ΔΙΑΣΜΘΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ
ΣΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ

Διπλωματικι Εργαςία

ΣΟ BRANDING ΣΙ ΣΡΑΠΕΖΕ ΛΙΑΝΙΚΗ
τθσ

ΕΛΠΙΔΑ ΣΑΛΩΝΗ ΣΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟΤ

Τποβλικθκε ωσ απαιτοφμενο για τθν απόκτθςθ του μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ ειδίκευςθσ ςτθ
Διοίκθςθ Επιχειριςεων

Φεβρουάριοσ 2011

Το branding ςτισ τράπεζεσ λιανικήσ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Θ παροφςα εργαςία ζχει ωσ ςκοπό να διαφωτίςει τθν ζννοια του branding ςτισ
υπθρεςίεσ, και ειδικότερα ςτον τραπεηικό τομζα, και πωσ αυτό μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να αυξθκεί θ αφοςίωςθ των πελατϊν ςτισ
τράπεηεσ.
Αρχικά γίνεται μία αναφορά ςτθ βιβλιογραφία ςχετικά με τθν ζννοια του branding ςτισ
υπθρεςίεσ, και ζπειτα ςτον τραπεηικό τομζα, και ειδικότερα τα ςτοιχεία που ςυνκζτουν
τθν εικόνα του brand μίασ τράπεηασ. Επίςθσ, αναλφονται με βάςθ τθν υπάρχουςα
βιβλιογραφία οι προκλιςεισ που αντιμετωπίηει το branding ςτισ τράπεηεσ, με ιδιαίτερθ
ζμφαςθ τθ ςυμπεριφορά των εργαηομζνων τουσ, και τον τρόπο με τον οποίο αυτοί
ςυμβάλλουν ςτθν υποςτιριξθ ι ςτθ δολιοφκορά του brand, και άρα ςτθν αφοςίωςθ
των πελατϊν.
Ζπειτα, γίνεται μία επιςκόπθςθ του ελλθνικοφ χϊρου, περιγράφοντασ πϊσ κινοφνται οι
ελλθνικζσ τράπεηεσ προσ τθ δθμιουργία δυνατϊν brand.
Σζλοσ, γίνεται μία ποιοτικι ανάλυςθ ζρευνασ που διεξιχκθ ςε 36 εργαηόμενουσ ςε
ιδιωτικι τράπεηα, μετά από ςυμπλιρωςθ ερωτθματολογίου, ςχετικά με τον τρόπο με
τον οποίο αντιμετωπίηουν το branding. Θ ζρευνα καταδεικνφει τθν κεϊρθςθ του brand
από τουσ εργαηόμενουσ με τθν παραδοςιακι ζννοια το όρου (εςτίαςθ κυρίωσ ςτα
λειτουργικά χαρακτθριςτικά του brand και ςτο ςχεςιακό μάρκετινγκ). Επίςθσ,
αναδεικνφονται και χαρακτθριςτικά ςτοιχεία δολιοφκοράσ του brand εκ μζρουσ των
εργαηομζνων, κυρίωσ λόγω κοφραςθσ και άγχουσ που προζρχονται από τισ ςυνκικεσ
οικονομικισ φφεςθσ ςτισ οποίεσ καλοφνται να εργαςτοφν.
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Ειςαγωγι
Θ παροφςα εργαςία ζχει ωσ ςκοπό να διαφωτίςει τθν ζννοια του branding ςτισ
υπθρεςίεσ, και ειδικότερα ςτον τραπεηικό τομζα, και πωσ αυτό μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να αυξθκεί θ αφοςίωςθ των πελατϊν ςτισ
τράπεηεσ.
Σα τελευταία χρόνια, παρά τθν αλματϊδθ αφξθςθ του τομζα τθσ παροχισ υπθρεςιϊν
(ςε ςχζςθ με τα προϊόντα), το branding των υπθρεςιϊν δεν ςυμβάδιςε με τθν ανάπτυξι
τουσ. Θ πρϊτθ προςζγγιςθ που ζγινε ιταν να εφαρμοςτεί το μοντζλο του branding που
εφαρμόηονταν μζχρι τότε ςτα προϊόντα. Σο αποτζλεςμα ιταν να αναπτυχκοφν πολιτικζσ
branding που ςτθρίηονταν κυρίωσ ςτα λειτουργικά χαρακτθριςτικά τθσ υπθρεςίασ που
πωλείτο.
Οι τελευταίεσ μελζτεσ ζχουν δείξει ότι υπάρχει μία ςτροφι προσ το εςωτερικό των
οργανιςμϊν όςον αφορά τισ αξίεσ του brand που προςπακοφν να επικοινωνιςουν. Ζτςι,
ξεκινϊντασ από το εςωτερικό του οργανιςμοφ, πρϊτα προςδιορίηονται αυτζσ οι αξίεσ,
και

ζπειτα

επικοινωνοφνται,

καταρχιν

ςτουσ

εργαηόμενουσ

(κυρίωσ

μζςω

εκπαίδευςθσ), και ζπειτα ςτουσ πελάτεσ (μζςω τθσ εξυπθρζτθςθσ).
Ειδικά ςτον τραπεηικό τομζα, μελζτεσ υποδεικνφουν ότι οι εργαηόμενοι παίηουν πολφ
ςθμαντικό ρόλο ςτθν ενίςχυςθ του ςτοιχείου τθσ αφοςίωςθσ ςτο brand (brand loyalty).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ
1.1 Σι είναι το brand
τθ

