επώνυμα προϊόντα που αποδείχθηκαν ικανοποιητικά στο 

παρελθόν. Η συμπεριφορά αυτή συνηθίζεται κυρίως σε αγορές που δεν απαιτούν 

ιδιαίτερη προσοχή, έχουν μικρό κόστος, και που αποτελούν την πλειοψηφία των 

καθημερινών αγορών κάθε καταναλωτή. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι καταναλωτές 

δεν αναγνωρίζουν ότι υπάρχει πληθώρα επώνυμων προϊόντων που μπορεί να 

ικανοποιήσει την ανάγκη τους το ίδιο αποτελεσματικά, αλλά δείχνουν προτίμηση
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για κάποια μάρκα λόγω θετικών συνειρμών που έχουν δημιουργήσει. Επομένως, 

εάν κάποιος ζητήσει Coca-cola και στη θέση της του προσφέρεται μια Pepsi cola, 

ο καταναλωτής στο μεγαλύτερο ποσοστό των περιπτώσεων δεν θα 

απογοητευθεί.

Ο κανόνας της συνήθειας δεν πηγάζει αποκλειστικά από την εμπειρία της 

τακτικής και συνεχόμενης χρήσης. Αντίθετα μπορεί να βασίζεται σε διανοητικές 

αξίες που έχουν διαμορφωθεί διαχρονικά. Κατά αυτόν τον τρόπο είναι δυνατό 

καταναλωτές να επιδεικνύουν υψηλό βαθμό προσήλωσης σε ένα προϊόν, ακόμα 

και αν δεν το έχουν αγοράσει ποτέ. Προτιμήσεις όπως οι παραπάνω βασίζονται 

κυρίως σε πολιτισμικούς, κοινωνιολογικούς και προσωπικούς παράγοντες, όπως 

και σε συγκεκριμένα προωθητικά κίνητρα ή επιδράσεις όπως η διαφήμιση, οι 

δημόσιες σχέσεις, η διανομή και οι προωθητικές ενέργειες.

Πετυχημένα επώνυμα προϊόντα είναι εκείνα που δημιουργούν μια συγκεκριμένη 

ευνοϊκή εικόνα ή προσωπικότητα. Αυτό επιτυγχάνεται με το να ενθαρρύνουν τους 

καταναλωτές να ταυτίζονται με τα χαρακτηριστικά που συνδέονται με το 

συγκεκριμένο επώνυμο προϊόν. Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί να είναι 

πραγματικά και αντικειμενικά (ποιότητα, αξία σε σχέση με τη τιμή) ή υποκειμενικά 

(κύρος και συμβολική αξία). Η προσωπικότητα του επώνυμου προϊόντος είναι 

συνάρτηση των ορθολογικών του χαρακτηριστικών, τα οποία πρέπει να 

ενισχύονται με διάφορες μορφές επικοινωνίας, όπως είναι η διαφήμιση, η 

συσκευασία, ο τρόπος επίδειξης και διανομής του προϊόντος. Οι παράγοντες 

αυτοί συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας ορισμένης προσωπικότητας που 

αποδίδεται στο επώνυμο προϊόν και η οποία δημιουργείται ως εικόνα στο μυαλό 

του καταναλωτή. Έτσι δημιουργείται το συναίσθημα της εμπιστοσύνης, της 

αξιοπιστίας και του κύρους.

Οι καταναλωτές συνήθως επιδιώκουν την αγορά επιτυχημένων επώνυμων 

προϊόντων. Αντίθετα, τα μη επιτυχημένα προϊόντα, ή τα νεοεισερχόμενα στην 

αγορά είναι αναγκασμένα να καταβάλουν προσπάθεια για την προσέλκυση
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πελατών. Το κόστος της επικοινωνιακής υποστήριξης ενός προϊόντος που 

αποβλέπει στην προσέλκυση νέων πελατών είναι υψηλότερο, περίπου έξι φορές 

σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, από το κόστος διατήρησης των ήδη υπαρχόντων, 

ιδιαίτερα όταν οι τελευταίοι είναι ικανοποιημένοι από την προσφορά.

3.4 Μηχανισμός επώνυμης πολιτικής
Η αξία μιας επωνυμίας εντοπίζεται στο σύστημα αξιών που της προσδίδει ο

καταναλωτής. Ο μηχανισμός αυτής της νοητικής διαδικασίας μπορεί να 

παρομοιαστεί με μια συνεχή γραμμή παραγωγής. Η επιχείρηση σε αυτήν τη 

διαδικασία παρέχει τις εισροές με τη μορφή των πρώτων υλών του προϊόντος, τα 

χαρακτηριστικά απόδοσης του, την τιμολογιακή πολιτική, την πολιτική διανομής 

και προώθησης. Ο καταναλωτής αντιδρά στο τέλος της διεργασίας με τη 

δημιουργία συγκεκριμένων εικόνων και προδιαθέσεων που με μια ορισμένη 

μορφή αποθηκεύονται στη μνήμη του. Η διεργασία αυτή πραγματοποιείται με 

επαναλαμβανόμενους ρυθμούς, δυναμικό και όχι στατικό τρόπο, αφού χρονικά 

ενισχύεται ή αδρανοποιείται σε σχέση με τις εισροές, εντυπώσεις και 

παραστάσεις που παρέχει στη διαδικασία η επιχείρηση με τη μορφή διαφήμισης, 

προωθητικών ενεργειών κ.α.

Διάγραμμα 7: Μηχανισμός δημιουργίας επώνυμου προϊόντος

Πηγή: Γεώργιος Γ.Πανηγυράκης, «Στρατηγική διοίκηση επώνυμου προϊόντος»
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Η εικόνα που δημιουργείται για την επωνυμία έχει άμεση σχέση τόσο με τα 

φυσικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, όπως η μορφή, η συσκευασία και το σήμα 

του, όσο και με στοιχεία τα οποία δεν έχουν άμεση σχέση με τα φυσικά 

χαρακτηριστικά, όπως η τοποθέτηση, η εξυπηρέτηση μετά την πώληση και η 

εικόνα του σημείου αγοράς. Στη συνολική δημιουργία της εικόνας για ένα προϊόν 

από την πλευρά του καταναλωτή, σημαντικό ρόλο παίζει και τα χαρακτηριστικά 

του περιβάλλοντος από το οποίο αυτός έχει επηρεαστεί και δραστηριοποιείται, 

όπως το νομικό, το οικονομικό, το πολιτιστικό.

Πηγή: Γεώργιος Γ.Πανηγυράκης, «Στρατηγική διοίκηση επώνυμου προϊόντος»

3.5 Τρόπος με τον οποίο ο καταναλωτής αντιλαμβάνεται την 
επωνυμία

Ένα επώνυμο προϊόν, από την πλευρά του καταναλωτή, μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως ένα συγκεκριμένο «καλάθι» ιδιοτήτων. Το σύνολο των 

ιδιοτήτων προσφέρει στον αγοραστή όχι μόνο τη βασική υπηρεσία της 

συγκεκριμένης κατηγορίας του προϊόντος, αλλά και ένα σύνολο επιπρόσθετων
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υπηρεσιών που το διαφοροποιούν από τα υπόλοιπα προϊόντα και που μπορούν 

να επηρεάσουν την απόφαση του αγοραστή.

Ένα επώνυμο προϊόν επομένως είναι ένας συνδυασμός των βασικών ιδιοτήτων 

του ως προϊόν/ υπηρεσία και των συμπληρωματικών υπηρεσιών που προσφέρει. 

Διάγραμμα 9: Διαστάσεις επώνυμου προϊόντος

Ιδιότητες επωνυμίας

Βασικό προϊόν/ υπηρεσία Συμπληρωματικές ιδιότητες

3.5.1 Βασική υπηρεσία

Η βασική υπηρεσία που προσφέρει ένα επώνυμο προϊόν αναφέρεται στη 

λειτουργική χρησιμότητα του, π.χ. ένα ρολόι η λειτουργική του χρησιμότητα είναι 

να δείχνει την ώρα. Στην ουσία, η βασική υπηρεσία προσδιορίζει την αγορά 

αναφοράς στην οποία απευθύνεται η επιχείρηση, λόγω των παρακάτω αιτιών:

• Αυτό που επιζητεί ο καταναλωτής δεν είναι το προϊόν αυτό καθ’ αυτό αλλά 

η βασική υπηρεσία που προσφέρει, με στόχο να καλύψει μια 

συγκεκριμένη ανάγκη του.

• Προϊόντα με σημαντικές τεχνολογικές διαφορές, είναι πιθανό να 

προσφέρουν την ίδια υπηρεσία στον αγοραστή.

• Οι τεχνολογίες μεταβάλλονται ταχύτατα, ενώ οι ανάγκες τις οποίες 

καλείται να καλύψει η βασική υπηρεσία παραμένουν σχετικά σταθερές.

Επομένως, μια επιχείρηση έχει συμφέρον να προσδιορίσει την αγορά αναφοράς 

της περισσότερο ως προς τη βασική υπηρεσία που προσφέρει παρά ως προς 

μια συγκεκριμένη τεχνολογία.
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3.5.2 Συμπληρωματικές υπηρεσίες

Εκτός της βασικής λειτουργικής χρησιμότητας που παρέχεται μέσω των φυσικών 

χαρακτηριστικών του προϊόντος/ υπηρεσίας, το επώνυμο προϊόν προσφέρει ένα 

σύνολο άλλων χρησιμοτήτων ή συμπληρωματικών υπηρεσιών, δευτερευόντων 

σε σχέση με τη βασική υπηρεσία. Οι συμπληρωματικές υπηρεσίες μπορεί να 

είναι ιδιαίτερης σημασίας στην διαμόρφωση της αγοραστικής συμπεριφοράς, 

όταν ανταγωνιστικές επωνυμίες έχουν παρόμοια τεχνικά χαρακτηριστικά. Οι 

συμπληρωματικές υπηρεσίες μπορούν να διακριθούν σε δύο τύπους.

• Τις αναγκαίες και

• Τις «πρόσθετες» υπηρεσίες

Οι αναγκαίες υπηρεσίες εντοπίζονται στα χαρακτηριστικά της παραγωγής της 

βασικής υπηρεσίας, όπως άνεση, οικονομία και σε όλα όσο συνήθως 

συνοδεύουν την βασική υπηρεσία όπως συσκευασία, διανομή, τρόπος 

πληρωμής και εξυπηρέτηση.

Οι πρόσθετες υπηρεσίες είναι χρησιμότητες μη συνδεδεμένες με τη βασική 

υπηρεσία, που προσφέρονται από την επωνυμία ως επιπλέον υπηρεσίες, με 

αποτέλεσμα να αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό διακριτικό στοιχείο. Για 

παράδειγμα η Singapor Airlines προσφέρει δωρεάν παιχνίδια στους επιβάτες 

μικρής ηλικίας, η Visa, Diners και άλλες πιστωτικές κάρτες εξασφαλίζουν 

προνομιακές τιμές σε ταξιδιωτικά γραφεία, ξενοδοχεία κτλ. Οι συμπληρωματικές 

αυτές υπηρεσίες, οι οποίες συνήθως δεν είναι αναμενόμενες, αποτελούν ιδιότητες 

οι οποίες δρουν ως πηγή ικανοποίησης για τους πελάτες και συνήθως 

χρησιμοποιούνται ως κριτήρια επιλογής μεταξύ διαφόρων προϊόντων.

Η σφαιρική αντίληψη που σχηματίζει ο αγοραστής για μια επωνυμία αποτελεί 

αυτό που αποκαλούμε συνήθως εικόνα της επωνυμίας «brand image» και που 

ορίζεται ως «το σύνολο των διανοητικών παραστάσεων, συνειδητών και 

υποσυνείδητων, τις οποίες ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων συνδέει με μια 

επωνυμία ή με μια οργάνωση».
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3.6 Συμπεριφορά αγοραστή στην επωνυμία
Η επωνυμία επηρεάζει σημαντικά την αγοραστική συμπεριφορά του καταναλωτή.

Για να καθοριστεί ο ρόλος της και οι μέθοδοι με τις οποίες η εταιρία θα μπορέσει 

να επηρεάσει τον αγοραστή, καθώς και οι τρόποι ανταπόκρισης της αγοράς, θα 

πρέπει να καθοριστεί το πώς ο αγοραστής:

• Αντιλαμβάνεται την επωνυμία και τη χρησιμότητα της για αυτόν

• Αντιδρά στα ερεθίσματα του μάρκετινγκ που δημιουργεί η εταιρία

• Επηρεάζεται από ερεθίσματα του μάρκετινγκ και τη διαφήμιση του 

επώνυμου προϊόντος

Επομένως είναι απαραίτητο να υπάρξει μια προσπάθεια επεξήγησης της 

αγοραστικής συμπεριφοράς αναφορικά με τις εμπορικές επωνυμίες. Η σχέση 

μεταξύ του καταναλωτή και της επωνυμίας αποτελεί μια συμφωνία. Ο 

καταναλωτής αναγνωρίζει ότι τα οφέλη που αποκτά όταν επιμένει σε μια 

επωνυμία διακρίνονται σε χειροπιαστά και μη.

Έτσι ο καταναλωτής που επιθυμεί να αγοράσει ένα επώνυμο αυτοκίνητο, 

περιμένει ότι αυτό θα λειτουργεί με έναν αποδεκτό και αναμενόμενο τρόπο. Θα 

είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο με υψηλές προδιαγραφές, θα έχει ένα 

αποδεκτό δίκτυο διανομής και εξυπηρέτησης. Περιμένει επίσης ότι και τα μη 

χειροπιαστά, συναισθηματικής φύσεως, οφέλη που αποκομίζει από την αγορά 

του προϊόντος θα διατηρηθούν. Ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου επίσης περιμένει 

ότι η φιλοσοφία προβολής της εταιρίας θα είναι υψηλής ποιότητας και δεν θα 

υποτιμά με κανένα τρόπο την επωνυμία του προϊόντος. Η μη ορθή χρήση της 

επωνυμίας του προϊόντος είναι δυνατόν όχι μόνον να υποβαθμίσει την εικόνα 

του, αλλά και να μειώσει την εκτίμηση και οφέλη που βλέπουν σ’ αυτό οι 

καταναλωτές.

Ο καταναλωτής πρέπει να λαμβάνει διαρκώς επιβεβαιώσεις ότι η ποιότητα και η 

αξία της επωνυμίας διατηρούνται, ότι η επωνυμία συνεχίζει να είναι ελκυστική και 

ότι αναπτύσσεται και εξελίσσεται παράλληλα με τις ανάγκες της κοινωνίας.
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3.7Δημιουργία αναγνωρισιμότητας του προϊόντος

Οι καταναλωτές δεν μπορούν να λάβουν υπόψη τους στοιχεία τα οποία δεν 

γνωρίζουν. Στην έννοια αυτή βασίζεται όλη η φιλοσοφία της αναγνωρισιμότητας 

ενός προϊόντος. Εάν ένας καταναλωτής δεν γνωρίζει το προϊόν της επιχείρησης 

τότε είναι αδύνατο να το επιλέξει. Η αναγνωρισιμότητα του προϊόντος όχι μόνο 

μπορεί να συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση αλλά μπορεί και να βοηθήσει τον 

καταναλωτή να διαμορφώσει την αγοραστική του συμπεριφορά. Αυτό συμβαίνει 

καθώς οι καταναλωτές προτιμούν να αγοράζουν προϊόντα τα οποία γνωρίζουν.

Η δημιουργία εμπορικού σήματος είναι μια βασική έννοια του μάρκετινγκ, με 

στόχο να διαχωρίζει το προϊόν/ υπηρεσία από τον ανταγωνισμό. Με τη χρήση 

ενός συγκεκριμένου ονόματος, φράσης, σχεδίου, συμβόλου ή έναν συνδυασμό 

αυτών, μπορεί η επιχείρηση να δημιουργήσει μια ξεχωριστή και μοναδική 

ταυτότητα.

Ένα εμπορικό σήμα θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά στοιχεία:

• Να παρουσιάζει τα προτερήματα του προϊόντος/ υπηρεσίας

• Να είναι απλό, μοναδικό και εύκολο να το θυμάται ο καταναλωτής

• Να ταιριάζει με την εικόνα της επιχείρησης

• Να υποδηλώνει θετικά στοιχεία για την αγορά-στόχο (να έχει θετικούς 

συσχετισμούς για την αγορά- στόχο)

• Να είναι εύκολη στη προφορά και στο σχηματισμό της εικόνας στο μυαλό του 

καταναλωτή.

To branding καθορίζει την κουλτούρα και ταυτότητα της επιχείρησης. Μια 

εμπορική επωνυμία πρέπει να έχει νόημα για τους καταναλωτές, τον οργανισμό, 

τους υπαλλήλους της επιχείρησης. Είναι ένα είδος συναισθηματικού συνδέσμου 

μεταξύ της επιχείρησης και του πελάτη, τι αγοράζει δηλαδή ο καταναλωτής όταν
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αγοράζει το προϊόν της συγκεκριμένης επιχείρησης. Το πιο σημαντικό στοιχείο 

της ταυτότητας μιας μάρκας είναι η υπόσχεση που δίνει στους καταναλωτές. 

Σημαντικά στοιχεία που πρέπει να προσεχθούν εάν μια επιχείρηση επιθυμεί να 

δημιουργήσει αναγνωρισιμότητα για το εμπορικό σήμα της5

• Συνέπεια και επανάληψη είναι δύο απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να 

δημιουργηθεί αναγνωρισιμότητα για το εμπορικό σήμα. Οι καταναλωτές 

αγοράζουν προϊόντα που γνωρίζουν και εμπιστεύονται. Το εμπορικό σήμα/ 

μάρκα είναι μια υπόσχεση που δίνουν οι επιχειρήσεις στους πελάτες τους. 

Δυνατό branding σημαίνει ότι όλα τα επίπεδα επικοινωνίας της επιχείρησης 

θα πρέπει να συμφωνούν μεταξύ τους (διαφήμιση, χορηγίες, προωθητικά 

προγράμματα, δημόσιες σχέσεις κ.α.).

• Η επιχείρηση θα πρέπει να διαφυλάσσει ότι όλες οι διαφημιστικές και 

προωθητικές ενέργειες της έχουν αλληλουχία και χρησιμοποιούν το ίδιο 

σήμα, χρόνο, σλόγκαν και χαρακτήρες. Όλη η προβολή της επιχείρησης θα 

πρέπει να έχει την ίδια μορφή και να προσδίδει την ίδια αίσθηση.

• Η αντίληψη των καταναλωτών για την επιχείρηση/ προϊόντα και υπηρεσίες 

είναι ένας κύριος παράγοντας στην επιλογή των επώνυμων προϊόντων 

προτιμούν και της αγοραστικής συμπεριφοράς τους. Όλες οι αντιλήψεις είναι 

υποκειμενικές και βασίζονται σε εμπειρίες του καταναλωτή. Τα άτομα 

συνηθίζουν να ερμηνεύουν τις πληροφορίες σύμφωνα με τις υπάρχουσες 

απόψεις τους, συμπεριφορές, ανάγκες και διάθεση.

Μια μάρκα όμως δεν μπορεί να δημιουργηθεί μόνο μέσω της διαφήμισης, 

απαιτείται να συντρέχουν και άλλοι παράγοντες που θα βοηθήσουν στην 

αποτύπωση της μάρκας στο μυαλό του καταναλωτή. Οι παράγοντες αυτοί

5 “Building brand awareness”, Susan A.Friedmann
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αναφέρονται σε στοιχεία τα οποία διαφοροποιούν την συγκεκριμένη μάρκα, όπως 

η ποιότητα των υπηρεσιών, η διαφορετική γεύση, η τιμολογιακή πολιτική6. 

Υπάρχει πληθώρα επιχειρήσεων που μέσω διαφορετικών χαρακτηριστικών των 

προϊόντων/ υπηρεσιών τους, έχουν κατορθώσει να δημιουργήσουν 

αναγνωρίσιμες μάρκες. Η Singapore airlines μέσω της προσφοράς ανώτερων 

ποιοτικά υπηρεσιών έχει κατορθώσει να δημιουργήσει μια ξεχωριστή μάρκα που 

συνδυάζεται με την ποιότητα, την υπεροχή και το πλούτο. Τα Levis jeans, μέσω 

του design τους και την διαφημιστική προβολή τους έχουν δημιουργήσει 

επώνυμο προϊόν που συνδυάζεται με το άνετο ντύσιμο, την αντοχή και την 

κομψότητα.

Η δημιουργία αναγνωρίσιμης μάρκας επιτυγχάνεται μέσω συνδυασμού διαφόρων 

χαρακτηριστικών όπως:

• Η ευδιάκριτη και ξεχωριστή επωνυμία του προϊόντος/ υπηρεσίας,

• Το σήμα που χρησιμοποιεί

• Ο σχεδιασμός/ design του προϊόντος

• Η τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόζει η επιχείρηση

• Η επιλογή των καναλιών διανομής μέσω των οποίων διατίθεται το προϊόν/ 

υπηρεσία

• Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος

• Η διαφήμιση.

