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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η παρούσα εργασία έχει σαν στόχο την ενηµέρωση του αναγνώστη όσον 

αφορά την εξέλιξη των δεικτών διαχείρισης των πελατειακών σχέσεων 

(CRM). Κυρίως να αποτυπώσει όποιους σύγχρονους δείκτες 

χρησιµοποιούνται από τις επιχειρήσεις στα πλαίσια διαχείρισης των σχέσεων 

µε τους πελάτες τους.  

   Η µεθοδολογία της έρευνας βασίζεται σε : 

1. Βιβλιογραφική επισκόπηση για τον εντοπισµό και παράθεση όλων των 

σύγχρονων αλλά και παραδοσιακών ενεργών δεικτών διαχείρισης 

πελατειακών σχέσεων. 

2. Ανάλυση δυνάµεων, αδυναµιών, ευκαιριών και απειλών (SWOT 

analysis) του κλάδου της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα που 

εξετάζεται στην συγκεκριµένη εργασία 

3. Χρήση της τεχνικής ισορροπηµένης στοχοθεσίας (Balance Scorecard) 

στην περίπτωση µελέτης του προγράµµατος ανταµοιβής της 

Vodafone. 

   Πραγµατοποιείται µια παρουσίαση του κλάδου της κινητής τηλεφωνίας 

στην Ελλάδα βάσει συγκεκριµένων στοιχείων και στην συνέχεια µια ανάλυση  

των δυνάµεων, αδυναµιών, ευκαιριών και απειλών (SWOT analysis) του 

επιχειρηµατικού περιβάλλοντος της κινητής τηλεφωνίας στην αγορά της 

Ελλάδας. 

   Τίθεται το πλαίσιο λειτουργίας, ανάπτυξης και εξέλιξης της εταιρίας κινητής 

τηλεφωνίας Vodafone Ελλάδος. Πραγµατοποιείται µια παρουσίαση µελέτης 

της περίπτωσης του προγράµµατος ανταµοιβής της Vodafone Ελλάδος 

καθώς και των δεικτών που χρησιµοποιεί η εταιρία για την αξιολόγηση των 

αποτελεσµάτων της συγκεκριµένης ενέργειας.  

   Περιγράφεται η τεχνική της ισορροπηµένης στοχοθεσίας (Balance 

Scorecard) και εφαρµόζεται ένας χάρτης επίτευξης στρατηγικών στόχων του 

προγράµµατος ανταµοιβής της Vodafone Ελλάδος.  

   Τέλος, µε βάση τα παραπάνω, παρατίθεται µια σειρά από συµπεράσµατα 

που άπτονται της έννοιας «διαχείριση πελατειακών σχέσεων».  
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ABSTRACT 
 

The present study aims at briefing the reader about the evolution of 

Customer Relationship Management key metrics. Mostly, to capture any 

contemporary indexes which are being used by firms within the scope of 

managing their customer relationships.  

   Its methodology is based on:  

 

1. Literature review used as a way to isolate and set all the contemporary 

and traditional active customer relationship management metrics. 

2. Analysis of Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats 

(SWOT analysis) of mobile telecommunication business at Greek 

market. 

3. Use of Balance Scorecard in Vodafone’s case study of Reward 

Scheme.     

 

   There is a presentation of mobile telecommunication business in Greece 

based upon certain data and next a SWOT analysis of mobile 

telecommunication business environment.  

   A frame of the operating way, growth and evolution of Vodafone Greece is 

set. A presentation of Vodafone’s case study “Reward Scheme” is also set 

along with the metrics the company uses to evaluate the results of the 

aforementioned scheme.  

   There is a description of Balance Scorecard technique along with an 

application of a strategic map of achieving the goals of Vodafone’s “Reward 

Scheme”.  

   Finally, based on the above references, there is a series of conclusions 

connected to the concept of “Customer Relationship Management”. 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 
CRM: Customer Relationship Management - ∆ιαχείριση Πελατειακών 

Σχέσεων) 

WWW: World Wide Web – ∆ιαδίκτυο 

CLV: Customer Lifetime Value – ∆ιαχρονική Αξία Πελάτη 

WOM: Word of Mouth – ∆ιάδοση της φήµης δια στόµατος  

ROI: Return on Investment – Απόδοση Επένδυσης 

Α.Ε.Π: Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν 

ΕΕΚΤ: Ένωση Εταιριών Κινητής Τηλεφωνίας 

HSDPA: High Speed Access Packet – Πακέτο πρόσβασης υψηλών 

ταχυτήτων  

ΟΠΑ: Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats – ∆υνάµεις, 

Αδυναµίες, Ευκαιρίες και Απειλές 

BSC: Balance Scorecard – Πίνακας Ιροσσοπηµένης Στοχοθεσίας 

NPS: Net Promoter Score – Καθαρός Βαθµός Προώθησης 

CPV: Customer Placement Value – Αξία Πελατειακής Επένδυσης 

Ε.Ε.: Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΟΟΑΣΑ: Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

EMAS: Eco-Management and Audit Scheme – Σχέδιο Οικο-διαχείρισης και 

Ελέγχου 

ΕΛΟΤ: Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1.1. Σκοπός της έρευνας  
 
   Από τα µέσα της δεκαετίας του 1990 είχε αρχίσει να διαφαίνεται ότι η 

διαχείριση των πελατειακών σχέσεων (εφεξής θα αναφέρεται σαν CRM) 

επρόκειτο να λειτουργήσει καταλυτικά σε αυτό που ονοµάζεται «επιτυχηµένη 

επιχείρηση». Ο πρωταρχικός παράγοντας που καθορίζει αν µια επιχείρηση 

θα είναι επιτυχηµένη ή όχι είναι φυσικά οι πελάτες της (νυν και µελλοντικοί). 

Συνεπώς είναι κριτικής σηµασίας για την επιβίωση αλλά και την επιτυχηµένη 

πορεία µιας εταιρίας το πώς διαχειρίζεται τους πελάτες της.  Πώς όµως 

γίνεται σωστή διαχείριση των πελατών; Πόσα χρήµατα µπορούν να 

δαπανηθούν για την προσέλκυση νέων πελατών; Πως καθορίζεται πόσα 

χρήµατα θα δαπανηθούν για την διατήρηση και ικανοποίηση των 

υπαρχόντων πελατών;  Για την απάντηση των συγκεκριµένων και µιας 

ολόκληρης σειράς παρόµοιων ερωτήσεων µια επιχείρηση θα πρέπει να 

βασίζεται σε αντικειµενικά µετρήσιµες µεταβλητές (δείκτες) ώστε να λαµβάνει 

κάθε φορά την σωστή απόφαση για την ίδια αλλά και τους πελάτες της.  

   Με την πάροδο του χρόνου και την εξέλιξη του µάρκετινγκ σαν επιστήµη, 

θεµελιώθηκαν διάφοροι δείκτες σκοπός των οποίων είναι να βοηθούν την 

εκάστοτε επιχείρηση στην λήψη των ορθών αποφάσεων. Σκοπός της 

συγκεκριµένης έρευνας λοιπόν είναι να διερευνήσει, εντοπίσει και παραθέσει  

τους δείκτες CRM έτσι όπως αυτοί διαµορφώθηκαν στην διάρκεια του χρόνου 

που πέρασε, από τότε µέχρι σήµερα.  

   Η εξέλιξη της επιστήµης του µάρκετινγκ από σχεσιακό σε πελατο-κεντρικό 

δηµιούργησε τις προϋποθέσεις ώστε να είναι εφικτή σήµερα η παράθεση 

µιας πληθώρας δεικτών απόλυτα προσανατολισµένων προς τον πελάτη. Οι 

παράγοντες που συνεισέφεραν ιδιαίτερα προς αυτή την κατεύθυνση ήταν 

δύο. Τα νέα συστήµατα και οι εφαρµογές CRM που δηµιουργήθηκαν µε 

αποτέλεσµα κάθε επιχείρηση (ακόµη και η πιο µικρή) να αποκτήσει µια 

πληθώρα πληροφοριών για τους πελάτες της (από δηµογραφικές µέχρι και 

πληροφορίες προσωπικών προτιµήσεων), πληροφορίες που δεν είχε ποτέ 



- 2 - 

πριν στο παρελθόν. Ο δεύτερος παράγοντας που πραγµατικά άλλαξε το 

τοπίο σε επίπεδο ελεύθερης πρόσβασης και µετάδοσης πληροφοριών είναι 

το διαδίκτυο, το γνωστό πλέον σε όλους WWW.  

 

1.2. Υποθέσεις της έρευνας  
 
Στην συνέχεια παρατίθεται µια σειρά από υποθέσεις οι οποίες και συνδέονται 

άµεσα µε βασικά ερωτήµατα που διαπραγµατεύεται και η βιβλιογραφική 

επισκόπηση της παρούσας εργασίας.  

 

Υπόθεση 1η : Η ικανοποίηση των πελατών οδηγεί σε πιστούς πελάτες και 

τελικά σε αύξηση της κερδοφορίας της επιχείρησης 

Υπόθεση 2η : Οι πιστοί πελάτες, οι οποίοι συνήθως είναι και οι πιο 

µακροχρόνιοι, είναι και οι πιο κερδοφόροι για µια επιχείρηση 

Υπόθεση 3η : Οι πιστοί πελάτες κοστίζουν λιγότερο στην επιχείρηση σε 

σύγκριση µε τους νέους πελάτες 

Υπόθεση 4η : Η συµµετοχή ενός πελάτη σε ένα πρόγραµµα πιστότητας 

επιδρά θετικά στην πιστότητα του προς την επιχείρηση  

Υπόθεση 5η : Η ικανοποίηση των πελατών από την παρεχόµενη ποιότητα 

οδηγεί σε µείωση της απώλειας πελατών  

Υπόθεση 6η : Η «διάδοση της φήµης δια στόµατος» (Word of Mouth) έχει 

θετική επίδραση στην διαχρονική αξία του πελάτη (CLV) 

Υπόθεση 7η : Η βελτίωση απόδοσης των δεικτών CRM συνδέεται µε την 

περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησης (παρεχόµενη ποιότητα, αύξηση της 

πιστότητας πελατών, κερδοφορία) 

 

1.3. Μεθοδολογία της έρευνας 
Η µεθοδολογία της έρευνας βασίζεται σε : 

 

1. Βιβλιογραφική επισκόπηση για τον εντοπισµό και παράθεση όλων των 

σύγχρονων αλλά και παλιότερων ενεργών δεικτών διαχείρισης 

πελατειακών σχέσεων. 
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2. Ανάλυση δυνάµεων, αδυναµιών, ευκαιριών και απειλών (SWOT 

analysis) του κλάδου της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα που 

εξετάζεται στην συγκεκριµένη εργασία 

3. Χρήση της τεχνικής ισορροπηµένης στοχοθεσίας (Balance Scorecard) 

στην περίπτωση µελέτης του προγράµµατος ανταµοιβής της 

Vodafone. 

 

1.4. ∆οµή της εργασίας  
 
Η δοµή της εργασίας χωρίζεται σε τρία βασικά µέρη.  

 

   Το πρώτο µέρος περιλαµβάνει την βιβλιογραφική επισκόπηση και την 

συγκέντρωση όλων των δεικτών διαχείρισης πελατειακών σχέσεων.  

    

   Το δεύτερο µέρος επικεντρώνεται στην ανάλυση της αγοράς της κινητής 

τηλεφωνίας, παγκόσµιας και ελληνικής. Πραγµατοποιείται και µια ανάλυση 

δυνάµεων, αδυναµιών, ευκαιριών και απειλών (SWOT analysis) της αγοράς 

της κινητής τηλεφωνίας. 

 

   Το τρίτο µέρος επικεντρώνεται στην µελέτη περίπτωσης της επιχείρησης 

Vodafone και του προγράµµατος ανταµοιβής που εφαρµόζει η επιχείρηση. 

Αναλύονται οι συγκεκριµένοι δείκτες µέσω των οποίων αξιολογείται το όλο 

πρόγραµµα, αναλύεται η τεχνική της ισορροπηµένες στοχοθεσίας (BSC) σαν 

εργαλείο µέτρησης αποτελεσµατικότητας και τέλος προτείνεται ένας 

στρατηγικός χάρτης της τεχνικής Balance Scorecard σε άµεση συνάρτηση µε 

την µελέτη περίπτωσης της Vodafone και του προγράµµατος ανταµοιβής της.  

 

   Στο τελευταίο µέρος , παρουσιάζονται και τα συµπεράσµατα.
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2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
2.1. CRM: Ορισµοί 
 
Ο ορισµός µιας έννοιας βοηθάει πάντα στην καλύτερη και ευκολότερη 

κατανόηση της. Με γνώµονα λοιπόν την καλύτερη δυνατή κατανόηση του τι 

είναι το CRM, από τι αποτελείται και ποιος είναι ο σκοπός του, θα 

προσπαθήσουµε στην συνέχεια,  µέσω ορισµένων ορισµών , να το 

επιτύχουµε.  

 

   Σύµφωνα µε πρόγραµµα «∆ΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ», το οποίο είναι µία 

πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης για την προώθηση των 

επιχειρήσεων στη Νέα Οικονοµία, σαν CRM µπορεί να οριστεί:  

 

1. «Η σωστή χρήση ανθρώπων, τεχνολογιών, στρατηγικών και 

διαδικασιών ώστε η εταιρεία να δηµιουργήσει, να βελτιώσει και να 

διατηρήσει τις σχέσεις της µε τους πελάτες της ώστε να µεγαλώσει τον 

κύκλο ζωής τους και ν' αυξήσει τις πωλήσεις προς αυτούς.» 

2. «Η σύµπραξη marketing, πωλήσεων, service και τεχνολογίας για τη 

δηµιουργία πιστών πελατών που αποσκοπεί στο κέρδος µέσω της 

βελτιωµένης ανταγωνιστικότητας και εξυπηρέτησης». 

 

Σύµφωνα µε τους Βασιλειάδη κ.ά. (2007), όπως ορίστηκε στο πανελλήνιο 

συνέδριο «Νέες Τεχνολογίες και Μάρκετινγκ» στο ΤΕΙ της Κρήτης:  

 

«Τα συστήµατα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) αποτελούν έναν 

συνδυασµό διαδικασιών, τεχνολογίας και ανθρώπινης προσπάθειας για την 

καλύτερη κατανόηση και εξυπηρέτηση των πελατών. Στις µέρες µας, 

αντιλαµβανόµαστε το CRM ως ένα πακέτο λογισµικού, ενώ στην 

πραγµατικότητα, το CRM είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Αποτελεί 

µια µεθοδολογία, µια ολοκληρωµένη εταιρική κουλτούρα στηριγµένη στην 

πελατοκεντρική προσέγγιση, η οποία υποστηρίζεται από εργαλεία 
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λογισµικού. Οι εταιρίες που εφάρµοσαν µε επιτυχία συστήµατα CRM έλαβαν 

καρπούς σε πιστότητα πελατών και µακροχρόνια κερδοφορία. Θα 

µπορούσαµε να πούµε ότι το CRM αποτελεί µια νέα πρακτική που βρίσκει 

εφαρµογή σε πολλούς τοµείς της επιχείρησης, η οποία όµως αποκτά µια νέα 

πελατοκεντρική κουλτούρα και προσαρµόζει σε αυτήν κάθε επιχειρηµατική 

διαδικασία και λειτουργία της». 

 

Ο επόµενος ορισµός αποδίδεται στους Reinartz κ.ά. (2004) όπου: 

 

«Το CRM ορίζεται σαν µια συστηµατική διαδικασία διαχείρισης των 

πελατειακών σχέσεων κατά την έναρξη τους, κατά την προσπάθεια 

διατήρηση τους αλλά και στον  τερµατισµό τους µέσα από όλα τα κανάλια 

επικοινωνίας της εταιρίας».  

 

Τέλος, ένας ακόµη αξιόλογος ορισµός προέρχεται από τους Kumar & 

Ramani (αναφέρεται  στους Bohling κ.ά., 2006) όπου το CRM ορίζεται σαν: 

 

«Την διαδικασία επίτευξης και διατήρησης µιας συνεχής σχέσης µε τους 

πελάτες, ανεξαρτήτως καναλιού επικοινωνίας, µέσω µιας διαφοροποιηµένης 

και προσωποποιηµένης διαχείρισης η οποία θα βασίζεται στην θετική 

ανταπόκριση των πελατών σε εναλλακτικά προγράµµατα του µάρκετινγκ, σε 

τέτοιο σηµείο ώστε η συνεισφορά του κάθε πελάτη να µεγιστοποιεί την 

συνολική κερδοφορία της εταιρίας».   

 

   Πιστεύουµε ότι οι προαναφερόµενοι πέντε ορισµοί µπορούν να βοηθήσουν 

τον αναγνώστη να αποκτήσει µια εµπεριστατωµένη άποψη όσον αφορά τι 

είναι το CRM.     

 

2.2. CRM: Σύντοµη ιστορική αναδροµή 
 

Η δηµιουργία της διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (θα αναφέρεται εφεξής 

σαν CRM) οφείλεται στην µετατόπιση της στρατηγικής των επιχειρήσεων από 
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το «συναλλακτικό» µάρκετινγκ (της απλής συναλλαγής πελατών-

επιχείρησης) στο πελατοκεντρικό. Η αλλαγή αυτή δηµιούργησε την ανάγκη 

συλλογής, αποθήκευσης και ανάλυσης των σχετικά µε τους πελάτες 

πληροφοριών. Η κάλυψη της ανάγκης αυτής λοιπόν οδήγησε στο CRM στα 

µέσα περίπου της δεκαετίας του 1990. 

Η ιστορική εξέλιξη του CRM περιλαµβάνει τρείς γενιές µέχρι να 

αποκρυσταλλωθεί στην σηµερινή του µορφή (Kumar & Reinartz, 2006). 

 

1.  Η πρώτη γενιά , γνωστή σαν «Λειτουργική Προσέγγιση» (1990 – 1996). 

Αφορούσε  στην αυτοµατοποίηση των πωλήσεων όπως για παράδειγµα την 

τοποθέτηση παραγγελιών, το τηλε-µάρκετινγκ καθώς και την υποστήριξη της 

εξυπηρέτησης πελατών όπως για παράδειγµα τα τηλεφωνικά κέντρα. Και τα 

δύο «προϊόντα» της πρώτης γενιάς λειτουργούσαν αυτόνοµα και ανεξάρτητα 

το ένα από το άλλο. 

 

2. Η δεύτερη γενιά, γνωστή και σαν «Front-end Λειτουργίες» (1996 – 2002), 

είχε σαν στόχο να δηµιουργήσει µια κοινή οπτική όλων των συναλλαγών των 

πελατών ανεξαρτήτως του λόγου και του µέσου της επικοινωνίας. Η 

«γέννηση» του διαδικτύου δηµιούργησε υψηλές προσδοκίες αλλά είχε γίνει 

προφανές ότι οι προσδοκίες αυτές θα πραγµατοποιούνταν µόνο εφόσον η 

όλη διαδικασία του CRM αποτελούσε βασική στρατηγική επιλογή.  

 

3. Κατά την τρίτη γενιά, γνωστή και σαν «Στρατηγική Προσέγγιση» (2002 – 

σήµερα), οι εταιρίες συνειδητοποίησαν ότι το CRM πρέπει να αποτελεί κύρια 

στρατηγική επιλογή. Έγινε αντιληπτή η διαφορά µεταξύ της προσδοκώµενης 

και της αντιλαµβανόµενης αξίας των πελατών. Οι εταιρίες εστίασαν στην 

σύνδεση των συστηµάτων εξυπηρέτησης πελατών της «πρώτη γραµµής» 

(front-end) και των «πίσω» τµηµάτων (back-end). Η ανάπτυξη του διαδικτύου 

βοήθησε στην ενδυνάµωση του CRM. Οι εταιρίες αντιλήφθηκαν ότι σκοπός 

του CRM ήταν η δηµιουργία εσόδων και όχι ο έλεγχος κόστους µόνον.



- 7 - 

2.3. Βιβλιογραφική Επισκόπηση ∆εικτών CRM 
 
Η βιβλιογραφική επισκόπηση αποτέλεσε µια πολύ καλή πηγή αναφοράς 

ώστε να γίνει κατανοητό το πλαίσιο εντός του οποίου αναπτύχθηκε και 

εξακολουθεί να αναπτύσσεται η διαχείριση των πελατειακών σχέσεων, το 

CRM. Στην συνέχεια ακολουθεί µια προσπάθεια αποτύπωσης του πλαισίου 

αυτού, σύµφωνα µε την άποψη του συγγραφέα του συγκεκριµένου 

συγγράµµατος.  

 

2.3.1. Γενικό πλαίσιο CRM 
 

Οι εταιρίες θα πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτουν συστήµατα και διαδικασίες 

διαχείρισης των πελατειακών σχέσεων ώστε να µπορούν να διαχειριστούν µε 

επικερδή τρόπο πολλούς και διαφορετικούς πελάτες (Reinartz κ.ά., 2003) 

αλλά και να «χτίσουν» στέρεες σχέσεις µε τους πελάτες τους ώστε να 

ενδυναµώσουν την αντίληψη που έχουν οι πελάτες τους για τις σχέσεις αυτές 

( Verhoef, 2003). 

   Στο παρελθόν αναπτύχθηκαν αρκετά µοντέλα που ανέδειξαν κάποιους 

παράγοντες που σχετίζονται µε την επιτυχηµένη εφαρµογή CRM 

διαδικασιών. Ο µεγαλύτερος συσχετισµός εντοπίστηκε σε δύο στάδια, αυτά 

της έναρξης και της διατήρησης. Με την πιο εκτεταµένη εφαρµογή CRM 

διαδικασιών να παρουσιάζεται κατά την διατήρηση, γεγονός που αφήνει 

περιθώρια βελτίωσης στα στάδια έναρξης και τερµατισµού. Απαραίτητη 

θεωρείται και η υιοθέτηση ενός συστήµατος ανταµοιβής για την εφαρµογή 

των CRM διαδικασιών σε µια εταιρία. Η µεγάλη χρήση της τεχνολογίας στην 

εφαρµογή διαδικασιών CRM λίγο συνδέεται µε την επιτυχία των διαδικασιών 

αυτών και της βελτίωσης των οικονοµικών αποτελεσµάτων. Αυτό εξηγεί και 

το γεγονός ότι πολλές εταιρίες που επένδυσαν πολύ στην εφαρµογή 

τεχνολογιών CRM δεν είχαν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, ίσως και να 

είχαν τα αντίθετα (Reinartz κ.ά., 2004). 

   Σύµφωνα µε τους Sin κ.ά. (2005) έχουν αναγνωριστεί τέσσερις διαστάσεις 

του CRM :  
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1. H επικέντρωση σε πελάτες-"κλειδιά" 

2. Η CRM οργάνωση 

3. Η "τεχνολογική" CRM οργάνωση &  

4. Η διαχείριση της γνώσης  

 

   Το CRM µπορεί να λειτουργήσει επιτυχηµένα και κερδοφόρα για µια 

επιχείρηση και σε συνδυασµό µε ανάλυση της αξίας του πελάτη µπορούν 

πραγµατικά να κάνουν την διαφορά (Ryals, 2005). 

   Οι παράγοντες µέτρησης της αποτελεσµατικότητας της διοίκησης 

πελατειακών σχέσεων σχετίζονται µε την «συµπεριφορά» του πελάτη όπως 

είναι η στάση του, η ικανοποίηση του, τα πιστεύω του, οι αντιλήψεις του, τα 

συναισθήµατα του, οι προσδοκίες του και όχι µε κλασσικούς δείκτες όπως το 

µερίδιο αγοράς, το ύψος των πωλήσεων κτλ. Σύµφωνα µε τους Jain κ.ά. 

(2003) προκύπτουν δέκα σχετικοί δείκτες:  

1) Η στάση εξυπηρέτησης προς τον πελάτη: οι εργαζόµενοι στις 

υπηρεσίες θα πρέπει να διατηρούν µια έντονα πελατοκεντρική στάση 

απέναντι στον πελάτη. Πρέπει να έχουν την λογική ότι υπάρχουν για τους 

πελάτες. Ο τρόπος εξυπηρέτησης τους (αν είναι ευγενικοί, πρόθυµοι, 

διαθέσιµοι κτλ.) διαχωρίζει µια καλή από µια κακή εξυπηρέτηση. Αποτελεί το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα µιας εταιρίας.  

2) Κατανόηση των προσδοκιών : το να κατανοεί κάποιος τις προσδοκίες 

του πελάτη είναι ιδιαίτερα σηµαντικό. Αν δεν υπάρχει ανταπόκριση στις 

προσδοκίες του πελάτη, δηµιουργούνται τότε πολλά κενά σε πολιτικές και 

διαδικασίες παροχής υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης οπότε τα 

αποτελέσµατα για την εταιρία µπορεί να είναι καταστροφικά (Parasuraman 

κ.ά., 1988, 1991, Zeithaml κ.ά., 1990, Zeithaml & Bitner, 1996). 