Βιβλιογραφία

αναφζρονται

πολλοί

οριςμοί

του

brand/branding,

των

χαρακτθριςτικϊν του, και των ςτοιχείων που το αποτελοφν1. Για παράδειγμα, οι Kotler
et al. (2001) ορίηουν το brand ωσ «ζνα όνομα, ζνα όρο, ζνα ςφμβολο ι ςχζδιο ι ζνα
ςυνδυαςμό αυτϊν, που ζχει ςκοπό να ταυτοποιιςει τα αγακά ι τισ υπθρεςίεσ ενόσ
πωλθτι ι μίασ ομάδασ πωλθτϊν και να τα διαφοροποιιςει από εκείνα των
ανταγωνιςτϊν». Οι De Chernatony και McDonald (1997), παρζχουν ζναν άλλο οριςμό
του brand: «το brand είναι ζνα μθ ταυτοποιιςιμο προϊόν, υπθρεςία, πρόςωπο ι τόποσ,
προςαυξθμζνο κατά τζτοιον τρόπο, ϊςτε ο αγοραςτισ ι χριςτθσ να λαμβάνει ςχετικζσ,
μοναδικζσ προςτικζμενεσ αξίεσ οι οποίεσ ταιριάηουν περιςςότερο με τισ ανάγκεσ του.
Επιπλζον, θ επιτυχία του προζρχεται από τθν ικανότθτά του να διατθρεί αυτζσ τισ
προςτικζμενεσ αξίεσ, παρόλο τον ανταγωνιςμό». Σζλοσ, ο Nilson (1998) αναφζρει ότι
«ζνα brand είναι μόνο ζνα ςφμβολο, αλλά ζνα ςφμβολο με τρομακτικζσ δυνατότθτεσ.
Αυτό το ςφμβολο μπορεί να εκφραςτεί με πολλοφσ διαφορετικοφσ τρόπουσ, μπορεί να
αντιπροςωπεφει πολλζσ διαφορετικζσ διαςτάςεισ αξιϊν, και μπορεί να είναι κάτι που θ
εταιρεία «ανατρζφει» και χτίηει ι κάτι που εκμεταλλεφεται και αγνοεί. Όπωσ και να
ζχει, ανεξάρτθτα από το τι εμπεριζχει το brand, παραμζνει ουςιαςτικά ζνα ςφμβολο για
τθν εταιρεία».
Οι Chernatony et al. (1998) προχωροφν ζνα βιμα παραπζρα, κεωρϊντασ ότι δεν
υπάρχει κάποιο ςυγκεκριμζνο μοντζλο ςχετικά με τθ δομι και τα είδθ του brand, και
προτείνουν ζνα δικό τουσ, ζπειτα από ζρευνα τθσ ςχετικισ βιβλιογραφίασ και
ςυνεντεφξεισ με 20 ειδικοφσ του branding από θγετικζσ εταιρείεσ. Καταφζρνουν να
προτείνουν μία ζννοια του brand ωσ μία πολυδιάςτατθ δομι, θ οποία ςυνταιριάηει τισ
1

Θ μετάφραςθ ςτα ελλθνικά όλων των όρων που παρατίκενται ςε αυτι τθ ςελίδα, είναι υπό ςυηιτθςθ.
Για παράδειγμα, το brand μεταφράηεται κοινϊσ ωσ «μάρκα», αλλά αυτό είναι κάτι πολφ γενικό και δεν
αντικατοπτρίηει το πλιρεσ εννοιολογικό περιεχόμενο και τθ δυναμικι τθσ λζξθσ. Επίςθσ, από τθν ΕΛΕΣΟ
(Ελλθνικι Εταιρεία Ορολογίασ (www.eleto.gr), ζχουν προτακεί οι λζξεισ «Ονοματοςιμανςθ» ι
«ονοματόςθμο», αλλά θ χριςθ τουσ δεν είναι ευρεία. Ζτςι, από δω και ςτο εξισ, για τουσ ςκοποφσ τθσ
παροφςασ, οι όροι brand και branding, κα αναφζρονται ωσ ζχουν, ςτα αγγλικά.
Τςαλώνη Ελπίδα
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λειτουργικζσ και ςυναιςκθματικζσ αξίεσ μίασ εταιρείασ, με τθν απόδοςθ και τισ
ψυχολογικζσ ανάγκεσ των καταναλωτϊν.
ε μία απλοφςτερθ εκδοχι, ςφμφωνα με τουσ Pride-Ferrell (2003), το branding
περιλαμβάνει όρουσ όπωσ το brand, το brand name, το brand mark, το trademark, και
το trade name.
Ζτςι, λοιπόν:


Brand: Είναι το αναγνωρίςιμο όνομα, ςιμα, ςχζδιο ι ςφμβολο.



Brand name: Είναι το μζροσ του brand που μπορεί να ειπωκεί/διαβαςτεί το
λεκτικό του μζροσ.



Brand mark: Είναι το μζροσ του brand που δεν αποτελείται από λζξεισ.