Στόχος της μάρκας είναι να δώσει στο προϊόν μια συνεπή και σταθερή εικόνα η 

οποία να εισχωρεί στο μυαλό του καταναλωτή οδηγώντας σε αναγνώριση του 

προϊόντος και σιγουριά για την επιλογή της συγκεκριμένης μάρκας. Μέσω της 

δημιουργίας μιας επώνυμης μάρκας, η επιχείρηση προσπαθεί να προσδώσει στο

6 A.V.Seaton & Μ.Μ.Bennett, “Marketing tourism products”
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προϊόν/ υπηρεσία προστιθέμενη αξία. Η προστιθέμενη αξία μπορεί να 

δημιουργηθεί μέσω της διαφήμισης αλλά μπορεί επίσης να ενισχυθεί μέσω 

διαφόρων παραγόντων όπως οι εξής:

• Η εμπειρία των καταναλωτών με τη μάρκα

• Οι τύποι/ κατηγορίες των ανθρώπων που συνήθως χρησιμοποιούν το προϊόν/ 

υπηρεσία

• Η πεποίθηση ότι το προϊόν είναι αποτελεσματικό

• Η εμφάνιση της μάρκας του προϊόντος

To logo της εταιρίας είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας στην επίτευξη 

αναγνωρισιμότητας για την επιχείρηση. Για αυτό το λόγο, το logo, θα πρέπει να 

εμφανίζεται σε όσο το δυνατόν περισσότερα σημεία, όπως για παράδειγμα σε 

επιστολόχαρτα, σε πινακίδα της εταιρίας, σε φακέλους, αυτοκόλλητα κ.α. Όσες 

περισσότερες φορές ο καταναλωτής έρχεται σε επαφή με το logo της εταιρίας 

τόσο πιο εύκολα ανακαλεί το προϊόν στην μνήμη του και τόσο πιο εύκολα 

δημιουργείται ο συνειρμός μεταξύ της επιχείρησης και του εμπορικού σήματος. Η 

συνεχής επαφή του καταναλωτή με ένα εμπορικό σήμα και την επιχείρηση που 

αντιπροσωπεύει οδηγεί στη δημιουργία ενός αισθήματος σιγουριάς και 

εμπιστοσύνης. Το συναίσθημα αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου ο 

καταναλωτής να νιώσει άνετα να επισκεφτεί το κατάστημα ή να αγοράσει το 

προϊόν7.

7 “Creating brand awareness”, Brian Welch
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3.8 Εταιρική επωνυμία και εταιρική ταυτότητα

3.8.1 Εταιρική επωνυμία
Σε πολλές περιπτώσεις, η επιχείρηση είναι η μάρκα. Εταιρίες όπως η Bosch, η 

Heinz, η IBM χρησιμοποιούν την επιχειρησιακή τους επωνυμία σ' όλο τη γκάμα 

προϊόντων τους. Υπάρχουν δύο κυρίως τρόποι με τους οποίους μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί η εταιρική επωνυμία: η μονολιθική προσέγγιση και η προσέγγιση 

της οπισθογράφησης.

Σύμφωνα με την μονολιθική προσέγγιση, η εταιρική επωνυμία χρησιμοποιείται 

για να περικλύσει πολλούς διαφορετικού τομείς ή τμήματα της αγοράς. Έτσι η 

εταιρική επωνυμία Christian Dior καλύπτει προϊόντα διαφόρων κατηγοριών, από 

καλλυντικά έως ρούχα. Η αδυναμία αυτής της προσέγγισης έγκειται στο ότι δεν 

επιτρέπει στην επιχείρηση να αναπτύξει συγκεκριμένες μάρκες για συγκεκριμένες 

αγορές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η επιχείρηση να είναι πιο ευάλωτη σε 

ανταγωνιστικές επιχειρήσεις που έχουν επώνυμα εξειδικευμένα προϊόντα (niche 

brands) με συγκεκριμένη προσωπικότητα και πιο συγκεκριμένη τοποθέτηση.

Η δεύτερη προσέγγιση περικλείει επωνυμίες όπως η Boots Natural Collection 

(καλλυντικά), Cadbury’s Wispa (σοκολάτες). Η προσέγγιση αυτή έχει το 

πλεονέκτημα ότι επιταχύνει την διαδικασία αναγνωρισιμότητας των νέων 

προϊόντων της και επομένως περιορίζει το κόστος εισόδου ενός νέου προϊόντος 

στην αγορά.

3.8.2 Εταιρική ταυτότητα
Η εταιρική ταυτότητα έχει οριστεί ως «η επωνυμία και συσκευασία ολόκληρης της 

εταιρίας» (Murphy 1990). Η εταιρική επωνυμία δεν πρέπει όμως να θεωρείται 

ισοδύναμη με την εταιρική ταυτότητα. Η διαδικασία επικοινωνίας της εταιρικής 

ταυτότητας δεν περιορίζεται στους καταναλωτές αλλά σε όλους τους 

ενδιαφερομένους φορείς όπως οι μέτοχοι, οι προμηθευτές, οι εργαζόμενοι κ.α. Η
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επικοινωνία της εταιρικής ταυτότητας απαιτεί η επιχείρηση να προβάλει τον 

στρατηγικό της σκοπό μέσω όλων των συναλλαγών της με τους διάφορους 

φορείς στους οποίους απευθύνεται.
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4
Κεφάλαιο 4: Προσήλωση στο εμπορικό σήμα (brand 
loyalty)

Η αναγνωρισιμότητα του εμπορικού σήματος δεν οδηγεί απαραίτητα τον 

καταναλωτή στην αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος/ υπηρεσίας, ειδικότερα σε 

μία αγορά όπου υπάρχουν πολλές ανταγωνιστικές και γνωστές μάρκες. Ο 

καταναλωτής πρέπει να πειστεί ότι το προϊόν διαθέτει ιδιαίτερα και διαφορετικά 

χαρακτηριστικά σε σχέση με τα ανταγωνιστικά προϊόντα ώστε να υπάρξει 

προσήλωση στη συγκεκριμένη μάρκα.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω επικοινωνιακής στρατηγικής, συνεχής βελτίωση 

και επιτυχημένη υποστήριξη του προϊόντος®.

Η συνεχής βελτίωση στοχεύει στην διατήρηση της ποιότητας καθώς επίσης και 

στην εξέλιξη του προϊόντος σύμφωνα με μεταβολές στις ανάγκες των 

καταναλωτών.

Η μακροχρόνια προσήλωση στη μάρκα μπορεί να επιτευχθεί μόνο εφόσον η 

προστιθέμενη αξία του προϊόντος αυξάνεται συνεχώς. Αυτό αποτελεί κοινή 

διαπίστωση των επιχειρήσεων και για αυτό τον λόγο επιδιώκουν την συνεχή και 

συνεπή υποστήριξη του προϊόντος τόσο κατά την πώληση με υψηλή ποιότητα 

υπηρεσιών όσο και μετά την πώληση με τηλέφωνα επικοινωνίας και παραπόνων, 

με υπηρεσίες επισκευών κ.α.

Μέσω της επικοινωνίας, η επιχείρηση θα πρέπει να πείσει τον καταναλωτή ότι το 

προϊόν προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των ανταγωνιστικών 

προϊόντων. Η διαφήμιση έχει ως στόχο να επηρεάσει τις προσδοκίες του 

καταναλωτή όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Η διαφήμιση 

λειτουργεί γενικότερα ως εργαλείο ενίσχυσης της αντίληψης του καταναλωτή. Εάν

P.Kotler & G. Armstrong, “Principles of marketing”
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το προϊόν εξακολουθήσει να ικανοποιεί τις προσδοκίες του πελάτη τότε μπορεί ο 

πελάτης να γίνει «πιστός» καταναλωτής (brand loyal) της συγκεκριμένης μάρκας.

Η χρήση του θα οδηγήσει τον καταναλωτή στον σχηματισμό άποψης σχετικά με 

τα πλεονεκτήματα του καθώς και σε μια γενικότερη άποψη για τη συγκεκριμένη 

μάρκα. Εάν το προϊόν, αποζημιώσει τις προσδοκίες του καταναλωτή, τότε η 

συμπεριφορά του θα είναι πιθανότατα θετική ως προς αυτό. Αντίθετα, το 

αποτέλεσμα της χρήσης του προϊόντος μπορεί να μην είναι τόσο θετικό ή και 

αρνητικό, δηλαδή να μην ανταποκρίνεται επαρκώς στις προσδοκίες του 

καταναλωτή.

4.1 Έννοια προσήλωσης στο εμπορικό σήμα

Η έννοια της προσήλωσης στο εμπορικό σήμα αναφέρεται στην συνειδητή ή 

ασυνείδητη απόφαση του καταναλωτή για επαναλαμβανόμενη αγορά ενός 

προϊόντος. Η επαναλαμβανόμενη αγορά προκύπτει εφόσον ο καταναλωτής 

αντιλαμβάνεται ότι η συγκεκριμένη μάρκα προσφέρει έναν συνδυασμό 

παραγόντων που συνοψίζονται στην εικόνα του, στα χαρακτηριστικά, στην 

ποιότητα του και στη τιμή του. Η συμπεριφορά των καταναλωτών βασίζεται 

κυρίως στη συνήθεια, καθώς η συνήθεια προσφέρει ασφάλεια στον πελάτη. Μια 

επιχείρηση για να καταφέρει να δημιουργήσει προσήλωση στη μάρκα της θα 

πρέπει μέσω της διαφήμισης να επιχειρήσει να «σπάσει» τις συνήθειες των 

καταναλωτών, να τους βοηθήσει να αποκτήσουν νέες και να τις ενισχύσει μέσω 

συνεχούς υπενθύμισης της αξίας του προϊόντος, για να επιτύχει τη συνεχή αγορά 

του στο μέλλον.

Η εικόνα του εμπορικού σήματος αποτελεί σημαντικό ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα για μια επιχείρηση. Πολλές επιχειρήσεις δεν κατορθώνουν να 

προβάλουν ένα ισχυρό μήνυμα το οποίο να καταφέρει όχι μόνο να
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διαφοροποιήσει το προϊόν από τον ανταγωνισμό αλλά και να αποτυπωθεί με 

θετικό τρόπο στο μυαλό του καταναλωτή. Η σημαντικότερη πρόκληση για μια 

επιχείρηση είναι να καταφέρει να δημιουργήσει όχι απλά ένα εμπορικό σήμα αλλά 

μια φιλοσοφία για το προϊόν, τη μάρκα, και την επιχείρηση που το παράγει μια 

φιλοσοφία που θα αυτό-προσδιορίζει τα άτομα που το χρησιμοποιούν.

Η δημιουργία προσήλωσης στο εμπορικό σήμα αποτελεί κεφάλαιο για την 

επιχείρηση. Χωρίς την προσήλωση των καταναλωτών, η μάρκα αποτελεί απλά 

μια επωνυμία, ένα αναγνωρίσιμο σήμα με μικρή αξία για την επιχείρηση. Η 

προσήλωση του καταναλωτή κάνει το εμπορικό σήμα κάτι παραπάνω από απλό 

αναγνωρίσιμο σήμα (tradeiOark). Το αναγνωρίσιμο σήμα (ίΓθάθποτΚ) 

χαρακτηρίζει απλώς ένα προϊόν, μια υπηρεσία, μια επιχείρηση. Αντίθετα μια 

ισχυρή μάρκα αποτελεί στοιχείο εμπιστοσύνης και υπόσχεσης προς τον 

καταναλωτή για το προϊόν που αγοράζει.

Έρευνα έχει αποδείξει ότι όταν οι επιχειρήσεις επικοινωνούν ιδιαίτερα και θετικά 

μηνύματα μέσω διαφήμισης, προσωπικής πώλησης και προωθητικών ενεργειών, 

είναι σε θέση να διαφοροποιήσουν τις μάρκες τους με αποτελεσματικότερο τρόπο 

έναντι του ανταγωνισμού.9

Ένας καταναλωτής μπορεί να χαρακτηριστεί προσηλωμένος σ’ ένα εμπορικό 

σήμα/ μάρκα εφόσον παρουσιάζει και τα δύο από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

• Θετική στάση για το συγκεκριμένο εμπορικό σήμα

• Συστηματική αγορά του προϊόντος με το συγκεκριμένο εμπορικό σήμα 

διαχρονικά

Γνωστικές μέθοδοι μελέτης έχουν εντοπίσει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά που 

παρουσιάζει ένας προσηλωμένος σε μία μάρκα καταναλωτής:

9 T.A.Shimp, “Advertising, promotion, and supplemental aspects of Integrated marketing 
communications”
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• Είναι πιθανότερο να επηρεάζεται από ομάδες αναφοράς

• Είναι περισσότερο σίγουρος για την επιλογή του

• Ανήκει σε ομάδες υψηλότερου εισοδήματος (οι καταναλωτές χαμηλότερου 

εισοδήματος επηρεάζονται περισσότερο από προσφορές οικονομικού 

αντικειμένου. Θα πρέπει όμως να αναφερθεί ότι οι υψηλότερου εισοδήματος 

καταναλωτές πολλές φορές συγκρίνουν περισσότερες μάρκες προκειμένου 

να μειώσουν το χρηματικό κίνδυνο)

• Έχει υψηλότερο επίπεδο αντιληπτού κινδύνου

• Είναι πιθανότερο να είναι επίσης προσηλωμένος και σε κάποιο κατάστημα 

(store loyal) από το οποίο αγοράζει τη μάρκα που προτιμά10

4.2 Πως επιτυγχάνεται ο brand loyalty

Η προσήλωση σ’ ένα εμπορικό σήμα/ επιχείρηση δεν επιτυγχάνεται μόνο 

κρατώντας τον πελάτη ευχαριστημένο. Η ικανοποίηση του πελάτη από τις 

ιδιότητες του προϊόντος και την εξυπηρέτηση της επιχείρησης είναι πολύ 

σημαντικός παράγοντας, αλλά δεν μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία «πιστών» 

πελατών. Η δημιουργία «πιστών» πελατών απαιτεί εκτός από ικανοποίηση του 

πελάτη να υπάρχει και συναισθηματική σύνδεση του πελάτη με το προϊόν, την 

υπηρεσία, το εμπορικό σήμα. Η συναισθηματική σύνδεση είναι ιδιαίτερα 

σημαντική για κλάδους όπως ο τραπεζικός, ο ξενοδοχειακός, οι αεροπορικές 

εταιρίες κ.α11.

4.3 Περιορισμός της προσήλωσης σε μία μάρκα

Οι καταναλωτές στη σημερινή εποχή είναι λιγότερο προσηλωμένοι σε μία μάρκα 

από ότι στο παρελθόν. Αυτό οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στο γεγονός ότι τα 

περισσότερα προϊόντα/ υπηρεσίες παρουσιάζουν παρόμοια χαρακτηριστικά και

10 Γ.Ι. Σιώμκος, «Συμπεριφορά καταναλωτή & στρατηγική μάρκετινγκ»
" Gallup management journal, “Customer relationships”
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πλεονεκτήματα. Επομένως η αλλαγή μάρκας γίνεται ιδιαίτερα εύκολη για τον 

καταναλωτή χωρίς σημαντικό κόστος γι’ αυτόν.

Ο ανταγωνισμός σε όλους σχεδόν τους κλάδους είναι ιδιαίτερα αυξημένος. Οι 

επιχειρήσεις για να προσελκύσουν τους καταναλωτές στο δικό τους προϊόν 

δίνουν διάφορες μορφές προσφορών- κουπόνια, εκπτώσεις, και δώρα. 

Αποτέλεσμα αυτής της τακτικής είναι οι καταναλωτές να αναμένουν ότι μία 

τουλάχιστον μάρκα θα έχει κάποια προσφορά και επομένως συχνά να αγοράζουν 

την μάρκα με την καλύτερη προσφορά

Η εκτεταμένη χρήση των εκπτωτικών προσφορών έχει οδηγήσει σε σημαντική 

μείωση της προσήλωσης των καταναλωτών σε μία μάρκα. Σε έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι οι προσφορές οικονομικού αντικειμένου, 

προκαλούν άμεση και εκτεταμένη αγορά του προϊόντος της προσφοράς, αλλά 

μακροπρόθεσμα δεν δημιουργούν προσήλωση στη μάρκα.

4.4 Η σημασία της διατήρησης πελατών (customer loyalty)

Η προσήλωση του καταναλωτή σε μια συγκεκριμένη μάρκα, σημαίνει ότι ο 

καταναλωτής είναι «πιστός» στα χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα αυτής. Η 

δημιουργία «πιστών» πελατών αποτελεί απώτερο σκοπό για τη στρατηγική 

μάρκετινγκ μιας εταιρίας. Αυτό συμβαίνει γιατί η κερδοφορία μιας επιχείρησης 

εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από το πόσο ο πελάτης παραμένει στο 

κατάστημα, το ποσό που αποφασίζει να επενδύσει στην επιχείρηση καθώς και ότι 

κοστίζει πολύ περισσότερο στην επιχείρηση να πουλήσει το προϊόν της σε νέο 

απ’ ότι σε υπάρχοντα πελάτη.

Το κόστος προσέλκυσης ενός νέου πελάτη είναι περίπου πέντε φορές 

περισσότερο από το κόστος διατήρησης ενός υπάρχον πελάτη. Το στοιχείο αυτό 

δίνει ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα στη σημασία της διατήρησης των πελατών.

Το κόστος διατήρησης ενός πελάτη είναι χαμηλότερο για τους εξής λόγους:
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• Λιγότερα έξοδα διαφήμισης

• Μειωμένα έξοδα προσφορών και δώρων για την προσέλκυση νέων πελατών

• Μείωση του κινδύνου για αποπληρωμή π.χ. δανείων ή για κόστος 

αποζημιώσεων σε περίπτωση που ο καταναλωτής αγόρασε το προϊόν από 

άγνοια.

Η αύξηση της διατήρησης των πελατών κατά 5% οδηγεί σε αύξηση των κερδών 

κατά 50%. Οι «πιστοί» πελάτες γνωρίζουν την επιχείρηση και πώς να 

συνεργάζονται με αυτήν, δεν επηρεάζονται σε τόσο μεγάλο βαθμό από τη 

τιμολογιακή πολιτική και επομένως δεν χρειάζεται να τους δοθεί κάποια 

συγκεκριμένη κατεύθυνση από την διοίκηση της επιχείρησης (orientation). 

Επιπρόσθετα, οι «πιστοί» πελάτες συνηθίζουν να «διαφημίζουν» την επιχείρηση 

με την οποία συνεργάζονται στους φίλους και γνωστούς τους. Κατά αυτό τον 

τρόπο προσφέρουν στην επιχείρηση την καλύτερη μορφή διαφήμισης, καθώς το 

word of mouth αποτελεί τον τύπο διαφήμισης με την μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα.

4.5 Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών
Η ιδιαιτερότητα των υπηρεσιών έναντι των προϊόντων, βιομηχανικά ή

καταναλωτικά, έγκειται στα εξής τέσσερα χαρακτηριστικά στοιχεία των 

υπηρεσιών:

• Αύλη φύση

• Φθαρτότητα

• Ετερογένεια

• Αδιαίρετο παραγωγής και κατανάλωσης

Αύλη φύση. Ο όρος άυλη φύση σημαίνει ότι είναι δύσκολο κανείς να αντιληφθεί 

τα οφέλη μιας υπηρεσίας. Σαν αποτέλεσμα, οι υπηρεσίες αποβλέπουν συχνά στη
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δημιουργία μιας επιθυμητής εμπειρίας. Και αυτό γιατί οι καταναλωτές, μετά την 

αγορά μιας υπηρεσίας δεν έχουν να επιδείξουν κάτι το χειροπιαστό, εκτός από 

μια εμπειρία. Όσο πιο έντονη είναι η άυλη φύση της υπηρεσίας, τόσο πιο μεγάλη 

πρέπει να είναι η συσχέτιση των άυλων χαρακτηριστικών της με συγκεκριμένα 

υλικά οφέλη, στα οποία ο καταναλωτής προσδίδει μεγάλη σημασία. Γι’ αυτό τον 

λόγο, εκτός από την εμπειρία που έχει ο κάθε αγοραστής, δεν θα πρέπει να 

αγνοηθεί και η γενικότερη εμπιστοσύνη των πελατών που δημιουργείται μέσω 

της από στόμα σε στόμα επικοινωνίας.

Η φθαρτότητα. Η εταιρία υπηρεσιών, επιδιώκει να μπορεί να ικανοποιήσει τη 

ζήτηση όταν αυτή εμφανίζεται, και γι’ αυτό οφείλει να έχει τόσο δυναμικότητα όσο 

και ικανότητα να παράγει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες όταν παρουσιαστεί η 

επιθυμητή ζήτηση. Αν η ζήτηση δεν εμφανιστεί, όλη αυτή η προσπάθεια έχει 

χαθεί, γεγονός που προκαλεί πρόβλημα στο γενικότερο επιχειρησιακό ηθικό. 

Αυτό που θα πρέπει να αποφεύγει ο διοικητικής μιας υπηρεσίας είναι να δώσει 

αποκλειστικό βάρος στον περιορισμό του κόστους μια που μια τέτοια απόφαση 

μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εξασθένιση της σχέσης με τον πελάτη. Γιατί 

όταν θα εμφανιστεί η απρόβλεπτη ζήτηση, η υπηρεσία θα παρέχεται κατά τρόπο 

αργό, με χαμηλότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά, γεγονός που θα επηρεάσει την 

τελική ικανοποίηση του πελάτη και τη γενικότερη εμπειρία του.

Για την αποφυγή των προβλημάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω, θα πρέπει να 

εφαρμόζεται αποτελεσματικό εσωτερικό μάρκετινγκ, που στοχεύει στο να 

διασφαλίσουν ότι όλο το προσωπικό που έρχεται σε επαφή με τον καταναλωτή 

είναι καλά εναρμονισμένο με την αποστολή, τους στόχους, τις στρατηγικές και 

συστήματα της επιχείρησης.

Η ετερογένεια. Η ετερογένεια αναφέρεται την ποικιλία και την έλλειψη 

ομοιογένειας στην παρεχόμενη υπηρεσία. Και οι δύο πλευρές της υπηρεσίας- 

τόσο ο υπάλληλος όσο και ο καταναλωτής- είναι ευμετάβλητες. Για τον διοικητή 

της υπηρεσίας, το χαρακτηριστικό της ετερογένειας μπορεί να οδηγήσει σε
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έλλειψη εγγύησης του ότι αυτό που εμπορεύεται είναι πραγματικά αυτό που 

παράγεται ή πωλείται. Για τον καταναλωτή αυτό σημαίνει κίνδυνο και έλλειψη 

ασφάλειας του ότι αυτό που του προσφέρουν είναι πράγματι αυτό που επιθυμεί. 