3) Αντίληψη της ποιότητας: η αντίληψη των πελατών για τις προσπάθειες 

που γίνονται από µια εταιρία ώστε να τους παρέχει υψηλή ποιότητας 

υπηρεσίες αυξάνει το επίπεδο ικανοποίησης τους. Η αντιλαµβανόµενη 

παρεχόµενη ποιότητα επηρεάζεται πάρα πολύ από την σχέση που υπάρχει 

µεταξύ αγοραστή-προµηθευτή (Eriksson κ.ά., 1999, Zineldin, 2000). 
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4) Αξιοπιστία : χωρίς να υπάρχει αξιοπιστία και εµπιστοσύνη δεν µπορεί να 

εδραιωθεί καµία σχέση πελάτη – πάροχου. 

5) Επικοινωνία: οι πελάτες περιµένουν από πλευράς του πάροχου τους 

σαφή και έγκαιρη επικοινωνία. Οι Sharma και Patterson (1999) έχουν 

εντοπίσει ότι υφίσταται σχέση µεταξύ καλής επικοινωνίας µε τον πελάτη, 

προσήλωσης του πελάτη στην σχέση που υπάρχει µε την εταιρία-πάροχο 

αλλά και της αντιλαµβανόµενης παρεχόµενης ποιότητας. 

6) Εξατοµίκευση (Customization) : η παροχή εξατοµικευµένων υπηρεσιών 

καλύπτουν απόλυτα τις ατοµικές ανάγκες του κάθε πελάτη. Για αυτό και είναι 

ιδιαίτερα σηµαντική.  

7) Αναγνώριση: η αναγνώριση του πελάτη σαν µοναδικό και πολύτιµο για 

την εταιρία παροχής και η ανάλογη συµπεριφορά προς αυτόν , εκτιµάται 

ιδιαίτερα από τους πελάτες.  

8) Τήρηση Υποσχέσεων: η εταιρία-πάροχος θα πρέπει να τηρεί τις 

υποσχέσεις της στους πελάτες της. Μόνο έτσι µπορεί να τους διατηρήσει.  

9) Έρευνες ικανοποίησης: είναι σηµαντικές γιατί µπορούν να εντοπίσουν 

τα κενά µεταξύ της προσδοκώµενης και αντιλαµβανόµενης ποιότητας 

παρεχόµενων υπηρεσιών ώστε να διορθωθούν. Επίσης, προκύπτουν 

προτάσεις από τους πελάτες. Με αυτό τον τρόπο ο πελάτης γίνεται 

συµµέτοχος στην δηµιουργία των υπηρεσιών που θέλει να του παρέχονται 

και φυσικά αυτό είναι ευνοϊκό και για την εταιρία παροχής.  

10) ∆ιατήρηση πελατών : τα διάφορα προγράµµατα διατήρησης πελατών 

βοηθούν στην µείωση των ποσοστών αποσκίρτησης των πελατών σε άλλες 

εταιρίες. Όσο µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα παραµένει ένας πελάτης σε µια 

εταιρία τόσο το καλύτερο, τόσο για την ίδια την εταιρία όσο και για τον 

πελάτη.  

   Σύµφωνα µε τους Jain κ.ά. (2007) µε χρήση παραγοντικής ανάλυσης 

προέκυψαν οκτώ συνολικά παράγοντες που συνιστούν µια κλίµακα µέτρησης 

της αποτελεσµατικότητας της διαχείρισης πελατειακών σχέσεων :  

1) Πρόληψη: άµεση ενασχόληση µε τα προβλήµατα του πελάτη, γνήσιο 

ενδιαφέρον για τα προβλήµατα του πελάτη, πραγµατοποίηση υποσχέσεων, 
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αποτελεσµατική επικοινωνία για την παροχή των απαιτούµενων 

πληροφοριών στον πελάτη και εταιρική κουλτούρα εξυπηρέτησης. 

2) Φροντίδα πελάτη: θυσία βραχυπρόθεσµων κερδών, η αρχή λήψεως των 

όποιων αποφάσεων να είναι ο ίδιος ο πελάτης, επικοινωνία των ανώτερων 

στελεχών µε τους πελάτες ώστε να µπορούν να αξιολογήσουν την απόδοση 

της εταιρίας, συχνή µέτρηση της ικανοποίησης των πελατών, αξιολόγηση των 

εξελισσόµενων αναγκών των πελατών, εξυπηρέτηση µε ενθουσιασµό, 

ευελιξία στις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στις προσφερόµενες υπηρεσίες, 

ικανότητα δηµιουργίας σχέσεων πίστης και εµπιστοσύνης µε τους πελάτες. 

 

3) Πελατο-κεντρισµός: έντονο ενδιαφέρον για τις προτιµήσεις των πελατών, 

σφοδρή επιθυµία διατήρησης αξιόλογων πελατειακών σχέσεων, εκτίµηση 

των προτάσεων των πελατών, αγώνας για την ικανοποίηση του πελάτη, 

παροχές οφειλόµενες στην «σπουδαιότητα» του πελάτη, καλές εκφράσεις 

προσώπου από το προσωπικό εξυπηρέτησης που κάνουν τον πελάτη να 

αισθάνεται υπέροχα. 

 

4)Τεχνολογικός προσανατολισµός: χρήση τηλεφωνικών και 

πληροφοριακών συστηµάτων, τεχνολογία αιχµής και εξειδίκευση από 

πλευράς του παρόχου υπηρεσιών. 

 

5) Προσωπική «πινελιά»: ευχές σε ειδικές περιστάσεις για τον κάθε πελάτη 

όπως γενέθλια, επετείους κτλ., προσφορά ειδικών προνοµίων σε συχνούς 

πελάτες, παροχή προσωποποιηµένων υπηρεσιών. 

 

6) Σεµνότητα και Μετριοφροσύνη: µη πρόκληση διαφωνιών µε τους 

πελάτες, ενθάρρυνση ώστε να επανέλθουν, να µην τους αγνοούν εντός του 

οργανισµού. 

 

7) Ηθικές πρακτικές: οι πρακτικές της επιχείρησης να θεωρούνται ηθικές, 

συνεχή διατήρηση των στάνταρτ των παρεχόµενων υπηρεσιών, αξιόπιστοι 

πάροχοι υπηρεσιών. 



- 11 - 

 

8) Word of Mouth: προώθηση των υπηρεσιών της εταιρίας δια στόµατος 

των πελατών. 

 

2.3.2 Ποιότητα υπηρεσιών  
 

Η παροχή χαµηλής ποιότητας υπηρεσιών είναι ο νούµερο ένας λόγος 

δυσαρέσκειας των πελατών (Shostack, 1984). Παρά ταύτα η ποιότητα 

υπηρεσιών είναι δύσκολο να αξιολογηθεί από τους πελάτες καθώς η 

αντίληψη των πελατών για την παρεχόµενη ποιότητα προκύπτει από την 

διαφορά της προσδοκώµενης και της τελικά παρεχόµενης ποιότητας 

υπηρεσιών. Επίσης η αξιολόγηση της ποιότητας περιλαµβάνει όχι µόνο την 

αξιολόγηση του τελικού αποτελέσµατος αλλά και την ποιότητα της όλης 

διαδικασίας παράδοσης της υπηρεσίας. Με βάση τον Gronroos (όπως 

αναφέρεται στους Parasuraman κ.ά., 1985) υφίστανται δύο είδη ποιότητας 

υπηρεσιών, η τεχνητή ή τεχνική ποιότητα η οποία και αντιστοιχεί στην 

ποιότητα της υπηρεσίας που τελικά "απολαµβάνει" ο πελάτης και την 

λειτουργική η οποία αντιστοιχεί στον τρόπο µε τον οποίο παρέχεται η 

υπηρεσία στον πελάτη. Κατά Lehtinen (όπως αναφέρεται στους 

Parasuraman κ.ά., 1985) η ποιότητα υπηρεσιών αποτελείται από τρεις 

διαστάσεις: την "υλική" ποιότητα η οποία αντιστοιχεί στην απτή πλευρά της 

υπηρεσίας όπως για παράδειγµα είναι ο εξοπλισµός, οι εγκαταστάσεις κτλ., η 

εταιρική ποιότητα η οποία αντιστοιχεί στο προφίλ, την "εικόνα" της εταιρίας 

και τέλος η ποιότητα της αλληλεπίδρασης η οποία αντιστοιχεί στην 

επικοινωνία του πελάτη µε το προσωπικό της επιχείρησης. 

   Ένα από τα πιο γνωστά µοντέλα αξιολόγησης της ποιότητας είναι το 

ServQual (και στην αναθεωρηµένη του µορφή). Είναι αξιόπιστο και έγκυρο 

και έτσι µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε µια σειρά από εφαρµογές. Για 

παράδειγµα στο λιανεµπόριο και στις εταιρίες παροχής υπηρεσιών. Μια 

εταιρία µπορεί να το χρησιµοποιήσει για να εντοπίσει ποιο είναι εκείνο το 

πρόβληµα που θα πρέπει να λύσει ώστε να βελτιωθεί το επίπεδο των 

υπηρεσιών της, να µετρήσει εν γένει σε τι επίπεδο βρίσκεται όσον αφορά την 



- 12 - 

ποιότητα των υπηρεσιών της, να κατηγοριοποιήσει τους πελάτες της 

ανάλογα µε την αντιλαµβανόµενη-προσδοκώµενη ποιότητα υπηρεσιών αλλά 

και να συγκριθεί µε τους βασικούς της ανταγωνιστές ( Parasuraman κ.ά., 

1988, 1991). 

   Σύµφωνα µε τους Reichheld κ.ά. (1990) η δαπάνη χρηµάτων για την 

βελτίωση της ποιότητας δεν είναι ένα επιπλέον κόστος αλλά ουσιαστικά µια 

επένδυση για την αύξηση των κερδών. Η σηµαντικότητα της ποιότητας 

έγκειται στο ότι συµβάλει καθοριστικά στην µείωση των αποχωρήσεων ή 

αποσυνδέσεων πελατών και εποµένως, όπως είναι πλέον ευρέως γνωστό, 

όσο περισσότερο καιρό µένει ένας πελάτης σε µια εταιρία τόσο µεγαλύτερο 

κέρδος µπορεί να αποφέρει. Η σχέση που υπάρχει µεταξύ του ποσοστού 

αποχωρήσεων των πελατών και των κερδών είναι αντιστρόφως δυσανάλογη: 

όσο µικραίνει το ποσοστό των αποχωρήσεων τόσο περισσότερο αυξάνονται 

τα κέρδη της επιχείρησης. 

 

2.3.3. Ικανοποίηση, πιστότητα και κερδοφορία πελατών  

 

Σύµφωνα µε τον Fisher (όπως αναφέρεται στον Ehigie, 2006) στην 

ικανοποίηση του πελάτη (ή καλύτερα στην δυσαρέσκεια του) οφείλεται ένα 

µόνο µέρος της αιτίας αποσκίρτησης του πελάτη σε νέο πάροχο υπηρεσιών.  

   Ένα σηµαντικό εργαλείο για τον υπολογισµό της ικανοποίησης ή 

δυσαρέσκειας του πελάτη είναι η µέθοδος "Critical Incident" (Συµβάν Κριτικής 

Σηµασίας). Ο σκοπός είναι να εντοπίζονται οι πηγές προέλευσης -

δηµιουργίας των θεωρούµενων ως ικανοποιητικών και µη περιστατικών 

εξυπηρέτησης, από την πλευρά των πελατών φυσικά. Με την χρήση της 

συγκεκριµένης µεθόδου επιτυγχάνεται µεγαλύτερο βάθος κατανόησης ώστε 

οι εκάστοτε διοικήσεις να χρησιµοποιούν τα αποτελέσµατα για να 

προχωρούν σε διορθωτικές κινήσεις (Bitner κ.ά., 1990).  

   Τα τελευταία χρόνια οι επιχειρήσεις έχουν προσανατολιστεί προς ένα 

πελατοκεντρικό µάρκετινγκ, το οποίο όµως πολλοί θεωρούν πολυδάπανο. 

Αντίληψη που δεν ισχύει µιας και όλοι οι µηχανισµοί του πελατο-κεντρικού 
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µάρκετινγκ οδηγούν στην δηµιουργία πιστών πελατών αλλά και σε ένα 

αποτελεσµατικό και αποδοτικό µάρκετινγκ ( Sheth κ.ά., 2000).  

    Η ικανοποίηση του πελάτη καθώς και η αφοσίωση του σε ένα προϊόν ή µια 

υπηρεσία επιδρούν αντίστοιχα στην απόδοση της διοίκησης των 

πελατειακών σχέσεων (ουσιαστικά στην κερδοφορία) η οποία και βασίζεται 

στην «συµπεριφορά» των καταναλωτών-πελατών. Η «συµπεριφορά» των 

πελατών διαφαίνεται από  συγκεκριµένες ενέργειες όπως η ανανέωση ενός 

συµβολαίου, η επανάληψη µιας αγοράς, η παραµονή στην ίδια εταιρία για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα αλλά και η φήµη που ο ίδιος ο πελάτης διαδίδει δια 

στόµατος για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες µιας εταιρίας (Yonggui Wang 

κ.ά., 2004). 

   Η αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη δεν αποτελεί ασφαλή δείκτη 

αύξησης της πιστότητας των πελατών. Πολλοί πελάτες είναι ικανοποιηµένοι 

από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που τους προσφέρει µια εταιρία αυτό 

όµως δεν σηµαίνει ότι δεν θα αποσκιρτήσουν σε κάποια άλλη ( Reichheld, 

1993).  Ικανοποιηµένος πελάτης δεν σηµαίνει απαραίτητα και πιστός 

πελάτης. Πολλές φορές οι εταιρίες καταναλώνουν πόρους για να 

προσελκύσουν νέους πελάτες ή να διατηρήσουν παλιότερους χωρίς όµως 

στην πραγµατικότητα να είναι κερδοφόροι για την εταιρία. Μια επιχείρηση δεν 

πρέπει να διατηρεί πελάτες που δεν είναι κερδοφόροι ή πελάτες που είναι 

πιθανόν να αποσκιρτήσουν.  

   Καλύτερα αποτελέσµατα θα προέκυπταν από την ενοποίηση των τριών 

δεικτών : προσέλκυση, διατήρηση και κερδοφορία πελατών. Η χρήση των 

συγκεκριµένων δεικτών οδηγεί στην σωστή «στοχοποίηση» πελατών και 

αντίστοιχα στον ορθό καταµερισµό του διαθέσιµου προϋπολογισµού 

(σύνδεση της κερδοφορίας του πελάτη µε τις επενδύσεις στο µάρκετινγκ).             

Για την "κερδοφόρα" τοποθέτηση των διαθέσιµων πόρων έχει δηµιουργηθεί 

ένα µοντέλο που ονοµάζεται "ARPRO" (Allocating Resources for Profits) , το 

οποίο ουσιαστικά συνδέει τις παραµέτρους που προσδιορίζουν την 

µακρόχρονη κερδοφορία (όπως την διάρκεια του κύκλου ζωής του πελάτη, 

τα χρήµατα που δαπανώνται για την απόκτηση ή διατήρηση του πελάτη κτλ.) 

µε τους πόρους που ξοδεύει µια επιχείρηση για κάθε έναν πελάτη της καθώς 
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και τους παράγοντες που επηρεάζουν την συµπεριφορά του, µε την ανάλογη 

βαρύτητα σηµαντικότητας για κάθε µια από αυτές τις παραµέτρους (Thomas 

κ.ά., 2004).  

   Η «µονογαµία» στην κατανάλωση µιας κατηγορίας προϊόντων είναι 

δύσκολα επιτεύξιµη για τις εταιρίες αλλά και ανεπιθύµητη από πλευράς 

πελατών. Ο λόγος είναι ότι συνήθως οι πελάτες αγοράζουν ότι χρειάζονται 

και όχι ότι προσπαθεί να «υπαγορεύσει» ένα πιθανό πρόγραµµα πίστης και 

αφοσίωσης. Έτσι οι εταιρίες προσπαθούν περισσότερο να αυξήσουν το 

µερίδιο της αγοραστικής δαπάνης (Share of Wallet) των πελατών τους στις 

δικές τους κατηγορίες προϊόντων πάρα να επιτύχουν «αποκλειστικότητα», 

κάτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί. Σηµαντικό ζήτηµα αποτελεί 

και το κατά πόσο αυτά τα προγράµµατα διατήρησης πιστών πελατών είναι 

κερδοφόρα. Συµπέρασµα το οποίο είναι αρκετά δύσκολο να καταλήξει 

κάποιος αφού σπάνια τέτοια προγράµµατα κοστολογούνται πλήρως. 

Συλλέγονται πολλά και διαφορετικά δεδοµένα τα οποία είναι δύσκολο 

κάποιος να ερµηνεύσει, πολλές φορές είναι ελλιπή ή µη απαραίτητα 

δεδοµένα, εάν κάποιο τέτοιο πρόγραµµα θεωρηθεί επιτυχηµένο πολύ 

γρήγορα αντιγράφεται από τους ανταγωνιστές µε αποτέλεσµα να µην µπορεί 

να εξετασθεί πλήρως το κατά πόσο κερδοφόρο είναι, µε τι συγκρίνονται τα 

αποτελέσµατα του εκάστοτε προγράµµατος ώστε να θεωρηθούν επιτυχηµένα 

ή αποτυχηµένα κτλ (Uncles κ.ά., 2003).   

   Επενδύουµε σε ενδυνάµωση των σχέσεων µεταξύ της εταιρίας και των 

πελατών, όταν τα προγράµµατα διατήρησης της πίστης και αφοσίωσης των 

πελατών είναι ιδιαίτερα σηµαντικά για τους πελάτες, όταν η έννοια της 

«κοινότητας» είναι κυρίαρχη µεταξύ των πελατών (για παράδειγµα η 

«κοινότητα» φίλων της Harley Davidson), όταν η επιχείρηση έχει την 

δυνατότητα δηµιουργίας µιας σχέσης «εκµάθησης και παροχής 

πληροφοριών» (για παράδειγµα , η εταιρία Dell δίνει την δυνατότητα σε 

ορισµένους πελάτης της να ελέγχουν και να διαχειρίζονται µέσω ειδικού 

διαδικτυακού χώρου τις παραγγελίες τους) ή όταν τέλος οι πελάτες µιας 

συγκεκριµένης υπηρεσίας ή προϊόντος θεωρούν απαγορευτικό το κόστος 
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µεταφοράς τους σε άλλο προµηθευτή. Είτε αφορά χρηµατικό κόστος είτε 

άλλο (Lemon κ.ά., 2001). 

   Ο πιο σηµαντικός στόχος µιας επιχείρησης είναι να διατηρεί διαχρονικές 

σχέσεις µε τους πελάτες της. Οι λόγοι είναι ότι οι µακροχρόνιοι πελάτες 

τείνουν να είναι οι πιο κερδοφόροι, στοιχίζουν λιγότερα χρήµατα στην εταιρία, 

είναι λιγότερο «ευαίσθητοι» σε θέµατα τιµών, «µεταφέρουν-διαδίδουν» την 

καλή φήµη της εταιρίας (Thakur κ.ά., 2005). 

  Φαίνεται ότι υπάρχει υψηλός θετικός συσχετισµός µεταξύ της δέσµευσης 

ενός πελάτη και της πιστότητας και ικανοποίησης του σε σχέση µε τις 

προσδοκίες του (∆ηµητριάδου, 2006).  

   Σύµφωνα µε τους Reinartz κ.ά. (2000) αναλύονται τέσσερις σχετικές 

προτάσεις εργασίας σε µη συµβατικό περιβάλλον (δεν υπάρχει δέσµευση του 

πελάτη) :  

1. Υπάρχει θετική σχέση µεταξύ κερδοφορίας της επιχείρησης και 
µακρόχρονης διάρκειας παραµονής ενός πελάτη : ειδικά στις 

περιπτώσεις που ο πελάτης συνδέεται µε την επιχείρηση µε ένα συµβόλαιο ή 

µια συνδροµή (χαµηλά κόστη εξυπηρέτησης, αποδοχή πληρωµής 

υψηλότερων τιµών κτλ.). Στις περιπτώσεις όµως µη συµβατικών σχέσεων η 

παραπάνω πρόταση παύει να ισχύει όταν το κόστος εξυπηρέτησης και 

ικανοποίησης του πελάτη υπερβαίνει το περιθώριο κέρδους που 

δηµιουργείται από τον πελάτη. 

2. Τα κέρδη αυξάνουν µε την πάροδο του χρόνου : εστιάζει στην ανάλυση 

της δυναµικής που παρουσιάζουν τα κέρδη µε την πάροδο του χρόνου. 

Ισχύει όµως µόνο για τα συµβατικά περιβάλλοντα. Για παράδειγµα, µια 

εταιρία πωλήσεων µέσω καταλόγου µπορεί να εξακολουθεί να στέλνει τον 

κατάλογο προϊόντων της ακόµη και σε πελάτες που είχαν απλά κάνει µια 

µόνο αγορά κάποια στιγµή και µάλιστα µικρής αξίας. Και επίσης είναι 

άγνωστο το πότε θα ξανακάνει κάποια αγορά.  

3. Τα κόστη εξυπηρέτησης διαχρονικών  πελατών είναι χαµηλά : µπορεί 

οι παλιοί πελάτες, λόγω προηγούµενης εµπειρίας µε τα προϊόντα και τον 

τρόπο επικοινωνίας της εταιρίας, να χρειάζονται λιγότερη βοήθεια στην 

αγορά ενός προϊόντος ή να ανταποκρίνονται καλύτερα σε διάφορες 
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προωθητικές ενέργειες του µάρκετινγκ. Αυτό όµως δεν σηµαίνει απαραίτητα 

ότι ένας νέος πελάτης µπορεί να είναι πιο ακριβός από έναν παλιότερο. Ο 

παλιότερος πελάτης εν τέλει µπορεί να κοστίζει περισσότερο όταν συµµετέχει 

σε κάποιο πρόγραµµα ανταµοιβής.  

4. Οι διαχρονικοί πελάτες είναι λιγότερο «ευαίσθητοι» σε υψηλές τιµές : 

όταν οι µακροχρόνιοι πελάτες πραγµατοποιούν έναν αριθµό αγορών 

συγκεκριµένης χρηµατικής αξίας τείνουν να κάνουν µεγαλύτερη φασαρία 

ακόµη και για µια µικρή αύξηση. Αυτό συµβαίνει γιατί µε τα χρόνια οι πελάτες 

µαθαίνουν να εµπιστεύονται άγνωστες ή φθηνότερες µάρκες προϊόντων.  

Σε κάθε εταιρία πάντα υπάρχει ένα ποσοστό των πελατών της που 

πληρώνουν τα λιγότερα χρήµατα και αυτό, µάλλον, δεν έχει να κάνει µε το 

χρονικό διάστηµα που είναι κάποιος πελάτης.  

   Πάντως γενικά µπορεί να αναφερθεί είναι ότι ανεξάρτητα από τις 

επενδύσεις που πιθανόν γίνουν στην διοίκηση πελατειακών σχέσεων αλλά 

και σε ενέργειες αύξησης των διασταυρούµενων πωλήσεων µπορεί να µην  

παρουσιαστεί κάποια αισθητή διαφορά µεταξύ των ανταγωνιστών σε 

επίπεδο αφοσίωσης και πίστης των πελατών ( Mundt κ.ά., 2006).  

 
2.4. ∆είκτες διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) 
  

        Στην συνέχεια της εργασίας παρουσιάζεται µια αναλυτική βιβλιογραφική 

επισκόπηση των δεικτών CRM. Βασίζεται σε θεωρητικό υπόβαθρο και στόχο 

έχει να βοηθήσει τον αναγνώστη να αποκοµίσει µια ολοκληρωµένη εικόνα. 

Το τελευταίο µέρος της ενότητας είναι αφιερωµένο στην παράµετρο γνωστή 

σαν «διάδοση φήµης δια στόµατος» (Word of Mouth). 