Trademark: Είναι το νομικϊσ κατατεκζν ςιμα για τθν αποκλειςτικι χριςθ ενόσ
brand (ελλ. ςήμα κατατεθζν).



Trade name: Είναι το πλιρεσ όνομα ενόσ οργανιςμοφ (ελλ. εμπορική ονομαςία).

Σα παραπάνω φαίνονται ςτθν Εικόνα 1.
Brand name

Brand
Brand mark

Εικόνα 1: Εικονοποίθςθ του brand
To branding, ωσ διαδικαςία, είναι θ ςυνολικι εικόνα όλων των παραπάνω, τα οποία
οδθγοφν ςε διαφοροποίθςθ μίασ εταιρείασ ι ενόσ προϊόντοσ από κάποιο άλλο. Είναι, με
άλλα λόγια, όλα εκείνα τα χαρακτθριςτικά που κα οδθγιςουν τον καταναλωτι να
διαλζξει ζνα προϊόν αντί για ζνα άλλο, είτε επειδι, ςε πρϊτθ φάςθ, τον ελκφει θ
ςυςκευαςία του, είτε επειδι, μετζπειτα (μετά τθν πρϊτθ επαφι μαηί του), ζτςι το
ξεχωρίηει ι το εμπιςτεφεται.
Ο Chernatony (2009), ζπειτα από εκτενείσ ςυνεντεφξεισ με ειδικοφσ του μάρκετινγκ,
προτείνει το φάςμα ανάπτυξθσ του brand που φαίνεται ςτθν Εικόνα 2.
φμφωνα με τον Chernatony (2009), ζνασ από τουσ κφριουσ ρόλουσ ενόσ brand είναι να
ελκφςει τθν προςοχι και να ξεχωρίςει από τουσ ανταγωνιςτζσ, δθλαδι να
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διαφοροποιηθεί. το πρϊτο αυτό ςκαλοπάτι ζχουν κζςθ το λογότυπο, το χρϊμα ι το
ςχζδιο του brand. το επόμενο ςκαλοπάτι βρίςκεται θ τοποκζτθςθ, δθλαδι το κομμάτι
τθσ αγοράσ ςτο οποίο επιλζγει θ εταιρεία να απευκυνκεί, και θ προςπάκεια να
καταγραφεί ςτο μυαλό του πελάτθ το λειτουργικό πλεονζκτθμα του brand. το τρίτο
εξελικτικό ςκαλοπάτι (προςωπικότητα), θ εςτίαςθ βρίςκεται όχι ςτο τι λαμβάνει ο
πελάτθσ, αλλά ςτο πώσ το λαμβάνει. Εδϊ, βαςικά, δίνεται ζμφαςθ ςτο ςυναιςκθματικό κομμάτι
τθσ διαδικαςίασ, το οποίο είναι πιο εφκολο να διατθρθκεί ςε ςχζςθ με το λειτουργικό του
προθγοφμενου ςταδίου. το τζταρτο εξελικτικό ςτάδιο του brand, βρίςκεται το όραμα. Για να
διατθρθκεί δζςμευςθ των υπαλλιλων, να δοκεί μία ξεκάκαρθ κατεφκυνςθ και να
αντιμετωπίηεται κετικότερα από τθν κοινωνία, θ διοίκθςθ πρζπει να ςκεφτεί πϊσ μπορεί να
κάνει τον κόςμο καλφτερο, και ςυγκεκριμζνα, πϊσ οι αξίεσ του brand μποροφν να ςυνειςφζρουν
ςτθν πρόοδο τθσ κοινωνίασ. τθν κορυφι τθσ κλίμακασ βρίςκεται θ προςτιθζμενη αξία, και ς’
αυτό το ςκαλοπάτι υπάρχει πλζον ζνα brand το οποίο αλλθλεπιδρά με τθν κοινωνία.

Προςτικζμενθ αξία

Όραμα

Προςωπικότθτα

Σοποκζτθςθ

Διαφοροποίθςθ

Εικόνα 2

Σελικά, ο Chernatony προτείνει τον ακόλουκο οριςμό: «το brand είναι ζνα
ςυςςωμάτωμα αξιϊν, το οποίο διευκολφνει ςτο να δοκεί μία υπόςχεςθ για μία
μοναδικι και ευπρόςδεκτθ εμπειρία».
Επειδι ο αυςτθρόσ οριςμόσ του branding είναι λίγο ωσ πολφ νεφελϊδθσ, κακϊσ ςε
μεγάλο βακμό εξαρτάται από υποκειμενικοφσ παράγοντεσ (δεδομζνου ότι ζχει να κάνει,
ανάμεςα ςτα άλλα και με τα ψυχολογικά/ςυναιςκθματικά χαρακτθριςτικά κάκε
καταναλωτι), εφεξισ, για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ, ωσ branding, κα εννοείται θ
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διαδικαςία εκείνθ, θ οποία οδθγεί ςτον κακοριςμό των τεςςάρων παραπάνω ςτοιχείων,
και όποιων άλλων ςτοιχείων οδθγοφν ςτθ γενικι εικόνα ενόσ brand.