Το αδιαίρετο παραγωγής και κατανάλωσης. Η παραγωγή της υπηρεσίας 

συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με το άτομο που την προσφέρει, γεγονός που 

επιβάλλει ιδιαίτερο βάρος στην εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε να προσφέρει 

ανά πάσα στιγμή την υπηρεσία με την απαιτούμενη αμεσότητα, προθυμία, φιλική 

συμπεριφορά, επαγγελματισμό και αποτελεσματικότητα.

Στα παραπάνω μπορεί να βοηθήσει σημαντικά η ύπαρξη μιας αποτελεσματικής 

επιχειρηματικής εικόνας και μιας ικανοποιητικής αναγνωρισιμότητας που μπορεί 

να επεκταθεί σε αντικείμενα όπως είναι οι στολές του προσωπικού, τα κτίρια, τα 

οχήματα και ο χώρος στάθμευσης.
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5
Κεφάλαιο 5: Ελληνικός Τραπεζικός τομέας

Τη τελευταία δεκαετία ο τραπεζικός τομέας έχει αναπτυχθεί σημαντικά, 

παρουσιάζοντας όμως ακόμη σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης σε σύγκριση με τα 

Ευρωπαϊκά δεδομένα του κλάδου. Η σχέση δανείων προς ακαθάριστο εγχώριο 

προϊόν διαμορφώνεται σε 27% έναντι 100% που είναι ο μέσος Ευρωπαϊκός όρος, 

η σχέση καταθέσεων προς ΑΕΠ είναι 37% έναντι 80% του μέσου Ευρωπαϊκού 

όρου. Επίσης στην Ελληνική αγορά αντιστοιχούν 235 καταστήματα ανά 

1.000.000 κατοίκους, αριθμός που είναι ο μισός σε σύγκριση με τους ανάλογους 

της Πορτογαλίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας.12

Η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη που εκτιμάται ότι θα υπάρξει τα επόμενα χρόνια, 

σε συνδυασμό με την μείωση του πληθωρισμού και των επιτοκίων αναμένεται ότι 

θα οδηγήσει σε ακόμα σημαντικότερη ανάπτυξη του τραπεζικού τομέα. 

Ειδικότερα αναμένεται σημαντική αύξηση των δανείων ιδιωτών και επιχειρήσεων 

καθώς και των χρηματοοικονομικών προϊόντων που έχουν να κάνουν με τις 

ασφάλειες, το leasing και τη διαχείριση χαρτοφυλακίων.

Αν και ο Ελληνικός τραπεζικός τομέας παρουσιάζει σημαντική συγκέντρωση, με 

75% της αγοράς να ελέγχεται από επτά τράπεζες, δεν σημαίνει ότι ο 

ανταγωνισμός δεν αναμένεται να αυξηθεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 

περιορισμένος αριθμός ξένων τραπεζών που ελέγχουν περίπου το 14% της 

αγοράς, δεν αναμένεται να επεκταθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια.

12 ΤΟ ΒΗΜΑ, 27/02/200, «Οι τράπεζες»
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5.1 Μερίδια αγοράς τραπεζών
Η Εθνική τράπεζα κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στον Ελληνικό 

τραπεζικό χώρο. Συγκριτικά με το 1995, το μερίδιο αγοράς της τράπεζας στον 

τομέα των καταθέσεων αυξήθηκε σημαντικά, από 17,7% το 1995 σε 35,6% το 

1999. Αντίθετα το μερίδιο αγοράς της τράπεζας στον τομέα των χορηγήσεων 

περιορίστηκε σημαντικά λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού από 33,4% το 1995 

σε 23,2% το 199913.

Ο όμιλος της Alpha Πίστεως αύξησε σημαντικά το μερίδιο του το 1999, λόγω της 

συγχώνευσης της τράπεζας με την Ιονική Τράπεζα. Ο όμιλος Πειραιώς επίσης 

αύξησε σημαντικά το μερίδιο αγοράς λόγω της συγχώνευσης με την τράπεζα 

Μακεδονίας Θράκης και τη Τράπεζα Χίου.

Πίνακας 3: Μερίδια αγοράς τραπεζών με βάση το σύνολο ενεργητικού, τα δάνεια και 
_________________________τις καταθέσεις (ως ποσοστό %)_________________________

1995 1999
Όμιλος Σύνολο

Ενεργ/κο
υ

Καταθέσει
ς

Δάνει
α

Όμιλος Σύνολο
Ενεργ/κο

υ

Καταθέσει
ς

Δάνει
α

Εθνική 26,1 17,7 33,4 Εθνική 26,5 35,6 23,2
Πίστεως 7,1 7,5 6,9 Πίστεως 16,3 16 15,1
Αγροτική 12 22,4 14,5 Αγροτική 10,6 11,5 18,6
Εμπορικ
ή

9,2 9,6 10,7 Εμπορικ
ή

9,5 10,5 9,9

Euroban
k

0,9 0,7 0,6 Euroban
k

9,7 8,4 10

Πειραιώς 0,6 0,7 0,4 Πειραιώς 6 4,8 5,4
Λοιπές 16 17 17,1 Λοιπές 4,5 3,7 5

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα μερίδια αγοράς κατά το έτος 2000, 

από όπου προκύπτει ότι οι πέντε μεγαλύτερες τράπεζες διατήρησαν τα μερίδια 

αγοράς τους.

Το μερίδιο αγοράς της Εθνικής τράπεζας παρουσιάζεται μειωμένο σε όλους του 

τομείς, κατά το 2000 συγκριτικά με το 1999. Παρά τη μείωση του μεριδίου

13 ΤΟ ΒΗΜΑ, 27/02/2001, «Οι τράπεζες»
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αγοράς, τα προ φόρου κέρδη του συγκεκριμένου τραπεζικού οργανισμού είναι 

αυξημένα συγκριτικά με το προηγούμενο έτος.

Πίνακας 4: Τι κέρδισαν και τι έχασαν οι τράπεζες το 2000
Μερίδια τραπεζικής αγοράς (ποσοστό %)

Τράπεζα Σύνολο
Ενεργητικού

Χορηγήσεις Προβλέψεων Καταθέσεων Προμηθειών Π.Φ.Κερδών

2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999
Εθνική 35,58 39,09 29,31 33,67 46,42 48,12 40,99 43,65 25,46 29,97 39,84 32,28
Alpha
Πίστεως

23,18 17,78 23,43 20,92 10,41 6,32 17,2 13,85 20,95 14,48 15,38 20,41

Εμπορική 12,86 13,69 13,4 14,52 12,34 11,65 12,61 13,77 14,32 14,98 15,46 11,81
Eurobank-
Εργασίας

12,64 14,18 15,94 14,09 17,21 22,81 13,87 14,46 21,31 19,03 14,32 18,23

Πειραιώς 8,89 7,61 8,88 7,84 4,33 2,92 8,93 7,45 8,43 12,86 8,52 9,51
Γενική 1,75 1,97 2,27 2,5 2,01 1,28 1,9 2,07 3,28 3,59 0,24 1,46
Εγνατία 1,45 1,58 2,52 2,26 2,6 2 1,46 1,49 2,45 2,08 1,65 0,98

Οι ξένοι τραπεζικοί οργανισμοί παρουσιάζουν πλεονέκτημα έναντι των Ελληνικών 

τραπεζών στην επιχειρηματική πίστη και στα επενδυτικά τραπεζικά 

προγράμματα. Η υπεροχή αυτή των ξένων τραπεζικών οργανισμών οφείλεται 

κυρίως στη πληθώρα προϊόντων που έχουν αναφορικά με τους συγκεκριμένους 

τομείς και την μεγαλύτερη διεθνή εμπειρία τους σε αυτούς. Θα πρέπει να 

αναφερθεί σε αυτό το σημείο ότι οι Ελληνικοί Τραπεζικοί οργανισμοί κινούνται με 

γοργούς ρυθμούς προκειμένου να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους στους τομείς 

αυτούς, δημιουργώντας πολλά νέα προϊόντα ανταγωνιστικά αυτών των ξένων 

τραπεζών.

5.2 Τάσεις στην Ελληνική τραπεζική αγορά
Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός πιέζει τις τράπεζες να προβούν σε αναδιάρθρωση

της επιχειρηματικής τους δομής και σε επανεξέταση της στρατηγικής τους, με 

αξιοποίηση των οικονομιών κλίμακας και φάσματος και τη μείωση του 

λειτουργικού τους κόστους.
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• Η κυρίαρχη τάση στον τραπεζικό τομέα αφορά τις εξαγορές και συγχωνεύσεις 

για την δημιουργία μεγάλων χρηματοοικονομικών ομίλων, έτοιμων να 

ανταγωνιστούν αποτελεσματικά στο διεθνές επίπεδο, όπως π.χ. επιδιώχθηκε 

να γίνει με τη συγχώνευση Εθνικής Τράπεζας και Alpha Τράπεζα Πίστεως. 

Οι τράπεζες μέσω των συγχωνεύσεων επιδιώκουν την απόκτηση ισχυρής 

κεφαλαιακής διάρθρωσης, τη δημιουργία μεγάλων δικτύων και τέλος την 

ικανότητα να προσφέρουν πακέτα προϊόντων σε ελκυστικότερες τιμές από 

αυτές του ανταγωνισμού14.

• Ενίσχυση του ρόλου των μικρότερων και σύγχρονων υποκαταστημάτων, με 

παραγωγή εξειδικευμένων νεωτεριστικών προϊόντων και υπηρεσιών, 

παράλληλα με τη διασύνδεση του δικτύου τους με μεγαλύτερες 

χρηματοοικονομικές μονάδες και διατραπεζικά δίκτυα.

• Αύξηση των νέων τραπεζικών προϊόντων που θα στηρίζονται στη χρήση των 

νέων τεχνολογιών. Η νέα τεχνολογία προσφέρει αυτονόμηση στην 

επεξεργασία των πληροφοριών, ευελιξία και προσαρμοστικότητα.

• Εισαγωγή νέων τραπεζικών προϊόντων στην αγορά λόγω αυξημένου 

ανταγωνισμού που θα προκύψει από την «σύγκλιση» της Ευρωπαϊκής 

αγοράς.

Παρά την αυξανόμενη πίεση που ασκεί ο διεθνής ανταγωνισμός στον Ελληνικό 

τραπεζικό τομέα, αναμένεται ότι η ζήτηση για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 

στην Ελλάδα θα παρουσιάσει άνοδο με ρυθμούς υψηλότερους από τους 

αντίστοιχους σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες15.

14 Δ.Γ.Παυλάκης, «Τραπεζικό marketing στην πράξη»
15 ΤΟ ΒΗΜΑ, 12/08/2001, «Ο δυναμισμός των τραπεζών»

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 48



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

5.3 Ανάπτυξη των ηλεκτρονικών τραπεζών
Στην Ελλάδα ο κλάδος παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-

banking), ο οποίος αφορά παροχή προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και 

διεκπεραίωση συναλλαγών μέσω ATM, Internet και σταθερού ή κινητού 

τηλεφώνου, αναπτύσσεται ταχύτατα αν και υπάρχει ακόμα διστακτικότητα από 

τους καταναλωτές, κυρίως λόγω της ανεπαρκούς κατανόησης των συστημάτων 

ασφαλείας που διέπουν συγκεκριμένες συναλλαγές εξ αποστάσεως. Παράλληλα 

όλες οι τράπεζες προχωρούν σε αναβάθμιση των ιστοσελίδων τους. Η μάχη των 

ηλεκτρονικών γκισέ δίνεται για την απόκτηση μεγαλύτερων μεριδίων του 6% των 

Ελλήνων χρηστών, οι οποίοι - όπως προκύπτει από έρευνα του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών- πραγματοποιούν συχνά τραπεζικές συναλλαγές μέσω 

Internet. Σημειώνεται ότι οι εκτιμήσεις κάνουν λόγω για εκτίναξη του ανωτέρω 

ποσοστού στο 40%- 50% μέσα στην προσεχή πενταετία καθώς ενεργά μέλη της 

αγοράς γίνονται νεαρά άτομα που είναι πιο εξοικειωμένα με τη σύγχρονη 

τεχνολογία16.

Στην Ελλάδα η ηλεκτρονική τραπεζική εμφανίστηκε το 1998 όταν υπήρχαν μόλις 

100.000 περίπου χρήστες internet. Σήμερα ο αριθμός των χρηστών του 

διαδικτύου ανέρχεται σε περίπου 1.250.000 χρήστες- και αναμένεται να 

ξεπεράσει τα 3,5 εκατομμύρια το 2004, ενώ παράλληλα υπάρχουν περίπου 

7.000.000 κάτοχοι κινητών τηλεφώνων.

Η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών συναλλαγών θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για 

την αξιοποίηση οικονομιών κλίμακος στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς 

παρέχοντας τους παράλληλα τη δυνατότητα πρόσβασης ακόμα και στις πιο 

απομακρυσμένες αγορές.

Εκτιμάται ότι η ηλεκτρονική τραπεζική θα επιφέρει τρεις σημαντικές μεταβολές 

στη δομή του χρηματοοικονομικού συστήματος.

16 Το ΒΗΜΑ, (17/06/2001), «Νέο πεδίο αναμέτρησης των τραπεζών»
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• Πρώτον, θα επιφέρει συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού στην τραπεζική 

αγορά, με αποτέλεσμα να μειωθεί το πάγιο κόστος για τη δημιουργία μας 

τράπεζας, μιας χρηματιστηριακής ή μιας ασφαλιστικής εταιρίας, ενώ 

παράλληλα θα αυξηθεί σημαντικά η σημασία του μεταβλητού κόστους για την 

παροχή on line διευκολύνσεων.

• Δεύτερον, το διαδίκτυο θα δημιουργήσει στους χρηματοοικονομικούς 

οργανισμούς νέες ευκαιρίες κερδοφορίας καθώς θα ευνοήσει την ανάπτυξη 

νέων προϊόντων και την υλοποίηση καινοτομιών στην παροχή υπηρεσιών 

υψηλότερης ποιότητας.

• Τρίτον, νέες σχέσεις με την πελατεία θα οικοδομηθούν και νέες ιδέες 

μάρκετινγκ θα εφαρμοστούν με στόχο την εμπέδωση μιας μοντέρνας και 

δυναμικής εταιρικής ταυτότητας.

Σήμερα, όλες σχεδόν οι Ελληνικές τράπεζες προσφέρουν τουλάχιστον ένα 

εναλλακτικό δίκτυο εξυπηρέτησης (ATM, internet, κινητό τηλέφωνο, σταθερό 

τηλέφωνο)17.

Κάποιες Ελληνικές τράπεζες παρουσιάζονται πιο δυναμικές σε αυτή την 

κατεύθυνση (Πειραιώς, Eurobank), ενώ κάποιες άλλες εμφανίζονται πιο 

διατακτικές (Εθνική, Alpha, Nova κ.α.). Οι leaders σε αυτό το χώρο έχουν 

διαπιστώσει ότι θα επωμιστούν το βάρος της διεύρυνσης της αγοράς και της 

δημιουργίας αναγνωρισιμότητας προς αυτή την κατεύθυνση. Το όφελος για τις 

τράπεζες αυτές είναι ότι θα αποκτήσουν σημαντικό μερίδιο αγοράς και 

αναγνωρισιμότητα, πριν οι άλλες τράπεζες ενταχθούν δυναμικά στον 

συγκεκριμένο χώρο. Επίσης επιδιώκουν μέσω της ηλεκτρονικής τραπεζικής να 

περιορίσουν το λειτουργικό τους κόστος μειώνοντας τις συναλλαγές ρουτίνας 

που πραγματοποιούνται μέσα στο κατάστημα.

17 Ναυτεμπορική, Νοέμβριος 2001, Ή τράπεζα του μέλλοντος»
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Η διείσδυση των νέων τεχνολογιών στην Ελλάδα αναμένεται να είναι μέχρι και 

40% για το Internet, 70% για την κινητή τηλεφωνία και 8% για την ψηφιακή 

τηλεόραση μέχρι το 2005 (Πηγή: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών).

Οι τεχνολογικές εξελίξεις θα αναμορφώσουν σημαντικά το τοπίο του τραπεζικού 

ανταγωνισμού τόσο από την πλευρά της ζήτησης, καθώς οι πελάτες θα μπορούν 

ευκολότερα να προβαίνουν σε συγκρίσεις προϊόντων και να επιλέγουν αναλόγως, 

όσο και από την πλευρά της προσφοράς, καθώς τα εμπόδια εισόδου στην αγορά, 

κυρίως της λιανικής τραπεζικής, θα υποχωρήσουν με την μείωση του πάγιου 

κόστους εγκατάστασης.

Η χρήση των ηλεκτρονικών καναλιών θα σημαίνει για τις τράπεζες σταδιακή 

μείωση του λειτουργικού τους κόστους, αφού η πλειονότητα των συναλλαγών θα 

γίνεται ηλεκτρονικά. Έτσι τα τραπεζικά καταστήματα θα αναβαθμιστούν και θα 

εξελιχθούν σε σημεία πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, αυτό θα 

αυξήσει την ταχύτητα διεκπεραίωσης των συναλλαγών, αφού δεν θα 

δημιουργούνται καθυστερήσεις για απλές συναλλαγές στα ταμεία.

Η τράπεζα του μέλλοντος θα είναι ανοικτή 24 ώρες το 24ώρο και θα μπορεί 

κάποιος να πραγματοποιεί τις συναλλαγές του ηλεκτρονικά από οποιοδήποτε 

μέρος και οποιαδήποτε στιγμή.

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες της 

Αμερικής18, περίπου 10,3 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν αλλάξει τον τρόπο που 

αντιμετωπίζουν τους τραπεζικούς οργανισμούς, ως αποτέλεσμα της 

πληροφόρησης στην οποία έχουν πρόσβαση μέσω του διαδικτύου. Η έρευνα 

κατέληξε ότι περίπου ένας στους τέσσερις καταναλωτές που χρησιμοποιούν το 

διαδίκτυο για τραπεζικές συναλλαγές άλλαξε την τράπεζα με την οποία 

συνεργαζότανε.

18 Cyber Dialogue, «Internet is changing financial service brand perceptions and usage”, January 2000
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Χαρακτηριστικά όπως η εύκολη δυνατότητα πλοήγησης, η προσωποποίηση των 

υπηρεσιών (π.χ. τοποθετώντας τον προσωπικό κωδικό, στην επόμενη οθόνη ο 

υπολογιστής να αναφέρεται στον πελάτη με το όνομα του), η ανταπόκριση σε 

ερωτήσεις των πελατών, επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές 

αντιλαμβάνονται την επωνυμία της τράπεζας. Επομένως, οι τραπεζικοί 

οργανισμοί θα πρέπει να δώσουν έμφαση και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες τους 

προκειμένου να δημιουργήσουν θετική αναγνωρισιμότητα και αντίληψη της 

εταιρικής τους επωνυμίας.

5.4 On-line δημιουργία επώνυμης υπηρεσίας
Η ηλεκτρονική τραπεζική παρουσιάζει αυξητικές τάσεις τα τελευταία χρόνια,

καθώς οι καταναλωτές είναι ιδιαίτερα απασχολημένοι με αποτέλεσμα να μην 

έχουν χρόνο να περιμένουν στις «ουρές» των τραπεζικών οργανισμών. Σύμφωνα 

με έρευνα της Dataaionitor19, ο παράγοντας διευκόλυνση δεν είναι αρκετός για να 

προσελκύσει τον καταναλωτή στις ηλεκτρονικές τράπεζες.

Καθώς αυξάνεται ο ανταγωνισμός στην ηλεκτρονική τραπεζική, οι τράπεζες 

πρέπει να βρουν τρόπους να διαφοροποιήσουν τις ηλεκτρονικές τους υπηρεσίες. 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας επώνυμων ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών.

Οι περισσότερες τράπεζες, κυρίως στο εξωτερικό, όταν ξεκίνησαν να 

προσφέρουν υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου, θεώρησαν ότι το ηλεκτρονικό 

κατάστημα δεν είχε καμία σχέση με το πραγματικό- φυσικό κατάστημα. 

Αποτέλεσμα αυτού ήταν να δημιουργήσουν ηλεκτρονικές επωνυμίες που δεν 

είχαν καμία σύνδεση με την κύρια επωνυμία του τραπεζικού οργανισμού. Για 

παράδειγμα η Halifax έδωσε στον ηλεκτρονικό της τόπο την ονομασία Egg. Οι 

καταναλωτές δεν μπορούσαν να συνδέσουν τον ένα τραπεζικό οργανισμό με τον 

άλλο, επομένως η ηλεκτρονική τράπεζα αναγκάστηκε να μπει στη διαδικασία

19 Guardian UK, “Banking’s online branding dilemma”, 2001
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δημιουργίας επώνυμου προϊόντος, χωρίς να εκμεταλλευτεί την ήδη υπάρχουσα 

επωνυμία της κύριας εταιρίας. Η Egg παρουσίασε σημαντικές ζημίες λόγω της 

στρατηγικής της αυτής.

Το παραπάνω παράδειγμα μας δείχνει πως η δύναμη της επωνυμίας δεν θα 

πρέπει να υποτιμάται. Η Virgin, κατάφερε να εισέλθει στην αγορά 

χρηματοοικονομικών προϊόντων, αποκλειστικά και μόνο λόγω της δυνατής 

επωνυμίας της. Η εμπειρία του Richard Branson και της Virgin ήταν στις 

αεροπορικές εταιρίες, στην αγορά μουσικών δίσκων και αναψυκτικών, και όμως 

κατάφερε να εισέλθει σχετικά εύκολα στην χρηματοοικονομική αγορά λόγω του 

δυνατού ονόματος της και της εμπιστοσύνης των καταναλωτών σε αυτό.