       Οι δείκτες µάρκετινγκ, διαχρονικά, κατατάσσονται σε τέσσερις βασικές 

κατηγορίες (Kumar & Reinartz., 2006) : 

1. Παραδοσιακοί δείκτες µάρκετινγκ   

      α)    Μερίδιο αγοράς (Market Share) 

      β)    Ανάπτυξη πωλήσεων (Sales Growth) 

2. Πρωταρχικοί πελατο-κεντρικοί δείκτες µάρκετινγκ 

      α)    Απόκτηση πελατών (Acquisition Rate) 
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      β)    Κόστος απόκτησης πελατών (Acquisition Cost) 

      γ)    ∆ιατήρηση πελατών (Retention Rate) 

      δ)    Επιβίωση πελατών (Survival Rate) 

      ε)    Πιθανότητα ένας πελάτης να παραµείνει ενεργός - P (Active) 

      ζ)   ∆ιάρκεια «ζωής» πελατών (Customer Lifetime)  

      η)   Επανάκτηση πελατών (Win back Rate) 

3. ∆ηµοφιλείς δείκτες βασιζόµενοι σε πελατο-κεντρικές αξίες 

      α)   Μερίδιο αγοράς µάρκας (Share of Category Requirement) 

      β)   Μέγεθος πορτοφολιού (Size of Wallet) 

      γ)   Μερίδιο Αγοραστικής ∆απάνης (Share of Wallet) 

4. Στρατηγικοί δείκτες πελατο-κεντρικών αξιών 

     α)    Προηγούµενη αξία πελατών (Past Customer Value) 

     β)  Πρόσφατη Εντολή αγοράς – Συχνότητα αγορών – Χρηµατική αξία 

αγορών      (RFM Value) 

     γ)    ∆ιαχρονική αξία πελάτη (Customer Lifetime Value) και Αξία της 

πελατειακής επένδυσης (Customer Placement Value, CPV) 

     δ)   Αξία Πελατείας της Επιχείρησης (Customer Equity) 

 

2.4.1. Παραδοσιακοί δείκτες µάρκετινγκ 
 
2.4.1.1.  Μερίδιο Αγοράς (Market Share) 
 
Αποτελεί έναν από τους πρώτους, κλασσικούς, πλέον δείκτες. ∆είκτης που 

αποτέλεσε βασικό πυλώνα του σχεσιακού µάρκετινγκ. Ορίζεται σαν το 

µερίδιο πωλήσεων που κατέχει µια εταιρία σε σχέση µε όλες τις υπόλοιπες 

εταιρίες, καθ’ όλο το εύρος των πελατών σε µια ορισµένη αγορά (Kumar & 

Reinartz, 2006). Έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει θετική σχέση µεταξύ της 

απόδοσης µιας επιχείρησης και του τρόπου λειτουργίας της µε βάση τον 

προσανατολισµό της αγοράς (Sina κ.ά., 2005). Η διάρκεια της σχέσης ενός 

πελάτη µε µια επιχείρηση επηρεάζει σηµαντικά το µερίδιο της αγοράς που 

κατέχει η επιχείρηση αυτή. Όσο µεγαλύτερης διάρκειας είναι η σχέση πελάτη-

εταιρίας τόσο αυξάνεται και το µερίδιο αγοράς που η εταιρία κατέχει   
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(Zineldin , 2006). Ο δείκτης του µεριδίου αγοράς µπορεί να αποδώσει µια 

γενική εικόνα µόνο όσον αφορά την απόδοση µιας κατηγορίας προϊόντων και 

όχι το πώς κατανέµονται οι πωλήσεις της συγκεκριµένης κατηγορίας 

προϊόντων µεταξύ των πελατών (Kumar & Reinartz, 2006). Ορίζεται σαν το 

µερίδιο των πωλήσεων που κατέχει µια εταιρία συγκριτικά µε τις πωλήσεις 

των υπόλοιπων εταιριών σε µια δεδοµένη αγορά. Ένας από τους τύπους 

που αποτυπώνει τον συγκεκριµένο δείκτη σε ποσοστό είναι ο ακόλουθος 

(Kumar & Reinartz, 2006) :                                                                                                         

Μερίδιο Αγοράς (%) µιας επιχείρησης (j) =100 x [Sj / ΣSj] [1] 

Όπου : 

 j = επιχείρηση 

S = πωλήσεις 

ΣSj = άθροισµα των πωλήσεων όλων των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο 

 

2.4.1.2. Ανάπτυξη Πωλήσεων (Sales Growth) 
 
Ένας ακόµη κλασσικός δείκτης είναι η ανάπτυξη των πωλήσεων µιας 

επιχείρησης. Εύκολα και γρήγορα µπορεί να γίνει αντιληπτή, µέσω του 

συγκεκριµένου δείκτη, η κατάσταση στην οποία βρίσκεται µια επιχείρηση 

καθώς και τρέχουσα απόδοση της (Kumar & Reinartz, 2006). Αρκεί µόνο µια 

σύγκριση µεταξύ του δείκτη της αύξησης πωλήσεων µεταξύ των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο.  Μετριέται σε 

ποσοστό και ουσιαστικά συγκρίνει τον όγκο ή την αξία των πωλήσεων µιας 

επιχείρησης µιας ορισµένης περιόδου σε σύγκριση µε µια άλλη χρονική 

περίοδο. Ο τύπος που αποδίδει τον δείκτη «Αύξηση Πωλήσεων» είναι ο 

ακόλουθος (Kumar & Reinartz, 2006) :  

Αύξηση Πωλήσεων σε µια χρονική περίοδο t (%) = [∆Sjt / Sjt-1] [2] 

Όπου : 

J = η επιχείρηση 

   J 

  j=1 
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Sjt = η µεταβολή στις πωλήσεις κατά την χρονική περίοδο t σε σχέση µε την 

περίοδο t – 1 

Sjt-1= οι πωλήσεις κατά την χρονική περίοδο t – 1 

 

Και οι δύο προαναφερόµενοι δείκτες µπορούν σχετικά εύκολα να 

υπολογιστούν από µια επιχείρηση και σχετίζονται άµεσα µε την οικονοµική 

απόδοση µιας εταιρίας. Στην συνέχεια αναδιπλώνονται δείκτες διοίκησης 

πελατειακών σχέσεων που είναι σαφώς πελατοκεντρικοί. 

 

2.4.2. Πρωταρχικοί πελατο-κεντρικοί δείκτες µάρκετινγκ 
 
2.4.2.1. Απόκτηση Πελατών (Acquisition Rate) 
 
Αποτυπώνεται σε ποσοστό επί τοις εκατό και εκφράζει την αναλογία των 

νέων πελατών που αποκτήθηκαν σε σύγκριση µε τον αριθµό των 

υποψηφίων πελατών στους οποίους «στόχευσε» µια εταιρία.  Για 

παράδειγµα, µια εταιρία κινητής τηλεφωνίας µέσω µιας γραπτής καµπάνιας 

απευθύνθηκε σε εκατό χιλιάδες νέους υποψήφιους πελάτες. Από τους εκατό 

χιλιάδες οι πέντε χιλιάδες τελικά έγιναν πελάτες της. Αυτό σηµαίνει ότι ο 

δείκτης αυτός είναι 5%. Σύµφωνα βέβαια µε τους Kumar & Reinartz (2006) 

όρος «απόκτηση νέων πελατών» ποικίλει ανάλογα µε το αντικείµενο 

πώλησης της εκάστοτε εταιρίας. Έτσι για µια εταιρία κινητής τηλεφωνίας νέοι 

πελάτες θεωρούνται εκείνοι που θα πραγµατοποιήσουν µια νέα τηλεφωνική 

σύνδεση. Για µια εµπορική επιχείρηση , οι αρχικές παραγγελίες που θα 

πραγµατοποιηθούν µέσα στα πλαίσια µιας συγκεκριµένης διαφηµιστικής 

καµπάνιας µέσω ταχυδροµείου κ.ο.κ.  Ο δείκτης της απόκτησης πελατών 

ανήκει, µεταξύ άλλων , σε µια κατηγορία διακριτών (ή συµπεριφορικών) 

δεικτών, γιατί µπορεί εύκολα να υπολογιστεί αφού βασίζεται σε συγκεκριµένα 

αριθµητικά δεδοµένα και έχει σαφώς αποδειχθεί ότι επηρεάζει τα οικονοµικά 

αποτελέσµατα µιας επιχείρησης (Gupta & ZeithamI, 2006). Σαν νέος πελάτης 

θεωρείται και ο πρώην πελάτης που επέστρεψε σε µια επιχείρηση (Gupta & 

ZeithamI, 2006). Υφίσταται άµεση σύνδεση µεταξύ της απόκτησης πελατών 
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και της µακροχρόνιας κερδοφορία µετρώντας την επίδραση που έχει η 

απόκτηση ενός πελάτη στην αξία της επιχείρησης (Villanueva κ.ά., 2008).  

Εκφράζεται σε ποσοστό και ουσιαστικά αποδίδει την αναλογία των πελατών 

που κατάφερε να προσελκύσει µια επιχείρηση σε σχέση µε το σύνολο των 

πελατών στους οποίους αρχικά στόχευε. Ο τύπος που αποδίδει τον 

συγκεκριµένο δείκτη είναι ο ακόλουθος (Kumar κ.ά., 2006):  

 

Ποσοστό Απόκτησης Πελατών (%) = 100  Χ  

 

 

2.4.2.2. Κόστος απόκτησης πελατών (Acquisition Cost) 
 
Εκφράζεται σε χρηµατικές µονάδες και ουσιαστικά υπολογίζει το χρηµατικό 

κόστος απόκτησης νέων πελατών προς τον αριθµό των νέων αποκτηθέντων 

πελατών (Kumar & Reinartz, 2006). Έτσι για να συνεχίσουµε το παράδειγµα 

της κινητής τηλεφωνίας που αναφέρθηκε πιο πριν, αν υποθέσουµε ότι τα 

χρήµατα που ξοδεύτηκαν στην συγκεκριµένη προωθητική ενέργεια ήταν 

πενήντα χιλιάδες ευρώ και οι νέοι πελάτες ήταν πέντε χιλιάδες τότε το κόστος 

απόκτησης ενός πελάτη ήταν δέκα ευρώ (50.000/5.000 = 10). Η χρήση 

µονοδιάστατων καναλιών επικοινωνίας (για παράδειγµα µόνο έντυπη 

διαφήµιση) βοηθάει πολύ στην µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια του 

συγκεκριµένου δείκτη. Όσο τα κανάλια προώθησης πληθαίνουν τόσο πιο 

δύσκολο είναι να προκύψει µια ακριβής εκτίµηση του κόστους απόκτησης 

νέων πελατών. Αν είναι ενεργές µια τηλεοπτική και µια έντυπη προωθητική 

ενέργεια είναι δύσκολο να γνωρίζει κανείς πόσους νέους πελάτες απέκτησε 

µέσω του πρώτου µέσου και πόσους µέσου του δεύτερου (Kumar & 

Reinartz, 2006). Εκφράζεται µε τον ακόλουθο τύπο (Kumar & Reinartz, 

2006): 

 

Κόστος Απόκτησης Πελατών (€)  =  

 

 

Συνολικός αριθµός υποψηφίων 

πελατών 

Αριθµός αποκτηθέντων πελατών 

∆απάνη χρηµάτων για την απόκτηση πελατών  

Αριθµός αποκτηθέντων πελατών 

[3]

[4]
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2.4.2.3.  ∆ιατήρηση πελατών (Retention Rate) 
 
Η καλή πορεία του συγκεκριµένου δείκτη επηρεάζει καθοριστικά την εν γένει 

ανάπτυξη µιας επιχείρησης (Zahay κ.ά., 2010). Το όχηµα µέσω του οποίου 

«κινείται» ο δείκτης της διατήρησης των πελατών είναι τα λεγόµενα 

«προγράµµατα πιστότητας ή διατήρησης πελατών» τα οποία και βοηθούν 

στην µείωση της αποσκίρτησης των πελατών σε άλλες επιχειρήσεις (Jain 

κ.ά., 2003). Εκφράζεται σε ποσοστό και ορίζεται σαν την µέση πιθανότητα 

πραγµατοποίησης µιας αγοράς ενός πελάτη από µια συγκεκριµένη 

επιχείρηση κατά την χρονική περίοδο (t) , µε την προϋπόθεση ότι ο 

συγκεκριµένος πελάτης έχει πραγµατοποιήσει ήδη µια αγορά κατά την 

τελευταία χρονική περίοδο (t-1). Ο τύπος που αποτυπώνει τον συγκεκριµένο 

δείκτη είναι ο ακόλουθος (Kumar & Reinartz., 2006):  

 

 

Ποσοστό ∆ιατήρησης Πελατών (%) =   

 

Υπάρχουν δύο ακόµη τρόποι για να υπολογίσουµε το ποσοστό διατήρησης 

των πελατών. Ο ένας συνδέεται µε τον µέσο χρόνο διάρκειας της «ζωής» 

ενός πελάτη  (εννοώντας βέβαια το µέσο χρόνο παραµονής του πελάτη σε 

µια επιχείρηση). Ο τύπος είναι ο ακόλουθος (Kumar & Reinartz., 2006) : 

 

Ποσοστό ∆ιατήρησης Πελατών = 1 – (      ) 
Ο δεύτερος τρόπος σχετίζεται µε τον µέσο όρο αποσκίρτησης των πελατών 

µε την προϋπόθεση όµως ότι τον γνωρίζουµε. Ο τύπος είναι ο εξής  (Kumar 

& Reinartz., 2006) : 

 

Μέσος Όρος ∆ιατήρησης Πελατών (%) = 1 – Μέσο όρο αποσκίρτησης 

πελατών 

 

Αριθµός πελατών  µε διαδοχικές αγορές κατά χρόνο (t)  

Αριθµός πελατών µε διαδοχικές αγορές κατά χρόνο (t-1) 

Αριθµός πελατών µε διαδοχικές αγορές κατά χρόνο (t-1) 

 Χ 100

1
Μέσος χρόνος 

διάρκειας «ζωής» 

[5]

[6] 

[7]
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Και οι δύο δείκτες, ποσοστό διακράτησης και ποσοστό αποσκίρτησης 

πελατών είναι αλληλένδετοι. Ο ένας δείκτης χρησιµοποιείται για να 

υπολογιστεί ο άλλος. Καλό θα ήταν πάντως να χρησιµοποιείται ο ένας κάθε 

φορά.  

 

2.4.2.4. Επιβίωση πελατών (Survival Rate) 
 

Υποδεικνύει την αναλογία των πελατών που έχουν επιβιώσει, οι οποίοι 

παρέµειναν πελάτες µίας επιχείρησης για µια χρονική περίοδο t από την 

αρχή της παρακολούθησης της αγοραστικής συµπεριφοράς των 

συγκεκριµένων πελατών. Παρέχει σε µια επιχείρηση τον απόλυτο αριθµών 

των πελατών της που έχουν επιβιώσει για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. 

Μετριέται σε ποσοστό, συνδέεται άµεσα µε τον δείκτη «∆ιατήρησης 

Πελατών» και αποτυπώνεται στον ακόλουθο τύπο (Kumar & Reinartz, 2006):  

 

Ποσοστό Επιβίωσης Πελατώνt (%) =  

100 Χ Ποσοστό ∆ιατήρησης Πελατώνt  Χ Ποσοστό Επιβίωσης Πελατώνt-1 

 

2.4.2.5.  Πιθανότητα ένας πελάτης να παραµείνει ενεργός - P (Active) 

 
Ο συγκεκριµένος δείκτης είναι πολύ σηµαντικός γιατί κάθε επιχείρηση θέλει 

να γνωρίζει πότε υπάρχει πιθανότητα ένας πελάτης της να προχωρήσει σε 

µια συναλλαγή σε µια ορισµένη χρονική περίοδο. Ο δείκτης της πιθανότητας 

ένας πελάτης να είναι ενεργός αποτυπώνεται στον ακόλουθο τύπο (Kumar & 

Reinartz, 2006) :  

 

P (Active) = Tn 

 

Όπου :  

n είναι ο αριθµός των συναλλαγών (αγορών) σε µια ορισµένη χρονική 

περίοδο 

[8]

[9]
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T είναι ο χρόνος της τελευταίας (πιο πρόσφατης) συναλλαγής (αγοράς) του 

πελάτη  

 

2.4.2.6. ∆ιάρκεια «ζωής» πελατών (Customer Lifetime) 
 
Ο υπολογισµός της διάρκειας «ζωής» των πελατών είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικός για τον υπολογισµό του δείκτη της «∆ιαχρονικής αξίας του 

πελάτη». Η ιδιαιτερότητα που υφίσταται εδώ έγκειται στις περιπτώσεις όπου 

ο πελάτης δεν έχει δεσµευτεί µε κάποιας µορφής συµβόλαιο / συνδροµή ή 

κάποια άλλου είδους υποχρεωτικής παραµονής ή επιπέδου χρήσης των 

προϊόντων / υπηρεσιών. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει η επιχείρηση να 

προβλέψει την διάρκεια «ζωής» του πελάτη. Ο τύπος που αποτυπώνει τον 

µέσο χρόνο «ζωής» ενός πελάτη είναι ο ακόλουθος (Kumar & Reinartz, 

2006) :  

 

Μέση ∆ιάρκεια «Ζωής» Πελάτη =  

 

Όπου :  

N = ο αριθµός των πελατών 

t = η χρονική περίοδος 

 

Η ικανοποίηση ή όχι του πελάτη επηρεάζει την διάρκεια «ζωής» ενός πελάτη. 

Μάλιστα η συνολική ικανοποίηση , εφόσον υφίσταται επαναλαµβανόµενη 

συναλλαγή, έχει την µεγαλύτερη επίδραση στην διάρκεια ζωής της σχέσης 

πελάτη-εταιρία σύµφωνα µε τους Olsen & Johnson (αναφέρεται στους  Zorn 

και Jarvis, 2010). Οι πελάτες µε την µεγαλύτερη διάρκεια ζωής (πελατειακής 

σχέσης) είναι εκείνοι που παρουσιάζουν µια µέση συχνότητα αγορών και 

εποµένως είναι οι πιο κερδοφόροι (Kumar & Reinartz, 2003). 

 

 

 

 

Σ
 
Πελατών που παρέµειναν

t 
X

 
Αριθµό Χρονικών Περιόδων 

  

 Τ 
 

t=1 

Ν 

[10]
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  Σ   Σ V
ij 

  i=1    j=1 

2.4.2.7. Επανάκτηση πελατών (Win back Rate) 
 
Αποτελεί ουσιαστικά τµήµα της διαδικασίας απόκτησης πελατών. Εκφράζεται 

µε την αναλογία των πελατών που είχαν αποσκιρτήσει παλαιότερα από µια 

επιχείρηση και επανήλθαν σε κάποια επόµενη χρονική περίοδο. Προϋποθέτει 

βέβαια ότι η επιχείρηση έχει την δυνατότητα να εντοπίζει τους παλαιότερους 

πελάτες της που επανέρχονται σε αυτήν (Kumar & Reinartz, 2006).  

 

2.4.3. ∆ηµοφιλείς δείκτες βασιζόµενοι σε πελατο-κεντρικές 
αξίες 
 

2.4.3.1. Μερίδιο αγοράς µάρκας (Share of Category Requirement) 
 
Υπολογίζει τον όγκο αγορών (σε ποσοστό) ολόκληρης της πελατειακής 

βάσης µίας επιχείρησης ο οποίος αντιστοιχεί σε µια συγκεκριµένη κατηγορία 

προϊόντων – υπηρεσιών της ίδιας της επιχείρησης. Ο τύπος που αποτυπώνει 

τον συγκεκριµένο δείκτη είναι ο εξής (Kumar & Reinartz, 2006) :  

 

 

 

Μερίδιο Αγοράς Μάρκας (%) =  

 

Όπου:  

j = η εκάστοτε επιχείρηση 

V = ο όγκος αγορών 

i = ο αριθµός των πελατών που αγοράζει την συγκεκριµένη µάρκα προϊόντος 

Το  αντιπροσωπεύει το άθροισµα των αγορών που έγινα από όλους 

τους i πελάτες της επιχείρησης j 

Το           αντιπροσωπεύει το άθροισµα των αγορών που 

πραγµατοποιήθηκαν από όλους τους i πελάτες όλων των j επιχειρήσεων. 

Εκτός από την προαναφερόµενη, σύγχρονη, περιγραφή του δείκτη «Μερίδιο 

αγοράς µάρκας» υφίσταται ακόµη µια που αξίζει να αναφερθεί. 

ΣV
ij 

i=1 

 Σ  ΣV
ij 

i=1    j=1

  I 

I        J 

Σ 

i 1

  I 

Ι J 

[11]
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Χρονολογείται από το 1996 και αναφέρει ότι ο συγκεκριµένος δείκτης µετράει 

το µερίδιο αγοράς που κατέχει κάθε µάρκα µεταξύ των νοικοκυριών που 

έχουν αγοράσει µια συγκεκριµένη µάρκα προϊόντος τουλάχιστον µια φορά 

κατά την διάρκεια ενός ορισµένου χρονικού διαστήµατος. Ο τύπος που 

αποτυπώνει την παραπάνω περιγραφή είναι ο ακόλουθος (Bhattacharya 

κ.ά., 1996) :  

 

 
 Όπου : 

SCRhi (T) = το µερίδιο αγοράς µάρκας στα νοικοκυριά h της µάρκας i κατά 

την διάρκεια του χρονικού διαστήµατος Τ 

qhi (t) = η ποσότητα αγοράς της µάρκας i από τα νοικοκυριά h κατά την 

περίστασης αγοράς t (όπου t είναι ένας δείκτης όλων των περιστάσεων 

αγοράς κατά το χρονικό διάστηµα Τ) 

j = ο δείκτης όλων των µαρκών εντός της συγκεκριµένης κατηγορίας 

προϊόντος  

   Στην συνέχεια εξετάζεται ο συσχετισµός (θετικός ή αρνητικός) που 

υφίσταται µεταξύ του δείκτη «Μερίδιο αγοράς µάρκας» και τεσσάρων 

µεταβλητών του µίγµατος µάρκετινγκ (Bhattacharya κ.ά., 1996). 

 1. Μέση τιµή προϊόντος : Υπολογίζεται µε το ύψος των χρηµάτων που 

ξοδεύονται ανά συναλλαγή στην συγκεκριµένη κατηγορία προϊόντων. Η 

σχέση είναι διπλής όψεως, είναι θετική γιατί ο πελάτης αγοράζει ακριβότερα 

µια συγκεκριµένη µάρκα γιατί θεωρεί ότι είναι καλύτερης ποιότητας σε σχέση 

µε τις υπόλοιπες µάρκες της ίδιας κατηγορίας προϊόντων. Είναι και αρνητική 

γιατί αν η τιµή µιας συγκεκριµένης µάρκας µειωθεί λόγω µιας προσφοράς για 

παράδειγµα, τότε θα την αγοράσουν (θεωρώντας ότι είναι καλύτερης 

ποιότητας) και πελάτες που δεν θα την αγόραζαν υπό κανονικές συνθήκες. 

Εποµένως, θα έχουµε ένα υψηλό δείκτη «µεριδίου αγοράς µάρκας» ο οποίος 

θα έχει διαµορφωθεί από µια µεγαλύτερη βάση πελατών οι οποίοι όµως 

σπάνια αγοράζουν την συγκεκριµένη µάρκα.  

[12]
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   2. Προωθητικές ενέργειες λιανεµπορίου : υπολογίζει το ποσοστό των 

συνολικών πωλήσεων µιας µάρκας για την οποία υφίσταται µια προωθητική 

ενέργεια από έναν λιανοπωλητή σε σχέση µε τις υπόλοιπες µάρκες της ίδιας 

κατηγορίας προϊόντων. Έτσι, είτε επηρεάζεται ο αριθµός των 

επαναλαµβανόµενων αγορών από τους καταναλωτές που ήταν ήδη 

αγοραστές της συγκεκριµένης µάρκας είτε µπορεί προσωρινά να 

προσελκύσει νέους αγοραστές. Παρόλο που φαίνεται να υφίσταται µια 

αρνητική σχέση µεταξύ της συχνότητας αγοράς µιας µάρκας και του δείκτη 

«Μερίδιο αγοράς µάρκας» δεν αποδεικνύεται απόλυτα. 

   3. Μείωση τιµών µέσω προσφορών : κάθε πελάτης για κάθε µάρκα έχει 

σχηµατίσει στο µυαλό του µια «τιµή αναφοράς». Πόσο δηλαδή περιµένει  ή 

θεωρεί ότι θα κοστίζει ένα προϊόν. Εάν λοιπόν µια επιχείρηση , στα πλαίσια 

των προσφορών που κάνει , µειώσει την τιµή µιας µάρκας κάτω από την 

«τιµής αναφοράς» που έχει σχηµατίσει ο πελάτης τότε είναι πολύ πιθανόν ότι 

ο πελάτης αυτός δεν θα αγοράζει την συγκεκριµένη µάρκα όταν δεν είναι σε 

προσφορά. Οπότε η σχέση εδώ αποδεικνύεται απόλυτα αρνητική.         

   4. ∆ιαθεσιµότητα προϊόντων : η σχέση εδώ είναι θετική γιατί όταν 

συζητάµε για µάρκες ευρείας διανοµής, η επιχείρηση δεν χάνει τις 

ενδεχόµενες πωλήσεις που θα είχε λόγω µη διαθεσιµότητας. Επίσης, τα 

µικρά καταστήµατα πάντα προτιµούν , εις βάρος άλλων µαρκών, να φέρνουν 

στα ράφια των µαγαζιών τους εκείνες τις µάρκες που προτιµούν περισσότερο 

οι πελάτες τους.   

 

2.4.3.2. Μέγεθος πορτοφολιού (Size of Wallet) 
 

Αντιπροσωπεύει το σύνολο των χρηµάτων που ξοδεύει ένας πελάτης σε µια 

κατηγορία προϊόντων ή υπηρεσιών. Μετριέται σε χρηµατικές µονάδες και 

αποτυπώνεται στον τύπο (Kumar & Reinartz, 2006) :  

 

Μέγεθος Πορτοφολιού (€) = ΣSj 

 

Όπου : 

  J 

j=1 

[13]
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    j=1 
Σ 
 J 

= το άθροισµα των πωλήσεων (σε χρήµατα) από όλες τις J εταιρίες 

που πουλάνε µια συγκεκριµένη κατηγορία προϊόντων στον πελάτη 

Sj = οι πωλήσεις της συγκεκριµένης επιχείρησης προς τον συγκεκριµένο 

πελάτη 

j = η υπό εξέταση επιχείρηση 

Σ   αντιπροσωπεύει το άθροισµα των πωλήσεων µια συγκεκριµένης  

j=1 

κατηγορίας προϊόντων ή υπηρεσιών από όλες τις επιχειρήσεις που πουλάνε 

την συγκεκριµένη κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών στον εκάστοτε υπό 

εξέταση πελάτη. Φυσικά η κάθε επιχείρηση θέλει να έχει όσο το δυνατόν 

µεγαλύτερο µέρος του «πορτοφολιού» των πελατών της. Αποτελεί κριτικής 

σηµασίας δείκτης ειδικά στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που θέλουν να 

δηµιουργήσουν ή να διατηρήσουν κερδοφόρες πελατειακές σχέσεις (Kumar 

& Reinartz, 2006).   