1.1.1 Σο brand equity
Ζνα καλοδιαχειριςμζνο brand, αποτελεί περιουςιακό ςτοιχείο ενόσ οργανιςμοφ. Θ αξία
αυτοφ του περιουςιακοφ ςτοιχείου ονομάηεται brand equity, το οποίο αποτελεί τθν
οικονομικι και αγοραςτικι αξία που ςχετίηεται με τθ δφναμθ του brand ςτθν αγορά.
Εκτόσ από τα κακεαυτοφ ίδια κεφάλαια του brand, όπωσ οι πατζντεσ και τα
κατατεκζντα ςιματα, τζςςερα είναι τα ςτοιχεία που ςυνιςτοφν το brand equity,
ςφμφωνα με τουσ Pride-Ferrell (2003): θ αναγνωριςιμότθτα του brand (brand
awareness), θ αφοςίωςθ ςτο brand (brand loyalty), θ προςλαμβανόμενθ ποιότθτα
(perceived quality) του brand, και οι ςυςχετιςμοί του brand (brand associations).
Θ αναγνωριςιμότητα του brand, οδθγεί ςτθν οικειότθτα με το προϊόν, θ οποία, με τθ
ςειρά τθσ, οδθγεί ςε ζνα επίπεδο άνεςθσ. Ζνα οικείο brand, είναι πιο πικανό να επιλεγεί
ςε ςχζςθ με ζνα μθ- οικείο, επειδι το οικείο brand ςυχνά κεωρείται πιο αξιόπιςτο και
με πιο αποδεκτι ποιότθτα.
Θ αφοςίωςη ςε ζνα brand είναι ζνα ςθμαντικό ςτοιχείο του brand equity, κακϊσ
μειϊνει τθν ευαιςκθςία του προϊόντοσ απζναντι ςε ενζργειεσ των ανταγωνιςτϊν.
Βοθκάει δε ζναν οργανιςμό να διατθριςει τουσ υπάρχοντεσ πελάτεσ του, και να
αποφφγει τα ζξοδα προςπακϊντασ να βρει καινοφριουσ.
Οι καταναλωτζσ ςυςχετίηουν ζνα ςυγκεκριμζνο brand με ζνα ςυγκεκριμζνο επίπεδο
ςυνολικισ ποιότητασ. Ζνα brand name μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ υποκατάςτατο ςε
μία πραγματικι απόφαςθ αναφορικά με τθν ποιότθτα. ε πολλζσ περιπτϊςεισ, οι
πελάτεσ δεν μποροφν να κρίνουν από μόνοι τουσ για τθν ποιότθτα του προϊόντοσ, και
αντ’ αυτοφ, πρζπει να βαςιςτοφν ςτο brand για να λάβουν μία ζνδειξθ τθσ ποιότθτασ.
Σο ςφνολο των ςυςχετιςμών που ςυνδζονται με ζνα brand είναι άλλο ζνα βαςικό
ςτοιχείο του brand equity. Κατά καιροφσ, οι άνκρωποι του μάρκετινγκ προςπακοφν να
ςυνδζςουν ζνα ςυγκεκριμζνο ςτυλ ηωισ ι, ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ, ζνα ςυγκεκριμζνο
τφπο προςωπικότθτασ, με ζνα ςυγκεκριμζνο brand (Για παράδειγμα, οι καταναλωτζσ
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ςυςχετίηουν ςυχνά τα ελαςτικά αυτοκινιτων Michellin με τθν αςφάλεια τθσ οικογζνειάσ
τουσ). Αυτοφ του είδουσ οι ςυςχετιςμοί ςυνειςφζρουν ςθμαντικά ςτο brand equity.
Σο brand equity, αν και δφςκολο να μετρθκεί, αντιπροςωπεφει τθν αξία ενόσ brand ςε
ζναν οργανιςμό. Ζνασ οργανιςμόσ μπορεί να αγοράςει ζνα brand από ζναν άλλον,
επειδι αυτό πικανότατα είναι λιγότερο δαπανθρό και λιγότερο επιςφαλζσ από το να
αναπτφξει ζνα brand εξ αρχισ (Pride-Ferrell, 2003).
Μελζτεσ (Aaker, et al., 1994), για παράδειγμα, ςυςχετίηουν κετικά τισ μεταβολζσ του
brand equity με τθν απόδοςθ τθσ μετοχισ μία εταιρείασ. Επίςθσ, προςπάκεια ζχει γίνει
και για τθ ςυςχζτιςθ του brand equity με τθν εμπορικι αξία μία εταιρείασ (Simon, et al.,
1993).
Ο υπολογιςμόσ/ποςοςτικοποίθςθ του brand equity αποτελεί πλζον ζνα ςθμαντικό
αντικείμενο ςτθν ακαδθμαϊκι ζρευνα, κακϊσ και ςτθν πρακτικι ζρευνα. ε αυτιν τθν
προςπάκεια, υπάρχουν δφο κφριεσ ςχολζσ προςζγγιςθσ: Θ πρϊτθ, είναι αυτι που
βαςίηεται ςτον καταναλωτή, και δίνει ζμφαςθ ςτισ προςπάκειεσ που χτίηουν τθν
αναγνωριςιμότθτα του brand και τουσ ςυςχετιςμοφσ του brand, με αποτζλεςμα τθν
ενίςχυςθ του brand equity. Θ δεφτερθ εςτιάηει ςτα οικονομικά αποτελζςματα του brand
equity, όπωσ θ μετοχικι αξία (shareholder value).