Τα τελευταία χρόνια, οι ηλεκτρονικές τράπεζες έχουν αρχίσει να αναθεωρούν την 

on-line στρατηγική τους. Η τακτική που ακολουθούν σήμερα οι περισσότεροι 

τραπεζικοί οργανισμοί είναι να «επεκτείνουν» την επωνυμία τους και στο 

διαδίκτυο, εκμεταλλευόμενοι την προσπάθεια δημιουργίας επώνυμου προϊόντος 

για την κύρια εταιρία.

Ένας από τους σημαντικότερους ρόλους της επωνυμίας είναι να δημιουργήσει 

ένα συναίσθημα άνεσης και εμπιστοσύνης στους καταναλωτές. Η μη- υλική φύση 

των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών- σε συνδυασμό με την μη υλική φύση του 

διαδικτύου- κάνουν την διαδικασία του branding ακόμα πιο σημαντική.

Η επωνυμία μιας τράπεζας απεικονίζει την υπόσχεση της προς τον καταναλωτή 

και περιορίζει το ρίσκο της χρήσης ηλεκτρονικής τραπεζικής υπηρεσίας. Για να 

καταφέρει μια τράπεζα να δημιουργήσει επιτυχή ηλεκτρονική επωνυμία, θα 

πρέπει να κάνει την επωνυμία της και τις υπηρεσίες της πιο χειροπιαστές. Οι 

τρόποι20 με τους οποίους, η εταιρία μπορεί να το επιτύχει αυτό, είναι:

• Να προσφέρει εξασφαλίσεις στους πελάτες της με στόχο να υποστηρίξει 

την επωνυμία της και την υπόσχεση της προς τους καταναλωτές. Οι 

εγγυήσεις θα εξασφαλίσουν στους πελάτες την αίσθηση της ασφάλειας.

20 Guardian UK, “Banking’s online branding dilemma”, 2001
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• Να προσφέρει ιδιαίτερα εύχρηστους και εύκολους στην πρόσβαση 

ηλεκτρονικούς τόπους.

• Να δώσει λίγο πιο ανθρώπινο χαρακτήρα στον ηλεκτρονικό της τόπο 

(site) και να επιτρέψει να έχει πιο προσωπικό στυλ. Για να το επιτύχει 

αυτό η τράπεζα μπορεί να δημιουργήσει εικονικούς πράκτορες με τους 

οποίους οι πελάτες να μπορούν να επικοινωνούν όπως θα κάνανε και με 

τον πράκτορα σε ένα τηλεφωνικό κέντρο.

5.5 Ο καταναλωτής τραπεζικών προϊόντων
Η συμπεριφορά των καταναλωτών όσον αφορά τα τραπεζικά προϊόντα, έχει

μεταβληθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Οι καταναλωτές είναι καλύτερα 

ενημερωμένοι απ’ ότι στο παρελθόν και ζητούν περισσότερες πληροφορίες 

προτού προβούν σε χρηματοοικονομικές επιλογές.

Ο βαθμός πληροφόρησης που επιδιώκουν εξαρτάται από το χρηματικό ποσό 

που πρόκειται να επενδύσουν ή να δανειστούν. Όσο μεγαλύτερο το ποσό τόσο 

μεγαλύτερη πληροφόρηση απαιτούν.

Ο πελάτης στο σύγχρονο χρηματοπιστωτικό σύστημα, επιλέγει την τράπεζα από 

την εξυπηρέτηση, τη φήμη και την εμπιστοσύνη που αποπνέει ο ίδιος ως 

τραπεζικός οργανισμός και το ανθρώπινο δυναμικό της.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητήθηκε 

από τους πελάτες να εκτιμήσουν την σπουδαιότητα διαφόρων τραπεζικών 

υπηρεσιών και την ικανοποίηση τους από την εξυπηρέτηση που τους 

προσφέρθηκε. Από την έρευνα προέκυψε ότι οι πελάτες εκτιμούν περισσότερο 

τις αξιόπιστες υπηρεσίες, την ευγενική αντιμετώπιση, τη σαφή και κατανοητή 

πληροφόρηση, το ικανό προσωπικό και τη γρήγορη και ευχάριστη 

εξυπηρέτηση21. Αναλυτικότερα τα αποτελέσματα που προέκυψαν για κάθε ένα 

από τους παράγοντες που αναφέρθηκαν παρουσιάζονται παρακάτω.

21 Δ.Γ.Παυλάκης, «Τραπεζικό marketing στην πράξη»
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5.5.1 Αξιόπιστες υπηρεσίες
Οι πελάτες περιμένουν ότι μια τράπεζα, θα τους προσφέρει και θα τους αποδίδει 

όλα όσα τους είχε υποσχεθεί. Εάν για παράδειγμα μια διαφήμιση λέει «Απάντηση 

στην αίτηση του δανείου σας μέσα σε μία ώρα», ο πελάτης περιμένει την 

απάντηση μέσα σε μία ώρα. Εάν η τράπεζα δεν προσφέρει αυτό που υπόσχεται 

χάνει την αξιοπιστία της απέναντι στον πελάτη.

5.5.2 Ευγενική αντιμετώπιση
Οι πελάτες περιμένουν ότι οι εργαζόμενοι στην τράπεζα θα είναι φιλικοί, 

εξυπηρετικοί και θα τους συμπεριφέρονται με σεβασμό και ευγένεια.

5.5.3 Σαφής και κατανοητή πληροφόρηση
Και η γραπτή και η προφορική επικοινωνία με τον πελάτη της τράπεζας θα

πρέπει να είναι σαφής και απλή, έτσι ώστε να γίνεται κατανοητή και από τον 

πελάτη.

5.5.4 Ικανό προσωπικό
Οι πελάτες των τραπεζών επιθυμούν οι τραπεζικοί υπάλληλοι να είναι 

επαγγελματίες και να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις, για να προτείνουν 

χρηματοοικονομικές επενδύσεις και να προσφέρουν τις υπηρεσίες που 

διατίθενται από την τράπεζα.

5.5.5 Γρήγορη και ευχάριστη εξυπηρέτηση
Οι πελάτες επιθυμούν, οι εργαζόμενοι στις τράπεζες να είναι πρόθυμοι να

καλύψουν τυχόν απορίες και ανάγκες τους και περιμένουν την άμεση και σωστή 

αντιμετώπιση λαθών που τυχόν θα προκύψουν.

5.6 Διαφημιστική προβολή του τραπεζικού κλάδου
Ο τραπεζικός τομέας στην Ελλάδα μέχρι πρόσφατα δεν έδινε ιδιαίτερη έμφαση

στην ανάπτυξη στρατηγικών marketing. Η αύξηση του ανταγωνισμού και η 

είσοδος στην Ελληνική τραπεζική αγορά ξένων τραπεζικών οργανισμών, με
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μεγαλύτερη εμπειρία στην προβολή των προϊόντων τους, ώθησε και τις 

Ελληνικές τράπεζες στην ανάπτυξη τεχνικών προβολής και προώθησης. 

Σήμερα, οι τράπεζες είναι οι οργανισμοί με τα υψηλότερα έξοδα προβολής και 

χορηγιών, π.χ. ALPHA Τράπεζα Πίστεως- Χρυσός Χορηγός Ολυμπιακών 

Αγώνων 2004.

Η διαφήμιση των τραπεζικών και των γενικότερων χρηματοοικονομικών 

προϊόντων παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά22:

• Αυξημένο κόστος καθώς απαιτείται επιλογή διαφημιστικού μέσου που να 

μην μειώνει το κύρος της τράπεζας. Επίσης για να γίνει αισθητή η προβολή, η 

συχνότητα επανάληψης του μηνύματος πρέπει να είναι συχνή αυξάνοντας το 

κόστος για τον τραπεζικό οργανισμό.

• Υψηλός κίνδυνος ασυνέπειας μεταξύ διαφημιστικού μηνύματος και 

πραγματικότητας. Πολλές φορές μέσω της διαφήμισης παρουσιάζεται ένα 

προϊόν ιδιαίτερα ελκυστικό χωρίς όμως να προβάλλονται όλοι οι τομείς του 

(π.χ. στεγαστικό δάνειο με ιδιαίτερα χαμηλό επιτόκιο το πρώτο μόνο έτος- 

ενώ στη διαφήμιση προβάλλεται μόνο το χαμηλό επιτόκιο και όχι η διάρκεια 

εφαρμογής του). Ο πελάτης μπορεί να νιώσει εξαπατημένος και επομένως να 

πληγεί το κύρος του τραπεζικού οργανισμού.

• Πολυπλοκότητα. Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα είναι από τη φύση τους 

αρκετά σύνθετα δημιουργώντας ασάφειες στον μέσο καταναλωτή. Η προβολή 

τους μέσω διαφήμισης αυξάνει την δυσκολία κατανόησης τους και επομένως 

μειώνεται η αποτελεσματικότητα της διαφήμισης.

• Μειωμένη διαφοροποίηση. Τα τραπεζικά προϊόντα είναι αρκετά ομοειδή, 

μειώνοντας την δυνατότητα διαφοροποίησης μεταξύ των ανταγωνιστών.

22 Financial Times, “The branding of banks: How financial services firms are marketing themselves”
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• Χαμηλή συχνότητα αγοράς. Πολλά χρηματοοικονομικά προϊόντα, όπως τα 

συνταξιοδοτικά προγράμματα, ή επενδυτικά προγράμματα έχουν μικρή 

συχνότητα αγοράς.

Οι παράγοντες που αναφέρθηκαν παραπάνω επηρεάζουν σημαντικά τον 

τραπεζικό τομέα. Η έλλειψη διαφοροποίησης οδηγεί σε αύξηση του 

ανταγωνισμού σε επίπεδο τιμών. Αποτέλεσμα αυτού είναι πολλές τράπεζες να 

επιδιώκουν την μεγαλύτερη δυνατή μείωση των εξόδων τους, αυξάνοντας τις 

προσπάθειες αναγνωρισιμότητας της τράπεζας καθώς και σε καινοτομίες όσον 

αφορά τα κανάλια διανομής των τραπεζικών προϊόντων.

Πολλοί τραπεζικοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι η προβολή της επωνυμίας της 

τράπεζας επηρεάζει σημαντικά τον βαθμό κυριαρχίας της. Αντίθετα υπάρχουν 

άλλοι οι οποίοι αντιτείνονται ότι η κυριαρχία των μεγάλων τραπεζών οφείλεται 

κυρίως στην αδράνεια και απροθυμία των καταναλωτών να αλλάξουν τράπεζα 

συνεργασίας. Αυτό υποστηρίζεται καθώς οι συγκεκριμένες τράπεζες δεν έχουν 

κατορθώσει να επιβάλλουν υψηλότερη τιμολογιακή πολιτική για τα προϊόντα 

τους, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι η κυριαρχία τους δεν οφείλεται στην 

επικράτηση του ονόματος τους. Κανένας χρηματιστηριακός οργανισμός δεν έχει 

καταφέρει να δημιουργήσει τόσο ισχυρή «μάρκα» όσο η BMW στην 

αυτοκινητοβιομηχανία.

Όσον αφορά τα κανάλια διανομής των τραπεζικών προϊόντων έμφαση δίνεται 

στην άμεση πώληση, κυρίως μέσω του διαδικτύου.

5.7Δημιουργία επώνυμων προϊόντων στον τραπεζικό τομέα
Την προηγούμενη δεκαετία, οι τράπεζες και οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί,

επένδυαν ιδιαίτερα μικρά κονδύλια στη προβολή και διαφήμιση τους. Ο κρατικός 

παρεμβατισμός, που υπήρχε στις περισσότερες αγορές, και η περιορισμένη 

τεχνολογία είχε ως αποτέλεσμα οι τράπεζες να δίνουν έμφαση στις τοπικές- 

παραδοσιακές αγορές χωρίς να ανταγωνίζονται σημαντικά μεταξύ τους. Στον
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τραπεζικό τομέα, η ανάγκη δημιουργίας και προβολής του εμπορικού σήματος 

γίνεται επιτακτική σήμερα, λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού. Στόχος του 

branding είναι να διακριθεί η επιχείρηση ως «διαφορετική», το οποίο είναι αρκετά 

δύσκολο όταν τα προϊόντα που προσφέρουν είναι παρόμοια. Αυτό το πρόβλημα 

παρουσιάζεται κυρίως στον τραπεζικό τομέα, όπου η πλειοψηφία των τραπεζών 

απευθύνεται στο ίδιο κοινό με παρόμοια προϊόντα και υπηρεσίες23.

Πολλοί τραπεζικοί οργανισμοί δίνουν μεγάλη έμφαση τα τελευταία χρόνια στη 

διαφημιστική τους προβολή μέσα από διάφορα διαφημιστικά μέσα όπως 

τηλεόραση, εφημερίδες, περιοδικά, δημόσιες σχέσεις κ.α. Στόχος τους είναι να 

ανταποκριθούν στον αυξανόμενο ανταγωνισμό και να προσελκύσουν τους 

καταναλωτές να επισκεφτούν το δικό τους κατάστημα και να ενημερωθούν για τα 

δικά τους τραπεζικά προϊόντα.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η διαφήμιση δεν προσφέρει τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα εάν η βελτίωση της αναγνωρισιμότητας της επωνυμίας δεν 

συνοδεύεται και από βελτίωση άλλων στοιχείων- όπως η καλή εξυπηρέτηση και η 

ευγένεια του προσωπικού.

Η διαφημιστική προβολή αποτελεί ένα μόνο συστατικό στην διαδικασία 

δημιουργίας επώνυμης μάρκας. Η διαφήμιση μπορεί να παρομοιαστεί με τη 

διαδικασία δημιουργίας μιας πρόσκλησης. Η όμορφη πρόσκληση δεν είναι 

αρκετή για να μείνει ευχαριστημένος ένας πελάτης. Είναι απαραίτητο η εκδήλωση 

να είναι καλή για να ξανά έρθει ο πελάτης στις εκδηλώσεις και να ενημερώσει και 

τους γνωστούς του24.

Η επωνυμία δεν είναι απλά ένα logo, διαφημίσεις και σλόγκαν, είναι μια 

υπόσχεση στους καταναλωτές αναφορικά με το τι μπορούν να περιμένουν από

23 Financial Times, “The branding of banks: how financial services firms are marketing themselves”,
2001
24 The Business Journal of Charlotte, Fred Tannenbaum, “Bank brand not just ads, analysts, say”
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την τράπεζα σε συνεχή βάση. Η επωνυμία είναι οτιδήποτε συμβάλει ώστε να 

υπάρχει καθημερινή συνέπεια στις υπηρεσίες της τράπεζας προς τον πελάτη.

Η όλη διαδικασία ξεκινάει από την δημιουργία αναγνωρίσιμης μάρκας και 

καταλήγει στην ανάπτυξη μακροχρόνιας σχέσης με τον πελάτη.

Το μάρκετινγκ χρηματοοικονομικών οργανισμών είναι ιδιαίτερα δύσκολο καθώς ο 

μέσος καταναλωτής έχει περιορισμένη γνώση και αντίληψη των 

χρηματοοικονομικών επιλογών και προϊόντων. Επιπρόσθετα, η σχέση των 

περισσότερων ατόμων με χρηματοοικονομικούς οργανισμούς είναι μέσω των 

τραπεζικών λογαριασμών ή των ασφαλειών τους. Στη σημερινή εποχή όμως η 

σχέση του καταναλωτή με τον τραπεζικό οργανισμό μεταβάλλεται. Ο 

καταναλωτής είναι πρόθυμος να αναλάβει περισσότερη ευθύνη και αναζητά 

επώνυμα προϊόντα τα οποία θα του προσφέρουν κάποια σιγουριά25.

Οι καταναλωτές γενικότερα αλλάζουν δύσκολα την τράπεζα26 με την οποία 

συνεργάζονται. Η εμπιστοσύνη και παραμονή που δείχνουν οι καταναλωτές στον 

τραπεζικό οργανισμό με τον οποίο συνεργάζονται έχει αρκετά πολύπλοκη 

προέλευση. Οι καταναλωτές επηρεάζονται σημαντικά από τους γονείς και την 

οικογένεια σχετικά με την τράπεζα με την οποία θα συνεργαστούν. Αυτό το 

στοιχείο αποτελεί και ιδιαιτερότητα του τραπεζικού κλάδου καθώς η «πίστη» στην 

επωνυμία δεν προέρχεται από την ποιότητα των υπηρεσιών και την

διαφορετικότητα των προϊόντων. Η ιδιαιτερότητα αυτή δεν σημαίνει ότι τα 

εμπορικά σήματα δεν παίζουν σημαντικό ρόλο στον τραπεζικό τομέα.

Επιπλέον, η απογοήτευση των καταναλωτών, αναφορικά με τις

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, αυξάνεται σημαντικά λόγω διαφόρων 

παραγόντων. Για παράδειγμα κάποιες τράπεζες χρεώνουν πλέον τους πελάτες 

τους όταν κάνουν κάποια συναλλαγή στο ταμείο αντί να την πραγματοποιήσουν

25 Financial Marketing (January 2000), “Why banks are losing the branding battle”
26 Δ.Γ.Παυλάκης, «Τραπεζικό marketing στην πράξη»
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μέσω του ΑΤΜ. Τέτοιες λεπτομέρειες, μειώνουν την αξία των τραπεζικών 

προϊόντων για τους πελάτες.

Οι τράπεζες προκειμένου να αυξήσουν την αξία των υπηρεσιών τους θα πρέπει 

να αρχίσουν να παίζουν σημαντικότερο ρόλο στη ζωή των καταναλωτών. Αυτή η 

σχέση θα αναπτυχθεί κατανοώντας καλύτερα τις ανάγκες των καταναλωτών 

καθώς και βοηθώντας των πελάτη όταν έχει κάποια ανάγκη. Στόχος των 

τραπεζών θα πρέπει να είναι η αλλαγή της αντίληψης που έχουν οι καταναλωτές 

για τις τράπεζες ότι «οι τράπεζες είναι εκεί όταν δεν τις έχεις ανάγκη». Πολλές 

τράπεζες έχουν κατανοήσει αυτή την ανάγκη και γι’ αυτό τον λόγω έχουν 

εισαγάγει προϊόντα που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Για παράδειγμα 

πολλές τράπεζες δίνουν σημαντικά σπουδαστικά δάνεια, καθώς θεωρούν ότι τα 

άτομα αυτά θα είναι οι μελλοντικοί ηγέτες και επιχειρηματίες. Προσπαθούν 

επομένως να «χτίσουν» μια μακροχρόνια σχέση με τον πελάτη.

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Landor Associates και 

Louis Harris & Associates27, σχετικά με την αναγνωρισιμότητα και αξία που 

δίνουν οι καταναλωτές στις εταιρικές ή προϊοντικές επωνυμίες διαφόρων κλάδων, 

προέκυψε ότι ο τραπεζικός τομέας κατέχει μια από τις χαμηλότερες θέσεις. Αυτό 

σημαίνει ότι οι καταναλωτές δεν αντιλαμβάνονται σε σημαντικό βαθμό την αξία 

που προκύπτει από τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Το σημαντικότερο 

πρόβλημα των τραπεζών είναι ότι τους απασχολεί κυρίως να εξασφαλίσουν 

ασφάλεια για την εταιρία τους και όχι να προσπαθήσουν να προσφέρουν 

προστιθέμενη αξία στους καταναλωτές. Επομένως οι τράπεζες κυρίως 

αναρωτιούνται «Είμαστε ασφαλείς, είμαστε σίγουροι» και όχι «Πόση αξία 

μπορούμε να προσφέρουμε».

Οι μεγαλύτεροι τραπεζικοί οργανισμοί προσπαθούν να αλλάξουν τον τρόπο με 

τον οποίο οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται τις υπηρεσίες και προϊόντα τους. Γι’

27 “American Banker” (1998), «Financial Industry lags other sectors in creating powerful identities”
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αυτό τον λόγο επιδιώκουν να δημιουργήσουν υπηρεσίες που έχουν αξία για τους 

πελάτες, όπως να προσφέρουν ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 

συμβουλευτικού χαρακτήρα, πως μπορούν δηλαδή να επενδύσουν καλύτερα τα 

χρήματα τους. Για τον λόγο αυτό εισάγεται όλο και περισσότερο στον τραπεζικό 

τομέα η έννοια του “private banking” όπου ο τραπεζικός υπάλληλος παίζει τον 

ρόλο του συμβούλου και όχι του πωλητή.

5.8 Branding στον τραπεζικό τομέα
Η επωνυμία, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, είναι μια υπόσχεση στους καταναλωτές

ότι μπορούν να βασιστούν σε αυτήν ως οδηγό για τις επιλογές τους. Υπάρχουν 

τέσσερις κύριες προσεγγίσεις στην ανάπτυξη μιας τέτοιας υπόσχεσης28.

• Σύμφωνα με την πιο απλή προσέγγιση, η εταιρία δίνει έμφαση στην 

προβολή της επωνυμίας της με στόχο την δημιουργία αναγνωρισιμότητας. 

Η επικοινωνία σε αυτή την περίπτωση δεν είναι εκτεταμένη και έχει ως 

στόχο να προβάλει την εικόνα μιας εταιρίας με σταθερότητα και δύναμη. Η 

τεχνική αυτή δημιουργεί συνήθως αναγνωρισιμότητα του εμπορικού 

σήματος αλλά δεν προσφέρει κάποιο σημαντικό λόγο για τον οποίο ο 

καταναλωτής να διαλέξει την συγκεκριμένη επιχείρηση από μια άλλη.