 

2.4.3.3. Μερίδιο αγοραστικής δαπάνης (Share of Wallet) 
 

Η αναλογική ποσοστιαία χρηµατική αξία που δαπανά ένας πελάτης για την 

αγορά µιας συγκεκριµένης κατηγορίας προϊόντων (για παράδειγµα προϊόντα 

µαναβικής) από µια συγκεκριµένη επιχείρηση, σε σχέση µε το σύνολο των 

χρηµάτων που δαπανά για την προµήθεια προϊόντων της συγκεκριµένης 

κατηγορίας από όλους τους προµηθευτές – επιχειρήσεις που χρησιµοποιεί. 

Ο δείκτης αυτός αποτυπώνεται από τον ακόλουθο τύπο (Kumar κ.ά., 2006) :  

  

 

Μερίδιο αγοραστικής δαπάνης (%) =  

 

Όπου :  

S = οι πωλήσεις (σε χρήµατα) στον πελάτη 

j = η εκάστοτε επιχείρηση  

 

 

 

   J 

Sj 

ΣSj 

 J 

    j=1 

[14]
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Σύµφωνα µε τους Kumar & Reinartz (2006) όταν έχουµε να κάνουµε µε 

µικρές αγορές τότε σαφώς µας ενδιαφέρει η συχνότητα των αγορών οπότε 

και ο καταλληλότερος δείκτης µέτρησης είναι αυτός της ζήτησης για µια 

κατηγορία προϊόντων. Ενώ όταν µιλάµε για µεγάλες αγορές µας ενδιαφέρει ο 

δείκτης µερίδιο αγοραστικής δαπάνης γιατί µας ενδιαφέρει το πόσα ξοδεύει ο 

πελάτης. Μπορεί δύο πελάτες να έχουν το ίδιο µερίδιο αγοραστικής δαπάνης 

αλλά ο ένας να είναι πιο περιζήτητος σαν πελάτης λόγω των ποσών που 

δαπανά. Συνεπώς, θα πρέπει για έναν πελάτη να υπολογίζονται και οι δύο 

δείκτες ταυτόχρονα. Ο δείκτης µερίδιο αγοραστικής δαπάνης είναι ενδεικτικός 

της πιστότητας ενός πελάτη και µπορεί να κατευθύνει µια επιχείρηση σε 

ποιους πελάτες να «στοχεύσει». Σαφώς όµως δεν αποτελεί ένδειξη για το 

ύψος των µελλοντικών κερδών που θα αποφέρει ένα πελάτης.  

   Η «µονογαµία» στην κατανάλωση µιας κατηγορίας προϊόντων είναι 

δύσκολο να επιτευχθεί από µια εταιρία µιας και δεν είναι επιθυµητή από τους 

πελάτες. Συνήθως οι πελάτες αγοράζουν ότι χρειάζονται και όχι ότι 

προσπαθεί να «υπαγορεύσει» ένα πρόγραµµα πίστης και αφοσίωσης. Έτσι 

οι εταιρίες προσπαθούν περισσότερο να αυξήσουν το µερίδιο της 

αγοραστικής δαπάνης των πελατών τους στις κατηγορίες προϊόντων τους 

πάρα να επιτύχουν «αποκλειστικότητα» (Uncles κ.ά., 2003). 

   Η ικανοποίηση του πελάτη είναι περισσότερο συνδεδεµένη µε το µερίδιο 

αγοραστικής δαπάνης στην περίπτωση κερδοφόρων πελατών από ότι είναι 

σε µη κερδοφόρους πελάτες. Αυτό σηµαίνει ότι για την κατηγορία των µη 

κερδοφόρων πελατών το που θα δαπανήσουν τα χρήµατα τους επηρεάζεται 

από άλλους παράγοντες και όχι από την εξυπηρέτηση πελατών και µια 

ικανοποιητική εµπειρία (Keiningham κ.ά., 2005). 
 
2.4.4. Στρατηγικοί δείκτες πελατο-κεντρικών αξιών 
 
2.4.4.1. Προηγούµενη αξία πελατών (Past Customer Value) 
 

Υπολογίζει την συνολική συνεισφορά ενός πελάτη σε µια επιχείρηση 

(συνεισφορά πελάτη στο κέρδος λόγω των αγορών που έχει κάνει ) στο 
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παρελθόν για να προβλέψει την αξία του στο µέλλον, το πόσο «κερδοφόρος» 

θα είναι. Ο τύπος που εκφράζει τον παραπάνω δείκτη είναι ο εξής (Kumar & 

Reinartz, 2006) :  

 

Προηγούµενη αξία πελατών = Σ GCin X (1 + r)n 

Όπου :  

i = ο αριθµός που αντιπροσωπεύει τον πελάτη  

r = ένα ποσοστό έκπτωσης (π.χ. 15% τον χρόνο ή 1, 25% τον µήνα) 

n = ο αριθµός των χρονικών περιόδων πριν της τρέχουσας κατά την οποία 

πραγµατοποιήθηκε η αγορά 

GCin= η µικτή συνεισφορά της συναλλαγής του νιοστού πελάτη (που 

αντιπροσωπεύεται από το i) σε µια νιοστή (n) χρονική περίοδο 

   Σύµφωνα µε τους Kumar & Reinartz (2006), µε βάση το τελικό αποτέλεσµα 

για τον κάθε πελάτη ξεχωριστά µπορεί να δηµιουργηθεί µια λίστα 

«προτεραιότητας» του πελάτη µε την υψηλότερη αξία προς την χαµηλότερη. 

Έτσι θα η επιχείρηση θα µπορεί να προσανατολίζεται σε εκείνους τους 

πελάτες που βρίσκονται υψηλά στην λίστα. Βέβαια, η συγκεκριµένη µέθοδος 

δεν λαµβάνει υπόψη όλες τις παραµέτρους όπως για παράδειγµα το εάν ο 

πελάτης θα είναι ενεργός στο µέλλον ή τα χρήµατα που πιθανόν θα 

δαπανήσει στο µέλλον ώστε να διασφαλίσουµε την διατήρηση του. 

  

2.4.4.2. Πρόσφατη Εντολή αγοράς – Συχνότητα αγοράς – Χρηµατική 
αξία αγοράς (RFM Value) 
 

Η συγκεκριµένη «τριλογία» δεικτών αντικατοπτρίζει την συναλλακτική 

συµπεριφορά και την αξία του πελάτη.  

Ο δείκτης της πρόσφατης εντολή αγοράς αποτυπώνει το πότε προχώρησε 

σε κάποια αγορά ο πελάτης την τελευταία φορά, δηλαδή απεικονίζει την πιο 

πρόσφατη αγορά του πελάτη.  

Ο δείκτης της συχνότητας υπολογίζει το πόσο συχνά αγοράζει ένας πελάτης 

από µια επιχείρηση εντός ενός ορισµένου χρονικού διαστήµατος. 

    n=1 

      n 
[15]
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Ο δείκτης της χρηµατικής αξίας αγορών απεικονίζει το πόσα χρήµατα 

δαπανά ένας πελάτης, κατά µέσο όρο, σε µια αγορά του.  

   Υπάρχουν δύο τρόποι υπολογισµού των τριών αυτών δεικτών (Kumar κ.ά., 

2006). Ο πρώτος περιλαµβάνει την οµαδοποίηση των στοιχείων σε πέντε 

οµάδες. Στην πρώτη οµάδα ανήκαν οι πελάτες µε την πιο πρόσφατη αγορά, 

την µεγαλύτερη συχνότητα και το µεγαλύτερο ύψος δαπάνης χρηµάτων. 

Ανάλογα, στην πέµπτη οµάδα εκείνοι οι πελάτες µε την παλαιότερη χρονικά 

αγορά, την µικρότερη συχνότητα και το µικρότερο ύψος δαπάνης χρηµάτων. 

Ο δεύτερος τρόπος χρησιµοποιεί τεχνικές παλινδρόµησης για να υπολογίσει 

αναλογικές βαρύτητες για κάθε ένα δείκτη. Όσο µεγαλύτερο είναι το 

άθροισµα των πόντων τόσο πιο «κερδοφόρος» προβλέπεται να είναι ο 

πελάτης στο µέλλον. Η συγκεκριµένη µέθοδος είναι πιο ευέλικτη και µπορεί 

πιο εύκολα να εφαρµοστεί σε κάθε είδος επιχείρησης.  

   Η πρόβλεψη απώλειας ενός πελάτη µε βάση την παρακολούθηση της 

αγοραστικής του συµπεριφοράς είναι εύκολη όσον αφορά επιχειρήσεις που 

συνδέονται µε τους πελάτες τους µε την µορφή κάποιου συµβολαίου ή 

συνδροµής  αφού ο πελάτης απλά διακόπτει το συµβόλαιο του ή δεν 

ανανεώνει την συνδροµή του. Σε αντίθεση µε τις επιχειρήσεις όπου ο 

πελάτης δεν δεσµεύεται µε κάποιον τρόπο, οπότε και δεν µπορεί να 

αναγνωριστεί άµεσα ότι ένας πελάτης έχει αποχωρήσει. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις η εταιρία θα πρέπει να παρακολουθεί το συγκεκριµένο δείκτη 

όπως αναφέρουν οι Bolton κ.ά., Lopez κ.ά. (αναφέρεται στους Zorn & Jarvis, 

2010). Με αυτό τον τρόπο θα µπορούν να εντοπίζονται οι πελάτες µε χαµηλό 

τον συγκεκριµένο δείκτη και να δροµολογούνται ανάλογες ενέργειες ώστε να 

αποτρέπεται η αποσκίρτηση τους.  

   Η δυσκολία του να βασίζεται µια επιχείρηση σε δεδοµένα αγοραστικών 

συµπεριφορών έγκειται στο γεγονός ότι µπορεί και να µην αποτυπώνουν 

σίγουρα την πρόθεση ενός πελάτη να αποχωρήσει. Για παράδειγµα, ένας 

δυσαρεστηµένος πελάτης µπορεί να συνεχίζει να αγοράζει από την ίδια 

επιχείρηση µέχρι να βρει ή γιατί δεν έχει βρει κάτι ανάλογο ώστε 

αντικαταστήσει την νυν επιχείρηση από την οποία αγοράζει ή λόγω 
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 1 

µετακόµισης να σταµατήσει να αγοράζει όπως αναφέρουν οι Bell κ.ά & Lewis 

(αναφέρεται στους  Zorn & Jarvis, 2010).  

 

2.4.4.3. ∆ιαχρονική αξία πελάτη (Customer Lifetime Value) και Αξία 
πελατειακής επένδυσης (Customer Placement Value) 
 

Εµφανίστηκε κατά την µετάβαση στο σχεσιακό µάρκετινγκ και την νέα ανάγκη 

των στελεχών να γνωρίζουν την διαχρονική αξία των πελατών τους ώστε οι 

όλες ενέργειες µάρκετινγκ να είναι πιο εύστοχες. Υπάρχουν δύο βασικοί 

τρόποι υπολογισµού του συγκεκριµένου δείκτη (Kumar κ.ά., 2006). Ο 

πρώτος τρόπος σχετίζεται µε τα οριακά κέρδη ανά µονάδα πώλησης προς 

έναν πελάτη, συµπεριλαµβανοµένου των όποιων εκπτώσεων κατά την 

αντίστοιχη υπό εξέταση χρονική περίοδο. Ο τύπος που αποτυπώνει αυτόν 

τον τρόπο υπολογισµού είναι ο ακόλουθος :  

 

∆ιαχρονική αξία πελάτη = ΣCMt   (        ) 

Όπου : 

CM = το οριακό κέρδος 

δ = το επιτόκιο (αφορά το κόστος του κεφαλαίου της επιχείρησης) 

t = η χρονική µονάδα 

Σ = το άθροισµα των οριακών κερδών κατά την διάρκεια του χρόνου 

 

Το αποτέλεσµα του παραπάνω υπολογισµού µας δίνει την αξία ενός πελάτη 

για την εταιρία για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Ο δείκτης αυτός βασίζεται 

στην παλαιότερη χρονικά συναλλαγή του πελάτη αλλά έχει περιορισµένη 

διαγνωστική αξία για την µελλοντική «κερδοφορία» του πελάτη.  

Ο δεύτερος τρόπος βασίζεται στον υπολογισµό όλων των παραµέτρων που 

απαρτίζουν το οριακό κέρδος. Ο τύπος είναι ο ακόλουθος :  

 

∆ιαχρονική αξία πελάτη = Σ(Sit - DCit) - MCit  (    ) 

   1+ δ   t=1 

t 
   T 

 t=1 

   T 
   1    t 

[16]

  1+ δ 
[17]
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Όπου :  

S = οι πωλήσεις προς τον πελάτη i 

DC = το άµεσο κόστος παραγωγής των προϊόντων που αγοράστηκαν από 

τον πελάτη i  

MC = τα κόστη µάρκετινγκ για τον συγκεκριµένο πελάτη i 

Εκτός από τους δύο προαναφερόµενους τύπους υπολογισµού της 

διαχρονικής αξίας ενός πελάτη υφίσταται ένας ορισµός που χρονολογείται 

από το 2005 και αξίζει να αναφερθεί. Σύµφωνα µε αυτόν, η αξία του πελάτη 

ορίστηκε σαν η µελλοντική διαχρονική  ροή εσόδων µείον το µελλοντικό 

διαχρονικό κόστος του πελάτη για µια  ορισµένη διαχρονική σχέση από το 

χρόνο t=1 έως το n. Αποτυπώνεται στον ακόλουθο τύπο (Ryals , 2005) :  

 

 
Όπου :  

CLVx = η διαχρονική αξία του πελάτη x 

CR (Customer Revenue) = έσοδα πελάτη 

CC (Customer Cost) = κόστος πελάτη 

i = ένα ποσοστό έκπτωσης  

1/(1 + i)n = η συνάρτηση που αποδίδει τον υπολογισµό της παρούσας 

καθαρής αξίας 

   Η διαχρονική αξία του πελάτη επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό την εν γένει 

ανάπτυξη µιας επιχείρησης (Zahay κ.ά., 2010). 

   Ένας βελτιωµένος τρόπο µέτρησης της διαχρονικής αξίας ενός πελάτη, 

σύµφωνα µε τον Werner (2007), είναι ο δείκτης "Αξία Πελατειακής 

Επένδυσης" ή στα αγγλικά "Customer Placement Value". Το CPV συνδέεται 

άµεσα, οδηγεί ουσιαστικά, στον υπολογισµό της διαχρονικής αξίας ενός 

πελάτη για µια εταιρία (Lifetime Value). Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου 

αυτού τρόπου µέτρησης είναι:  

[18]
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1.   Εξετάζει  ένα  µέρος  των  πωληθέντων  προϊόντων  και  υπηρεσιών και 

για  ένα  περιορισµένο  χρονικό  διάστηµα.  

                                                                                                                            

2. Εξετάζει τις πωλήσεις που προκλήθηκαν από την πώληση των προϊόντων 

ή υπηρεσιών αυτών (π.χ. τα έσοδα από το service που θα χρειαστεί το 

προϊόν κατά την διάρκεια της ζωής του).                          

Έτσι , εστιάζει στο εισόδηµα που δηµιουργεί ένα προϊόν ή µια υπηρεσία και 

στο τι αποφέρει το προϊόν σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και όχι στην 

καθαυτού πώληση αυτού του προϊόντος ή υπηρεσίας. «Υπολογίζει την αξία 

που δηµιουργείται από την προώθηση ενός συνδυασµού υλικών και άυλων 

προϊοντικών χρησιµοτήτων σε έναν πελάτη µιας οικονοµικής µονάδας» 

(Βασιλειάδης, 2008). 

   Για την καλύτερη κατανόηση, ακολουθεί µια γενική σχηµατική απεικόνιση 

των βασικότερων βηµάτων υπολογισµού του δείκτη της διαχρονικής αξίας 

του πελάτη :  

 
Σχήµα 2.1: Σχηµατική Προσέγγιση Υπολογισµού της ∆ιαχρονικής Αξίας Πελάτη 

Πηγή: Kumar V., (2007), Foundations & Trends in Marketing; 2007, Vol. 2 Issue 1, p15-37 

 

Όπου ουσιαστικά τα επαναλαµβανόµενα έσοδα (Recurring Revenues) µείον 

τα επαναλαµβανόµενα κόστη (Recurring Costs) έχουν σαν αποτέλεσµα το 

µικτό περιθώριο κέρδους (Gross Contribution Margin) από το οποίο αν 

αφαιρεθούν τα κόστη µάρκετινγκ (Marketing Costs) το αποτέλεσµα θα είναι 

το καθαρό περιθώριο κέρδους (Net Margin). Όταν πολλαπλασιαστεί τώρα το 



- 34 - 

καθαρό κέρδος µε τον αναµενόµενο αριθµό αγορών για τα επόµενα τρία 

χρόνια (Expected Number of Purchases over next three years) το 

αποτέλεσµα θα είναι το συσσωρευµένο (συνολικό) κέρδος (Accumulated 

Margin).  Εάν τέλος, αφαιρεθεί από το συσσωρευµένο κέρδος το κόστος 

απόκτησης του πελάτη (Acquisition Costs) σε συνδυασµό µε µια σχετική 

προσαρµογή (µείωση) ώστε να υπολογιστεί σωστά η καθαρή παρούσα αξία 

(Net Present Value) το αποτέλεσµα θα είναι η διαχρονική αξία του πελάτη 

(Customer Lifetime Value). 

 

2.4.4.4. Εναλλακτικοί τρόποι υπολογισµού του δείκτη διαχρονικής 
αξίας πελάτη 
 

Στην συνέχεια παρατίθενται οκτώ εναλλακτικοί τρόποι υπολογισµού του 

δείκτη της διαχρονικής αξίας του πελάτη.  

1) Ένας από τους τρόπους προκύπτει από την συνολική εισροή ρευστού 

αφαιρώντας το µέσο σταθµισµένο κόστος κεφαλαίου ενός πελάτη για όλη την 

διάρκεια της παραµονής του στην επιχείρηση. Ο τύπος που αποδίδει την 

προαναφερόµενη λογική είναι ο ακόλουθος (Kumar, 2007) :  

 

CLVi = Σ 

 

Όπου :  

i = ο δείκτης των πελατών 

t = ο δείκτης του χρόνου 

T = ο αριθµός των χρονικών περιόδων που συµπεριλήφθηκαν στον 

υπολογισµό του δείκτη της διαχρονικής αξίας πελατών 

δ = το ποσοστό έκπτωσης 1 

Future contribution margin = µελλοντικό περιθώριο κέρδους 

Future cost = µελλοντικό κόστος 
                                            
1 ∆εδοµένου ότι η αξία του χρήµατος διαχρονικά µεταβάλλεται καθώς και τα χρήµατα που εισπράττονται σήµερα 
έχουν µεγαλύτερη αξία από τα χρήµατα που θα εισπραχθούν στο µέλλον, το µικτό περιθώριο κέρδους και τα κόστη 
µάρκετινγκ θα πρέπει να αφαιρεθούν ώστε να υπολογιστεί η παρούσα αξία του χρήµατος. Το ποσοστό της µείωσης 
(έκπτωσης) εξαρτάται από το γενικό επίπεδο των επιτοκίων. Μπορεί επίσης να ποικίλει ανάλογα µε το κόστος 
κεφαλαίου που προκύπτει από την κάθε επιχείρηση  

  t=1 

T (Future contribution marginit − Future costit) 

                                   (1 + δ)t
[19]
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2) Ο επόµενος εναλλακτικός τρόπος υπολογισµού συνδυάζει δύο 

διαφορετικά µοντέλα µέτρησης. Αυτό της συχνότητας αγοράς και του 

περιθωρίου κέρδους. Για την σωστή εφαρµογή του συγκεκριµένου τύπου, 

υποθέτεται ότι ο συσχετισµός του ενός µοντέλου µε το άλλο είναι ασήµαντος. 

Παρά ταύτα, υφίσταται το ενδεχόµενο το πόσο αγοράζει ένας πελάτης να 

συνδέεται µε το πόσο συχνά αγοράζει. Έτσι, καταλήγουµε στον ακόλουθο 

τύπο υπολογισµού (Kumar, 2007) :  

 

 
Όπου :  

CLV = η διαχρονική αξία του πελάτη 

GCi,t = το µικτό περιθώριο κέρδους του πελάτη i κατά την περίσταση 

συναλλαγής t 

MCi,l,m = το κόστος µάρκετινγκ του πελάτη i µέσω του καναλιού επικοινωνίας 

(προσέγγισης) m κατά την χρονική περίοδο l  

MCi,l,m = ci,m,l (κόστος µονάδας µάρκετινγκ)∗ xi,m,l, (αριθµός επικοινωνιών) 

frequencyi = 12/expinti (όπου, expinti = αναµενόµενος ενδιάµεσος χρόνος 

µεταξύ των αγορών του πελάτη i) 

r = το ποσοστό έκπτωσης (µείωσης) των χρηµάτων 

n = ο αριθµός των ετών πρόβλεψης 

Ti = ο αριθµός των αγορών που έχουν γίνει από τον διανοµέα i, µέχρι το 

τέλος του χρόνου προγραµµατισµού 

3) Ένας τρίτος τρόπος υπολογισµού του δείκτη της διαχρονικής αξίας ενός 

πελάτη όπως αναφέρει ο Rust (αναφέρεται στον Kumar, 2007) βασίζεται 

στην ενσωµάτωση της αλλαγής των πελατών από µια συγκεκριµένη µάρκα 

προϊόντος σε µια άλλη. Η συλλογή πληροφοριών αφορά συγκεκριµένο 

δείγµα πελατών τόσο της υπό εξέταση επιχείρησης όσο και του 

ανταγωνισµού. Η σχέση που υπολογίζει µε τον συγκεκριµένο τρόπο την 

διαχρονική αξία ενός πελάτη αποτυπώνεται στην συνέχεια ως εξής : 
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Όπου :  

Tij = ο αριθµός των αγορών που πραγµατοποιεί ο πελάτης i κατά την 

διάρκεια του συγκεκριµένου χρόνου 

dj = το ποσοστό έκπτωσης (µείωσης) της εταιρίας j  

fi = ο µέσος αριθµός αγορών που πραγµατοποιεί ο πελάτης i σε µια µονάδα 

χρόνου (π.χ. ένα έτος)  

Vijt = ο αναµενόµενος όγκος αγορών της µάρκας j του πελάτη i κατά την 

συναλλαγή t 

Πijt = το αναµενόµενο περιθώριο κέρδους ανά µονάδα µάρκας προϊόντος j 

του πελάτη I κατά την συναλλαγή t 

Bijt = η πιθανότητα αγοράς της µάρκας j από τον πελάτη i κατά την 

συναλλαγή t 

Βέβαια, ο τρόπος αυτός υπολογισµού αφορά αποκλειστικά το υπό εξέταση 

δείγµα. 

4) Το επόµενο εναλλακτικό µοντέλο υπολογισµού του δείκτη της διαχρονικής 

αξίας του πελάτη βασίζεται στην χρήση µιας προσοµοίωσης του αλγόριθµου 

Monte Carlo2, σύµφωνα µε τον Rust κ.ά. (όπως αναφέρεται στον Kumar, 

2007). ∆ιαθέσιµη υπάρχει µόνο µια βάση δεδοµένων µε ιστορικά στοιχεία 

πελατών χωρίς όµως να υπάρχουν πληροφορίες για τις αγορές των πελατών 

των επιχειρήσεων του ανταγωνισµού. Υφίσταται η υπόθεση ότι η σχέση 

πελάτη-επιχείρησης δεν παύει ποτέ. Μπορεί να διακόπτεται για ένα µικρό 

χρονικό διάστηµα αλλά δεν τερµατίζεται ποτέ. Με βάση την συγκεκριµένη 

προσέγγιση, η επιχείρηση προβλέπει την κερδοφορία ενός πελάτη 

προβλέποντας την αγοραστική του  συµπεριφορά για µια συγκεκριµένη 

χρονική περίοδο αντί να γίνει πρόβλεψη του πότε θα τερµατίσει ο πελάτης 

την σχέση του µε την επιχείρηση. Η κερδοφορία του πελάτη αποτιµάται σε 
                                            
2 Ο αλγόριθµος του Monte Carlo (στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές) λειτουργεί µε την λογική της τυχαίας κατανοµής 
σε µεγάλο βαθµό, ο χρόνος του κύκλου που πραγµατοποιεί καθορίζεται σε µεγάλο βαθµό από το αποτέλεσµα του  
προηγούµενου κύκλου.  Υπάρχει µια µικρή πιθανότητα το αποτέλεσµα που θα προκύψει να είναι λάθος.  

[21] 



- 37 - 

επίπεδο του συνολικού κέρδους καθώς και την καθαρή τρέχουσα αξία του 

κέρδους. Το συγκεκριµένο µοντέλο συµπεριλαµβάνει προβλέψεις για α) την 

τάση αγοράς του πελάτη , β) το κέρδος από τον πελάτη και γ) τις ενέργειες 

µάρκετινγκ της εταιρίας, όπως και τους µεταξύ τους συσχετισµούς.  