1.1.2 χζςεισ μεταξφ των τεςςάρων ςτοιχείων του brand equity

Διαφορετικζσ απόψεισ ακοφγονται για το ποιο από όλα τα ςτοιχεία του brand equity
είναι το ςθμαντικότερο, και ποιο από όλα ςυμβάλλει περιςςότερο ςτθν κερδοφορία
μίασ επιχείρθςθσ.
ε ζρευνα τουσ, οι Krashikov, Saurab και Orozco (2009), προτείνουν ζνα πλαίςιο, το
οποίο ςτθρίηεται ςτθ ςχζςθ ανάμεςα ςτο brand και ςτο trademark, για να οδθγθκοφν
ςτο ςυμπζραςμα ότι οι δραςτθριότθτεσ ενόσ οργανιςμοφ που αφοροφν το trademark,
καταλαμβάνουν ζνα ςθμαντικό ποςοςτό των προςπακειϊν τουσ ςτθ διαδικαςία του
branding. Σα αποτελζςματα τθσ ζρευνάσ τουσ, θ οποία βαςίςτθκε ςε μεγάλεσ εταιρείεσ
και brands, επιβεβαιϊνουν τθν υπόκεςθ ότι θ αναγνωριςιμότητα και οι ςυςχετιςμοί του
brand, επθρεάηουν τθν οικονομικι αξία μίασ εταιρείασ, ζχοντασ ωσ κριτιριο τθν αξία
των μετοχϊν τθσ.
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Σο μεγαλφτερο μζροσ, παρόλα αυτά, των ερευνθτϊν, ςυγκλίνουν ςτθν άποψθ ότι θ
αφοςίωςη ςτο brand είναι αυτι που ςυμβάλλει περιςςότερο ςτθν επίδοςθ αξίασ ςτο
brand equity.
Για παράδειγμα, ο Morgan (1999), προςπάκθςε να ποςοςτικοποιιςει τα ςτοιχεία που
ςυνκζτουν τθν αφοςίωςθ ςε ζνα προϊόν, και να ςυνδζςει, ζπειτα, αυτι τθν αφοςίωςθ,
με το brand equity, αναπτφςςοντασ για όλα αυτά ζνα μοντζλο, το οποίο, ουςιαςτικά,
μπορεί να προβλζψει (ποςοτικά) τθ ςυμπεριφορά των καταναλωτϊν, και επομζνωσ και
τθν αφοςίωςι τουσ ςτο brand. Ιδιαίτερα ενδιαφζρον για τθν παροφςα είναι ότι ςε αυτι
τθ μελζτθ, ιδιαίτερα ςθμαντικό ςτοιχείο που ςυνδζεται με τθν αφοςίωςθ ςε ζνα brand,
κεωρείται θ ζφεςθ από τουσ καταναλωτζσ για πειραματιςμό (experimentalism). Οι
δείκτεσ για τθν ποςοτικοποίθςθ αυτοφ περιλαμβάνουν τθ διαφοροποίθςθ του κάκε
brand, τθ ςυνικεια, τθν αναηιτθςθ ποικιλίασ, τθν ευαιςκθςία ςε νζεσ προςφορζσ, και
τθν ςθμαντικότθτα τθσ επιλογισ. Θ εμπιςτοςφνη των καταναλωτϊν είναι ζνα ςτοιχείο
που ςυνδζεται με τθν διάκεςθ για πειραματιςμό, και περιλαμβάνει δείκτεσ, όπωσ:


Θ γνϊςθ τθσ κατθγορίασ ςτθν οποία υπόκειται το brand



Σθν κατανόθςθ των χαρακτθριςτικϊν του προϊόντοσ



Σθν διαφάνεια του προϊόντοσ.