• Μια πιο σύνθετη προσέγγιση είναι αυτή του functional branding. Στην 

περίπτωση αυτή, τα προϊόντα είναι αρκετά διαφοροποιημένα και 

επομένως η υπόσχεση της επωνυμίας μπορεί να δώσει έμφαση στα 

διαφορετικά αυτά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Η διαφήμιση 

χρησιμοποιείται έπειτα για την προβολή των ιδιαίτερων αυτών 

χαρακτηριστικών. Η προσέγγιση αυτή ταιριάζει κυρίως σε κλάδους, όπως 

η φαρμακοβιομηχανία, όπου οι διαφορές στα χαρακτηριστικά του 

προϊόντος παίζουν πραγματικά ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο για τους 

καταναλωτές. Αντίθετα η προσέγγιση αυτή δεν θα μπορούσε εύκολα να

28 Bank Administration Institute (December 1998), “When the experience is the brand”
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χρησιμοποιηθεί στον τραπεζικό τομέα, όπου τα προϊόντα εύκολα 

αντιγράφονται και επομένως τα χαρακτηριστικά που τα διαφοροποιούν 

εύκολα χάνονται.

• Η τρίτη προσέγγιση είναι αυτή της δημιουργίας εικόνας για το προϊόν. Σε 

αυτή τη περίπτωση η επωνυμία δεν δίνει έμφαση στα χαρακτηριστικά του 

προϊόντος/ υπηρεσίας αλλά επικοινωνεί την εικόνα (image) που 

ανταποκρίνεται στο εγώ του καταναλωτή και ταιριάζει με τις προσωπικές 

του φιλοδοξίες. Η τεχνική αυτή εφαρμόζεται σε αγορές όπως αυτή των 

καλλυντικών, των αλκοολούχων ποτών και τις αυτοκινητοβιομηχανίας, 

όπου η εικόνα του προϊόντος παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο.

• Η τέταρτη προσέγγιση βασίζεται στην εμπειρία. Σε αυτή την περίπτωση, η 

εταιρία «ενορχηστρώνει» οτιδήποτε κάνει, με στόχο να προσφέρει μια 

ιδιαίτερα διαφοροποιημένη και θετική εμπειρία. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρία 

προσφέρει υψηλής ποιότητας και συνέπειας υπηρεσίες σε όλους τους 

τομείς, από την παραγωγή έως την μετά την πώληση περίοδο. Η 

δημιουργία θετικής εμπειρίας απαιτεί την συμβολή όλων των τομέων μιας 

επιχείρησης/ οργανισμού. Η τεχνική αυτή εφαρμόζεται κυρίως στις 

περιπτώσεις εκείνες όπου υπάρχει τακτική επαφή με τον πελάτη. Η 

προσέγγιση αυτή είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική όταν η συγκεκριμένη 

εμπειρία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για τον καταναλωτή. Στον τραπεζικό 

τομέα εφαρμόζεται κυρίως αυτή η προσέγγιση, όπου οι τράπεζες 

προσπαθούν να επηρεάσουν τον καταναλωτή μέσω της εμπειρίας που 

του προσφέρουν.
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Κεφάλαιο 6: Αποτελέσματα πρωτογενούς έρευνας
Στα προηγούμενα κεφάλαια της διπλωματικής εργασίας αναλύσαμε τους 

μηχανισμούς δημιουργίας επώνυμης υπηρεσίας από τον οργανισμό/ επιχείρηση 

καθώς και τους τρόπους με τους οποίους η αγοραστική συμπεριφορά του 

καταναλωτή επηρεάζεται από την ύπαρξη επώνυμου προϊόντος. Επίσης 

επιδιώχθηκε η παρουσίαση των συνθηκών που επικρατούν στον Ελληνικό 

τραπεζικό τομέα αναφορικά με τα στοιχεία αυτά που συμβάλουν στην επιλογή 

του τραπεζικού οργανισμού με τον οποίο θα συνεργαστεί ο καταναλωτής. 

Έχοντας αναπτύξει τις θεωρητικές έννοιες της επωνυμίας, του εμπορικού 

σήματος και της αναγνωρισιμότητας μιας υπηρεσίας/ προϊόντος, θα εξετάσουμε 

μέσω της πρωτογενούς έρευνας τον βαθμό στον οποίο οι τράπεζες έχουν 

καταφέρει να διαφοροποιηθούν και να προβάλουν μία ιδιαίτερη εικόνα για τον 

ίδιο τον τραπεζικό οργανισμό και τα προϊόντα του. Για να το επιτύχουμε αυτό, θα 

εξετάσουμε τον βαθμό στον οποίο οι καταναλωτές αναγνωρίζουν τις επωνυμίες 

και τα σύμβολα των τραπεζικών οργανισμών που λειτουργούν στον Ελληνικό 

χώρο. Επίσης, μέσω του ερωτηματολογίου, θα διερευνήσουμε τους τρόπους με 

τους οποίους ενημερώνονται οι καταναλωτές για τις τράπεζες και τα προϊόντα 

τους. Σκοπός είναι να εξετάσουμε τον βαθμό στον οποίο οι ενέργειες προβολής 

και διαφοροποίησης των τραπεζών έχουν «περάσει» στο μυαλό του καταναλωτή 

με τρόπο τέτοιο ώστε να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουν την 

τράπεζα με την οποία θα συνεργαστούν. Όλα αυτά θα γίνουν βέβαια στο βαθμό 

που το περιορισμένο δείγμα μας μας αφήνει περιθώρια ασφαλών 

συμπερασμάτων.
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6.1 Σχεδιασμός ερωτηματολογίου
Ο σχεδιασμός ενός αποτελεσματικού ερωτηματολογίου απαιτεί να ακολουθηθούν

κάποια βήματα τα οποία αναφέρονται παρακάτω29:

• Καθορισμός των στόχων της έρευνας

• Καθορισμός του δείγματος (sample group)

• Ανάπτυξη και σχεδιασμός του ερωτηματολογίου

• Διανομή και συλλογή του ερωτηματολογίου

• Ανάλυση των αποτελεσμάτων

Τα δύο πρώτα στάδια στον σχεδίασμά της έρευνας αναπτύσσονται στις 

παραγράφους που ακολουθούν. Στο σημείο αυτό θα αναφερθούμε εκτενέστερα 

στην ανάπτυξη και στον σχεδίασμά του ερωτηματολογίου.

Γενικός κανόνας στον σχεδίασμά του ερωτηματολογίου είναι, ότι όσο πιο μεγάλο 

είναι, τόσο μικρότερος ο βαθμός ανταπόκρισης σε αυτό30. Το σημαντικότερο 

στοιχείο της εγκυρότητας μιας έρευνας είναι ο βαθμός ανταπόκρισης σε αυτό. Για 

αυτό τον λόγο επιχειρείται μέσω του σχεδιασμού του ερωτηματολογίου η 

επίτευξη του υψηλότερου δυνατού βαθμού ανταπόκρισης.

Οι πρώτες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό την 

ανταπόκριση των ερωτηθέντων σε αυτό. Επομένως, οι πρώτες ερωτήσεις θα 

πρέπει να είναι εύκολες και να μην κάνουν τους ερωτηθέντες να νιώθουν ότι 

«απειλούνται». Συνήθως, οι αρχικές ερωτήσεις αναφέρονται σε γενικά στοιχεία, 

όπως ηλικία, φύλο, επάγγελμα. Σε αυτό το σημείο των ερωτηματολογίων θα 

πρέπει να προσεχθεί ώστε οι ερωτήσεις να μην γίνονται πολύ προσωπικές, π.χ. 

εισόδημα καθώς δημιουργούν ανασφάλεια στους ερωτηθέντες και τους 

αποτρέπουν από το να το συμπληρώσουν. Επίσης στο ερωτηματολόγιο θα

29 Questionnaire design, www.cc.eatech.edu
30 www.statDac.com/survevs/auestionnaire-desien.htm. Questionnaire design
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πρέπει να χρησιμοποιείται απλή «γλώσσα» ώστε να μην δημιουργεί προβλήματα 

κατανόησης των ερωτήσεων.

Για να είναι το ερωτηματολόγιο πιο κατανοητό οι ερωτήσεις με συναφή 

περιεχόμενο θα πρέπει να τοποθετούνται η μία μετά την άλλη, σαν ένα γκρουπ 

ερωτήσεων, αυτό κατευθύνει καλύτερα τον ερωτηθέντα και βοηθάει στην 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

Υπάρχουν δυο ήδη ερωτήσεων σε ένα ερωτηματολόγιο, οι «ανοικτές» και οι 

«κλειστές» ερωτήσεις. Οι «ανοικτές» ερωτήσεις είναι αυτές στις οποίες οι 

ερωτηθέντες έχουν την δυνατότητα να εκφράσουν την άποψη τους ελεύθερα, 

χωρίς να υπάρχουν επιλογές από τις οποίες οι ερωτηθέντες να μπορούν να 

επιλέξουν αυτή που ταιριάζει καλύτερα στην άποψη τους. Το σημαντικότερο 

πλεονέκτημα των «ανοικτών» ερωτήσεων είναι μέσω αυτών μπορούν να 

προκύψουν σημαντικά δεδομένα τα οποία δεν θα ήταν δυνατό να αποκτηθούν 

διαφορετικά. Αντίθετα, τα σημαντικότερα μειονεκτήματα των «ανοικτών» 

ερωτήσεων είναι: πιο δύσκολα μπορεί ο αναλυτής να τα επεξεργαστεί στατιστικά- 

λόγω του μεγάλου αριθμού απαντήσεων που μπορούν να προκύψουν, ο κάθε 

ερωτώμενος μπορεί να αντιληφθεί την ερώτηση διαφορετικά, πολλές φορές 

αποφεύγουν οι ερωτηθέντες να απαντήσουν σε «ανοικτές» ερωτήσεις γιατί το 

βρίσκουν πιο δύσκολο από απλά να επιλέξουν μια από τις πολλαπλές 

απαντήσεις που δίνονται στις «κλειστές» ερωτήσεις.

Οι κλειστές ερωτήσεις παίρνουν την μορφή multiple-choice. Δεν υπάρχει ιδανικός 

αριθμός επιλογών που πρέπει να δίνονται σε μία multiple-choice ερώτηση. Ο 

γενικός κανόνας είναι ότι θα πρέπει να καλύπτεται η πλειονότητα των πιθανών 

απαντήσεων χωρίς όμως να δίνεται ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός αυτών γιατί 

δημιουργούν σύγχυση.

Τα πλεονεκτήματα των «κλειστών» ερωτήσεων είναι: μπορούν εύκολα να 

αναλυθούν στατιστικά, είναι πιο εύκολα κατανοητές από τους ερωτηθέντες και
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τέλος επιτρέπουν στον αναλυτή να αποφύγει απαντήσεις που μπορούν να 

θεωρηθούν ακραίες ή «άχρηστες» για την συγκεκριμένη έρευνα.

Στο ερωτηματολόγιο που σχεδιάστηκε για την συγκεκριμένη έρευνα, 

χρησιμοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο «κλειστές» ερωτήσεις με στόχο να 

επιτύχουμε υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής στην έρευνα καθώς επίσης να είναι 

δυνατόν να αναλυθούν τα αποτελέσματα στατιστικά. Οι «ανοικτές» ερωτήσεις 

χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για την άντληση πληροφοριών που αφορούν το βαθμό 

ανάκλησης τραπεζικών οργανισμών από τους καταναλωτές, όπου η αναφορά σε 

συγκεκριμένες επωνυμίες τραπεζών- μέσω multiple choice- ουσιαστικά θα 

κατηύθυναν την ερώτηση.

6.2 Μεθοδολογία
Ο συνολικός αριθμός ερωτηματολογίων που συγκεντρώθηκαν στα πλαίσια της 

πρωτογενούς έρευνας ανέρχονται στα 106. Τα ερωτηματολόγια διατέθηκαν σε 

άτομα μεταξύ 25 έως 40 ετών και διαφόρων κοινωνικό-οικονομικών τάξεων με 

στόχο τη διαμόρφωση συνολικής εικόνας για τον τρόπο με τον οποίο, η εταιρική 

επωνυμία επηρεάζει την συμπεριφορά των καταναλωτών.

Οι γεωγραφικές περιοχές που επιλέχθηκαν για την διανομή των 

ερωτηματολογίων ήταν τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη, καθώς και διάφορες πόλεις της επαρχίας, όπως Σέρρες, Κιλκίς, 

Δράμα.

Στο ερωτηματολόγιο περιλαμβάνονται και δημογραφικά στοιχεία (περιοχή 

κατοικίας, ηλικία, φύλο) προκειμένου να εξεταστεί ο βαθμός στον οποίο τα 

στοιχεία αυτά επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές 

αντιλαμβάνονται τους τραπεζικούς οργανισμούς.

Η διανομή των ερωτηματολογίων έγινε με δύο τρόπους, μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και μέσω προσωπικής διανομής. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
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χρησιμοποιήθηκε κυρίως για τη συλλογή ερωτηματολογίων από διάφορες 

περιοχές της επαρχίας, όπου η προσωπική επαφή δεν ήταν εφικτή. Η χρήση του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ειδικότερα παρουσιάζει το μειονέκτημα ότι εξαιρεί 

από το δείγμα πληθυσμό ο οποίος δεν έχει πρόσβαση στο συγκεκριμένο μέσο, 

για αυτό το λόγο επιλέχθηκε μόνο στο τμήμα του πληθυσμού που δεν μπορούσε 

να προσεγγιστεί διαφορετικά

6.3 Στόχος της πρωτογενούς έρευνας
Η πρωτογενής έρευνα αγοράς πραγματοποιήθηκε με στόχο να συγκεντρωθούν

στοιχεία που δεν μπορούσαν να συγκεντρωθούν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Τα 

στοιχεία αυτά αναφέρονται κυρίως σε αντιλήψεις των καταναλωτών καθώς και 

στη στάση τους απέναντι στα εταιρικά σήματα των τραπεζικών οργανισμών. 

Ειδικότερα, η πρωτογενής έρευνα που πραγματοποιήθηκε εξυπηρετεί τους εξής 

σκοπούς:

• Παρέχει μια ένδειξη του βαθμού στον οποίο οι Έλληνες καταναλωτές 

αντιλαμβάνονται τα εταιρικά σήματα των τραπεζών

• Τον βαθμό που τα εταιρικά σήματα επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι 

καταναλωτές αντιμετωπίζουν τους τραπεζικούς οργανισμούς

• Τον βαθμό στον οποίο οι καταναλωτές είναι «πιστοί» στον τραπεζικό 

οργανισμό με τον οποίο συνεργάζονται και οι παράγοντες που τους 

οδηγούν σε αντικατάσταση/ αλλαγή της τράπεζας συνεργασίας τους.

Στις παραγράφους που ακολουθούν παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 

έρευνας αγοράς έτσι όπως προκύπτουν από την ανάλυση των ερωτηματολογίων.
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6.4 Γενικά στοιχεία
Περίπου το 63% του δείγματος αποτελείται από άνδρες ενώ το υπόλοιπο 36% 

από γυναίκες. Η ηλικιακή σύνθεση του δείγματος κυμαίνεται από 25 έως 40 ετών, 

ενώ ακριβή ποσοστά σχετικά με τις ηλικιακές ομάδες παρέχονται στον πίνακα 

που ακολουθεί.

Πίνακας 5: Ηλικιακές ομάδες
Συχνότητα 1Ποσοστό

25-30 63 59,4
31-35 15 14,2
36-40 28 26,4
Σύνολο 106 100,0

Η ηλικιακή σύνθεση έγινε με στόχο το δείγμα να αποτελείται από οικονομικά 

ενεργά άτομα, των οποίων η ηλικία όμως να μην προδιαθέτει σε τόσο μεγάλο 

βαθμό τον επηρεασμό τους από τις «παραδοσιακές» τράπεζες όπως η Εθνική, η 

Αγροτική κ.α. Το τραπεζικό περιβάλλον τα τελευταία χρόνια έχει μεταβληθεί 

σημαντικά- ιδιωτικοποιήσεις, υψηλός ανταγωνισμός- επηρεάζοντας την 

οικονομική δραστηριότητα της χώρας. Επιλέξαμε το συγκεκριμένο ηλικιακό 

γκρουπ προκειμένου να έχει «γαλουχηθεί» σε μεγαλύτερο βαθμό στο νέο αυτό 

οικονομικό περιβάλλον και να έχει δεχθεί όσο το δυνατόν λιγότερες επιδράσεις 

από το τραπεζικό περιβάλλον του παρελθόντος.

Το 65% του πληθυσμού είναι άγαμοι, ποσοστό 32% έγγαμοι και ένα ιδιαίτερα 

μικρό ποσοστό της τάξεως του 3% περίπου είναι διαζευγμένοι, ενώ περίπου το 

25% του συνολικού δείγματος έχουν παιδιά.

Συχνότητα Ποσοστό
Έγγαμος 34 32,1
Άγαμος 69 65,1
Διαζευγμένος 3 2,8
Σύνολο 106 100,0

Το 50% του δείγματος εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, ενώ σημαντικό ποσοστό, 

περίπου 19%, εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Ακολουθεί η ομάδα των 

ατόμων που απασχολείται στον δημόσιο τομέα, ενώ με μικρότερα ποσοστά
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ακολουθούν άλλες επαγγελματικές κατηγορίες όπως φοιτητές, νοικοκυρές, 

έμποροι κ.α.

Πίνακας 7: Επάγγελμα
Συχνότητα Ποσοστό

Ιδιωτικός υπάλληλος 53 50,0
Δημόσιος υπάλληλος 10 9,4
Συνταξιούχος 2 1,9
Νοικοκυρά 4 3,8
Φοιτητής 9 8,5
Έμπορος 3 2,8
Ελεύθερος Επαγγελματίας 20 18,9
Άνεργος 1 0,9
Άλλο 3 2,8
Σύνολο 106 100,0

6.5 Αναγνωρισιμότητα εταιρικής επωνυμίας/ εμπορικού σήματος
Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ζητήθηκαν να αναφέρουν τους τρεις πρώτους

τραπεζικούς οργανισμούς που τους έρχονται στο μυαλό. Όπως προκύπτει και 

από τον πίνακα που ακολουθεί, η Εθνική Τράπεζα παρουσιάζει τη μεγαλύτερη 

ανάκληση, περίπου στο 85% των περιπτώσεων. Ακολουθούν η Alpha Τράπεζα 

Πίστεως με 65%, η EFG Eurobank με 39% και η Εμπορική Τράπεζα με 36%.

Πίνακας 8: Άμεση ανάκληση τραπεζικού οργανισμού
Συχνότητα % απαντήσεων % περιπτώσεων

Εθνική Τράπεζα 90 28,3 84,9
Alpha Τράπεζα Πίστεως 68 21,4 64,2
EFG Eurobank 41 12,9 38,7
Εμπορική Τράπεζα 38 11,9 35,8
Αγροτική Τράπεζα 25 7,9 23,6
Τράπεζα Πειραιώς 13 4,1 12,3
Citibank 8 2,5 7,5
Εγνατία Τράπεζα 7 2,2 6,6
Τράπεζα Εργασίας 6 1,9 5,7
Τράπεζα Κύπρου 4 1,3 3,8
Γενική Τράπεζα 3 0,9 2,8
Λαϊκή Τράπεζα 2 0,6 1,9
NOVA Bank 2 0,6 1,9
Deutche Bank 2 0,6 1,9
Τράπεζα Μακεδονίας Θράκης 2 0,6 1,9
OMEGA Τράπεζα 1 0,3 0,9
First Boston Bank 1 0,3 0,9
HSBC 1 0,3 0,9
ABN AMRO 1 0,3 0,9
Λοιπές 3 0,9 2,8

318

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 69



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η πιο γνωστή τράπεζα σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτώμενων και με 

μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη πιο γνωστή είναι η Εθνική Τράπεζα με ποσοστό 

80% περίπου. Ακολουθεί η Alpha Τράπεζα Πίστεως με 10% ενώ οι υπόλοιπες 

τράπεζες παρουσιάζουν μικρό συγκριτικά ποσοστό.

Συχνότητα Ποσοστό
Εθνική Τράπεζα 84 79,2
Alpha Τράπεζα Πίστεως 11 10,4
EFG Eurobank 3 2,8
Τράπεζα της Ελλάδος 2 1,9
Αγροτική Τράπεζα 1 0,9
Εμπορική Τράπεζα 1 0,9
Barclays 1 0,9
Citibank 1 0,9
HSBC 1 0,9
Σύνολο 105 99,1

Οι ερωτηθέντες ζητήθηκαν να αναφέρουν ποιες άλλες τράπεζες γνωρίζουν και 

μπορούν να ανακαλέσουν. Οι τράπεζες που συγκέντρωσαν το υψηλότερο 

ποσοστό είναι η Αγροτική Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς και η Τράπεζα Κύπρου. 

Η Alpha Τράπεζα Πίστεως και η Eurobank ακολουθούν συγκεντρώνοντας επίσης 

πολύ σημαντικά ποσοστά. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι δύο τελευταίες 

τράπεζες βρισκόντουσαν στην δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα όσον αφορά την 

ερώτηση για την άμεση ανάκληση τραπεζικού ονόματος.