5) Το στοχαστικό µοντέλο (Stochastic Model) επίσης αποτελεί ένας από τους 

εναλλακτικούς τρόπους υπολογισµού. Το συγκεκριµένο µοντέλο συνδυάζει 

τον υπολογισµό του δείκτη της διαχρονικής αξίας του πελάτη µε το κανάλι 

επικοινωνίας που χρησιµοποιεί η επιχείρηση (και για την συγκεκριµένη 

περίπτωση το κανάλι επικοινωνίας είναι η ηλεκτρονική αλληλογραφία – 

emails). Ορίζεται λοιπόν σαν τον λόγο του ανενεργού χρόνου που µεσολαβεί 

µεταξύ των ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς τον πελάτη. Ο τύπος µε βάση 

τον οποίο υπολογίζεται είναι ο ακόλουθος :  

 

 
Όπου :  

CLVT = ο δείκτης διαχρονικής αξίας του πελάτη σε έναν ορισµένο ανενεργό 

χρονικό διάστηµα T µεταξύ των ηλεκτρονικών επικοινωνιών  

τ = είναι ένας ορισµένος ανενεργός χρόνος µεταξύ των επικοινωνιών   

A (τ) = είναι το αναµενόµενο πλεόνασµα των επικοινωνιών που ακολουθούν 

τον ανενεργό χρόνο  

p (τ) = η πιθανότητα παραµονής του πελάτη µε δεδοµένο τον ανενεργό 

χρόνο 

Το µειονέκτηµα του συγκεκριµένου µοντέλου σύµφωνα µε τους Villanueva 

και Hanssens (όπως αναφέρεται στον Kumar, 2007) είναι η υπόθεση ότι ο 

όγκος αγορών και το ενδιάµεσο ανενεργό χρονικό διάστηµα µεταξύ των 

αγορών καθορίζονται από εξωγενείς παράγοντες. Γεγονός που δυσκολεύει 

την συχνή επικαιροποίηση των στοιχείων του όγκου αγορών και των 

ενδιάµεσων ανενεργών διαστηµάτων.  

6) Το έκτο στην σειρά εναλλακτικό µοντέλο υπολογισµού συνδέει τον δείκτη 

της διαχρονικής αξίας του πελάτη µε τις µεταβλητές του δείκτη “Χρόνος 
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αγοράς-Συχνότητα αγοράς & Χρηµατική αξία” (Recency -Frequency-

Monetary value). Το παραπάνω µοντέλο προβλέπει πολύ εύστοχα την 

διαχρονική αξία µιας ολόκληρης πελατειακής βάσης και η µόνη πληροφορία 

που χρησιµοποιεί σε επίπεδο ατοµικού πελάτη είναι οι αγοραστικές 

συνήθειες που προκύπτουν από την συχνότητα και τον χρόνο αγοράς. Όπως 

αναφέρουν και οι Fader κ.ά. , Rosset κ.ά. (όπως αναφέρεται στον Kumar, 

2007) για να είναι εφικτός ο υπολογισµός της αναµενόµενης διαχρονικής 

αξίας των πελατών θα πρέπει να προσδιοριστούν α) η διαχρονική αξία ενός 

πελάτη , β) η πιθανότητα αποσκίρτησης του πελάτη σε ένα εύρος χρόνου και 

γ) ο παράγοντας της µείωσης (έκπτωσης) της καθαρής τρέχουσας αξίας. Ο 

τύπος στον οποίο ενσωµατώνεται η προηγηθείσα περιγραφή είναι ο εξής :  

 

 
Όπου :  

E(CLV) = αναµενόµενη διαχρονική αξία του πελάτη 

E [v (t)] = είναι η αναµενόµενη αξία (ή η εισροή χρήµατος) του πελάτη στο 

χρόνο t (εάν παραµένει ενεργός) 

S (t) = είναι η πιθανότητα ένας πελάτης να έχει παραµείνει ενεργός 

τουλάχιστον µέχρι τον χρόνο t 

d (t) = είναι το στοιχείο της µείωσης (έκπτωσης) που αντανακλά την καθαρή 

τρέχουσα αξία του χρήµατος που έχει ληφθεί στον χρόνο t     

7) Ένας ιδιαίτερος τρόπος υπολογισµού της διαχρονικής αξίας είναι και αυτός 

που συµπεριλαµβάνει την «διάδοση της φήµης της επιχείρησης δια στόµατος 

πελάτη» (Word of Mouth). Η επίδραση της «φήµης» στην διαχρονική αξία του 

πελάτη ενσωµατώνεται µε δύο τρόπους : µέσω της µεταβλητότητας στα 

κόστη απόκτησης πελατών για την αντικατάσταση των πελατών που έχουν 

αποχωρήσει και  µέσω της εξοικονόµησης των χρηµάτων από την απόκτηση 

νέων πελατών τα οποία χρήµατα προήλθαν από την ανάπτυξη της αγοράς. 

Η ανάλυση γίνεται µε βάση τις διάφορες κατηγορίες πελατών (Category 

Segments). Η εξίσωση που υπολογίζει την διαχρονική αξία του πελάτη µε 

βάση την επίδραση που έχει η «διάδοση φήµης» είναι η ακόλουθη :  
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Όπου :  

S = segment (κατηγορία πελάτη), Τ = duration (διάρκεια) και  

 
Όπου, Average Revenue = Μέσος όρος εσόδων, Retained Customer = 

υπάρχων πελάτης, New Customer = καινούριος πελάτης και  

 
Όπου, Acq_Cost = κόστος απόκτησης πελάτη, Ret_Cost = κόστος 

διακράτησης πελάτη και  

 
Όπου, WOM Savings = η εξοικονόµηση χρηµάτων λόγω διάδοσης «καλής 

φήµης» (WOM = Word of Mouth) και αφορά τα χρήµατα που εξοικονοµεί µια 

επιχείρηση αφού δεν δαπανά κονδύλια για την απόκτηση νέων πελατών, οι 

οποίοι νέοι πελάτες προσέρχονται επηρεασµένοι από την διάδοση της φήµης 

για την επιχείρηση και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της, Total Acq_Cost = 

συνολικό κόστος απόκτησης πελατών, Average WOM intent = η µέση 

πρόθεση διάδοσης «καλής φήµης».  

8) Ο όγδοος και τελευταίος , λίγο διαφορετικός, τύπος που χρησιµοποιείται 

για τον υπολογισµό του δείκτη της διαχρονικής αξίας του πελάτη βασίζεται σε 
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δηµογραφικές πληροφορίες για τον πελάτη αλλά και την αγοραστική του 

συµπεριφορά και προσπαθεί να προβλέψει την αναµενόµενη κερδοφορία του 

πελάτη. Ο συγκεκριµένος τρόπος υπολογισµού αποτυπώνεται στον 

ακόλουθο τύπο (Kumar κ.ά., 2010) :  

 
Όπου :  

CLVi = η διαχρονική αξίας ενός πελάτη i 

p(Buyij) = η πρόβλεψη της πιθανότητας ο πελάτης i να αγοράσει κατά την 

χρονική στιγµή j 

CMij = το προβλεπόµενο περιθωρίου κέρδους του πελάτη i κατά την χρονική 

περίοδο j 

MCij = το προβλεπόµενο κόστος µάρκετινγκ που αφορά τον πελάτη i για την 

χρονική περίοδο j 

j = οι χρονικοί περίοδοι 

T = το τέλος του χρόνου παρατήρησης 

N = ο συνολικός αριθµός των περιόδων πρόβλεψης και  

r = ένα εξαµηνιαίο ποσοστό έκπτωσης 

 

2.4.4.5. Αξία Πελατείας της Επιχείρησης (Customer Equity) 
 

Υπάρχουν τρείς αξιόλογοι τρόποι υπολογισµού του συγκεκριµένου δείκτη.  

1) Ο πρώτος προκύπτει από το άθροισµα της διαχρονικής αξίας (Lifetime 

Value) όλων των πελατών µιας επιχείρησης. Αποτελεί µια ένδειξη για το 

πόσο αποτιµάται η αξία της επιχείρησης σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή. Ο 

τύπος βάσει του οποίου υπολογίζεται η αξία της πελατείας της επιχείρησης 

είναι η ακόλουθη (Kumar & Reinartz, 2006) :  

 

Αξία Πελατείας Επιχείρησης (CE) = Σ ΣCMit  (       )   
 

   1+ δ 
1 

   t    I 

i=1 

    T 

  t=1 
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Όπου :  

CE = η αξία της πελατειακής βάσης της επιχείρησης σε € (προκύπτει από το 

άθροισµα της ατοµικής διαχρονικής αξίας του κάθε πελάτη) 

CM = περιθώριο κέρδους (Contribution Margin) 

δ = το επιτόκιο  

t = η µονάδα χρόνου 

2) Ο δεύτερος τύπος που χρησιµοποιείται επίσης για τον υπολογισµό της 

αξίας ολόκληρης της πελατειακής βάσης µιας επιχείρησης είναι ο ακόλουθος 

(Ryals, 2005) :  

 

CE (seg) = (Rseg) – [(ACseg) + (RCseg)] 

 

Όπου :  

CE (seg) = Customer Equity (Αξία Πελατειακήs βάσης) 

R (seg) = Revenue (Έσοδα) 

ACseg = Acquisition Costs (Έξοδα απόκτησης)   

RCseg= Retention Costs (Έξοδα ∆ιατήρησης) 

seg = Segment (κατηγορία στην οποία ανήκει η πελατειακή βάση) 

3) Ένα τρίτο µοντέλο που έχει χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό του δείκτη 

αξία της πελατειακής βάσης είναι και ο ακόλουθος (Weir, 2008) :  

 
 

Όπου : 

CE = Customer Equity (Αξία Πελατειακής Βάσης) 

Α = αντιστοιχεί στις µετρήσεις του δείκτη διαχρονικής αξίας των υφιστάµενων 

πελατών 

Β = αντιστοιχεί στο ποσοστό των νέο-αποκτηθέντων πελατών και 

[27] 
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C = αντιστοιχεί στο σύνολο των αξιών που έχουν προηγουµένως 

υπολογιστεί.  

Ο συγκεκριµένος τύπος αποτυπώνει το άθροισµα της αξίας της τρέχουσας 

πελατειακής βάσης αλλά και την αξία των νέο-αποκτηθέντων πελατών. 

 

2.4.4.6. ∆ιάδοση της φήµης µιας επιχείρησης δια στόµατος (Word of 
Mouth)  
 

Στην σύγχρονη εποχή ιδιαίτερο ρόλο φαίνεται να διαδραµατίζει και ένας 

παράγοντας που είναι σηµαντικός για την εξέλιξη µιας επιχείρησης και 

εποµένως αναπόφευκτα επηρεάζει και την διαχείριση των πελατειακών 

σχέσεων. Ο παράγοντας αυτός είναι η «∆ιάδοση της φήµης της επιχείρησης 

δια στόµατος» ή αλλιώς στα αγγλικά “Word of Mouth”. Έχει αναπτυχθεί ένας 

δείκτης που συνδέει την προσέλκυση πελατών (απόκτηση πελατών) µε την 

µακροχρόνια κερδοφορία µετρώντας την επίδραση που έχει η απόκτηση 

ενός πελάτη στην αξία της επιχείρησης από διαφορετικά κανάλια 

προσέλκυσης. Μέσω ενός µοντέλου αυτό-παλινδρόµησης (VAR = Vector 

Auto regression) διερευνώνται οι ακόλουθες αλληλεπιδράσεις: 1) η επίδραση 

της απόκτησης πελατών µέσα από συγκεκριµένα κανάλια προσέλκυσης στην 

µελλοντική απόδοση της επιχείρησης, 2) το πώς επηρεάζει η απόκτηση 

πελατών δια µέσω ενεργειών του µάρκετινγκ τις µελλοντικές προσελκύσεις 

πελατών που δηµιουργούνται µέσω της διάδοσης της φήµης δια στόµατος 

και το αντίστροφο, 3) το πώς η σηµερινή απόδοση της επιχείρησης µπορεί 

να επηρεάσει την µελλοντική της απόδοση, 4) τόσο η απόδοση της εταιρίας 

όσο και η απόκτηση νέων πελατών µπορεί να έχουν αντανακλαστική 

επίδραση στο µέλλον. Για παράδειγµα, η απόκτηση πελατών µέσω της 

διάδοσης της φήµης δια στόµατος σήµερα µπορεί να δηµιουργήσει 

περισσότερους νέους πελάτες στο µέλλον επειδή οι συγκεκριµένοι πελάτες 

που αγόρασαν τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα της επιχείρησης και έµειναν 

ικανοποιηµένοι θα διαφηµίσουν – συστήσουν την εταιρία σε γνωστούς και 

φίλους τους µε αποτέλεσµα η επιχείρηση να προσελκύσει στο µέλλον 
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περισσότερους πελάτες, και µάλιστα µε πολύ µικρότερο κόστος από ότι µε 

την χρήση των κλασσικών ενεργειών του µάρκετινγκ. 

Για να αποτυπωθεί η δυναµική αλληλεπίδραση όλων των παραπάνω 

χρησιµοποιείται το ακόλουθο µοντέλο αυτό-παλινδρόµησης µε την χρήση 

τριών µεταβλητών (Villanueva κ.ά., 2008) :  

 

 
Όπου : 

ΜΚΤ = ο αριθµός των νέο- αποκτηθέντων πελατών µέσω των ενεργειών του 

µάρκετινγκ  

WOM = ο αριθµός των νέο- αποκτηθέντων πελατών µέσω της διάδοσης της 

φήµης της εταιρίας δια στόµατος (Word of Mouth) 

Value = η απόδοση της εταιρίας 

t = ο χρόνος 

p = η σειρά παραγγελιών του µοντέλου  

(e1t, e2t, e3t)΄ =  οι διαταραχές του λευκού θορύβου          

a31,a32 = η επίδραση της απόκτησης πελατών µέσα από συγκεκριµένα 

κανάλια προσέλκυσης στην µελλοντική απόδοση της επιχείρησης 

a12, a21 = το πώς επηρεάζει η απόκτηση πελατών δια µέσω ενεργειών του 

µάρκετινγκ τις µελλοντικές προσελκύσεις πελατών που δηµιουργούνται µέσω 

της διάδοσης της φήµης δια στόµατος και το αντίστροφο  

a13, a23 = το πώς η σηµερινή απόδοση της επιχείρησης µπορεί να 

επηρεάσει την µελλοντική της απόδοση 

a11, a22, a33 = τόσο η απόδοση της εταιρίας όσο και η απόκτηση νέων 

πελατών µπορεί να έχουν αντανακλαστική επίδραση στο µέλλον. 
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3. ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
3.1. Παγκόσµια αγορά κινητής τηλεφωνίας : παρόν και µέλλον 
  
Η αγορά της κινητής τηλεφωνίας σε παγκόσµιο επίπεδο βρίσκεται σε µια 

συνεχή διαδικασία αναδιάρθρωσης ώστε να αντιµετωπίσει την οικονοµική 

ύφεση που ξεκίνησε παγκοσµίως το 2008, τους ανταγωνιστές της, να 

ανταποκριθεί στις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, στις απαιτήσεις των 

πελατών αλλά και το µεταβαλλόµενο κανονιστικό περιβάλλον. 

   Στις ώριµες αγορές η χρήση φωνής έχει φτάσει σε επίπεδα κορεσµού µε 

αποτέλεσµα οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας να «προωθούνται» προς την 

ανάπτυξη των υπηρεσιών δεδοµένων ώστε να διατηρήσουν τα κέρδη τους. 

Οποιαδήποτε επιχειρηµατική κίνηση από πλευράς των εταιριών internet και 

κατασκευής τηλεφωνικών συσκευών αποτελεί πλέον απειλή όσον αφορά τα 

έσοδα των πελατών.  

   Στις αναπτυσσόµενες αγορές οι εποχές των παχιών αγελάδων έχει  

τελειώσει και οι επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν την πρόκληση να διατηρήσουν 

την κερδοφορία τους µε µικρότερη χρήση. Ανάπτυξη εξακολουθεί να 

υφίσταται αλλά σε ολοένα µικρότερους ρυθµούς. Ο ανταγωνισµός οξύνεται 

και η λειτουργία των εταιριών απειλείται από την είσοδο νέων «παικτών» 

(www. datamonitor.com/sectors/telecoms.htm).  

   Παρά ταύτα, η κινητή τηλεφωνία παραµένει ένας σηµαντικός παράγοντας 

ανάπτυξης της οικονοµίας. Σύµφωνα µε την Παγκόσµια Τράπεζα , οι 

δαπάνες για προϊόντα και υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας αντιστοιχούσαν το 

1990 στο 2,5% του παγκόσµιου Α.Ε.Π. Σύµφωνα µε το Insights Research 

(2010) , παρά την οικονοµική ύφεση, θα έχει φτάσει το 5,9% έως το 2013.  

   Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι προβλέψεις των εσόδων όσον αφορά την 

κινητή τηλεφωνία παγκοσµίως, ανά γεωγραφική περιοχή. Όπου φαίνεται ότι 

τα έσοδα παγκοσµίως από λίγο λιγότερο από 1,9 τρισεκατοµµύρια δολάρια 

που ήταν το 2010 προβλέπεται να φτάσουν τα 3,7 τρισεκατοµµύρια δολάρια 

µέχρι το 2015. Παρόλο που κατά µέσο όρο η αύξηση των εσόδων θα είναι 
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13,8% υφίστανται διαφορές ανά γεωγραφική περιοχή όπως φαίνεται και στο 

γράφηµα παρακάτω.  

 

 

                                                                                                                    
                            Βόρεια Αµερική           Ευρώπη/Μέση Ανατολή/    Ασία / Ειρηνικός        Λατινική Αµερική/  

                                                                   Αφρική                                                                   Καραϊβική 

 

 

Σχήµα 3.1: Πρόβλεψη Εσόδων Κινητής Τηλεφωνίας Παγκοσµίως ανά Γεωγραφική Περιοχή, 

2010-2015 (σε εκ. δολάρια $) 

Πηγή: “The 2010 Telecommunications Industry Review: An Anthology of Market Facts and 

Forecasts”, (Jan 2010), The Insight Research Corporation (www.insight-corp.com) 

 

Η Βόρεια Αµερική , σαν η πιο κορεσµένη αγορά κινητής τηλεφωνίας, 

βασίζεται πολύ περισσότερο στην ανάπτυξη υπηρεσιών παρά στην 

απόκτηση νέων πελατών. Το επίπεδο ανάπτυξης που παρουσιάζουν 

Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική είναι 9,1% δίνοντας πλέον µεγαλύτερη 

βαρύτητα στις υπηρεσίες δεδοµένων για την αύξηση των εσόδων. Ασία και 

Ειρηνικός παρουσιάζουν την µεγαλύτερη ανάπτυξη στα 17,8% µέσα στην 

συγκεκριµένη πενταετία. Κίνα και Ινδία θα παρουσιάσουν µεγάλη ανάπτυξη 

και λόγω της γενικότερης πορείας ανάπτυξης στην οποία έχουν εισέλθει οι 

συγκεκριµένες χώρες. Λατινική Αµερική και Καραϊβική καταλαµβάνουν την 
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δεύτερη θέση σε επίπεδο ανάπτυξης αγγίζοντας το 14,1%. Γεγονός που 

οφείλεται κατά κύριο λόγο στους υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης που 

παρουσιάζουν Βραζιλία και Μεξικό.  

   Αντίστοιχα, βάση  πρόβλεψης των εσόδων ανά υπηρεσία, εντός της 

επόµενης πενταετίας θα αναπτυχθεί ιδιαίτερα η χρήση των υπηρεσιών 

δεδοµένων µέσω του ασύρµατου, υψηλών ταχυτήτων, internet (Broadband – 

Wireless). Όπως φαίνεται στον πίνακα 3.1 στην συνέχεια προβλέπεται 

αύξηση 62,4% στα έσοδα εντός της επόµενης πενταετίας.  

 

 
 

Πίνακας 3.1: Πρόβλεψη Εσόδων Κινητής Τηλεφωνίας Παγκοσµίως ανά Κατηγορία 

Υπηρεσίας, 2010-2015 (σε δολάρια $) 

Πηγή: “The 2010 Telecommunications Industry Review: An Anthology of Market Facts and 

Forecasts”, (Jan 2010), The Insight Research Corporation (www.insight-corp.com) 
 

Το συµπέρασµα λοιπόν όλων των παραπάνω αναφορών είναι ότι εν γένει ο 

τοµέας της κινητής τηλεφωνίας προβλέπεται να εξακολουθήσει να 

παρουσιάζει αξιόλογη οικονοµική ανάπτυξη. Σε ορισµένες περιοχές του 

κόσµου µικρότερη και σε άλλες µεγαλύτερη.  

 

3.2. Ελληνική αγορά κινητής τηλεφωνίας: παρελθόν, παρόν και µέλλον 
 
Η κινητή τηλεφωνία στην Ελλάδα ξεκίνησε το 1992 σηµατοδοτώντας µια νέα 

εποχή που έµελλε να επηρεάσει όλες τις εκφάνσεις της ζωής µας και όχι 

µόνο την επικοινωνία µας. Σε τέτοιο µάλιστα επίπεδο που κανείς δεν 

µπορούσε τότε να φανταστεί. Σήµερα το κινητό τηλέφωνο θεωρείται 

απαραίτητο «εξάρτηµα» και η µεγάλη πλειοψηφία των ελλήνων δεν νοεί την 

ζωή της χωρίς αυτό. Παράλληλα, η κινητή τηλεφωνία, έχει συµβάλλει στην 

Ανάπτυξη 
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βελτίωσης της ποιότητα ζωής, την ανταγωνιστικότητα, την αύξηση της 

παραγωγικότητας και συνολικά στην ανάπτυξη της χώρας. 

  Ακολουθεί ένα γράφηµα όπου αποτυπώνεται η ιστορική εξέλιξη της κινητής 

τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Από την εισαγωγή της το 1992 και την ανάπτυξη 

του πρώτου 2G δικτύου µέχρι και την ωρίµανση της αγοράς και την είσοδο 

της τεχνολογίας υψηλής ταχύτητας µεταφοράς δεδοµένων (HSDPA). Το 

ενδιαφέρον στο συγκεκριµένο γράφηµα είναι η απίστευτα σε ρυθµό και όγκο 

ανάπτυξη της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα.   

 

 
 

Σχήµα 3.2: Ιστορική Εξέλιξη Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα 

Πηγή: «Κοινωνικοοικονοµική Αποτίµηση του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα» 

Κλαδική Μελέτη του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών και της ICAP (2009) 

 

Το τοπίο στην ελληνική αγορά κινητής τηλεφωνίας απαρτίζεται πλέον από 

τρεις παίκτες : την Vodafone, την Cosmote και την Wind. Τα µερίδια αγοράς 

που έχει η κάθε µία εταιρία σύµφωνα µε στοιχεία του 2007 είναι τα ακόλουθα:  
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Σχήµα 3.3: Μερίδια Αγοράς Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα 

Σύµφωνα µε την ΕΕΚΤ (Ένωση Εταιριών Κινητής Τηλεφωνίας) η ονοµαστική 

διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας στην ελληνική αγορά είναι 168% (18,8 

εκατ. συνδέσεις), η 1η στην Ευρώπη σύµφωνα µε στοιχεία του 2008. Η 

πληθυσµιακή κάλυψη του δικτύου αγγίζει το 100% 

(www.eekt.gr/Market/GreekMarket, 2010). 

   Σύµφωνα µε έρευνα του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών και της 

εταιρίας ICAP (2009) τα βασικά χαρακτηριστικά της κινητής τηλεφωνίας στην 

ελληνική αγορά είναι τα εξής: 

 

 το 82% του πληθυσµού κάνει χρήση κινητού και ο κύκλος εργασιών 

το 2007 έφτασε τα 4,6 δισ.  

 Ο όγκος των κλήσεων αυξήθηκε κατά 50% από το 2004 ως το 2008, 

µε τους Έλληνες να µιλάνε 157 λεπτά το µήνα κατ’ άτοµο  

 ∆ιέπεται από ικανοποιητικό ανταγωνισµό µε σχετική σταθερότητα στα 

µερίδια αγοράς  

 Οµοειδείς υπηρεσίες για οικιακούς και εταιρικούς πελάτες 

 Χαµηλός βαθµός διαφοροποίησης, τόσο σε επίπεδο χαρακτηριστικών 

όσο και σε επίπεδο τιµολόγησης. 

 ∆ιαφοροποίηση µέσω εισαγωγής νέων προϊόντων ή  και υπηρεσιών 

 Σχετικά µεγαλύτερο περιθώριο διαφοροποίησης στις υπηρεσίες 

δεδοµένων και τις δεσµοποιηµένες υπηρεσίες. 

 Άµεσες αντιδράσεις σε καινοτοµικές κινήσεις ανταγωνιστών 
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 Οι υπηρεσίες φωνής έχουν φτάσει πλέον σε κορεσµό 

 Υπάρχει καθυστέρηση στην διείσδυση του 3G κατά περίπου εννέα 

χρόνια σε σχέση µε την παγκόσµια διείσδυση 

 Χρονοβόρα και κοστοβόρα διαδικασία αδειοδότησης κεραιών 

(περίπου 2,5 χρόνια) 

 Η συνεισφορά του κλάδου στην οικονοµία είναι σηµαντική και 

προσεγγίζει το 2% του ΑΕΠ 

 Εκτιµάται ότι επιδρά στην απασχόληση δηµιουργώντας συνολικά 92 

χιλ. θέσεις εργασίας µε συνολικό ακαθάριστο εισόδηµα €2.542 εκ. 