Σα τελευταία αυτά ςτοιχεία, είναι διαφορετικά, ανάλογα με τθν κατθγορία του
προϊόντοσ. Ζτςι, ο πελάτθσ, για παράδειγμα, νιϊκει μεγαλφτερθ ςιγουριά όταν αγοράηει
ζνα κακθμερινισ χριςθσ προϊόν (ςε αυτιν τθν περίπτωςθ νιϊκει πιο ςίγουροσ για τθν
απόφαςι του να αγοράςει ζνα brand ςε ςχζςθ με κάποιο άλλο, είναι πιο εφκολο να
κατανοιςει τα χαρακτθριςτικά του, και να το αξιολογιςει, ϊςτε τθν επόμενθ φορά να
αγοράςει το ίδιο ι κάποιο άλλο). τθν περίπτωςθ αγοράσ υπθρεςιϊν, όπωσ για
παράδειγμα ςτο άνοιγμα ενόσ τραπεηικοφ λογαριαςμοφ, δεν είναι τισ περιςςότερεσ
φορζσ ςε κζςθ να κατανοιςει πλιρωσ το προϊόν ι να γνωρίηει τα προϊόντα τθσ ίδιασ
κατθγορίασ από άλλεσ τράπεηεσ (από τθ ςτιγμι που, για ζνα ευρείασ κακθμερινισ
χριςθσ προϊόν ζχει τισ επιλογζσ δίπλα δίπλα ςτο ςοφπερ μάρκετ), οπότε δε μπορεί να
ζχει αυξθμζνθ εμπιςτοςφνθ για τθν επιλογι του, και άρα και για τισ μελλοντικζσ του
επιλογζσ. Αυτό ςθμαίνει ότι θ αφοςίωςθ ςτο brand ζχει πιο ευαίςκθτα κεμζλια ςτθν
περίπτωςθ των τραπεηικϊν προϊόντων.
Οι Yoo et al ( (2000) ερευνοφν τθ ςχζςθ μεταξφ επιλεγμζνων ςτοιχείων του μάρκετινγκ
και τθσ δθμιουργίασ του brand equity. Σα αποτελζςματα των εμπειρικϊν τουσ τεςτ
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υποδεικνφουν ότι οι ςυχνζσ προωκιςεισ ςε ςχζςθ με τθν τιμι του προϊόντοσ
ςχετίηονται με χαμθλό brand equity, ενϊ οι υψθλζσ διαφθμιςτικζσ δαπάνεσ, θ υψθλι
τιμι, θ καλι εικόνα των καταςτθμάτων, και θ πυκνι διανομι των προϊόντων ςχετίηονται
με υψθλό brand equity.
Μία ακόμα ζνδειξθ του πόςο ςθμαντικι είναι θ δθμιουργία και θ διατιρθςθ τθσ
αφοςίωςθσ ςτο brand, είναι το γεγονόσ ότι ζχει ιδρυκεί θ «υμμαχία για το brand
equity» (“Coalition for Brand Equity”), ζνασ οργανιςμόσ, ο ςκοπόσ του οποίου είναι να
ςυγκεντρϊςει και να ςυνκζςει διακζςιμεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τον τρόπο με τον
οποίο χτίηεται, διαχειρίηεται και προςτατεφεται το brand equity. Θ τελευταία ζκδοςθ
αυτοφ του οργανιςμοφ είναι ζνα εγχειρίδιο, που ονομάηεται “The fourth wave: Brand
Loyalty Marketing”, ςτο οποίο εμπεριζχονται πλθροφορίεσ που αποδεικνφουν ότι θ
δθμιουργία τθσ αφοςίωςθσ ςτο brand είναι θ μόνθ βάςθ για διαρκι, κερδοφόρα
ανάπτυξθ (Light, 1994).

1.2 Ο τομζασ των υπθρεςιών
Ο τομζασ των υπθρεςιϊν αποτελεί πλζον μία κυρίαρχθ δφναμθ ςτθν οικονομία πολλϊν
Δυτικϊν χωρϊν, και ζχει δθμιουργιςει πλθκϊρα νζων κζςεων εργαςίασ: ςτο Θνωμζνο
Βαςίλειο, τα δφο τρίτα του εργατικοφ δυναμικοφ απαςχολοφνται ςε εταιρείεσ παροχισ
υπθρεςιϊν, και ςτισ ΘΠΑ τα τρία τζταρτα. Ο τομζασ των υπθρεςιϊν δεν ζχει μόνο δϊςει
ϊκθςθ ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ, αλλά και ζχει προκαλζςει τθν παραδοςιακι
προςζγγιςθ ςτισ επιχειριςεισ, δθμιουργϊντασ επαναςτατικζσ λφςεισ. Για παράδειγμα, θ
Easy Jet αμφιςβιτθςε τθν πεποίκθςθ ότι οι ταξιδιϊτεσ των αεροπορικϊν εταιρειϊν
είναι υποχρεωμζνοι να πλθρϊνουν για το φαγθτό και το ποτό τουσ κατά τθ διάρκεια
των πτιςεων. τον τραπεηικό τομζα, εταιρείεσ όπωσ θ First Direct ανταποκρίκθκαν ςτθν
απροκυμία πολλϊν Βρετανϊν πελατϊν να επιςκζπτονται τα καταςτιματα λιανικισ τουσ
και να ςτζκονται ςτισ ουρζσ μπροςτά από τα ταμεία τουσ. Μετά από τθν ανακάλυψθ ότι
οι περιςςότεροι πελάτεσ κα προτιμοφςαν να ολοκλθρϊνουν τισ τραπεηικζσ τουσ
ςυναλλαγζσ δια μζςου του τθλεφϊνου, θ First Direct δθμιοφργθςε μία Σράπεηα χωρίσ
υποκαταςτιματα, θ οποία προςφζρει όλεσ τισ βαςικζσ τραπεηικζσ υπθρεςίεσ, 24 ϊρεσ
τθν θμζρα, 365 μζρεσ το χρόνο (McDonald, et al., 2001). τον ελλθνικό χϊρο, το ίδιο
περίπου ζκανε και θ Σράπεηα Πειραιϊσ, ακολουκοφμενθ από τθ Eurobank, με το live
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banking, με το δικό τθσ ξεχωριςτό κομμάτι θλεκτρονικισ τραπεηικισ, τθ Winbank Direct,
θ οποία δίνει προσ το παρόν τθ δυνατότθτα ςτουσ καταναλωτζσ, να αποκτιςουν μόνο
ζνα προϊόν (τραπεηικό λογαριαςμό που ςυνδυάηει τρεχοφμενο λογαριαςμό, και
προκεςμιακι κατάκεςθ, τθ διάρκεια τθσ οποίασ ορίηει ο ίδιοσ ο πελάτθσ). Αυτό το
προϊόν δεν υπάρχει ςτα Καταςτιματα τθσ Σράπεηασ, και διατίκεται αποκλειςτικά από
τα κανάλια τθσ θλεκτρονικισ τραπεηικισ.