Πίνακας 10: Δεύτερη ανάκληση τραπεζικών οργανισμών
Συχνότητα % απαντήσεων % περιπτώσεων

Αγροτική Τράπεζα 67 9,9 63,2
Τράπεζα Πειραιώς 58 8,6 54,7
Τράπεζα Κύπρου 53 7,9 50,0
Eurobank 52 7,7 49,1
Alpha Τράπεζα Πίστεως 52 7,7 49,1
Citibank 51 7,6 48,1
Εμπορική Τράπεζα 50 7,4 47,2
Εγνατία Τράπεζα 44 6,5 41,5
NOVA Bank 42 6,2 39,6
Γ ενική Τ ράπεζα 30 4,4 28,3
Λαϊκή Τ ράπεζα 28 4,1 26,4
Τράπεζα Εργασίας 19 2,8 17,9
Αττικής 19 2,8 17,9
HSBC 15 2,2 14,2
Εθνική Τράπεζα 10 1,5 9,4
Omega Τ ράπεζα 10 1,5 9,4
Τράπεζα της Ελλάδος 8 1,2 7,5
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Ιονική Τράπεζα 6 0,9 5,7
ABN AMRO 6 0,9 5,7
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 5 0,7 4,7
ΕΤΒΑ 5 0,7 4,7
Barclays 5 0,7 4,7
Τράπεζα Κρήτης 5 0,7 4,7
Τράπεζα Χίου 4 0,6 3,8
Τράπεζα Μακεδονίας Θράκης 4 0,6 3,8
ING 4 0,6 3,8
Ασπίς 4 0,6 3,8
American Express 4 0,6 3,8
Deutche Bank 2 0,3 1,9
Nova Scotchia 2 0,3 1,9
Ελληνική Τράπεζα 2 0,3 1.9
Probank 1 0,1 0,9
Κτηματική Τράπεζα 1 0,1 0,9
Τράπεζα Σερρών 1 0,1 0,9
Τράπεζα Αθηνών 1 0,1 0,9
Τράπεζα Χανίων 1 0,1 0,9
Παγκρήτια Τράπεζα 1 0,1 0,9
NatWest 1 0,1 0,9
Telesis 1 0,1 0,9
Lloyds 1 0,1 0,9
Σύνολο 675 100,0 636,8

Παρατηρούμε ότι παρά το γεγονός ότι κάποιες από τις τράπεζες που 

αναφέρονται έχουν πάψει να λειτουργούν τα τελευταία χρόνια- Τράπεζα Κρήτης, 

Κτηματική Τράπεζα, Ιονική Τράπεζα- οι ερωτηθέντες εξακολουθούν να τις 

ανακαλούν στη μνήμη τους. Επίσης σημαντικό ποσοστό ανάκλησης παρουσιάζει 

και η Τράπεζα Εργασίας, η οποία αναφέρεται ξεχωριστά σε πολλές περιπτώσεις 

από την Eurobank, παρά το γεγονός ότι πλέον δεν λειτουργεί ως αυτόνομη 

τράπεζα.

Περίπου το 55% των ερωτηθέντων δεν έχει σχηματίσει αρνητικά συναισθήματα 

για κάποιο τραπεζικό οργανισμό ή δεν επιθυμεί να αναφερθεί σε αυτά. Οι 

τραπεζικοί οργανισμοί που συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο βαθμό αρνητικών 

συναισθημάτων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας είναι η Εθνική 

Τράπεζα, η Eurobank και η HSBC.
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Πίνακας 11: Τραπεζικές Επωνυμίες που ττροκαλούν αρνητικά συναισθήματα 
_____________ Συχνότητα Ποσοστά
Εθνική______________8__________7,5
Eurobank___________7__________6,6
HSBC______________ 6__________5,7
Πειραιώς___________ 4__________3,8
Αγροτική___________ 3__________2,8
Πίστεως____________ 3__________2,8
Εγνατία_____________3__________2,8
Κρήτης_____________ 2__________1,9
Γ ενική______________ 2__________1,9
Εμπορική___________2__________1,9
Αττικής_____________ 2__________1,9
NOVA______________ 1__________0,9
Κύπρου_____________1__________0,9
Citibank____________ 1__________0,9
Λαϊκή_______________ 1__________0,9
Omega_____________ 1__________0,9
Σύνολο____________ 47________ 44,3
Δεν απαντώ_______ 59________ 55,7

106 100,0

Οι αιτίες για την ύπαρξη αρνητικών συναισθημάτων, σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της έρευνας, οφείλονται τόσο σε προσωπικές εμπειρίες- κακή 

εξυπηρέτηση, άσχημη εμπειρία από κάποια συναλλαγή- όσο και από 

υποκειμενικούς παράγοντες όπως «δεν μου αρέσει το όνομα», «τοπικό όνομα/ 

χαρακτήρα».

Από τον παρακάτω πίνακα παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των 

ερωτηθέντων έχει σχηματίσει αρνητική εικόνα για ένα τραπεζικό οργανισμό βάση 

κάποιας εμπειρίας που είχε. Η εμπειρία αυτή μπορεί να αναφέρεται σε αιτίες που 

βαρύνουν την τράπεζα- κακή εξυπηρέτηση, γραφειοκρατία- ή σε υποκειμενικούς 

παράγοντες όπως ότι η τράπεζα δεν ικανοποίησε κάποια απαίτηση του πελάτη- 

αίτηση δανείου.

Πίνακας 12: Λόγοι ύπαρξης αρνητικών συναισθημάτων
Συχνότητα Ποσοστό

Κακή εξυπηρέτηση 6 5,6
Άσχημη εμπειρία σε κάποια συναλλαγή 6 5,6
Λεν μου αρέσει το όνομα 5 4,7
Δυσκολία προφοράς του ονόματος 4 3,8
Γιατί έχει τοπικό όνομα/ χαρακτήρα 3 2,8
Ουρές 3 2,8
Γ ραφειοκρατία 3 2,8
Σκάνδαλο/ Κακή δημοσιότητα 3 2,8
Απρόσωπη 2 1,9
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Έχασα πολλά από τη μετοχή της 2 1,9
Παραπληροφόρηση 2 1,9
Χαμηλοί μισθοί 1 0,9
Πολύ ακριβή 1 0,9
Δεν υπάρχει ενημέρωση 1 0,9
Δεν εμπιστεύομαι τις τράπεζες 1 0,9
Σύνολο 43 40,6
Δεν απαντώ 63 59,4

106 100,0

Η δημιουργία αρνητικών συναισθημάτων προέρχεται σε σημαντικό βαθμό και 

από την εταιρική επωνυμία του τραπεζικού οργανισμού, όπως προκύπτει από τα 

αποτελέσματα της έρευνας.

Η αρνητική εικόνα μπορεί να έχει δημιουργηθεί είτε απλά γιατί το όνομα δεν 

αρέσει στους ερωτηθέντες είτε γιατί προκαλεί τους αρνητικούς συνειρμούς στον 

καταναλωτή, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την ίδια την τράπεζα και τις 

υπηρεσίες που προσφέρει. Για παράδειγμα προέκυψε ότι κάποιοι από τους 

ερωτηθέντες είχαν αρνητικά συναισθήματα για την Τράπεζα Πειραιώς, λόγω του 

συνειρμού ότι η ποδοσφαιρική ομάδα τους είναι αντίπαλη με την ποδοσφαιρική 

ομάδα του Πειραιά. Κάποιοι καταναλωτές προερχόμενοι από την Θεσσαλονίκη 

δήλωσαν στην παραπάνω ερώτηση την Τράπεζα Αττικής, γιατί η επωνυμία της 

προσδίδει στην τράπεζα τοπικό χαρακτήρα (αντιπάθεια μεταξύ Αθήνας και 

Θεσσαλονίκης). Επίσης σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων έτρεφε αρνητικά 

συναισθήματα για κάποιον τραπεζικό οργανισμό λόγω της δυσκολίας προφοράς 

της εταιρικής επωνυμίας του.

Ως αιτία για την «αντιπάθεια» ενός ποσοστού εκ των ερωτηθέντων απέναντι σε 

έναν τραπεζικό οργανισμό προβάλλεται η κακή δημοσιότητα ή σκάνδαλα που 

σχετίζονται με αυτόν. Συγκεκριμένα, ο παράγοντας αυτός αναφέρθηκε για την 

Τράπεζα Κρήτης. Το στοιχείο αυτό αποτελεί ένδειξη του βαθμού με τον οποίο η 

κακή δημοσιότητα παραμένει στο μυαλό του καταναλωτή για μεγάλο χρονικό 

διάστημα και επηρεάζει την άποψη που διαμορφώνει για αυτόν.
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Πίνακας 13: Αναγνωρισιμότητα εμπορικών σημάτων (logos)
Συχνότητα % απαντήσεων % περιπτώσεων

Εθνική Τράπεζα 102 14,7 98,1
Alpha Τράπεζα Πίστεως 99 14,2 95,2
Αγροτική Τράπεζα 80 11,5 76,9
Eurobank 74 10,6 71,2
Τράπεζα Κύπρου 70 10,1 67,3
Εγνατία Τ ράπεζα 68 9,8 65,4
Τράπεζα Πειραιώς 61 8,8 58,7
Citibank 37 5,3 35,6
HSBC 35 5,0 33,7
Λαϊκή Τ ράπεζα 32 4,6 30,8
Γενική Τράπεζα 29 4,2 27,9
Εμπορική Τράπεζα 8 1,2 7,7
Σύνολο 695 100 668,3

Τα υψηλότερα επίπεδα αναγνωρισιμότητας του εμπορικού σήματος (logo), 

σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, παρατηρούνται για την Εθνική 

Τράπεζα, την Alpha Τράπεζα Πίστεως και την Αγροτική Τράπεζα. Το εταιρικό 

σήμα της Εθνικής Τράπεζας αναγνωρίζεται σχεδόν από το σύνολο των 

ερωτηθέντων και συμβαδίζει με τα ποσοστά ανάκλησης που εμφανίζει ο 

συγκεκριμένος τραπεζικός οργανισμός.

Το εμπορικό σήμα της Τράπεζας Κύπρου παρουσιάζει υψηλό ποσοστό 

αναγνωρισιμότητας. Το αποτέλεσμα αυτό επηρεάζεται από την αναφορά μέρους 

του ονόματος της τράπεζας στο εμπορικό σήμα της.

Η Εμπορική Τράπεζα ενώ παρουσιάζει σημαντικό βαθμό ανάκλησης στο μυαλό 

του καταναλωτή, δεν έχει καταφέρει να κάνει γνωστό και αναγνωρίσιμο το 

εμπορικό της σήμα. Χαμηλά επίπεδα αναγνωρισιμότητας παρουσιάζονται και 

στην Γενική Τράπεζα.

Τα εμπορικά σήματα της Εμπορικής και Γενικής Τράπεζας παρουσιάζουν 

κάποιες ομοιότητες (προτομές αρχαίων προσώπων), οι οποίες δημιουργούν 

σύγχυση στους ερωτηθέντες. Η σύγχυση των καταναλωτών αποδεικνύεται από 

το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις βλέποντας το εμπορικό σήμα της Γενικής 

ανέφεραν ότι ανήκει στην Εμπορική και το αντίθετο.
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Πίνακας 14: Τράπεζες συνεργασίας
Συχνότητα % απαντήσεων % περιπτώσεων

Εθνική Τράπεζα 73 28,4 68,9
Alpha Τράπεζα Πίστεως 41 16 38,7
Eurobank 37 14,4 34,9
Εμπορική Τράπεζα 24 9,3 22,6
Αγροτική Τράπεζα 24 9,3 22,6
Τράπεζα Πειραιώς 18 7 17
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 12 4,7 11,3
Εγνατία Τράπεζα 9 3,5 8,5
Citibank 6 2,3 5,7
Γενική Τράπεζα 3 1,2 2,8
HSBC 3 1,2 2,8
Τράπεζα Κύπρου 2 0,7 1,8
Αλλο 5 2 4,8
Σύνολο 257 100 242,5

Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων στην έρευνα συνεργάζεται με την

Εθνική Τράπεζα, ποσοστό 69%, ενώ ακολουθεί με αρκετά σημαντική διαφορά η 

Alpha Τράπεζα Πίστεως και η Eurobank, με ποσοστά 39% και 35% αντίστοιχα.

6.6 Λόγοι επιλογής τράπεζας συνεργασίας
Ο σημαντικότερος λόγος επιλογής της τράπεζας συνεργασίας, σύμφωνα με τα

αποτελέσματα της έρευνας είναι το μεγάλο δίκτυο καταστημάτων του τραπεζικού 

οργανισμού καθώς και η τοποθεσία στην οποία βρίσκεται η τράπεζα. Ο όρος 

τοποθεσία αναφέρεται στο κατά πόσο το υποκατάστημα της τράπεζας βρίσκεται 

κοντά στο χώρο εργασίας ή κατοικίας του πελάτη.

Η ύπαρξη γνωστού ή φίλου ο οποίος να εργάζεται στην συγκεκριμένη τράπεζα

αποτελεί επίσης σημαντικό παράγοντα επιλογής της τράπεζας. Οι καταναλωτές

επιλέγουν τη συγκεκριμένη τράπεζα τόσο για να εξυπηρετήσουν την γνωριμία 

τους, όσο και για να απολαμβάνουν καλύτερη εξυπηρέτηση.

Συχνότητα Ποσοστό
Μεγάλο δίκτυο καταστημάτων 32 30,2
Εργάζεται κάποιος γνωστός/ φίλος 20 18,9
Τοποθεσία 15 14,2
Σύσταση από φίλο/ γνωστό 11 10,4
Τρόπος επικοινωνίας 9 8,5
Πολύ καλή φήμη 4 3,8
Πλεονεκτήματα τράπεζας 3 2,8
Καλό image 2 1,9
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Άλλο 8 7,5
Δεν απαντώ 2 1,9
Σύνολο 106 100,0

Η καλή φήμη του τραπεζικού οργανισμού επηρεάζει την απόφαση του 

καταναλωτή σε μικρότερο όμως βαθμό συγκριτικά με τους προαναφερθέντες 

παράγοντες. Η καλή φήμη μπορεί να συμβάλει στην διαδικασία επιλογής της 

τράπεζας συνεργασίας μέσω δύο κυρίως τρόπων: Πρώτον, για πρακτικούς 

λόγους, η καλή φήμη σημαίνει ότι οι πελάτες είναι ευχαριστημένοι από τις 

υπηρεσίες και την εξυπηρέτηση που παρέχει η τράπεζα, επομένως ο 

καταναλωτής νιώθει σιγουριά για την επιλογή του συγκεκριμένου τραπεζικού 

οργανισμού.. Δεύτερον, για υποκειμενικούς λόγους, η καλή φήμη της τράπεζας 

προσδίδει στο άτομο που συνεργάζεται με αυτή ένα είδος κύρους και ασφάλειας 

για την επιλογή του.

Συχνότητα Ποσοστά

Μεγάλο δίκτυο καταστημάτων 29 27,4
Τοποθεσία 29 27,4
Πολύ καλή φήμη 12 11,3
Καλό image 9 8,5
Εργάζεται κάποιος γνωστός/ φίλος 5 4,7
Σύσταση από γνωστό/ φίλο 5 4,7
Πλεονεκτήματα τράπεζας 3 2,8
Τρόπος επικοινωνίας 2 1,9
Άλλο 4 3,8
Δεν απαντώ 8 7,5
Σύνολο 106 100,0

Η εικόνα της τράπεζας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, δεν 

παρουσιάζεται να επηρεάζει σημαντικά τον ερωτηθέμενο στην απόφαση του, 

καθώς πρώτιστα ενδιαφέρεται για «πρακτικούς» παράγοντες, όπως η εύκολη 

πρόσβαση στη τράπεζα, η καλή εξυπηρέτηση και η ικανοποιητική απόδοση.
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Συχνότητα Ποσοστό
Πολύ καλή φήμη 21 19,8
Τοποθεσία 18 17,0
Μεγάλο δίκτυο καταστημάτων 9 8,5
Καλό image 9 8,5
Σύσταση από γνωστό/ φίλο 6 5,7
Τρόπος επικοινωνίας 5 4,7
Εργάζεται κάποιος γνωστός/ φίλος 5 4,7
Πλεονεκτήματα τράπεζας 4 3,8
Άλλο 7 6,6
Δεν απαντώ 22 20,8
Σύνολο 106 100,0

Περίπου το 82% των ερωτηθέντων δεν επιθυμεί να αλλάξει την τράπεζα με την 

οποία συνεργάζεται. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων είναι 

ικανοποιημένο από τις υπηρεσίες του παρέχει η τράπεζα με την οποία 

συνεργάζεται, είτε λόγω της άμεσης εξυπηρέτησης, των ανταγωνιστικότερων 

επιτοκίων ή του ικανοποιητικού αριθμού υποκαταστημάτων.

Πίνακας 19: Λόγοι μη αλλαγής τράπεζας συνεργασίας
Συχνότητα Ποσοστό

Ικανοποιημένος 46 43,3
Άμεση εξυπηρέτηση 2 1,8
Ανταγωνιστική και προσιτή 2 1,8
Βαριέμαι τη διαδικασία 2 1,8
Καλύτερα επιτόκια 2 1,8
Γνωριμίες/ καλή εξυπηρέτηση 2 1,8
Λόγω μικρού όγκου συναλλαγών 2 1,8
Καλές υπηρεσίες πολλά υποκαταστήματα 1 ,9
Με βολεύουν τα υποκαταστήματα 1 ,9
Έχω συνδέσει πολλές δραστηριότητες με την τράπεζα 1 ,9
Συνεργάζεται η εταιρία που δουλεύω 1 ,9
Σύνολο 106 100,0

Η αναζήτηση καλύτερης εξυπηρέτησης και πιο ανταγωνιστικών επιτοκίων είναι οι 

δύο σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους, το 12% περίπου των ερωτηθέντων 

θα άλλαζε την τράπεζα με την οποία συνεργάζεται.

Πίνακας 20: Λόγοι αλλαγής τράπεζας συνεργασίας
Συχνότητα Ποσοστά

Για καλύτερη εξυπηρέτηση 8 7,5
Υψηλότερα επιτόκια 5 4,7
Δυσκολία ανάληψης από ΑΤΜ 1 0,9
Έλλειψη πληροφόρησης μέσω διαδικτύου 1 0,9
Με αγνόησαν όταν είχα πρόβλημα 1 0,9
Σύνολο 16* 15,1

* Άτομα που απήντησαν ότι θα άλλαζαν την τράπεζα με την οποία συνεργάζονται
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Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ρωτήθηκαν ποια είναι τα κύρια κριτήρια συνέχισης 

της συνεργασίας τους με μια τράπεζα. Η ερώτηση- όπως διατυπώθηκε στο 

ερωτηματολόγιο- έδινε την δυνατότητα επιλογής μεταξύ των κριτηρίων της 

εξυπηρέτησης, των χρηματοοικονομικών στοιχείων και λοιπών παραγόντων. Από 

τα άτομα που απήντησαν στην συγκεκριμένη ερώτηση, ποσοστό 57% θεωρεί ως

κύριο κριτήριο την εξυπηρέτηση που τους παρέχουν τα στελέχη της τράπεζας, 

ενώ ποσοστό 37% τοποθετεί τα χρηματοοικονομικά κριτήρια ως πιο σημαντικό 

παράγοντα στη συνεργασία με μια τράπεζα. Επιπλέον κίνητρα που αναφέρθηκαν

για την συνέχιση της συνεργασίας με μια τράπεζα είναι η ταχύτητα εξυπηρέτησης, 

το δίκτυο καταστημάτων, οι καλύτεροι όροι συνεργασίας, κ.α.

Συχνότητα
Γρήγορη εξυπηρέτηση 3
Αδιάφορος 1
Εργάζεται εκεί συγγενής 1
Καλύτερη όροι συνεργασίας 1
Μεγάλο δίκτυο καταστημάτων 1
Να μην υπάρχουν ουρές 1
Παροχές 1
Υπηρεσίες που παρέχονται 1
Ασφάλεια 1
Σύνολο 11*

Αριθμός ατόμων που ανέφεραν άλλους παράγοντες συνέχισης της συνεργασίας με μια
τράπεζα

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ζητήθηκαν να αναφέρουν τα προϊόντα που

χρησιμοποιούν από κάθε ένα τραπεζικό οργανισμό με τον οποίο συνεργάζονται.

Στόχος ήταν να διερευνήσουμε το βαθμό στον οποίο, οι καταναλωτές

εμπιστεύονται την τράπεζα συνεργασίας με το σύνολο των τραπεζικών εργασιών 

που επιθυμούν να εκτελέσουν. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων αναφέρουν τη 

χρήση ενός μόνο προϊόντος σε κάθε τράπεζα. Σημαντικός αριθμός καταναλωτών 

αναφέρει τη χρήση δύο προϊόντων, όπως λογαριασμός- κάρτες, λογαριασμός- 

αποπληρωμή δανείου ή λογαριασμός- πληρωμές λογαριασμών. Επομένως, οι 

ερωτηθέντες παρουσιάζεται να επιλέγουν διαφορετικά προϊόντα από διάφορες 

τράπεζες.
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Η τράπεζα που παρουσιάζει την πιο μακροχρόνια συνεργασία με τους πελάτες 

της, όπως προκύπτει από την έρευνα, είναι η Εθνική, όπου η πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων συνεργάζεται με την τράπεζα για χρονική περίοδο μεταξύ 13 και 20 

ετών. Επίσης μακροχρόνια περίοδο συνεργασίας με τους πελάτες της 

παρουσιάζει η Αγροτική Τράπεζα και η Τράπεζα Πίστεως.

Υψηλή συχνότητα παρουσιάζουν επίσης οι ερωτώμενοι οι οποίοι συνεργάζονται 

με την Τράπεζα Πίστεως, την Τράπεζα Πειραιώς και την Eurobank για περίοδο 

μεταξύ 1 και 3 ετών. Αυτό είναι αναμενόμενο καθώς οι συγκεκριμένες τράπεζες 

παρουσιάζουν δυναμική πορεία ανάπτυξης κυρίως τα τελευταία χρόνια, όπου με 

έντονες διαφημιστικές και προωθητικές ενέργειες προσπαθούν να προσελκύσουν 

νέους πελάτες.