 

 

Επιπρόσθετα σύµφωνα µε τον Αρσένη (2006)  

 

 Ένας µεγάλος αριθµός αλλοδαπών, προερχόµενοι από γειτονικές 

χώρες, αγοράζουν υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα  

 Ο ρυθµός ανάπτυξης εσόδων του κλάδου έχει επιβραδυνθεί 

σηµαντικά από το 1999 και µετά  

 Οι πολυπληθείς οικογένειες και τα νοικοκυριά µε ένα άτοµο που έχουν 

υψηλά εισοδήµατα και κατοικούν σε αστικές περιοχές, δαπανούν το 

υψηλότερο ποσοστό χρηµάτων για αγορά και χρήση υπηρεσιών 

κινητής τηλεφωνίας σύµφωνα µε Έρευνα Οικογενειακών 

Προϋπολογισµών  

 Σε διαδικασία ανανέωσης των αδειών κινητής τηλεφωνίας και για τις 

τρεις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας µε ηµεροµηνία λήξης της άδειας 

µέσα στο 2012 (www.kathimerini.gr , 2011) 

 Η πτώση της αγοράς της κινητής τηλεφωνίας το 2010 ανήλθε στο       

15 – 20% (www.kathimerini.gr , 2011) 

 

   Σήµερα αλλά και για το άµεσο µέλλον η εξέλιξη του κλάδου φαίνεται να έχει 

πάρει την κατιούσα, από πλευράς ανάπτυξης και κερδών. Εν µέσω 

οικονοµικής ύφεσης και η αγορά της κινητής τηλεφωνίας έχει επηρεαστεί σε 

αρκετά σηµαντικό βαθµό.  
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   Σύµφωνα µε την κλαδική µελέτη της ICAP και του ΟΠΑ (Οικονοµικό 

Πανεπιστήµιο Αθηνών) η οποία επικαιροποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2010 η 

κατάσταση έχει ως εξής :  

  

 Ο κύκλος εργασιών έχει µειωθεί κατά 16,5% κατά το β΄τρίµηνο του 

2010 σε σχέση µε το 2009 

 Το EBITDA του κλάδου µειώθηκε κατά 26% το β΄τρίµηνο του 2010 σε 

σχέση µε την προηγούµενη χρονιά 

 Τα έσοδα των εταιριών µειώθηκαν το 2009 κατά 9,3% σε σχέση µε το 

2008. Όπως επίσης, το β΄τρίµηνο του 2010 η µείωση των εσόδων 

ανήλθε στο 16,5% σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2009.  

 Τα έσοδα από την χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας µειώθηκαν 

κατά 17,7% το β΄τρίµηνο του 2010 σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο 

του 2009 

 Τα καθαρά έσοδα του κλάδου στην Ελλάδα µειώθηκαν κατά 39% το 

2009. Η µείωση αυτή το 2010 υπολογίζεται να είναι στο 20% 

 Τα µέσα λεπτά ανά χρήστη αυξήθηκαν το β΄τρίµηνο κατά 0,7 δισ. 

λεπτά τον µήνα σε σχέση µε το α΄τρίµηνο του 2010. Αυτό όµως 

οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι εταιρίες αύξησαν τα δωρεάν λεπτά 

οµιλίας που παρείχαν µέσω των προγραµµάτων χρήσης τους 

 Το µέσο µηνιαίο έσοδο ανά πελάτη έχει µειωθεί κατά 13,5% κατά το 

β΄τρίµηνο του 2010 σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2009 

 Οι επενδύσεις του κλάδου µειώθηκαν κατά 21,5% το 2009 σε σχέση 

µε το 2008 (αφορά µόνο τις επενδύσεις στα δίκτυα κινητής 

τηλεφωνίας, όχι και της σταθερής). Σε αντίθεση µε το β΄τρίµηνο του 

2010 όπου παρατηρείται αύξηση των επενδύσεων κατά 56,6% σε 

σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2009  

 Με βάση προβλέψεις της  Bank of America & Merrill Lynch, τα βασικά 

µεγέθη στον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας θα εµφανίσουν 

συνεχιζόµενη µείωση τα επόµενα δύο χρόνια. Στις υπηρεσίες κινητής 

τηλεφωνίας 9,1% ενώ στα EBITDA 12,1%. Ήδη µε βάση στοιχεία των 
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δύο πρώτων τριµήνων του 2010, τα αποτελέσµατα είναι ακόµη 

δυσµενέστερα.  

 

   Προκειµένου να τονωθεί η ανάπτυξη του κλάδου στο µέλλον, θα πρέπει να 

δηµιουργηθεί κλίµα διευκόλυνσης των επενδύσεων αλλά και αποφυγή 

φορολογικών και κανονιστικών παρεµβάσεων που οδηγούν σε µείωση της 

ζήτησης.  

 

3.3. Ανάλυση δυνάµεων – αδυναµιών – απειλών και ευκαιριών (SWOT 
analysis) της αγοράς της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα 
 
3.3.1. Ανάλυση δυνάµεων  
 
3.3.1.1. Συνεισφορά στο Α.Ε.Π 
Σύµφωνα µε την κλαδική µελέτη ICAP και ΟΠΑ (2009) ο κλάδος συνεισφέρει 

στην οικονοµία της χώρας κατά 2% περίπου του Α.Ε.Π.  Το Ακαθάριστο 

Εγχώριο Προϊόν του κλάδου και των προµηθευτών του εκτιµάται ότι 

ανέρχεται σε €4.404 εκ. Όπως είναι κατανοητό αποτελεί σηµαντικό 

παράγοντα στην ανάπτυξη της χωράς. 

 

3.3.1.2. Συνεισφορά στα δηµόσια έσοδα  
Συνεισφέρει, µέσω της καταβολής φόρων και ΦΠΑ, στα δηµόσια έσοδα. 

Συνολικά 2 δισ. ευρώ κατέληξαν στα δηµόσια ταµεία από τον κλάδο της 

κινητής τηλεφωνίας το 2009 (τα 1,65 προερχόταν από την φορολογία και τα 

υπόλοιπα περίπου 350 εκ. ευρώ από τις ασφαλιστικές εισφορές) (ICAP & 

ΟΠΑ, 2010) 

 

3.3.1.3. ∆ηµιουργία θέσεων εργασίας 
Έχει δηµιουργήσει 62 χιλ. θέσεις εργασίας (άµεσες και έµµεσες) µε 

ακαθάριστο εισόδηµα 2,2 δισ. ευρώ (ICAP & ΟΠΑ, 2010) 
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3.3.1.4. Αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας 
Η κινητή επικοινωνία έχει δώσει την δυνατότητα σε πολλές επιχειρήσεις να 

αυξήσουν της παραγωγικότητα αλλά και ανταγωνιστικότητας τους. Η 

επιχείρηση µπορεί να επικοινωνήσει άµεσα όποτε και όπου και αν βρίσκονται 

οι υπάλληλοι ή οι συνεργάτες της. Αντίστροφα, οι εργαζόµενοι δεν χρειάζεται 

να βρίσκονται συνεχώς στον επαγγελµατικό χώρο για να εργαστούν. Η 

«ελεύθερη» επικοινωνία που παρέχεται µέσω του κινητού τηλεφώνου έχει 

εκµηδενίσει αποστάσεις και χρόνο (ICAP & ΟΠΑ, 2009) 

 

3.3.1.5. Βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών καθώς και του 
αισθήµατος ασφάλειας 
Οι πολίτες θεωρούν το κινητό τηλέφωνο σαν ένα µέσο «ανάγκης». Στις 

περιπτώσεις που τους τύχει κάτι έχουν την δυνατότητα να ζητήσουν βοήθεια, 

κάτι που χωρίς το κινητό τηλέφωνο δεν θα ήταν εφικτό. Αισθάνονται 

περισσότερο ασφαλείς. Περιπτώσεις γονέων που δίνουν στα παιδιά τους 

κινητά τηλέφωνα για να µπορούν να επικοινωνήσουν άµεσα µαζί τους, 

αποτελούν περίτρανη απόδειξη.  

   Πέρα από το αίσθηµα ασφάλειας που παρέχει, το κινητό τηλέφωνο πλέον 

αποτελεί και µέσο ψυχαγωγίας (όπως social networking, µουσική κτλ.)  αλλά 

και ανεύρεσης πλήθους πληροφοριών (όπως διευθύνσεις, πραγµατοποίηση 

συναλλαγών κτλ.). 

 

3.3.2. Ανάλυση αδυναµιών  
 
3.3.2.1. Υστέρηση στην ανάπτυξη της σταθερής και κινητής 
ευρυζωνικότητας 
Σε σχέση µε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες αυτός ο τοµέας του κλάδου 

υπολείπεται αρκετά (ICAP & ΟΠΑ, 2009) :  

 

 Γραµµές σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης: 9,1% στην Ελλάδα 

έναντι 20% στην Ε.Ε. (αρχές 2008) 

 Κάλυψη DSL: 10% στην Ελλάδα έναντι 89,3% στην Ε.Ε. (τέλος 2007)  
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 Ποσοστό πληθυσµού µε πρόσβαση στο διαδίκτυο: 22% στην Ελλάδα 

έναντι 58% στις χώρες του ΟΟΣΑ (2008) 

 

Η υστέρηση έχει σαν αποτέλεσµα να µπορούν να αναπτυχθούν περισσότερο 

δεσµοποιηµένες υπηρεσίες (υπηρεσίες κινητής – σταθερής τηλεφωνίας και 

internet µαζί). 

 

3.3.2.2. Αναβάθµιση των δικτύων 3ης γενιάς 
Οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας θα πρέπει να αναβαθµίζουν συνεχώς το 

δίκτυο τους αν θέλουν να παραµείνουν ανταγωνιστικές στην παροχή 

προηγµένων υπηρεσιών που θα προσελκύσουν νέους χρήστες. Αυτή την 

στιγµή υπάρχουν περιπτώσεις όπου η κάλυψη δεν είναι επαρκής και 

ορισµένες από τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας δεν έχουν αναπτύξει επαρκώς 

το δίκτυο 3ης γενιάς τους.  

 

3.3.3. Ανάλυση ευκαιριών  
 
3.3.3.1. Ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων  
Υφίσταται αρκετά µεγάλο περιθώριο ανάπτυξης της κινητής ευρυζωνικότητας 

(mobile broadband). Αποτελεί µια πραγµατική ευκαιρία αύξησης των εσόδων 

του κλάδου και παροχής πρωτοπόρων υπηρεσιών µε απεριόριστες 

δυνατότητες. Η µεταφορά δεδοµένων αποτελεί το µέλλον του κλάδου µιας και 

οι υπηρεσίες φωνής έχουν φτάσει σε επίπεδο κορεσµού.  

 

3.3.3.2. Ανάπτυξη δεσµοποιηµένων υπηρεσιών  
Η παροχή «ολοκληρωµένων λύσεων επικοινωνίας» όπως διακηρύσσουν και 

οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, αποτελεί επίσης ευκαιρία ανάπτυξης και 

αύξησης των εσόδων του κλάδου. Η προσφορά σταθερής – κινητής 

τηλεφωνίας και internet από έναν πάροχο σε πολύ ευνοϊκές τιµές αποτελεί το 

όχηµα που θα οδηγήσει τον κλάδο εντός της νέας δεκαετίας που µόλις 

άρχισε.  
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3.3.4. Ανάλυση απειλών 
 
3.3.4.1 Ωριµότητα (κορεσµός) αγοράς  
Η αγορά κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα έχει φτάσει σε σηµείο κορεσµού, 

κυρίως όσον αφορά τις υπηρεσίες φωνής. Αυτό σηµαίνει ότι η διείσδυση έχει 

ολοκληρωθεί και δεν αναµένονται κέρδη από την έλευση νέων πελατών. 

Μόνο το φαινόµενο της φορητότητας («ανακύκλωση» πελατών) είναι αυτό 

που έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. 

 

3.3.4.2. Αδειοδότηση σταθµών βάσης 
Η αδειοδότηση των κεραιών αποτελεί ένα µεγάλο «αγκάθι» για την 

περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου. Η όλη διαδικασία είναι χρονοβόρα (κατά 

µέσο όρο 2,5 χρόνια) αφού χρειάζονται εννέα συνολικά υπηρεσίες να 

γνωµοδοτήσουν ώστε να εκδοθεί µια άδεια εγκατάστασης κεραίας. Έχει 

ξεκινήσει και η διαδικασία για την ανανέωση των αδειών των εταιριών της 

κινητής τηλεφωνίας µιας και εντός του 2012 λήγουν.  

 

3.3.4.3. Υψηλή φορολόγηση 
Ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα υπόκειται στην υψηλότερη 

φορολόγηση σε σχέση µε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Αποδίδεται και 

ειδικό τέλος , το οποίο πληρώνουν όλοι οι συνδροµητές, αλλά και φπα 

ξεχωριστά.  

 

3.3.4.4. Ρυθµιστικό περιβάλλον 
Οι κανονιστικές παρεµβάσεις στο κλάδο κινητής τηλεφωνίας είναι 

επιβραδυντικός παράγοντας στην ανάπτυξη του κλάδου. Κυρίως όσον 

αφορά τα τέλη τερµατισµού αλλά και τα τέλη περιαγωγής.  

 

3.3.4.5. Οικονοµική ύφεση 
Η οικονοµική κατάσταση της χώρας και τα πολλά δηµοσιονοµικά 

προβλήµατα οδηγούν σε ύφεση και τον συγκεκριµένο κλάδο. Ο 

ανταγωνισµός εντείνεται γιατί οι πελάτες, λόγω µείωσης της αγοραστικής 



- 55 - 

τους δύναµης, ψάχνουν να βρουν συνεχώς καλύτερες προσφορές οι οποίες 

θα µειώσουν τα χρήµατα που δαπανούν για επικοινωνία. Επίσης, πολλοί 

καταναλωτές έχουν µειώσει δραστικά την χρήση των κινητών ώστε να 

µειωθεί ο λογαριασµός τους ή έχουν µεταφερθεί στην καρτοκινητή τηλεφωνία 

ώστε να µην χρειάζεται να πληρώνουν πάγια τέλη.  

 

3.3.4.6. Υγεία και Κινητή Τηλεφωνία 
Οι καταναλωτές εξακολουθούν να πιστεύουν ότι το κινητό είναι επιβλαβές για 

την υγεία τους. Σύµφωνα µε πανευρωπαϊκή έρευνα του Eurobarometer , το 

86% των Ελλήνων ανησυχούν ότι η ακτινοβολία πιθανά βλάπτει την υγεία τη 

στιγµή που ο Ευρωπαϊκός Μ.Ο. βρίσκεται στο 48% (ICAP & ΟΠΑ , 2009). 

 

 

 
Σχήµα 3.4: SWOT Analysis Κλάδου Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα 

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΘΕΤΙΚΑ 

∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Συνεισφορά στο Α.Ε.Π
∆ηµ ό σια έσοδα
Θέ σει ς εργασίας

Ά υξηση  παραγωγικότητας και
αναταγωνιστικότητας

Βελτ ί ωση ποι ό τητας ζωής και αύξηση
αισθ ή µατος ασφάλειας

Ανάπτυξη ευρυζωνικ ώ ν δικτ ύ ων
 

Ανάπτυξη δεσµοποιηµ έ νων υπηρεσι ών

ΑΡΝΗΤΙΚΑ 

Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

Υστ έ ρηση στην αν άπτυξη της σταθερής
και κινητ ής ευρυζωνικότητας

Αναβ ά θµιση των δικτύων 3ης γενιάς

Ωριµότητα (κορεσµ ός ) αγορ άς
Αδειοδότηση σταθµ ώ ν β ά ση ς

Υψηλή φορολ ό γηση 
Ρυθµιστικό περιβ ά λλον 
Οικονοµικ ή ύ φεση 

Επιπτώσει ς στην υγε ί α 
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4. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ VODAFONE 
 
4.1 Παρουσίαση της επιχείρησης 
 

Η Vodafone Ελλάδας είναι µέλος του Οµίλου Vodafone, παγκόσµιου ηγέτη 

στο χώρο της κινητής επικοινωνίας. ∆ιαθέτει ένα πρωτοπόρο τεχνολογικά 

τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, παρέχοντας υψηλής ποιότητας επικοινωνία που 

αγγίζει σε κάλυψη το 100%3 του πληθυσµού, καθώς και υψηλές ταχύτητες 

mobile internet. Επίσης, διαθέτει ισχυρό εµπορικό δίκτυο λιανικής πώλησης 

σε όλη τη χώρα, το οποίο απαρτίζεται από σηµατοδοτηµένα καταστήµατα 

Vodafone, αλλά και εµπορικές συνεργασίες µε άλλες εταιρείες διανοµής και 

λιανικής πώλησης. Έχοντας θέσει ως προτεραιότητα την ικανοποίηση των 

απαιτήσεων των πελατών της για ολοκληρωµένη επικοινωνία, η Vodafone 

παρέχει πρωτοπόρες και καινοτόµες υπηρεσίες και προϊόντα κινητής 

επικοινωνίας υψηλών προδιαγραφών, εφαρµόζοντας παράλληλα ένα 

πολύπλευρο πρόγραµµα Εταιρικής Υπευθυνότητας στο σύνολο της 

λειτουργίας της. 

   Σήµερα η εταιρεία αριθµεί περίπου 2.600 εργαζοµένους και ανταγωνιστές 

της είναι η Cosmote και η WIND.  

   Η Vodafone παρέχει ένα σύνολο προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτουν 

όλες τις ανάγκες κινητής, σταθερής επικοινωνίας, καθώς και υπηρεσίες 

δεδοµένων και internet. 

   Το δίκτυο λιανικής της Vodafone εκτείνεται σε όλη την Ελλάδα µε 411 

καταστήµατα. Επίσης, η Vodafone διαθέτει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της 

και µέσα από 1.000 καταστήµατα εµπορικών της συνεργατών.  

   H εταιρεία έχει πιστοποιηθεί για το Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης, 

που εφαρµόζει, από ανεξάρτητους φορείς, λαµβάνοντας τις εξής 

πιστοποιήσεις:  

                                            
3 Ακριβές ποσοστό 99,8% 
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 ISO 14001: Το Σύστηµα Περιβαλλοντικής διαχείρισης, για το σύνολο της 

λειτουργίας της εταιρείας, είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 

του προτύπου ISO 14001 από τον Ιούνιο του 1999. 

 

 EMAS: Το Νοέµβριο του 2003, η Vodafone ήταν η πρώτη εταιρεία 

κινητής επικοινωνίας στη χώρα και δεύτερη στον κόσµο, που 

πιστοποιήθηκε κατά τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό EMAS.  

 

 OHSAS 18001 2007: Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην 

Εργασία που εφαρµόζει η εταιρεία για το σύνολο των δραστηριοτήτων 

της, είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 

1801 (OHSAS 18001, BS 8800) από τον Ιούνιο του 1999.  

  

 ΙSO 9001: Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης της Ποιότητας που εφαρµόζει η 

εταιρεία για το σύνολο των δραστηριοτήτων της, είναι πιστοποιηµένο 

σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 από το Μάρτιο του 

1996. Από τον Ιούλιο του 2002, είναι πιστοποιηµένο επίσης και το 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης της Ποιότητας που εφαρµόζουν τα καταστήµατα 

Vodafone σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001⋅ µια 

πιστοποίηση πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδοµένα, καθώς ήταν η 

πρώτη αλυσίδα λιανικής που έλαβε αυτήν τη διάκριση. Τον Ιούνιο του 

2009, ολοκληρώθηκε µε επιτυχία η ετήσια επιθεώρηση επιτήρησης των 

δύο Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας και της αλυσίδας 

καταστηµάτων Vodafone, και η µετάβαση στο πρότυπο ISO 9001:2008 

από το φορέα πιστοποίησης Lloyd’s Register Quality Assurance (Αρ. 

Πιστοποιητικού Έγκρισης: 362212/A και 362212/B). 

 

 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025: Η Vodafone, το Μάρτιο του 2009, πέτυχε 

ακόµα µια σηµαντική διάκριση και ελληνική πρωτιά, αποτελώντας την 

πρώτη εταιρεία κινητής επικοινωνίας στη χώρα που λαµβάνει 

πιστοποιητικό διαπίστευσης από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης 
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(ΕΣΥ∆), σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 

17025 για το Εργαστήριο Μετρήσεων Ηλεκτροµαγνητικών Πεδίων στο 

Περιβάλλον.  

 

 ISO 27001: 2005 (BS 7799):  Ήδη από το 1999, η Vodafone αποτελεί την 

πρώτη εταιρεία κινητής επικοινωνίας και από τις πρώτες στην Ευρώπη 

και στον Όµιλο Vodafone, που έχει πιστοποιηθεί για το Σύστηµα 

∆ιαχείρισης Ασφάλειας ∆εδοµένων και Πληροφοριών, µε στόχο τη 

µέγιστη δυνατή ασφάλεια και προστασία των πληροφοριών και 

δεδοµένων των πελατών µας (BS 7799). Από τον Ιούνιο του 2007, η 

εταιρεία µας είναι πιστοποιηµένη µε το νεότερο ISO 27001: 2005, που 

υποκαθιστά το προγενέστερο πρότυπο, και προϋποθέτει υλοποίηση 133 

µηχανισµών ασφαλείας και οργανωτικών µέτρων που σχετίζονται µε την 

Ασφάλεια Πληροφοριών. 

 

 BS 25999-2:2007: Στη Vodafone, το Σύστηµα ∆ιαχείρισης 

Επιχειρησιακής Συνέχειας που εφαρµόζει στο σχεδιασµό, την ανάπτυξη, 

την υλοποίηση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την επιτήρηση δικτύων 

κινητής επικοινωνίας για την παροχή φωνητικών κλήσεων (2G & 3G), 

υπηρεσίας γραπτών µηνυµάτων, κινητών υπηρεσιών δεδοµένων καθώς 

και τη λειτουργία των υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, 

πιστοποιήθηκε µε επιτυχία σύµφωνα µε το πρότυπο BS 25999 από το 

φορέα πιστοποίησης Lloyd’s Register Quality Assurance. Είναι η πρώτη 

εταιρεία κινητής επικοινωνίας στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε σύµφωνα 

µε το πρότυπο BS 25999.  

 
 

Παράλληλα µε την επίτευξη των εµπορικών της στόχων, η Vodafone, στο 

πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας, λαµβάνει υπόψη τον αντίκτυπο της 

λειτουργίας της στην κοινωνία, τα ενδιαφερόµενα µέρη (stakeholders) και το 

περιβάλλον και προχωρά σε αντίστοιχες δράσεις µε µετρήσιµα 

αποτελέσµατα. Το πολυδιάστατο πρόγραµµα Εταιρικής Υπευθυνότητας της 
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Vodafone καθορίζεται µέσα από την Ανάλυση Επικινδυνότητας και την 

Έρευνα Ενδιαφερόµενων Μερών, που διενεργούνται κάθε δύο χρόνια για το 

σύνολο της λειτουργίας της εταιρείας. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των 

παραπάνω µελετών, οι τοµείς στους οποίους η εταιρεία επικεντρώνει τη 

δραστηριότητά της, µε συστηµατικές ενέργειες και µετρήσιµα αποτελέσµατα, 

είναι: Περιβάλλον, Κινητά Τηλέφωνα – Σταθµοί Βάσης – Υγεία – Ανάπτυξη 

∆ικτύου, Πρόσβαση στην Επικοινωνία, Πελάτες, Εφοδιαστική Αλυσίδα, 

Εργαζόµενοι και Κοινωνική Συνεισφορά. 

   Στόχος της Vodafone είναι να γίνει µια αξιοθαύµαστη εταιρεία                     

(admired company). 

   Το 2008 η εταιρεία αναθεώρησε τη στρατηγική της και παράλληλα 

απλοποίησε την οργάνωσή και ενδυνάµωσε τις κατάλληλες συµπεριφορές, 

προκειµένου να εφαρµόσει µε επιτυχία τα σχέδιά της και να αντιµετωπίσει τις 

προκλήσεις ενός ολοένα και πιο απαιτητικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.  

   Το «The Vodafone Way» περιγράφει τον τρόπο µε το οποίο πρέπει η 

εταιρεία να λειτουργεί και να συµπεριφέρεται στους πελάτες της, αλλά και οι 

εργαζόµενοι  µεταξύ τους, ώστε να είναι επιτυχηµένοι και στο µέλλον. Στόχος 

είναι η Vodafone να γίνει µια αξιοθαύµαστη εταιρεία (admired company). Οι 

πελάτες να τη θαυµάζουν για την εµπειρία που τους προσφέρει, δίνοντάς 

τους τη δυνατότητα να επικοινωνούν ελεύθερα, αξιόπιστα, όπου κι αν 

βρίσκονται και µε όποιο µέσο επιλέγουν. Οι πελάτες, λοιπόν, πρέπει να 

«βιώνουν» µια εταιρεία που είναι:  

 

 Customer Obsessed: Θέλουµε να ξεπερνάµε τις προσδοκίες των 

πελατών µας, να κατανοούµε τις ανάγκες τους, να αυξάνουµε την 

αφοσίωσή τους και να κάνουµε τα πάντα για να νιώθουν σηµαντικοί.  