1.2.1 Διαφορά μεταξφ προϊόντοσ και υπθρεςίασ

Τπάρχει μεγάλθ βιβλιογραφία ςχετικά με τισ διαφορζσ μεταξφ προϊόντων και
υπθρεςιϊν, και για το ποια είναι τα χαρακτθριςτικά εκείνα, που κάνουν τισ υπθρεςίεσ
ιδιαίτερεσ, κυρίωσ όςον αφορά το branding τουσ.
Ο Kotler (1991) ταυτοποίθςε τζςςερεισ κατθγορίεσ, που ποικίλουν από το «κακαρό»
προϊόν μζχρι τθν «κακαρι» υπθρεςία:
-Ζνα κακαρά χειροπιαςτό αντικείμενο. Μία χειροπιαςτι προςφορά, όπωσ θ ηάχαρθ, το
τςάι. Δεν αγοράηονται κακόλου υπθρεςίεσ με το προϊόν.
-Ζνα χειροπιαςτό αντικείμενο που ςυνοδεφεται από υπθρεςίεσ, όπωσ θ ςυντιρθςθ.
Εδϊ, θ προςφορά ζχει ενςωματωμζνεσ υπθρεςίεσ, οι οποίεσ μεγαλϊνουν τθν αξία του
προϊόντοσ, π.χ. οι θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ.
-Μία υπθρεςία που ςυνοδεφεται από ελάςςονα αγακά (ι υπθρεςίεσ). Εδϊ, βαςικά, θ
προςφορά είναι μία υπθρεςία, θ οποία όμωσ ζχει ζνα ςτοιχείο προϊόντοσ, για
παράδειγμα οι εκτιμθτζσ, οι οποίοι υλοποιοφν τθν υπθρεςία τουσ με μία
αναφορά/ζκκεςθ.
-Μία κακαρι υπθρεςία, όπου κανείσ αγοράηει ειδίκευςθ, όπωσ θ ψυχανάλυςθ.
φμφωνα με τουσ McDonald et al (2001), ζνα από τα προβλιματα του οριςμοφ μίασ
υπθρεςίασ ζχει να κάνει με το γεγονόσ ότι, ενϊ ζνα προϊόν κεωρείται χειροπιαςτό και
μία υπθρεςία μθ χειροπιαςτι, υπάρχουν ςτθν πραγματικότθτα πολλζσ παραλλαγζσ ςτο
βακμό αυτισ τθσ ιδιότθτασ. Προχωροφν δε ςτον οριςμό τθσ υπθρεςίασ:
Μία υπθρεςία είναι μία δραςτθριότθτα θ οποία ςυνδζεται με κάποιο βακμό
απροςδιοριςτίασ (με τθν ζννοια του μθ-χειροπιαςτοφ). Εμπεριζχει μία αλλθλεπίδραςθ
με τουσ πελάτεσ ι μία ιδιοκτθςία ςτθν κατοχι τουσ, και δεν ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ
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μεταφορά ιδιοκτθςίασ. Μπορεί να ςυμβεί μία μεταβολι ςτθν κατάςταςθ, ενϊ θ παροχι
τθσ υπθρεςίασ μπορεί να μθν ςχετίηεται απευκείασ με ζνα χειροπιαςτό προϊόν.
1.2.2 Οι υπθρεςίεσ ςτο marketing mix