Πίνακας 22: Έτη συνεργασίας
Συχνότητα Συχνότητα

Αγροτική Γενική
Λιγότερο από χρόνο Λιγότερο από χρόνο
1-3 χρόνια 3 1-3 χρόνια 1
4-6 2 4-6
7-12 6 7-12
13-20 6 13-20
21-30 1 21-30

Πίστεως Λαϊκή
Λιγότερο από χρόνο 4 Λιγότερο από χρόνο
1-3 χρόνια 19 1-3 χρόνια 1
4-6 6 4-6
7-12 2 7-12
13-20 7 13-20
21-30 1 21-30

Εθνική Πειραιώς
Λιγότερο από χρόνο 2 Λιγότερο από χρόνο 2
1-3 χρόνια 9 1-3 χρόνια 10
4-6 20 4-6 2
7-12 7 7-12
13-20 32 13-20
21-30 4 21-30

Eurobank__________________________ Ταχ. Ταμιευτήριο
Λιγότερο από χρόνο 1 Λιγότερο από χρόνο
1-3 χρόνια 18 1-3 χρόνια 1
4-6 8 4-6 1
7-12 7-12 3
13-20 1 13-20 3
21-30 21-30
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Εγνατία Citibank
Λιγότερο από χρόνο 1 Λιγότερο από χρόνο
1-3 χρόνια 3 1-3 χρόνια
4-6 6 4-6 1
7-12 7-12 3
13-20 13-20
21-30 21-30
Εμπορική
Λιγότερο από χρόνο
1-3 χρόνια 4
4-6 6
7-12 6
13-20 3
21-30

Στα πλαίσια της έρευνας, οι ερωτηθέντες ζητήθηκαν να αξιολογήσουν τη 

βαρύτητα που δίνουν στους εξής παράγοντες: 1) εξυπηρέτηση, 2) επιτόκια, 3) 

προηγούμενη εμπειρία με τη συγκεκριμένη τράπεζα, 4) φιλικό και ευχάριστο 

περιβάλλον, 5) έλλειψη γραφειοκρατίας, 6) κύρος τράπεζας, 7) έμπειρο 

προσωπικό, 8) ταχύτητα επικοινωνίας και κατανόησης των προβλημάτων των 

πελατών και 9) εμπιστοσύνη/ αξιοπιστία του τραπεζικού οργανισμού.

Από τους παράγοντες που αναφέρθηκαν ο πιο σημαντικός για τους 

ερωτηθέμενους θεωρείται η εξυπηρέτηση που τους παρέχεται. Ακολουθεί η 

αξιοπιστία του τραπεζικού οργανισμού, η έλλειψη γραφειοκρατίας και η ταχύτητα 

κατανόησης των προβλημάτων των καταναλωτών.

Ιδιαίτερα σημαντικό για τους ερωτηθέντες θεωρείται το έμπειρο προσωπικό. Οι 

καταναλωτές επιθυμούν την καλύτερη δυνατή διαχείριση των χρημάτων τους και 

επομένως επιζητούν προσωπικό το οποίο να μπορεί να τους παρέχει την 

καλύτερη δυνατή λύση. Η βαρύτητα που δίνουν οι ερωτηθέμενοι στην 

εξυπηρέτηση, στην κατανόηση των προβλημάτων τους και στην παροχή 

συμβουλών από τα τραπεζικά στελέχη αποτελεί ένδειξη της στροφής που 

παρατηρείται στον τραπεζικό τομέα προς το private banking.

Το κύρος της τράπεζας αξιολογείται ως ο έκτος κατά σειρά παράγοντας για την 

επιλογή μιας τράπεζας. Η αξιοπιστία σε συνδυασμό με το κύρος της τράπεζας 

είναι οι παράγοντες που προσφέρουν ένα είδος εξασφάλισης και ασφάλειας προς
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τους καταναλωτές. Η αξιοπιστία και το κύρος είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας 

της τράπεζας για παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, σεβασμού και 

συνέπειας προς τον καταναλωτή.

Τα επιτόκια που προσφέρει η τράπεζα, παρουσιάζονται ως ο έβδομος κατά σειρά 

παράγοντας επιλογής μιας τράπεζας. Η περιορισμένη βαρύτητα που δίνεται στον 

παράγοντα αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι τα επιτόκια καταθέσεων έχουν 

μειωθεί σημαντικά με αποτέλεσμα να μην κάνουν σημαντική διαφορά για τους 

ενδιαφερομένους.

Οι τελευταίοι δύο παράγοντες που αναφέρονται είναι το φιλικό περιβάλλον της 

τράπεζας και η προηγούμενη εμπειρία που είχαν οι ερωτηθέμενοι με τον 

συγκεκριμένο τραπεζικό οργανισμό.

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τα στατιστικά στοιχεία όλων των 

παραγόντων που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Πίνακας 23: Εξυπηρέτηση
Συχνότητα Ποσοστό

Πολύ 34 32,1
Πάρα πολύ 68 64,2
Δεν απαντώ 4 3,8
Σύνολο 106 100,0

Πίνακας 24: Φιλικό & ευχάριστο Πίνακας 25: Ταχύτητα επικοινωνίας &
Περιβάλλον___________ ___________ κατανόησης προβλημάτων__________

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό
Καθόλου 6 5,7 Καθόλου 0 0
Λίγο 19 17,9 Λίγο 8 7,5
Πολύ 37 34,9 Πολύ 35 33,0
Πάρα πολύ 35 33,0 Πάρα πολύ 55 51,9
Δεν απαντώ 9 8,5 Δεν απαντώ 8 7,5
Σύνολο 106 100,0 Σύνολο 106 100,0

Πίνακας 26: Έλλειψη γραφειοκρατίας Πίνακας 27: Έμπειρο προσωπικό
Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό

Καθόλου 1 0,9 Καθόλου 0 0
Λίγο 14 13,2 Λίγο 10 9,4
Πολύ 24 22,6 Πολύ 44 41,5
Πάρα πολύ 61 57,5 Πάρα πολύ 43 40,6
Δεν απαντώ 6 5,7 Δεν απαντώ 9 8,5
Σύνολο 106 100,0 Σύνολο 106 100,0
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Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό
Καθόλου 2 1,9 Καθόλου 1 ,9
Λίγο 15 14,2 Λίγο 5 4,7
Πολύ 32 30,2 Πολύ 23 21,7
Πάρα πολύ 51 48,1 Πάρα πολύ 71 67,0
Δεν απαντώ 6 5,7 Δεν απαντώ 6 5,7
Σύνολο 106 100,0 Σύνολο 106 100,0

Πίνακας 30: Επιτόκια Πίνακας 31: Προηγούμενη εμπειρία
Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό

Καθόλου 4 3,8 Καθόλου 9 8,5
Λίγο 19 17,9 Λίγο 20 18,9
Πολύ 24 22,6 Πολύ 35 33,0
Πάρα πολύ 50 47,2 Πάρα πολύ 31 29,2
Δεν απαντώ 9 8,5 Δεν απαντώ 11 10,4
Σύνολο 106 100,0 Σύνολο 106 100,0

6.7 Επίδραση της διαφήμισης στην επιλογή τράπεζας συνεργασίας
Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ρωτήθηκαν εάν πιστεύουν ότι η διαφήμιση

επηρεάζει την επιλογή της τράπεζας με την οποία θα συνεργαστούν. Το 

υψηλότερο ποσοστό, της τάξεως του 48% δήλωσε ότι δεν επηρεάζεται καθόλου

από την διαφήμιση, ενώ ποσοστό 42% επηρεάζεται αρκετά.

Συχνότητα Ποσοστό
Καθόλου 51 48,1
Αρκετά 45 42,5
Πολύ 7 6,6
Πάρα πολύ 3 2,8
Σύνολο 106 100,0

Το μεγαλύτερο ποσοστό καταναλωτών, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

έρευνας, συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τις τράπεζες και τα προϊόντα 

τους μέσω κάποιου φιλικού προσώπου. Επίσης σημαντική πληροφόρηση 

αντλείται εντός του καταστήματος, όπου οι τραπεζικοί υπάλληλοι προσφέρουν 

πληροφόρηση σχετικά με τα προϊόντα που προσφέρει η τράπεζα.
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Πίνακας 33: Πληροφόρηση για τις τράπεζες και τα ττ ροϊόντα τους
Συχνότητα % απαντήσεων % περιπτώσεων

Φιλικό πρόσωπο 43 18,1 41,7
Επίσκεψη στα καταστήματα 40 16,9 38,8
Γονείς 36 15,2 35
Ενημερωτικό φυλλάδιο 35 14,8 34
Εφημερίδες 29 12,2 28,2
Τηλεόραση 25 10,5 24,3
Internet 9 3,8 8,7
Περιοδικά 7 3 6,8
Ραδιόφωνο 4 1,7 3,9
Παρουσιάσεις 3 1,3 2,9
Άλλο 6 2,5 5,8
Σύνολο 237 100 230,1

Σημαντικά επηρεάζονται οι ερωτηθέμενοι και από το οικογενειακό περιβάλλον 

τους και συγκεκριμένα από τους γονείς τους. Τα ακούσματα που έχουν οι 

καταναλωτές από τους γονείς τους έχουν ως αποτέλεσμα κάποιοι τραπεζικοί 

οργανισμοί να είναι πιο οικείοι προς αυτούς.

Τα ενημερωτικά φυλλάδια και η τηλεόραση ακολουθούν ως πηγές 

πληροφόρησης των καταναλωτών για τα τραπεζικά προϊόντα και τις τράπεζες. Το 

Διαδίκτυο επίσης αποτελεί πηγή πληροφόρησης για περίπου 9% των 

ερωτηθέντων. Το ποσοστό αυτό μπορεί να θεωρηθεί αρκετά σημαντικό 

λαμβάνοντας υπόψη ότι το διαδίκτυο αποτελεί ιδιαίτερα καινούργια πηγή 

πληροφόρησης και προσελκύει ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό χρηστών. Από το 

στοιχείο αυτό προκύπτει η έμφαση που θα πρέπει να δώσουν οι τραπεζικοί 

οργανισμοί στην προβολή τους μέσω του διαδικτύου εάν επιθυμούν να 

προσελκύσουν το ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό ατόμων που απευθύνονται στο 

διαδίκτυο για την πληροφόρηση τους.

Οι ερωτηθέντες ζητήθηκαν να ανακαλέσουν τα διαφημιστικά σλόγκαν των 

διάφορων τραπεζικών οργανισμών. Ο βαθμός ανταπόκρισης στην συγκεκριμένη 

ερώτηση ήταν ιδιαίτερα μικρός, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό δεν μπορούσε να 

ανακαλέσει άμεσα κάποιο σλόγκαν. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται κάποια 

από τα σλόγκαν που αναφέρθηκαν από τους ερωτηθέντες.
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Πίνακας 34: Σλόγκαν τραπεζικών οργανισμών
Συχνότητα

NOVA: Η τράπεζα που θέλατε 3
Εθνική: Η μεγάλη μας φίλη 2
Πίστεως: Μαζί 2
Εθνική: Μεγάλη και σίγουρη 1
Εθνική όλων 1
Εργασίας: Είμαστε δίπλα σας για να σας κάνουμε τη ζωή καλύτερη 1
Eurobank: Δάνειο Fast σε 20 λεπτά 1
NOVA: Η τράπεζα του μέλλοντος 1
Nova bank: Σας στηρίζει 1
Σπίτι από την Εθνική 1
Πειραιώς: 10% το έχετε ξαναδεί αυτό το νούμερο; 1

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι η Nova, η Εθνική και η Πίστεως 

κυριαρχούν στην ανάκληση διαφημιστικών σλόγκαν.
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Κεφάλαιο 7: Συμπεράσματα

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να δώσουν στο εμπορικό 

τους σήμα ένα συγκεκριμένο μήνυμα το οποίο επικοινωνούν προς το 

καταναλωτικό κοινό. Το μήνυμα αυτό μπορεί να ικανοποιεί μια από τις εξής τρεις 

κατηγορίες καταναλωτικών αναγκών: τις λειτουργικές, τις συμβολικές και τις 

εμπειρικές.

Από την ανάλυση των τάσεων του τραπεζικού τομέα (δευτερογενή στοιχεία) 

προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι τραπεζικοί οργανισμοί κατά κύριο λόγο 

εστιάζουν την προσοχή τους στην κάλυψη των λειτουργικών αναγκών που 

ανταποκρίνονται καλύτερα στην φύση των προϊόντων τους. Η τράπεζα 

προσφέρει λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα/ ανάγκες του καταναλωτή μέσω 

των διαφόρων προϊόντων της. Για παράδειγμα, το στεγαστικό δάνειο έρχεται να 

καλύψει την ανάγκη των καταναλωτών για απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας, όταν ο 

καταναλωτής δεν διαθέτει το σύνολο του ποσού που απαιτείται για την αγορά 

της, ενώ το καταναλωτικό δάνειο, έρχεται να καλύψει την ανάγκη των 

καταναλωτών για άμεση απόκτηση μετρητών.

Στον τραπεζικό τομέα κυριαρχεί κυρίως η έννοια της εταιρικής επωνυμίας, 

δηλαδή η επιχείρηση είναι η μάρκα. Κάτω από την «ομπρέλα» του εταιρικού 

ονόματος υπάρχουν τα επί μέρους τραπεζικά προϊόντα τα οποία όμως φέρουν 

επί το πλείστον την εταιρική επωνυμία. Για παράδειγμα, στεγαστικό δάνειο 

HSBC, Εθνική σπίτι, δάνειο fast της Eurobank.
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7.1 Αναγνωρισιμότητα εμπορικών σημάτων στον Ελληνικό τραπεζικό 
χώρο

Η αναγνωρισιμότητα περιλαμβάνει, όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενο 

κεφάλαιο, την γνωστοποίηση στον καταναλωτή μέσω διαφήμισης, προωθητικών 

ενεργειών και άλλων μέσων, του εμπορικού ονόματος με στόχο την 

πληροφόρηση τους για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, και τα στοιχεία που το 

διαφοροποιούν από τα ανταγωνιστικά προϊόντα/ υπηρεσίες.

Σε τι εξυπηρετεί η επώνυμη προσφορά; Η επώνυμη προσφορά διευκολύνει τη 

διαδικασία επιλογής του καταναλωτή αναφορικά με το προϊόν/ υπηρεσία που θα 

προμηθευτεί και του δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας. Επομένως ο 

καταναλωτής για να απλοποιήσει την διαδικασία αναζητεί σύντομες διόδους, 

όπως η ασφάλεια που του προσφέρει μια επωνυμία. Ο καταναλωτής σκέφτεται 

ότι για να είναι επώνυμο ένα προϊόν προσφέρει ποιότητα, κύρος και ασφάλεια.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, παρουσιάζεται υψηλή 

αναγνωρισιμότητα για σημαντικό αριθμό τραπεζικών οργανισμών. Η πλειοψηφία 

αυτών δραστηριοποιείται αρκετά χρόνια στον Ελληνικό τραπεζικό τομέα ενώ 

σημαντικά επίπεδα αναγνωρισιμότητας παρουσιάζουν και νέοι τραπεζικοί 

οργανισμοί όπως η Eurobank και η Nova Bank.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τεθεί ο περιορισμός ότι τα συμπεράσματα 

βασίζονται στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε για τους σκοπούς της 

διπλωματικής εργασίας, σε περιορισμένο αναλογικά με τον πληθυσμό της χώρας 

αριθμό ατόμων. Τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα δεν μπορούν να 

θεωρηθούν αντιπροσωπευτικά του συνόλου του πληθυσμού, αποτελούν όμως 

ένδειξη των τάσεων που επικρατούν στην Ελληνική Τραπεζική αγορά.
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Η Εθνική τράπεζα έχει καταφέρει σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας να 

δημιουργήσει συνείδηση της επωνυμίας της σε ιδιαίτερα σημαντικό τμήμα του 

δείγματος. Η εταιρική επωνυμία της Εθνικής Τράπεζας ανακαλέστηκε από 

ποσοστό 85% των ερωτηθέντων, ενώ θεωρήθηκε η πιο γνωστή τράπεζα από το 

80% των συμμετεχόντων στην έρευνα.

To logo της τράπεζας αναγνωρίζεται από το σύνολο σχεδόν του πληθυσμού του 

δείγματος, ποσοστό 98,1%.

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας, η Εθνική Τράπεζα έχει 

κατορθώσει να δημιουργήσει ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο αναγνωρισιμότητας. 

Ορισμένοι από τους λόγους που μπορεί να συνέβαλαν στην υψηλή 

αναγνωρισιμότητα της Εθνικής Τράπεζας, σύμφωνα με τα στοιχεία της 

δευτερογενούς έρευνας και την παρατήρηση του ίδιου του ερευνητή, είναι:

• Η παλαιότητα και το μέγεθος του τραπεζικού οργανισμού.

• Το μεγάλο δίκτυο καταστημάτων της

• Η παρουσία της Εθνικής Τράπεζας σε διάφορους τομείς της Ελληνικής 

πραγματικότητας και η έντονη διαφημιστική και προωθητική της προβολή, 

μέσω διαφόρων μέσων όπως τηλεόραση, χορηγίες, ραδιόφωνο, εφημερίδες, 

εκδηλώσεις, εκδόσεις κ.α.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η Εθνική Τράπεζα επιδιώκει την προβολή του logo 

και της επωνυμίας της μέσω όλων των δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων της.

Η επωνυμία που κατέχει τη δεύτερη θέση στο μυαλό των ερωτηθέντων είναι αυτή 

της Alpha Τράπεζας Πίστεως, η οποία ανακαλείται από περίπου το 64% του 

δείγματος και θεωρείται η πιο γνωστή τράπεζα από το 10,5%. To logo της 

συγκεκριμένης τράπεζας, αναγνωρίζεται από ποσοστό 95,2%. Οι σημαντικότεροι 

λόγοι για την υψηλή αναγνωρισιμότητα της Alpha Τράπεζας Πίστεως είναι:
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• Η παλαιότητα της, αποτελεί έναν από τους παλαιότερους τραπεζικούς 

οργανισμούς

• Η ποικιλία των προϊόντων και δραστηριοτήτων της

• Η έντονη επικοινωνιακή της στρατηγική (χορηγός των Ολυμπιακών 

Αγώνων 2004)

Ακολουθεί, η EFG Eurobank, με ποσοστό 39% όσον αφορά την 

αναγνωρισιμότητα και ανάκληση της επωνυμίας της. Η τράπεζα αυτή θεωρείται 

από ποσοστό 3% των ερωτηθέντων, ως η πιο γνωστή τράπεζα στον Ελλαδικό 

χώρο, ενώ το logo του τραπεζικού οργανισμού παρουσιάζει αναγνωρισιμότητα 

της τάξης του 77%. Η επιτυχία της Eurobank να «περάσει» στο μυαλό του 

καταναλωτή, ενισχύεται σε μεγαλύτερο βαθμό από την σύντομη- συγκριτικά με τις 

δύο προηγούμενες τράπεζες- παρουσία της στον Ελληνικό Τραπεζικό χώρο.

Σημαντικό ποσοστό ανάκλησης, 36%, παρουσιάζει και η Εμπορική Τράπεζα ενώ 

αντίθετα το σήμα της συγκεκριμένης τράπεζας αναγνωρίζεται μόλις από το 8%, 

παρουσιάζοντας το χαμηλότερο ποσοστό αναγνώρισης. Από την πρωτογενή 

έρευνα που πραγματοποιήθηκε, παρατηρήθηκε ότι οι ερωτηθέμενοι συγχέουν 

πολλές φορές το σήμα της Εμπορικής Τράπεζας με το σήμα της Γενικής 

Τράπεζας, καθώς και οι δύο αναπαρίστανται με τη χρήση προτομής προσώπου 

της αρχαιότητας και χρησιμοποιούν παρόμοια χρώματα. Οι συγκεκριμένες 

τράπεζες θα πρέπει να ακολουθήσουν έντονη προωθητική και διαφημιστική 

πολιτική, η οποία να συνδέει την τράπεζα με το εμπορικό της σήμα. Επιδίωξη 

αυτής της πολιτικής είναι η αύξηση της αναγνωρισιμότητας του εμπορικού 

σήματος και των προϊόντων που προσφέρει η συγκεκριμένη τράπεζα.
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Η Αγροτική Τράπεζα επίσης παρουσιάζει σημαντικό βαθμό ανάκλησης, 

ανακαλείται περίπου από το 24% των ερωτηθέντων. Το σήμα της τράπεζας 

παρουσιάζει υψηλότερα επίπεδα αναγνωρισιμότητας καθώς αναγνωρίζεται κατά 

ποσοστό 77%, αποτελώντας το τρίτο κατά σειρά αναγνωρίσιμο τραπεζικό σήμα. 

Η διαφοροποίηση της Αγροτικής Τράπεζας από άλλες τράπεζες, όπως η 

Εμπορική, που επίσης χρησιμοποιούν προτομή στο σήμα τους είναι το χρώμα 

που χρησιμοποιεί. Το πράσινο χρώμα της Αγροτικής Τράπεζας συνδέεται άμεσα 

με την δραστηριότητα της (αγροτικός τομέας), και τη διαφοροποιεί από τους 

άλλους τραπεζικούς οργανισμούς. Όπως έχει ήδη αναφερθεί το logo- και 

επομένως και το χρώμα αυτού- αποτελεί ένα από τα κύρια συστατικά της εικόνας 

μιας εταιρίας και επομένως και του βαθμού που αυτή αναγνωρίζεται από το 

κοινό.

Η τράπεζα Πειραιώς ακολουθεί στον βαθμό ανάκλησης της επωνυμίας της από 

ποσοστό 12%, ενώ στη δεύτερη ανάκληση συγκεντρώνει ποσοστό της τάξεως 

του 56%. To logo της τράπεζας αναγνωρίζεται από το 58% των ερωτηθέντων. Η 

συγκεκριμένη τράπεζα προκειμένου να αυξήσει την αναγνωρισιμότητα της θα 

πρέπει να προβεί σε κάποιες ενέργειες, όπως για παράδειγμα να εντείνει την 

διαφημιστική και προωθητική της πολιτική και να ενισχύσει στοιχεία της 

ταυτότητας της με στόχο να τη διαφοροποιήσει από τους λοιπούς τραπεζικούς 

οργανισμούς.