 

 Innovation Hungry: ∆ηµιουργούµε και παρέχουµε νέα και καινοτόµα 

προϊόντα και υπηρεσίες και δεν δεχόµαστε τα συστήµατα και οι 

διαδικασίες µας να στέκονται εµπόδιο στην ανάπτυξη και εφαρµογή 

νέων ή βελτιωµένων τρόπων εργασίας. 
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 Ambitious & Competitive: Έχουµε ενέργεια και πάθος στην εργασία 

µας, πιστεύουµε στις δυνατότητές µας και θέτουµε υψηλά πρότυπα για 

εµάς και τις οµάδες µας.  

 

 One Company, Local Roots: Εργαζόµαστε ως µία εταιρεία σε όλες τις 

αγορές για να επιτύχουµε τα καλύτερα αποτελέσµατα για τους πελάτες, 

τους εργαζόµενους και τους µετόχους µας, χωρίς να βλάπτουµε την 

κοινωνία ή το περιβάλλον. Εκτιµούµε τη διαφορετικότητα και χτίζουµε 

αποτελεσµατικές οµάδες για να φέρουµε υψηλά αποτελέσµατα, 

λαµβάνοντας υπόψη µας το τοπικό στοιχείο σε κάθε αγορά όπου 

δραστηριοποιούµαστε. 
   

Όσον αφορά στην επίτευξη των στόχων της, η εταιρεία πιστεύει ότι θα 

πρέπει να έχει ένα συνεπή τρόπο λειτουργίας οπουδήποτε και αν 

δραστηριοποιείται.  

 
▪ Speed: Λειτουργούµε µε ταχύτητα στην αγορά. Εστιάζουµε στη 

γρήγορη ανταπόκριση και θέτουµε προτεραιότητες διασφαλίζοντας 

πάντα υψηλά επίπεδα ποιότητας και ασφάλειας.  

 

▪ Simplicity: Κάνουµε τα πράγµατα απλά για τους πελάτες, συνεργάτες 

και συναδέλφους µας.  

 

▪ Trust:  Είµαστε αξιόπιστοι και ξεκάθαροι στις συνεργασίες µας όχι 

µόνο µε τους πελάτες µας αλλά και µεταξύ µας. Ενεργούµε µε 

ειλικρίνεια, εντιµότητα, ακεραιότητα και αξιοπιστία, ενώ εκτιµούµε την 

εµπιστοσύνη και την πίστη που µας δείχνουν οι πελάτες, οι 

εργαζόµενοι και οι συνεργάτες µας.  
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4.2. Πρόγραµµα και ενέργειες διατήρησης πελατών 
 

4.2.1. Περιγραφή προγράµµατος ανταµοιβής 
  
Όπως έχει περιγραφεί εκτενώς στο τρίτο κεφάλαιο και βάσει της κλαδικής 

µελέτης της ICAP σε συνεργασία µε το ΟΠΑ, ο κλάδος της κινητής 

τηλεφωνίας στην Ελλάδα έχει σηµειώσει και συνεχίζει να σηµειώνει 

σηµαντικές απώλειες. Ως οφείλει κάθε εταιρεία, έτσι και η Vodafone Ελλάδος 

προσαρµόζεται στις απαιτήσεις της εποχής προσπαθώντας να κρατήσει την 

ισορροπία µεταξύ των οικονοµικών απωλειών και της διατήρησης των 

πελατών της. Το µέσο που βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση είναι το 

πρόγραµµα ανταµοιβής που έχει υιοθετήσει η εταιρεία. 

   Το πρόγραµµα ανταµοιβής παρέχεται ως µέσω ενίσχυσης της 

ικανοποίησης των πελατών και διατήρησης της συνδροµητικής της βάσης. 

Απευθύνεται µόνον σε πελάτες που δεσµεύονται µε συµβόλαιο και όχι στους 

πελάτες της καρτοκινητής τηλεφωνίας. Μέσα από το πρόγραµµα ανταµοιβής 

παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης συσκευής δωρεάν ή σε προνοµιακή τιµή, 

µε ταυτόχρονη ανανέωση συµβολαίου. Το βασικό κριτήριο συµµετοχής στο 

συγκεκριµένο πρόγραµµα διατήρησης πελατών είναι να έχει συµπληρώσει ο 

πελάτης τουλάχιστον 11 µήνες από την τελευταία ανανέωση του συµβολαίου 

του. Η ενηµέρωση γίνεται σε κάθε επικοινωνία του συνδροµητή µε το τµήµα 

εξυπηρέτησης πελατών. Οι εργαζόµενοι στο τµήµα εξυπηρέτησης πελατών, 

αφού εξυπηρετήσουν τον πελάτη για τον λόγο που κάλεσε, 

«εκµεταλλεύονται» την ευκαιρία αυτή για να επικοινωνήσουν το πρόγραµµα 

ανταµοιβής. Συνδροµητές που εκµεταλλεύονται το πρόγραµµα ανταµοιβής, 

ανανεώνουν ταυτόχρονα το συµβόλαιο τους για 12, 18 ή 24 µήνες στο δίκτυο 

της Vodafone, ανάλογα µε το προϊόν που θα επιλέξουν (συσκευή ή laptop). 

Αυτή είναι και η έννοια της «ανταµοιβής» όπως λέγεται το συγκεκριµένο 

πρόγραµµα διατήρησης πελατών: δίνεται η δυνατότητα στους πελάτες να 

αποκτήσουν την συσκευή της αρεσκείας τους δωρεάν ή σε προνοµιακή τιµή 

µε αντάλλαγµα να παραµείνουν στην εταιρεία για 12 , 18 ή 24 µήνες.  
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4.2.2. Επιπρόσθετες ενέργειες διατήρησης πελατών στα πλαίσια του 
προγράµµατος ανταµοιβής  
 
Κατά την διαδικασία ενηµέρωσης που περιγράφηκε παραπάνω υπάρχουν 

πελάτες που αιτούνται επανεξέταση του προγράµµατος ανταµοιβής τους. Οι 

λόγοι είναι συνήθως δύο :  

 

 θέλουν να πάρουν µια συσκευή που είναι πιο ακριβή (ένα πρόσφατο 

παράδειγµα είναι η συσκευή i-phone της Apple) και ζητούν από την 

εταιρεία την αύξηση της επιδότησης τους ώστε να την αποκτήσουν µε 

µικρότερο κόστος από πλευράς τους.  

 Έχουν δεχτεί κάποια προσφορά από τον ανταγωνισµό για να 

µεταφέρουν την γραµµή τους µε φορητότητα και ζητούν να τους γίνει 

κάποια αντιπροσφορά από την Vodafone.   

 

Υπάρχει και ένα ποσοστό πελατών οι οποίοι καλούν παραπονούµενοι για 

κάποιο άλλο θέµα που αντιµετώπισαν ή αντιµετωπίζουν και τους δυσαρεστεί 

(όπως για παράδειγµα παράπονα για υψηλούς λογαριασµούς). Θέµα που 

όµως δεν σχετίζεται µε το πρόγραµµα ανταµοιβής τους.  

   Η εταιρεία για να µπορέσει να ικανοποιήσει τους πελάτες της και σε αυτά 

τους τα αιτήµατα , έχει δηµιουργήσει µια σειρά από προτάσεις που είναι 

διαθέσιµες στους agents του τµήµατος εξυπηρέτησης πελατών:  

 

 Υφίσταται η δυνατότητα µιας µικρής αύξησης της επιδότησης ενός 

πελάτη, ανάλογα πάντα µε την αξία4 που έχει ο πελάτης για την 

εταιρεία (για αυτό και λέγεται και πρόγραµµα ανταµοιβής) 

 Υπάρχει η δυνατότητα µε την αναβάθµιση του προγράµµατος χρήσης 

(µεταφορά σε πρόγραµµα χρήσης µε µεγαλύτερο πάγιο τέλος) να 

παραχωρηθεί ένα ανάλογο ποσό αύξησης στην επιδότηση του πελάτη 

                                            
4 Σαν αξία πελάτη, στο πρόγραµµα ανταµοιβής, λογίζεται η χρήση της σύνδεσης που πραγµατοποίησε ο πελάτης από τον 
προηγούµενο µήνα και για 9 µήνες πριν. Στη χρήση υπολογίζονται τα πάγια τέλη, οι εξερχόµενες και εισερχόµενες κλήσεις, 
ενώ αφαιρούνται όποιες εκπτώσεις τυχόν έχει λάβει ο πελάτης.  
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 Επιπλέον, ο πελάτης έχει την δυνατότητα αντί να αγοράσει κάποια 

συσκευή να του δοθεί µια έκπτωση στο µηνιαίο πάγιο τέλος που 

πληρώνει για ένα έτος, ανάλογη πάντα µε την χρήση που κάνει ο 

πελάτης. Η έκπτωση µπορεί να ξεκινάει από 9% και να φτάνει το 20%. 

Ειδικά, το τελευταίο χρονικό διάστηµα ένας µεγάλος αριθµός πελατών 

προτιµάει να λάβει την έκπτωση στο πάγιο του για να µειώσει τα 

µηνιαία του έξοδα.  

 

4.2.3. ∆είκτες µέτρησης απόδοσης του προγράµµατος ανταµοιβής 
µέσω του τµήµατος εξυπηρέτησης πελατών 
 
Σε µηνιαίο επίπεδο τα αποτέλεσµα των προαναφερόµενων ενεργειών 

ελέγχονται ώστε να υφίσταται µια σαφής εικόνα της απόδοσης τους. Για την 

παρακολούθηση των αποτελεσµάτων έχει δηµιουργηθεί µια σειρά από 

δείκτες οι οποίοι και αναλύονται στην συνέχεια.  

 

1. Αριθµός ενηµερώσεων και αιτηµάτων επανεξέτασης 
 

Κάθε µήνα καταµετρείται, µέσω του συστήµατος CRM που χρησιµοποιεί η 

εταιρεία, ο ακριβής αριθµός των αιτηµάτων επανεξέτασης της επιδότησης 

τους που υπέβαλλαν οι πελάτες της αλλά και οι απλές ενηµερώσεις για το 

πρόγραµµα ανταµοιβής των agents του τµήµατος εξυπηρέτησης πελατών. 

Εδώ γίνεται και µια διάκριση , µε βάση την κατηγοριοποίηση των κλήσεων, 

πόσα από τα συνολικά αιτήµατα αφορούσαν παράπονα των πελατών 

σχετικά µε το ποσό της επιδότησης τους και πόσα αφορούσαν άλλα 

παράπονα. 

 

2. Ποσοστό ανανεώσεων συµβολαίου (Recommit Rate) 
 

Ο συγκεκριµένος δείκτης εκφράζεται σε ποσοστό και αποτυπώνει τον αριθµό 

των πελατών που προχώρησαν σε ανανέωση του συµβολαίου τους µετά την 

επικοινωνία τους µε το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών προς τον συνολικό 
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αριθµό των πελατών που επικοινώνησαν και είτε ενηµερώθηκαν για το 

πρόγραµµα ανταµοιβής τους είτε παραπονέθηκαν για αυτό.  

 

 

Recommit Rate (%) =  [1] 
 

 

 

3. Ποσοστό αποτροπής αποσύνδεσης / φορητότητας (Save Rate) 
 

Επίσης ο συγκεκριµένος δείκτης µετριέται σε ποσοστό και αποτυπώνει τον 

αριθµό των πελατών που επικοινώνησαν µε το τµήµα εξυπηρέτησης 

πελατών και ενηµερώθηκαν ή παραπονέθηκαν για το πρόγραµµα 

ανταµοιβής τους, και είτε ανανέωσαν το συµβόλαιο τους είτε δεν ανανέωσαν 

το συµβόλαιο τους αλλά δεν προχώρησαν και σε αποσύνδεση ή φορητότητα 

της γραµµής τους σε άλλη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Τα στοιχεία για τον 

συγκεκριµένο δείκτη συγκεντρώνονται και ελέγχονται περίπου 45 ηµέρες 

µετά την επικοινωνία των πελατών ώστε να είναι πιο ασφαλή τα 

συµπεράσµατα. Με την έννοια ότι ο πελάτης χρειάζεται κάποιον χρόνο για να 

ανανεώσει το συµβόλαιο του ή να (ή να µην) προχωρήσει άµεσα σε 

αποσύνδεση ή φορητότητα της γραµµής του.  

 

 

    
Save Rate (%) =    

 

 

4. Το κόστος διατήρησης των πελατών  
 

Υπολογίζεται πόσα χρήµατα δαπάνησε η εταιρεία ανά µήνα για να 

ικανοποιήσει και να διατηρήσει τους πελάτες που κάλεσαν και ενηµερώθηκαν 

ή παραπονέθηκαν για το πρόγραµµα ανταµοιβής τους.  

Αριθµός Ανανεώσεων Πελατών 

Συνολικός Αριθµός Πελατών που 
επικοινώνησε µε το τµ. εξυπηρέτησης για 

την επιδότηση τους   

Σύνολο των πελατών που επικοινώνησαν  µείον τον αριθµό των 

πελατών που αποσυνδέθηκαν / έκαναν φορητότητα 

Σύνολο των πελατών που επικοινώνησαν   

[2] 
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   ∆ύο είναι οι δείκτες που παρακολουθούνται σε αυτό το επίπεδο : 

 

 Το συνολικό επιπλέον κόστος που δαπανήθηκε  

 Ο µέσος όρος των επιπλέον χρηµάτων που χορηγήθηκε ανά πελάτη 

 

Όλοι οι παραπάνω δείκτες χρησιµοποιούνται ώστε να παρακολουθεί η 

εταιρεία την εξέλιξη του όλου εγχειρήµατος, να εντοπίζονται πιθανά κενά και 

φυσικά για να λαµβάνονται σηµαντικές αποφάσεις σχετικά µε το όλο 

πρόγραµµα ανταµοιβής.  

 

4.3. Ισορροπηµένη στοχοθεσία (Balance Scorecard): εργαλείο 
µέτρησης της απόδοσης 
 

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να λειτουργήσουν πλέον σε ένα υπέρ-

ανταγωνιστικό περιβάλλον το οποίο, µεταξύ άλλων, αποτελεί απόρροια της 

παγκοσµιοποίησης και µιας «παγκοσµιοποιηµένης αγοράς». Για να 

µπορέσουν να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες ώστε να επιβιώσουν 

χρειάζονται ένα εργαλείο που θα τους βοηθάει να µετράνε την απόδοση τους 

σαν επιχείρηση και να λαµβάνουν οποιαδήποτε µέτρα κρίνονται απαραίτητα. 

Αυτό το εργαλείο ονοµάζεται «Πίνακας της Ισορροπηµένης Στοχοθεσίας» 

(Balance Score Card) και αποδίδεται στους Kaplan και Norton (1996).  

  Οι επιχειρήσεις διαθέτουν µια σειρά από χρηµατοοικονοµικούς δείκτες οι 

οποίοι όµως δεν µπορούν να εξασφαλίσουν από µόνοι τους την καλή πορεία 

της επιχείρησης αλλά ούτε και να χρησιµοποιηθούν ως κριτήρια αξιολόγησης 

της πορείας µιας επιχείρησης αφού (Παπαδάκης, 2002) :  

 

 Είναι στατικοί γιατί δεν µπορούν να αποτυπώσουν το τι γίνεται τώρα 

στον επιχειρηµατικό στίβο. 

 ∆εν είναι εµφανείς η στρατηγική µιας επιχείρησης, οι στόχοι των 

εργαζοµένων και οι ανάγκες των πελατών της. 

 ∆εν αποκαλύπτουν τις αιτίες των προβληµάτων αλλά µόνο τις 

συνέπειες. 
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Τα παραπάνω κενά έρχεται να συµπληρώσει ο πίνακας της ισορροπηµένης 

στοχοθεσίας (BSC) και πραγµατικά αποδεικνύεται ότι είναι ένα πολύ 

σηµαντικό εργαλείο στην απόδοση της µετάφρασης της στρατηγικής µιας 

εταιρίας αλλά και στην αξιολόγηση της απόδοσης της επιχείρησης, σε 

συνάρτηση πάντα µε τους στρατηγικούς στόχους που είχε θέσει. 

   Η τεχνική της ισορροπηµένης στοχοθεσίας (BSC) προσδιορίζει την εταιρική 

απόδοση µέσα από τέσσερις συνιστώσες (four perspectives) όπως 

απεικονίζονται στο σχήµα 4.1:  

 

 Τα χρηµατοοικονοµικά µεγέθη 

  

 Τον πελάτη 

 

 Τις εσωτερικές εταιρικές διαδικασίες και  
 

 Την µάθηση και ανάπτυξη των εργαζοµένων  

 

   Η απλή λογική στην οποία βασίζεται αναφέρει ότι για να πετύχει µια 

επιχείρηση τους χρηµατοοικονοµικούς στόχους που έχει θέσει θα πρέπει 

προηγουµένως να έχει δηµιουργήσει την επιθυµητή αξία για τους πελάτες της 

ώστε να τους διατηρήσει και να τους διατηρεί ικανοποιηµένους. Η δηµιουργία 

όµως της µέγιστης αξίας για τους πελάτες προϋποθέτει προηγουµένως πολύ 

καλή λειτουργία των εσωτερικών διαδικασιών της εταιρίας. Τέλος, επειδή οι 

εταιρικές διαδικασίες δηµιουργούνται και χρησιµοποιούνται από τους 

εργαζόµενους της επιχείρησης, θα πρέπει να αναπτυχθούν οι ικανότητες και 

δεξιότητες του προσωπικού της επιχείρησης.  

 

   Σύµφωνα µε τους Kaplan και Norton (αναφέρεται στον Παπαδάκη, 2002), 

το Balance Scorecard «είναι ένα πλαίσιο το οποίο µετουσιώνει τους 

στρατηγικούς στόχους µιας επιχείρησης σε µια σειρά δεικτών απόδοσης».  
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Σχήµα 4.1: Οι Τέσσερις Βασικές Συνιστώσες της Τεχνικής της Ισορροπηµένης Στοχοθεσίας 

(Balance Scorecard) 

Πηγή: Παπαδάκης Β., (2002), Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και ∆ιεθνής Εµπειρία, 

Τόµος Α΄- Θεωρία, 4η Έκδοση, σελ. 509 

 

 

Μια σηµαντική παράµετρος αφορά στο ποιες είναι οι ακριβείς µετρήσεις που 

πρέπει να εξετάζει µια επιχείρηση ώστε να εξάγει ασφαλή συµπεράσµατα για 

την πορεία υλοποίησης των στρατηγικών της στόχων. Το σχήµα 4.2 στην 

συνέχεια απεικονίζει το πώς και ποιες µετρήσεις συνδέονται µε τις τέσσερις 

συνιστώσες της ισορροπηµένης στοχοθεσίας (BSC).   

 
 

Χρηµατοοικονοµική

 

Απόδοση της επένδυσης, 

οικονοµική αύξηση της 

αξίας κτλ. 

Εσωτερικές ∆ιαδικασίες 

 

Ποιότητα, χρόνος 

ανταπόκρισης, νέα 

προϊόντα κτλ. 

Μάθηση και Ανάπτυξη

Ικανοποίηση υπαλλήλων, 

διαθεσιµότητα 

πληροφοριακών 

συστηµάτων κτλ. 

 Πελατειακή 

 

Ικανοποίηση, διατήρηση, 

µερίδιο αγοράς κτλ. 

     Όραµα  
         και  
Στρατηγική

Draw Adapted from the Balanced Scorecard by Robert S. Kaplan and Dave P. Norton. Harvard Business School 

Press. 1996. 
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Χρηµατοοικονοµική  
 
 
 
 
 
 
 
       Πελάτες 
 
 
 
 
Εσωτερικές ∆ιαδικασίες 
 
 
 
 
Μάθηση και Ανάπτυξη 

 

Λογαριασµοί 
Εισπρακτέοι

Απόδοση 
Κεφαλαίου 

Λειτουργικά 
Έξοδα

Ικανοποίηση 
Πελατών

Επανασχεδιασµός 
Εργασίας 

Ηθικό 
Υπαλλήλων

Προτάσεις 
Υπαλλήλων 

 
 

 

Σχήµα 4.2: Σύνδεση Μετρήσεων µε τις Τέσσερις Βασικές Συνιστώσες της Τεχνικής της 

Ισορροπηµένης Στοχοθεσίας (Balance Scorecard) 

Πηγή: Kaplan, R. S. Norton, D. P., (1996) – “Using the Balanced Scorecard as a Strategic 

Management System”, Harvard Business Review, Ιαν. – Φεβ. , σελ. 83 

 

 

4.4. Εφαρµογή χάρτη στρατηγικής της τεχνικής Balanced Scorecard 
στην µελέτη περίπτωσης της Vodafone 
 
Στις προηγούµενες παραγράφους πραγµατοποιήθηκε µια ανάλυση σχετικά 

µε το τι είναι η τεχνική της Balance Scorecard καθώς και τις ακριβείς 

µετρήσεις που συνδέονται µε τις τέσσερις διαστάσεις της συγκεκριµένης 

τεχνικής. Στην συνέχεια ακολουθεί µια πρακτική εφαρµογή της τεχνικής BSC 

µέσω της δηµιουργίας ενός χάρτη υλοποίησης των στρατηγικών στόχων του 
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προγράµµατος ανταµοιβής που αναφέρεται στην µελέτη περίπτωσης της 

Vodafone.  

   Στο σχήµα 4.3 αποτυπώνεται σχηµατικά ο χάρτης των στρατηγικών 

στόχων, των δεικτών µέτρησης, των αριθµητικών µετρήσιµων στόχων των 

δεικτών που θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν και τέλος µια σειρά από 

συγκεκριµένες ενέργειες και δράσεις οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για 

την επιτυχία του όλου εγχειρήµατος. Οι ενέργειες αυτές είναι άµεσα 

συνυφασµένες µε τις υπόλοιπες παραµέτρους του χάρτη στρατηγικής.  

   Στην οικονοµική διάσταση περιλαµβάνονται οι δείκτες που ήδη 

περιγράφηκαν στην παράγραφο §4.2.3 και χρησιµοποιούνται από την 

Vodafone ώστε να παρακολουθείται η εξέλιξη των αποτελεσµάτων του 

προγράµµατος ανταµοιβής της εταιρίας. Οι συγκεκριµένοι δείκτες 

υπολογίζονται σε ποσοστά άλλα µεταφράζονται σε χρηµατικές µονάδες. 

Έτσι, θέτονται στόχοι αύξησης του ποσοστού ανανεώσεων των συµβολαίων 

των πελατών στο 2,5% τον µήνα, την µείωση των αποσυνδέσεων και 

φορητοτήτων στο 1,5% και τέλος µείωση του κόστους διατήρησης των 

πελατών (τα επιπλέον χρήµατα δηλαδή που δαπανά η εταιρεία) στο 1,5%.   

   Στην πελατειακή διάσταση σαν στρατηγικός στόχος τοποθετείται, τι άλλο 

παρά, η ικανοποίηση πελατών. Η οποία και µετριέται µε βάση έναν ευρέως 

διαδεδοµένο δείκτη, αυτόν του NPS (Net Promoter Score) πατέρας του 

οποίου είναι ο Reichheld (2003). Ο NPS δείκτης συνδέεται µε µια βασική 

ερώτηση: «θα συνιστούσατε την ΧΧΧΧΧΧΧ εταιρία για….;». Για παράδειγµα, 

θα µπορούσε η ερώτηση να αναφέρεται στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της 

επιχείρησης. Ο ερωτώµενος βαθµολογεί µε βάση µια δεκαβάθµια κλίµακα.
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Στρατηγικός Στόχος ∆είκτης Στόχος

1. Αύξηση κάθε µήνα των 
ανανεώσεων 

 
2. Μείωση κάθε µήνα των 
αποσυνδέσεων και των 

φορητοτήτων 
 

3. Μείωση κάθε µήνα του 
κόστους διατήρησης πελατών 

1. Recommit Rate 
 

2. Save Rate 
 

3. Cost to Recommit 
Rate 

 
 

1. + 2, 5% 
 

2. - 1, 5% 
 

3. - 1% 
 

Πελατειακή 
∆ιάσταση 

 
 

Ικανοποίηση πελατών 
(µέτρηση ανά 6µηνο) 

 

 
 

NPS: Net Promoter Score 
 

 
To 65 % των πελατών να 

βρίσκονται στις κατηγορίες 
βαθµολογίας 9 - 10 

 

 
1. Επικαιροποίηση 

προτάσεων ανανέωσης για 
τους πελάτες 

 
2. Παρακολούθηση ατοµικής 

απόδοσης υπαλλήλων 
  

 
1. Αύξηση της συχνότητας 

επικαιροποίησης του 
αριθµού των προτάσεων 

 
2. Recommit, Save & Cost 

Rates ανά υπάλληλο  
 

 
 
 

Κάθε µήνα 
 

∆ιάσταση 
Μάθησης και 
Ανάπτυξης  

 
Ενδυνάµωση δεξιοτήτων 

πώλησης και 
διαπραγµάτευσης των 

υπαλλήλων του τµήµατος 
εξυπηρέτησης πελατών  

 

 
 

Συµµετοχή σε σχετικά 
workshops  

 

 
 

Συµµετοχή κάθε υπαλλήλου 
σε 2 workshops ανά 6µηνο 

 

Ενέργειες - ∆ράσεις

Στενή παρακολούθηση 
των στόχων 

 
Αναδιαµόρφωση 

στόχων όποτε χρειαστεί 
 

Σύγκριση 
αποτελεσµάτων 
ανταγωνισµού 

 
Βελτιωτικές ενέργειες 

 
Σύγκριση προσφορών 

ανταγωνισµού 
 

Προσωπική ενηµέρωση 
των υπαλλήλων και 
ενέργειες βελτίωσης 
όπου απαιτείται 

Εξεύρεση 
εξειδικευµένων 
εκπαιδευτών 

 
Προµήθεια σύγχρονων  
διαδραστικών µέσων 

εκπαίδευσης 

∆ιάσταση 
Εσωτ. 