Η Nova bank, παρά το γεγονός ότι δραστηριοποιείται για ιδιαίτερα μικρό χρονικό 

διάστημα στην Ελληνική αγορά έχει καταφέρει να επιτύχει σημαντικά επίπεδα 

αναγνωρισιμότητας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας. Έτσι στην 

δεύτερη ανάκληση, αναφέρεται από το 40% των ερωτηθέντων. Το υψηλό 

επίπεδο ανάκλησης της συγκεκριμένης τράπεζα οφείλεται στην έντονη 

διαφημιστική προβολή, στην ταυτόχρονη λειτουργία πολλαπλών
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υποκαταστημάτων καθώς και στην προβολή μιας νέας -μοντέρνας εικόνας. Η 

Nova bank δημιούργησε μια «φρέσκια» και τολμηρή εικόνα, μέσω της χρήσης 

έντονων χρωμάτων και υποκαταστημάτων διαφορετικής μορφής επιτυγχάνοντας 

την διαφοροποίηση της από τους λοιπούς τραπεζικούς οργανισμούς.

Για να δημιουργηθεί αναγνωρισιμότητα πρέπει να υπάρχουν τα εξής 

χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την βιβλιογραφία:

Να υπάρχει συνέπεια και επανάληψη. Η πλειοψηφία των τραπεζών που 

αναφέρθηκαν παραπάνω- Πίστεως, Εθνική, Eurobank, Πειραιώς- 

πραγματοποιούν έντονη διαφημιστική και προωθητική πολιτική με πολλές 

εμφανίσεις σε διάφορα μέσα όπως περιοδικά, εφημερίδες, τηλεόραση. Οι 

προαναφερθείσες τράπεζες διατηρούν μια συνέπεια σε όλες τις διαφημιστικές 

τους ενέργειες, τόσο όσον αφορά την μορφή του διαφημιστικού μηνύματος όσο 

και την προβολή της επωνυμίας τους.

Η αντίληψη των καταναλωτών για την επιχείρηση. Η αντίληψη των 

καταναλωτών βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στην εμπειρία, η οποία 

διαμορφώνεται από την επαφή που έχει ο πελάτης με τον τραπεζικό οργανισμό. 

Ο τρόπος με τον οποίο είναι ντυμένοι οι υπάλληλοι, η διαμόρφωση του 

καταστήματος, ο τρόπος αντιμετώπισης του πελάτη και η εξυπηρέτηση είναι οι 

κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την αντίληψη που διαμορφώνει ο 

καταναλωτής για τον τραπεζικό οργανισμό.

Σύμφωνα με την έρευνα οι κύριοι παράγοντες που χρησιμοποιούνται για την 

αξιολόγηση της τράπεζας συνεργασίας είναι: το πλήθος των υποκαταστημάτων 

της τράπεζας, η τοποθεσία της τράπεζας- δηλαδή πόσο κοντά στο χώρο 

κατοικίας ή εργασίας του καταναλωτή βρίσκεται η τράπεζα και η ποιότητα 

εξυπηρέτησης.
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7.2 Αρνητικά συναισθήματα
Τα εμπορικά σήματα εκτός από θετικούς συνειρμούς μπορούν να δημιουργήσουν 

και αρνητικά συναισθήματα στους καταναλωτές. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

της έρευνας ο σημαντικότερος λόγος για τη δημιουργία αρνητικών 

συναισθημάτων είναι οι προσωπικές εμπειρίες, είτε αυτό πρόκειται για κακή 

εξυπηρέτηση, είτε για άσχημη εμπειρία σε κάποια συναλλαγή είτε λόγω ύπαρξης 

γραφειοκρατίας στην τράπεζα. Τα αρνητικά συναισθήματα δημιουργούνται 

σύμφωνα με την βιβλιογραφία, καθώς οι καταναλωτές έχουν σχηματίσει 

διαφορετική εικόνα για τον τραπεζικό οργανισμό- μέσω π.χ. της διαφήμισης- και 

απογοητεύονται όταν αντικρίζουν μια άλλη διαφορετική κατάσταση31.

Διάφοροι λόγοι μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο 

αντιλαμβάνονται οι καταναλωτές τα εμπορικά σήματα. Η ίδια η εταιρική 

επωνυμία- όπως προκύπτει από την έρευνα- μπορεί να επηρεάζει τους 

καταναλωτές, όπως για παράδειγμα δυσκολία προφοράς του ονόματος. Σε αυτή 

την περίπτωση είναι ιδιαίτερα δύσκολο για την τράπεζα να αλλάξει την αντίληψη 

των καταναλωτών, καθώς δεν είναι δυνατόν να αλλάξει την επωνυμία της.

Για την αντιμετώπιση μιας τέτοιας κατάστασης ο τραπεζικός οργανισμός θα 

πρέπει να πραγματοποιήσει έντονη διαφημιστική και προωθητική εκστρατεία με 

στόχο την επικοινωνία του ονόματος του. Για παράδειγμα η HSBC δημιουργεί 

αρνητικά συναισθήματα στους καταναλωτές λόγω δυσκολίας προφοράς του 

ονόματος της- όπως προκύπτει από την έρευνα. Η συγκεκριμένη τράπεζα, το 

τελευταίο έτος έχει δώσει έμφαση- μέσω της διαφημιστικής της καμπάνιας- στον 

τρόπο προφοράς του ονόματος της θέλοντας να αποτυπωθεί αυτό στο μυαλό 

των καταναλωτών και να δημιουργήσει μια οικειότητα με τον τραπεζικό 

οργανισμό. Μια άλλη τεχνική που χρησιμοποιείται είναι η προσπάθεια σύνδεσης 

του ονόματος τους με θετικά συναισθήματα ή με ιδιαίτερα καλή εξυπηρέτηση και 

ανταγωνιστικά προϊόντα έτσι ώστε να αντισταθμίσουν το μειονέκτημα τους.

31 Δ.Γ.Παυλάκης, «Τραπεζικό marketing στην πράξη»
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7.3 Προσήλωση στο εμπορικό σήμα
Η προσήλωση στο εμπορικό σήμα μπορεί να επιτευχθεί μέσω έντονης

επικοινωνιακής στρατηγικής, συνεχής βελτίωσης και επιτυχημένης υποστήριξης 

του προϊόντος.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι ερωτηθέντες, παρουσιάζονται 

αρκετά προσηλωμένοι στον τραπεζικό οργανισμό με τον οποίο έχουν το 

μεγαλύτερο ποσοστό συναλλαγών. Αυτό αποδεικνύεται καθώς δεν 

παρουσιάζονται διατεθειμένοι να αλλάξουν τον τραπεζικό οργανισμό με τον 

οποίο συνεργάζονται. Μόλις ποσοστό 18% θα σκεφτόταν να αλλάξει την τράπεζα 

με την οποία συνεργάζεται, ενώ το υπόλοιπο 82% παρουσιάζεται αρκετά 

ικανοποιημένο.

Αναφέραμε παραπάνω ότι οι καταναλωτές, βασιζόμενοι πάντα στα 

αποτελέσματα της έρευνας, παρουσιάζονται αρκετά- αλλά όχι πλήρως- 

προσηλωμένοι στον τραπεζικό οργανισμό με τον οποίο συνεργάζονται. Η άποψη 

αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων συνεργάζεται με 

παραπάνω από μία τράπεζες. Αυτό παρέχει μια ένδειξη ότι οι καταναλωτές δεν 

είναι απόλυτα «πιστοί» σε έναν τραπεζικό οργανισμό αφού αποφασίζουν να 

«μοιράσουν» τα χρήματα τους σε διάφορες τράπεζες. Το «μοίρασμα» αυτό- θα 

μπορούσε να υποθέσει κανείς- ότι οφείλεται τόσο στην αναζήτηση των 

καταναλωτών για καλύτερα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα όσο και στην 

αναζήτηση τους για καλύτερη εξυπηρέτηση, όπως προκύπτει και από τα 

αποτελέσματα της έρευνας αγοράς.

Η έλλειψη απόλυτης αφοσίωσης στον τραπεζικό οργανισμό δημιουργεί τόσο 

ευκαιρίες όσο και κινδύνους για τους τραπεζικούς οργανισμούς που 

δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά.

Εάν υποθέσουμε ότι οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα αποτελούν 

ένδειξη της συμπεριφοράς του ευρύτερου καταναλωτικού κοινού, τότε θα 

μπορούσε να ειπωθεί ότι η έλλειψη απόλυτης αφοσίωσης αποτελεί ευκαιρία
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καθώς δίνει την δυνατότητα στους τραπεζικούς οργανισμούς να εντείνουν τις 

προσπάθειες τους για απόκτηση μεγαλύτερου μεριδίου καθώς και για την 

δημιουργία πιστών πελατών. Αντίθετα αποτελεί κίνδυνο καθώς οι τράπεζες 

εκείνες που δεν θα ανταποκριθούν άμεσα στην πρόκληση της αγοράς με 

δημιουργία ανταγωνιστικών προϊόντων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες 

των καταναλωτών καθώς και με την επικοινωνία ισχυρής εικόνας- θα «χάσουν» 

την θέση που τους αντιστοιχεί σε αυτή.

Σύμφωνα με έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί προέκυψε ότι οι καταναλωτές 

γενικότερα αλλάζουν αρκετά δύσκολα την κύρια τράπεζα με την οποία 

συνεργάζονται. Η παραμονή στον τραπεζικό οργανισμό δεν στηρίζεται πάντα σε 

αντικειμενικά κριτήρια, όπως η καλύτερη εξυπηρέτηση αλλά και σε υποκειμενικά, 

όπως ο επηρεασμός του καταναλωτή από τους γονείς και την οικογένεια του ή η 

επιλογή της τράπεζας από την επιχείρηση όπου εργάζεται ο καταναλωτής 

(λογαριασμοί μισθοδοσίας).

Οι πελάτες, σύμφωνα πάντα με την ίδια έρευνα, συγκεκριμένα στην επιλογή της 

τράπεζας με την οποία θα συνεργαστούν, επηρεάζονται σημαντικά από την 

άποψη και τα ακούσματα που έχουν από τους γονείς τους. Ο μεγάλος βαθμός 

στον οποίο οι ερωτηθέντες επηρεάστηκαν από τους γονείς τους μπορεί να 

οφείλεται και στο νεαρό της ηλικίας σημαντικού ποσοστού του δείγματος. Όπως 

προέκυψε από την πρωτογενή έρευνα το 35% των ερωτηθέντων ενημερώνονται 

και επηρεάζονται για την τράπεζα με την οποία θα συνεργαστούν από τους 

γονείς τους. Τα ακούσματα που έχουν τα παιδιά από τους γονείς τους για την 

τράπεζα με την οποία συνεργάζονται έχουν ως αποτέλεσμα να αναπτύσσεται μια 

οικειότητα και ασφάλεια αναφορικά με τον συγκεκριμένο τραπεζικό οργανισμό 

που δεν προέρχεται από προσωπική εμπειρία αλλά από συναισθηματική 

αντίληψη. Προκειμένου οι τράπεζες να επηρεάσουν συναισθηματικά τους 

καταναλωτές, πραγματοποιούν διαφημιστικές εκστρατείες που επιδρούν στην
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ψυχολογία του καταναλωτή, π.χ. διαφημίσεις που παρουσιάζουν την τράπεζα ως 

προστάτη και βοηθό του καταναλωτή, «σπίτι από την X τράπεζα όταν το 

χρειάζεστε άμεσα και χωρίς πολλές διατυπώσεις».

Προκειμένου οι τράπεζες να βελτιώσουν την προσήλωση των καταναλωτών, θα 

πρέπει να προβούν σε ενέργειες, όπως:

> Προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων

> Να προσφέρουν καλύτερα χρηματοοικονομικά κίνητρα, ώστε να αυξάνουν 

τα εμπόδια αλλαγής τράπεζας συνεργασίας

> Έντονη διαφημιστική προβολή και προωθητικές ενέργειες κοινωνικού 

χαρακτήρα

> Να μην προδίδει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, υποσχόμενη 

διαφορετικές υπηρεσίες από ότι μπορεί να προσφέρει.

> Τίμια συμπεριφορά απέναντι στους πελάτες της (π.χ. ρήτρες με «μικρά 

γράμματα» σε προϊόντα που προσφέρει)

7.4 Πληροφόρηση και ενημέρωση
Η διαφήμιση, όπως προκύπτει από την υπάρχουσα βιβλιογραφία, δεν επαρκεί να 

δημιουργήσει αναγνωρισιμότητα και παραμονή σε μια εμπορική επωνυμία. 

Αποτελεί όμως σημαντική μέθοδο επηρεασμού της συμπεριφοράς των 

καταναλωτών. Οι κυριότεροι τρόποι με τους οποίους οι συμμετέχοντες στην 

έρευνα ενημερώνονται για τους τραπεζικού οργανισμούς και τα τραπεζικά 

προϊόντα είναι, τα φιλικά πρόσωπα, η επίσκεψη στα καταστήματα, οι γονείς και 

τα ενημερωτικά φυλλάδια. Τα φιλικά πρόσωπα επηρεάζουν τους ερωτηθέντες 

κατά 42%, αποτελώντας τον πλέον σημαντικό τρόπο ενημέρωσης καθώς 

συνήθως η άποψη των ατόμων αυτών διαμορφώνεται από προσωπική εμπειρία 

που είχαν με τον τραπεζικό οργανισμό.
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Οι παραδοσιακοί μέθοδοι ενημέρωσης- τηλεόραση, εφημερίδες, ραδιόφωνο- 

συμβάλλουν σημαντικά στην ενημέρωση των ερωτηθέντων αλλά δεν επηρεάζουν 

σε τόσο σημαντικό βαθμό την επιλογή του τραπεζικού οργανισμού.

Συνδυάζοντας τα στοιχεία που προκύπτουν από την βιβλιογραφία με τα 

αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας, παρατηρούμε ότι η προσωπική 

εμπειρία παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της αγοραστικής 

συμπεριφοράς των καταναλωτών τραπεζικών προϊόντων.

7.5 Επιπτώσεις της ηλεκτρονικής τραπεζικής (E-banking)
Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε, έχει παρατηρηθεί ότι ένας στους

τέσσερις καταναλωτές που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για τις τραπεζικές τους 

συναλλαγές άλλαξε την τράπεζα με την οποία συνεργαζότανε.

Το στοιχείο αυτό εμπεριέχει τόσο κίνδυνο για τις τράπεζες που 

δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο όσο και ευκαιρίες. Ευκαιρία αποτελεί, 

καθώς η πλειοψηφία των τραπεζών δεν έχει ακόμα αναπτύξει έντονη 

δραστηριότητα στο διαδίκτυο και επομένως η δραστηριοποίηση στον 

συγκεκριμένο τομέα αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την τράπεζα/ 

τράπεζες που θα το εφαρμόσουν. Ο μικρός αριθμός ηλεκτρονικών τραπεζών 

στην Ελλάδα οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στο γεγονός ότι οι Έλληνες δεν είναι 

εξοικειωμένοι με την έννοια των συναλλαγών μέσω του διαδικτύου και ακόμα 

περισσότερο των τραπεζικών συναλλαγών. Ο σημαντικότερος λόγος είναι η 

αβεβαιότητα που αισθάνονται να δώσουν κάποια εντολή μέσω του 

συγκεκριμένου μέσου καθώς πιστεύουν ότι υπάρχει κίνδυνος να χάσουν τα 

χρήματα τους από πιθανούς hackers.

Οι τράπεζες που θα προσφέρουν την υπηρεσία του E-banking θα πρέπει να 

υποστηρίξουν την υπηρεσία αυτή με έντονη διαφημιστική και προωθητική 

καμπάνια. Στόχος της διαφημιστικής καμπάνιας θα είναι να διαβεβαιώσει τους
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καταναλωτές για την ευκολία χρήσης της υπηρεσίας αυτής, για την ασφάλεια των 

συναλλαγών και την διευκόλυνση που μπορεί να παρέχει στους πελάτες.

Οι τράπεζες θα πρέπει να προσέξουν να διατηρήσουν στον ηλεκτρονικό τους 

τόπο την ίδια επωνυμία έτσι ώστε να εκμεταλλευτούν την αναγνωρισιμότητα και 

εμπιστοσύνη που έχουν ήδη δημιουργήσει για την εταιρική τους επωνυμία. Για 

παράδειγμα η Εγνατία Τράπεζα εκμεταλλεύεται την αναγνωρισιμότητα του 

ονόματος της προβάλλοντας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τον νέο δικτυακό της 

τόπο που χρησιμοποιεί την ίδια επωνυμία.
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επάγγελμα: Ιδιωτικός υπάλληλος α Έμπορος

Δημόσιος Υπάλληλος α Ελεύθερος Επαγγελματίας

Συνταξιούχος α Βιομήχανος/ Βιοτέχνης

Νοικοκυρά α Άνεργος

Φοιτητής α Άλλο

Φύλο: Άνδρας Γυναίκα J

Ηλικία: 25-30 Q 31-35 Q 36-40 □

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος □ Αγαμος □ Διαζευγμένος □

Αριθμός παιδιών:_________________________

1. Παρακαλώ, αναφέρατε τις τρεις πρώτες τράπεζες, Ελληνικές η ξένες, που σας 
έρχονται άμεσα στο μυαλό;

Α._________________________

Β.___________________________

Γ.___________________________

2. Ποια είναι, κατά την άποψη σας, η πιο «γνωστή». Ελληνική ή ξένη τράπεζα στον 
Ελλαδικό χώρο;

3. Παρακαλώ, ποιες άλλες τράπεζες γνωρίζετε;

Α. Ε.

Β. Ζ.

Γ. Η.

Δ. Θ.

1

D
 DD

D



4. Υπάρχει κάποια τράπεζα τις οποίας η επωνυμία να σας προκαλεί αρνητικά 
συναισθήματα;

Παρακαλώ, εξηγείστε γιατί:

5. Εάν αναγνωρίζεται τα παρακάτω εμπορικά σήματα, παρακαλώ συμπληρώστε την 
επωνυμία της τράπεζας

6. Με ποια ή ποιες τράπεζες συνεργάζεστε αυτή την εποχή; (μπορείτε να επιλέξετε 
περισσότερες από μία)

Εθνική L—J Εμπορική α Αγροτική α Πίστεως α Πειραιώς α

Εγνατία ^ Eurobank \~^\ Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο I i Γενική

Citibank |— HSBC | j Άλλη_________________________________
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7. Ποιο τραπεζικό προϊόν/ προϊόντα χρησιμοποιείται με κάθε μία από τις τράπεζες με 
τις οποίες συνεργάζεστε; (π.χ. Εθνική- καταθέσεις)

Α.

Β.

Γ.

8. Πόσα χρόνια συνεργάζεστε με τις συγκεκριμένες τράπεζες; (παρακαλώ αναφερθεπε 
ξεχωριστά σε κάθε τράπεζα με την οποία συνεργάζεστε)

Α.________________________________________________

Β.________________________________________________

Γ.________________________________________________

9. Για ποιους κυρίως λόγους επιλέξστε τη συγκεκριμένη τράπεζα για να συνεργασθείτε; 
Αναφέρατε τους τρεις κυριότερους λόγους κατά σειρά σπουδαιότητας (αριθμητικά από 
1 έως 3).

Παρακινήθηκα από τον τρόπο επικοινωνίας της

Τράπεζας με το κοινό (διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις κ.α.) ______

Εργάζεται σ' αυτήν κάποιος γνωστός, συγγενής ή φίλος ______

Μου τη συνέστησαν άλλοι πελάτες, φίλοι ή γνωστοί ______

Μου εξήγησε τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας στέλεχος της τράπεζας ______

Έχει μεγάλο δίκτυο καταστημάτων ______

Βρίσκεται κοντά στον τόπο κατοικίας ή εργασίας μου ______

Έχει πολύ καλή φήμη ______

Με επηρέασε τη καλή εικόνα της τράπεζας (image) ______

Αλλο______________________________________________________________________

10. Έχετε σκεφθεί να αλλάξετε την τράπεζα με την οποία έχετε τον μεγαλύτερο όγκο 
συναλλαγών αυτή την εποχή;

ΝΑΙ | j Για ποιους λόγους____________________________________________

ΟΧΙ α Γιατί;_______________________________________________________
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11. Τι προέχει για εσάς ως κριτήριο συνέχισης της συνεργασίας σας με μια τράπεζα; 

Α) Χρηματοοικονομικά κριτήρια L_l

Β) Εξυπηρέτηση από στελέχη

Γ) Άλλο_______________________________________________________

12. Παρακαλώ, αξιολογείστε το βαθμό που οι παρακάτω παράγοντες επηρεάζουν την 
επιλογή της τράπεζας με την οποία θα συνεργαστείτε; (1 καθόλου, 2 λίγο, 3 πολύ, 4 πάρα 
πολύ )

Καθόλου Λίγο Πολύ Πάρα πολύ

Εξυπηρέτηση 1 2 3 4

Επιτόκια 1 2 3 4

Προηγούμενη εμπειρία με τη συγκεκριμένη τράπεζα 1 2 3 4

Φιλικό & ευχάριστο περιβάλλον 1 2 3 4

'Ελλειψη γραφειοκρατίας 1 2 3 4

Κύρος τράπεζας 1 2 3 4

Έμπειρο προσωπικό 1 2 3 4

Ταχύτητα επικοινωνίας & κατανόησης 

των προβλημάτων των πελατών

1 2 3 4

Εμπιστοσύνη/ αξιοπιστία 1 2 3 4

Άλλη

13. Σε ποιο βαθμό πιστεύεται ότι σας επηρεάζει η διαφήμιση για την επιλογή μιας
τράπεζας;

Καθόλου 1----- 1 Αρκετά 1 Πολύ Πάρα πολύ

14. Πως αποκτήσατε τις πληροφορίες σας για τις τράπεζες και τα προϊόντα/ υπηρεσίες
τους;

Φιλικό πρόσωπο α Ενημερωτικό φυλλάδιο α
Τηλεόραση α Παρουσιάσεις α
Ραδιόφωνο α Περιοδικά α
Εφημερίδες α Internet α
Επίσκεψη στα καταστήματα α Γονείς α
Αλλο
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15. Παρακαλώ αναφέρετε όσα διαφημιστικά σλόγκαν τραπεζών θυμάστε αυτή τη 
στιγμή.

1.
2.

3.

4.
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