∆ιαδικασιών  

Οικονοµική 
∆ιάσταση 

 
  

Σχήµα 4.3: Χάρτης Υλοποίησης Στρατηγικών Στόχων Προγράµµατος Ανταµοιβής Vodafone 
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Όποιος βαθµολογεί µεταξύ εννέα και δέκα θεωρείται σαν ο “promoter” της 

επιχείρησης. Αυτός δηλαδή που θα συστήσει και θα προωθήσει την 

επιχείρηση και τα προϊόντα της σε γνωστούς, φίλους και συγγενείς. Έτσι , το 

πιο πιθανό είναι να προσελκύσει πελάτες στην επιχείρηση που πιθανόν 

διαφορετικά δεν θα σκεφτόταν να έρθουν. Όσοι βαθµολογούν µεταξύ ένα και 

έξι θεωρείται ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιηµένοι µε την επιχείρηση και 

µάλλον θα την δυσφηµίσουν σε γνωστούς, φίλους και συγγενείς. Τέλος, όσοι 

βαθµολογούν µεταξύ επτά και οκτώ θεωρούνται ουδέτεροι, ούτε εκτιµούν 

αλλά ούτε απεχθάνονται τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της επιχείρησης. ∆εν 

πρόκειται βέβαια να τα προωθήσουν σε γνωστούς, φίλους και συγγενείς. 

Έτσι στην πελατειακή διάσταση χρησιµοποιείται ο συγκεκριµένος δείκτης ο 

οποίος θα πρέπει να ελέγχεται ανά εξάµηνο µε στόχο το 65% των πελατών 

της επιχείρησης να έχει βαθµολογήσει εννέα ή δέκα. Αν αυτό δεν συµβεί τότε 

θα πρέπει η επιχείρηση να λάβει άµεσα µέτρα βελτίωσης. Επίσης, θα πρέπει 

η επιχείρηση να παρακολουθεί και τον αντίστοιχο δείκτη NPS του 

ανταγωνισµού της.  

   Σαν διάσταση των εσωτερικών διαδικασιών έχουν οριστεί κατά αρχάς η 

µηνιαία επικαιροποίηση των προτάσεων που χρησιµοποιεί η εταιρία ώστε να 

ικανοποιήσει τους πελάτες της και να αποφασίσουν να παραµείνουν στην 

εταιρία. Οι προτάσεις αυτές περιλαµβάνουν νέες συσκευές, υπηρεσίες αλλά 

και προγράµµατα χρήσης αλλά και συγκεκριµένες έτοιµες προσφορές. Η 

εταιρία πρέπει να παρακολουθεί τις προσφορές και τις προτάσεις του 

ανταγωνισµού της ώστε να µπορεί να εκµηδενίσει τον κίνδυνο να 

αποσκιρτήσει κάποιος πελάτης της στον ανταγωνισµό επειδή δεν βρίσκει 

αυτό που τον ενδιαφέρει. Επίσης, στην διάσταση εσωτερικών διαδικασιών 

περιλαµβάνεται και η παρακολούθηση της ατοµικής απόδοσης των 

υπαλλήλων του τµήµατος εξυπηρέτησης πελατών στους δείκτες απόδοσης 

του προγράµµατος ανταµοιβής της εταιρίας. Θα πρέπει δηλαδή κάθε µήνα ο 

κάθε εργαζόµενος να γνωρίζει την ατοµική του απόδοση στα recommit, save 

και cost to recommit rates η οποία θα αξιολογείται βάση του µέσου όρου των 

υπολοίπων συναδέλφων του στο τµήµα εξυπηρέτησης πελατών.  
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   Πολύ σηµαντικός παράγοντας της επιτυχίας του προγράµµατος ανταµοιβής 

παίζει και η εκπαίδευση των εργαζοµένων. Το πρόγραµµα ανταµοιβής 

εµπεριέχει την έννοια της πώλησης και προώθησης των προϊόντων της 

επιχείρησης αλλά και της διαπραγµάτευσης µε τους πελάτες. Συνεπώς, είναι 

απαραίτητο οι εργαζόµενοι να εκπαιδεύονται τουλάχιστον δύο φορές ανά 

εξάµηνο σε δεξιότητες πώλησης και διαπραγµάτευσης ώστε να βελτιώσουν 

την αποτελεσµατικότητα τους. Η εκπαίδευση τους δεν θα είναι σεµιναριακού 

τύπου αλλά βιωµατικού εργαστηρίου ώστε να έχει και την µεγαλύτερη δυνατή 

επίδραση στους εργαζοµένους. Η εξεύρεση εξειδικευµένων εκπαιδευτών και 

σύγχρονων µέσων εκµάθησης αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις 

επιτυχίας.   

 

5. Συµπεράσµατα  
 

Στην συνέχεια παρατίθενται, συνοπτικά , µια σειρά από συµπεράσµατα έτσι 

όπως αυτά προέκυψαν από την βιβλιογραφική επισκόπηση και τις υποθέσεις 

εργασίας που είχαν τεθεί στην αρχή.  

 

• Είναι πολύ σηµαντικό η CRM στρατηγική να αποτελεί αναπόσπαστο 

κοµµάτι της γενικότερης στρατηγικής του µάρκετινγκ µιας εταιρίας γιατί 

έτσι είναι περισσότερο αποτελεσµατική η εφαρµογή της.  

• Το CRM θα πρέπει να "ξεκινάει" από την κεντρική διεύθυνση που 

ασχολείται µε την χάραξη της στρατηγικής της εταιρίας και όχι από 

κάποιο τµήµα ή υποδιεύθυνση. 

• Το CRM επηρεάζει άµεσα την απόδοση µιας εταιρίας, τόσο από 

πλευράς του µάρκετινγκ όσο και από οικονοµικής απόδοσης.  

• Μια στρατηγική E-CRM (όπως και µια κλασσική στρατηγική CRM) έχει 

σαν στόχο της την βελτίωση της αντιλαµβανόµενης παρεχόµενης 

ποιότητας υπηρεσιών στον πελάτη, γεγονός που οδηγεί στην 

διατήρηση του και τελικά στο "χτίσιµο" µιας µακροχρόνιας και 

κερδοφόρας σχέσης εµπιστοσύνης. 

• Οι πελάτες διαλέγουν ή παραµένουν σε µια εταιρία όταν  
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1) προσφέρει καλύτερη αξία προϊόντων ή και υπηρεσιών 

2) η µάρκα εµπορεύµατος είναι πολύ δυνατή και  

3) τα κόστη αλλαγής σε άλλη µάρκα ή εταιρεία θεωρούνται 

απαγορευτικά.  

• Η εισαγωγή της έννοιας "ποιότητα" στις υπηρεσίες δηµιουργεί µια 

σειρά από "κερδισµένους" και "χαµένους". Οι κερδισµένοι φυσικά 

ανήκουν σε αυτούς που επενδύουν στην βελτίωση της παρεχόµενης 

τους ποιότητας και θα έχουν καλύτερα αποτελέσµατα από 

οποιοδήποτε στρατηγική µείωσης του κόστους. Αυτό ισχύει σχεδόν 

στους περισσότερους τοµείς παροχής υπηρεσιών.  

• Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας σε προϊόντα ή υπηρεσίες ή 

κατηγορίες προϊόντων ή και υπηρεσιών αποτελεί δείκτη του επίπεδου 

πιστότητας των πελατών.  

• Η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών µπορεί να κάνει την διαφορά τόσο 

στην κερδοφορία - διαφοροποίηση µιας εταιρίας από τους 

ανταγωνιστές της αλλά και πιο εύκολη την διαχείριση των πελατειακών 

σχέσεων.  

• Όποιος είναι "πιστός" σε µια επιχείρηση δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι η 

επιχείρηση είναι και κερδοφόρα. Η σχέση µάλιστα µεταξύ "πιστών" 

πελατών και κερδοφορίας µιας εταιρίας αποδείχθηκε "αδύναµη" σε 

σχέση µε αυτή που θα περίµενε κάποιος να έχει.  

• Ο τρόπος διαχείρισης των πελατειακών σχέσεων διαφέρει όταν ο 

στοχεύουµε σε έναν "πιστό" πελάτη από ότι όταν στοχεύουµε σε έναν 

κερδοφόρο πελάτη.  

• Η δηµιουργία "αξίας" στους πελάτες, η διατήρηση ικανοποιηµένων 

εργαζοµένων δεν έρχονται καθόλου σε αντίθεση µε την αύξηση του 

περιθωρίου κέρδους. Το αντίθετο µάλιστα, αποτελούν απαραίτητη 

προϋπόθεση. Είναι µια αλυσίδα που οδηγεί σε δηµιουργία πιστών 

πελατών και εποµένως σε αύξηση κερδοφορίας και αύξηση του 

µεριδίου αγοράς.  
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• Η µέτρηση µιας επιτυχηµένης στρατηγικής δηµιουργίας πιστών 

πελατών ποσοτικοποιείται µέσω των ποσοστών διατήρησης των 

πελατών αλλά και αποσκίρτησης αυτών. 

• Υπάρχει θετικός συσχετισµός µεταξύ της ικανοποίησης πελατών και 

της πιστότητας πελατών και αντίστοιχα µεταξύ πιστότητας πελατών 

και της κερδοφορίας πελατών, σε ατοµικό επίπεδο. Αλλά θα πρέπει η 

πιστότητα πελατών να ξεπερνάει κάποιο επίπεδο για να έχει κάποια 

θετική επίδραση στην κερδοφορία διαφορετικά παρατηρούµε ότι η 

επίδραση αυτή βαίνει µειούµενη.  

• Οι παραλλαγές στη ικανοποίηση πελατών µπορούν να εξηγήσουν το 

10% των παραλλαγών στην πιστότητα πελατών. Αντίστοιχα, οι 

παραλλαγές στην πιστότητα πελατών µπορεί να εξηγήσει το 10% των 

παραλλαγών στην κερδοφορία πελατών.  

• Αν κάποιο πρόγραµµα διατήρησης πιστών πελατών δεν 

ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της εταιρίας , είναι πολύ δύσκολο να 

διακοπεί (είναι ένας τρόπος διατήρησης των πελατών, αυξάνει την 

προσβασιµότητα της µάρκας ενός προϊόντος στην λιανική αγορά 

καθώς και βοηθάει στην «συντήρηση» το ονόµατος της µάρκας στην 

αγορά). Οι εταιρίες πιέζονται να διατηρούν ένα τέτοιο πρόγραµµα 

αφού έχουν αντίστοιχα και οι ανταγωνιστές τους. 

• Τα προγράµµατα διατήρησης πιστών πελατών δεν «προκαλούν» 

αύξηση των πωλήσεων , τουλάχιστον στον βαθµό που θεωρούνταν.  

• Οι εταιρίες θα πρέπει να είναι προσεκτικές ώστε οι πελάτες τους να 

µην «συνδέονται» περισσότερο µε το πρόγραµµα πιστότητας καθαυτό 

παρά µε την µάρκα ενός συγκεκριµένου προϊόντος , µιας 

συγκεκριµένη κατηγορίας προϊόντων.  

• Η συνολική διαχρονική κερδοφορία µιας επιχείρησης δεν οφείλεται 

αποκλειστικά και µόνον στην µακρόχρονη διάρκεια παραµονής του 

πελάτη στην εταιρεία αλλά και σε άλλους παράγοντες. 

• Υπάρχει αρνητική σχέση µεταξύ κερδοφορίας και χρόνου (διάρκειας 

παραµονής του πελάτη στην επιχείρηση) γιατί είναι πιθανόν ο πελάτης 



- 75 - 

να διατηρεί τις ίδιες συνήθειες αγοράς αλλά να έχουν αυξηθεί όλα τα 

υπόλοιπα κόστη (διαχείρισης, προγράµµατα ανταµοιβής κτλ.) 

• Οι παλιοί πελάτες δεν είναι απαραίτητα και οι πιο κερδοφόροι. Λόγω 

της εµπειρίας που έχουν αποκτήσει αναγνωρίζουν ποια προϊόντα τους 

εξυπηρετούν και µπορεί να τα διαλέγουν και από άλλες επιχειρήσεις. 

Έτσι επιλέγουν συνήθως προϊόντα και υπηρεσίες που του καλύπτουν 

τόσο από πλευράς τιµής άλλα και ποιότητας.  

• Οι πελάτες µε την µεγαλύτερη διάρκεια ζωής (πελατειακής σχέσης) 

είναι εκείνοι µε µέση συχνότητα αγορών και εποµένως οι πιο 

κερδοφόροι. 

• Οι παλαιότεροι πελάτες (µε την µεγαλύτερη διάρκεια πελατειακής 

σχέσης µε την εταιρία) παρουσιάζουν αναλογικά και τα υψηλότερα 

ποσοστά επιστροφής προϊόντων. 

• Οι πελάτες που «συνδέονται» µε την εταιρία µέσω και ενός 

προγράµµατος πίστης και αφοσίωσης της εταιρίας ανήκουν στην 

κατηγορία των πελατών που θα έχουν την µεγαλύτερη χρονική 

διάρκεια «πελατειακής» ζωής. Τα στελέχη λοιπόν θα πρέπει να 

αντιµετωπίζουν έναν τέτοιο πελάτη σαν να ήταν ήδη πολλά χρόνια 

πελάτης τους.  

• Ανάλογα µε την αρχική χρήση που έκανε ο πελάτης, το πρόγραµµα 

πιστότητας στο οποίο έγινε µέλος έχει και διαφορετική επίδραση στην 

συµπεριφορά του. Οι πελάτες µεγάλης χρήσης ενώ καρπώνονται 

πλήρως τα οφέλη του προγράµµατος πιστότητας παρά ταύτα τα 

επίπεδα χρήσης τους αλλά και πιστότητας τους δεν αυξάνονται κατά 

την διάρκεια του χρόνου. Σε αντίθεση µε τους πελάτες µεσαίας και 

χαµηλής κατανάλωσης οι οποίοι αυξάνουν τον όγκο των συναλλαγών 

τους αλλά και την συχνότητα τους αλλά και το επίπεδο πιστότητας 

τους στην εταιρία. Γεγονός που καταρρίπτει την θεωρία ότι οι πελάτες 

µε χαµηλή κατανάλωση δεν αποτελούν ιδανικά µέλη προγραµµάτων 

πιστότητας και ότι δεν θα έχει κάποια αξία για αυτούς.  

• Το ύψος του εισοδήµατος αλλά και η κατοικία σε µη 

πυκνοκατοικηµένες περιοχές φαίνεται ότι επηρεάζουν την κερδοφόρα 
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διάρκεια ζωής ενός πελάτη. Ιδιαίτερα µάλιστα στις περιπτώσεις που 

θέλουµε να αναζητήσουµε καινούριους πελάτες.  

• Όσο καλύτερα γνωρίζουν οι εταιρίες τους κερδοφόρους πελάτες τους , 

τους εν δυνάµει κερδοφόρους πελάτες τους αλλά και τους όχι 

κερδοφόρους πελάτες τους τόσο πιο «αποδοτικά» µπορούν να 

διαχειριστούν την πελατειακή τους βάση ώστε να επιτύχουν τα 

καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα για την επιχείρηση.  

• Υφίσταται θετική σχέση µεταξύ του δείκτη του µεριδίου της 

αγοραστικής δαπάνης (Share of Wallet), της ικανοποίησης του πελάτη 

και των εσόδων του πελάτη όµως η σύνδεση όλων των παραπάνω µε 

την κερδοφορία της εταιρίας εξαρτάται από το εάν ο πελάτης είναι 

κερδοφόρος ή όχι. 

• Η ικανοποίηση του πελάτη είναι περισσότερο συνδεδεµένη µε το 

µερίδιο αγοραστικής δαπάνης (share of wallet) στην περίπτωση 

κερδοφόρων πελατών από ότι στην περίπτωση µη κερδοφόρων 

πελατών. Αυτό σηµαίνει ότι για την κατηγορία των µη κερδοφόρων 

πελατών επηρεάζουν την δαπάνη των χρηµάτων τους άλλοι 

παράγοντες και όχι η εξυπηρέτηση πελατών και µια ικανοποιητική 

εµπειρία. Είναι ιδιαίτερα σηµαντική η κατανόηση του επιπέδου 

κερδοφορίας των πελατών. ∆ιαφορετικά µια εταιρία µπορεί να 

καταλήξει να µειώσει αντί να αυξήσει τα κέρδη της.  

• ∆ιαφορετικές µεταβλητές επηρεάζουν τη διατήρηση ενός πελάτη και 

διαφορετικές την αύξηση του µεριδίου αγοράς ενός πελάτη. Σε 

επίπεδο όµως διαχείρισης πελατειακών σχέσεων οι διαφορετικές 

αυτές µεταβλητές έχουν µικρή σηµασία. 

• Η συναισθηµατική δέσµευση (affective commitment) είναι πρόγονος 

τόσο της διατήρησης του πελάτη όσο και της απόσπασης του 

µεγαλύτερου δυνατού αγοραστικού µεριδίου από έναν πελάτη. 

• Το µεγαλύτερο ποσοστό των αλλαγών τόσο στην διατήρηση των 

πελατών όσο και στο  µερίδιο των αγορών που θα «αποσπάσει» από 

έναν πελάτη η εταιρία, εξηγούνται από την µελέτη των ιστορικών 
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στοιχείων που σχετίζονται µε την αγοραστική συµπεριφορά ενός 

πελάτη. 

• Η επικέντρωση µόνο σε οικονοµικούς δείκτες µπορεί να αποδειχτεί 

παραπλανητική όσον αφορά την διαχρονική αξία του πελάτη µιας και 

δεν καθορίζεται µόνον από αυτούς. Πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και 

άλλοι παράγοντες περισσότερο πελατο-κεντρικοί, όπως είναι για 

παράδειγµα η διάδοση «καλής φήµης». 

• Μεταξύ πελατών που θεωρούνται οι πιο κερδοφόροι, το ποσοστό 

πρόθεσης διακοπής του συµβολαίου είναι µεγαλύτερο σε εκείνους που 

εµφανίζουν χαµηλή πρόθεση διάδοσης «καλής φήµης» σε σύγκριση 

µε εκείνους που παρουσιάζουν υψηλή πρόθεση. 

• Στις κατηγορίες των πελατών που παρουσιάζουν χαµηλότερο 

ποσοστό αποσύνδεσης από τον µέσο όρο υφίσταται θετική επίδραση 

της διάδοσης «καλής φήµης» στην διαχρονική αξία του πελάτη. 

• Στις περιπτώσεις που έχουµε πελάτες µε χαµηλή κερδοφορία αλλά 

υψηλό δείκτη διάδοσης «καλής φήµης» ενέχεται ο κίνδυνος τα στελέχη 

του µάρκετινγκ να µην λάβουν καθόλου υπόψη αυτή την κατηγορία 

πελατών (λόγω χαµηλής κερδοφορίας) και έτσι να χάσουν τους 

πελάτες εκείνους που συνεισφέρουν στην κερδοφορία της εταιρίας µε 

έµµεσο τρόπο. 

• Ο δείκτης διάδοση «καλής φήµης» έχει µεγαλύτερη επίδραση στην 

διαχρονική αξία του πελάτη όταν τα ποσοστά αποσύνδεσης και 

ανάπτυξης της αγοράς είναι υψηλά, µε δεδοµένο ότι όλοι οι υπόλοιποι 

παράµετροι παραµένουν ίδιοι. 

• Η διαχρονική αξία του πελάτη αυξάνεται περισσότερο µέσω της 

µείωσης του άµεσου κόστους απόκτησης νέων πελατών και την 

εκτεταµένη διάρκεια καθώς οι πελάτες διαδίδουν περισσότερο την 

«καλή φήµη» . 

• Τα δεδοµένα σχετικά µε την αγοραστική συµπεριφορά των πελατών 

αποτελούν σαφείς ενδείξεις της ικανοποίησης και αφοσίωσης των 

πελατών και εποµένως της πρόθεσης αποσκίρτησης τους. 
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• Οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη 

προσοχή στους παράγοντες εκείνους που συνθέτουν την 

«συµπεριφορική» διάσταση των πελατών. Αν θέλουν να διατηρήσουν 

τους πελάτες τους.  

• Το µερίδιο που διαθέτει ένας πελάτης από το σύνολο των αγορών του 

για την αγορά ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας µιας επιχείρησης 

αλλάζει µε τον χρόνο ανάλογα µε το πώς «συµπεριφέρεται» 

αγοραστικά ο πελάτης 

• Οι στρατηγικές της διαφοροποίησης και ο συνδυασµός των δύο 

(διαφοροποίησης και χαµηλού κόστους) υπερτερούν σε σχέση µε τις 

στρατηγικές του χαµηλού κόστους µόνον και όσων επιχειρήσεων 

έχουν "εγκλωβιστεί" κάπου στην µέση και δεν έχουν ξεκάθαρη 

στρατηγική. Η στρατηγική του συνδυασµού (της στρατηγικής της 

διαφοροποίησης και του χαµηλού κόστους) αποδείχθηκε ότι δεν 

επιτυγχάνει καλύτερα αποτελέσµατα στην διατήρηση των πελατών ή 

υψηλότερη διαχρονική αξία των πελατών σε σχέση µε την στρατηγική 

του χαµηλού κόστους.  

• ∆εν αποδεικνύεται πλήρως και µε ασφάλεια ότι όντως η στρατηγική 

της διαφοροποίησης που απευθύνεται σε ένα ευρύ αγοραστικό κοινό 

στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών επιτυγχάνει καλύτερα 

αποτελέσµατα από ότι όταν απευθύνεται σε ένα πιο συγκεκριµένο - 

στοχευµένο τµήµα της αγοράς. 

• Υπάρχει σαφής σύνδεση µεταξύ της µη σταθερότητας (της συχνής 

αλλαγής) των επιλογών ενός πελάτη και της διάρκειας της 

πελατειακής σχέσης. 

• Η αξία του πελάτη σαν κεφάλαιο της επιχείρησης είναι πολύ σηµαντική 

παράµετρος µιας µακροχρόνιας επιτυχηµένης πορείας. 

• Οι «µεγαλύτεροι» πελάτες φαίνεται ότι δηµιουργούν διαχρονική αξία 

από ότι οι «µικρότεροι». Ο συσχετισµός µεταξύ του µεγέθους πελάτη 

και κόστους είναι θετικός αν και όχι τόσο δυνατός. Γεγονός που 

σηµαίνει ότι δεν είναι πάντα απαραίτητο τα κόστη να συµβαδίζουν και 

µε το µέγεθος ή την συνολική αξία ενός πελάτη.  
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• Υφίσταται θετικός συσχετισµός µεταξύ των δεικτών απόδοσης που 

σχετίζονται µε τους πελάτες και την ανάπτυξη µιας εταιρίας . 

• Οι επιχειρήσεις είτε απευθύνονται σε ένα ευρύ αγοραστικό κοινό είτε 

σε ένα πιο περιορισµένο, αυτό δεν επηρεάζει την εν γένει ανάπτυξη 

της επιχείρησης. 

 

5.1. Μειονεκτήµατα έρευνας  
 
Η συγκεκριµένη έρευνα βασίστηκε σε µια εκτεταµένη θεωρητική προσέγγιση 

όσον αφορά το θέµα που διαπραγµατεύτηκε.  

   Θα µπορούσαµε να προχωρήσουµε σε βαθύτερη ανάλυση της εµπειρικής 

προσέγγισης. Αυτό δεν ήταν εφικτό λόγω των περιορισµών που υπάρχουν 

στην µελέτη περίπτωσης της Vodafone όσον αφορά θέµατα 

εµπιστευτικότητας και απόρρητα, για το ευρύ κοινό, δεδοµένα απόδοσης του 

προγράµµατος ανταµοιβής που εξετάστηκε.  

 

5.2. Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 
 
Θα µπορούσε να αναπτυχθεί µια µήτρα, σχετική µε κάποιον συγκεκριµένο 

δείκτη διαχείρισης πελατειακών σχέσεων, βασιζόµενη σε µια πραγµατική 

περίπτωση µελέτης (case study) µιας επιχείρησης.  

   Επίσης, θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί µια έρευνα µεγάλης έκτασης 

µεταξύ ελληνικών εταιριών διαφόρων κλάδων όσον αφορά τους δείκτες 

διαχείρισης πελατειακών σχέσεων που χρησιµοποιούν και την συµµετοχή  

αυτών στην απόδοση των επιχειρήσεων.  
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