φμφωνα με τουσ McDonald et al (2001), τα τελευταία χρόνια, αυτοί που είναι
επιφορτιςμζνοι με το ςχεδιαςμό μάρκετινγκ ςτον τομζα των υπθρεςιϊν, ζχουν
αμφιςβθτιςει τα παραδοςιακά 4 p του μάρκετινγκ (Product-Pricing-Place-Promotion)
ωσ τα μόνα που μποροφν να ςυμβάλουν ςε ζνα αποτελεςματικό marketing mix.
Ζτςι, όςον αφορά τισ υπθρεςίεσ, προςτίκενται και τα εξισ:
-Εξυπθρζτθςθ πελατϊν: Κακϊσ οι πελάτεσ απαιτοφν ολοζνα και υψθλότερο επίπεδο
υπθρεςιϊν, αυτό το ςτοιχείο γίνεται ζνα ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα, με το οποίο μία
εταιρεία μπορεί να διαφοροποιθκεί. ε μακροχρόνιο ορίηοντα, βοθκάει να χτιςτοφν
ςτενότερεσ και πιο ανκεκτικζσ ςχζςεισ με τουσ πελάτεσ.
-Άνκρωποι: Από τθ ςτιγμι που οι άνκρωποι είναι ζνα ουςιαςτικό ςτοιχείο ςτθν
παραγωγι και τθν παροχι των υπθρεςιϊν, θ ποιότθτα των υπθρεςιϊν προςδιορίηεται
ςε μεγάλο βακμό από τθν ποιότθτα και τθ ςυμπεριφορά του προςωπικοφ μίασ
εταιρείασ. Αυτό είναι ιδιαιτζρωσ ςθμαντικό όταν πρόκειται για εκείνουσ, των οποίων θ
εργαςία περιλαμβάνει υψθλά επίπεδα επαφισ με τον πελάτθ.
-Διαδικαςίεσ: Οι διαδικαςίεσ, ρουτίνεσ και οι πολιτικζσ, οι οποίεσ επθρεάηουν το πϊσ
μία υπθρεςία δθμιουργείται και παρζχεται ςτουσ πελάτεσ, μπορεί ξεκάκαρα να είναι
κεμελιϊδθσ ςτο κατά πόςο «φιλικι προσ τον καταναλωτι» κεωρείται θ εταιρεία.
Βαςιςμζνοσ, επίςθσ, ςτο ςκεπτικό ότι τα τζςςερα “p” του marketing mix για τα προϊόντα
δεν είναι ικανά να καλφψουν τισ ανάγκεσ του τομζα των υπθρεςιϊν, ο Grönroos (1994)
προτείνει τθν ςτρατθγικι του ςχεςιακοφ μάρκετινγκ (ο πρϊτοσ πυλϊνασ) και του
ςυναλλακτικοφ μάρκετινγκ (ο δεφτεροσ πυλϊνασ) ωσ το ςυνεχζσ του παραδοςιακοφ 4-pμάρκετινγκ. Δθλαδι, προτείνει οι εταιρείεσ να εςτιάςουν ςτο χτίςιμο των ςχζςεων με
τουσ πελάτεσ, και ςτθ δθμιουργία μεμονωμζνων ςυναλλαγϊν (μία ςυναλλαγι τθ φορά),
ςε αντίκεςθ με το χτίςιμο μακροπρόκεςμων ςχζςεων. Ο Aijo (1996) προχωράει
παραπζρα, ενςτερνιηόμενοσ πάντα τισ αρχζσ του ςχεςιακοφ μάρκετινγκ, και
ενςωματϊνει τον καταναλωτι ςτο ςχεδιαςμό, τθν παραγωγι και τθν παροχι υπθρεςίασ
(για παράδειγμα, ςτθν πϊλθςθ προςαρμοςμζνων ςτον κάκε πελάτθ θλεκτρονικϊν
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υπολογιςτϊν, όπου ο καταναλωτισ «ςυναρμολογεί» μόνοσ του τον υπολογιςτι του,
διαλζγοντασ τα διαφορετικά μζρθ του hardware και τα χαρακτθριςτικά που κζλει ο
ίδιοσ).
1.2.3 Σο branding ςτισ υπθρεςίεσ

Ο αυξθμζνοσ ανταγωνιςμόσ ςτθ βιομθχανία των υπθρεςιϊν, ζχει κάνει πολλζσ εταιρείεσ
να ςυνειδθτοποιιςουν ότι ζνα δυνατό brand υπθρεςιϊν είναι ζνα ουςιαςτικό τμιμα
του ανταγωνιςτικοφ τουσ πλεονεκτιματοσ. Δυςτυχϊσ, θ κατανόθςθ του branding για τισ
υπθρεςίεσ δεν ςυμβάδιςε με τθν ανάπτυξθ του τομζα των υπθρεςιϊν. Σα brands που
βαςίηονται ςτισ υπθρεςίεσ, ςε αντίκεςθ με τα brands που βαςίηονται ςτα προϊόντα,
περιλαμβάνουν μία πολλαπλι αλλθλεπίδραςθ με τον καταναλωτι, και ο καταναλωτισ
ζχει επαφι με το brand ςε πολλαπλά επίπεδα. Θ αρχικι αντίδραςθ των ανκρϊπων του
μάρκετινγκ ςτισ νζεσ προκλιςεισ βαςίςτθκε ςτθν υπόκεςθ ότι οι αρχζσ του branding για
τα προϊόντα, μποροφςαν να εφαρμοςτοφν με τον ίδιο τρόπο και ςτο branding
υπθρεςιϊν. φντομα, παρόλα αυτά, ανακάλυψαν, ότι θ ειδικι φφςθ των υπθρεςιϊν
απαιτεί εξειδικευμζνα ςχζδια και προςεγγίςεισ, και ότι το branding των προϊόντων
πικανότατα δεν κα αποδϊςει, αν οι αρχζσ του μεταφερκοφν ςτισ υπθρεςίεσ χωρίσ
καμία προςαρμογι.
O Levitt (1976) πρότεινε τθν μεγαλφτερθ βιομθχανοποίθςθ των διαδικαςιϊν που είχαν
να κάνουν με τισ υπθρεςίεσ, αντικακιςτϊντασ τισ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ με τθν
τεχνολογία, και μειϊνοντασ ζτςι τθν ετερογζνεια των προβλθμάτων ποιότθτασ. Κατά
τουσ Chernatony et al (2001), το branding ςτισ υπθρεςίεσ πρζπει να είναι πιο επιμελζσ
όςον αφορά τα εςωτερικά κζματα του οργανιςμοφ, ςε ςχζςθ με το branding ςτα
προϊόντα. Ζτςι, προτείνουν ζνα μοντζλο, ςτο οποίο τα προςωπικό τθσ εταιρείασ παίηει
πολφ ςθμαντικό ρόλο ςτο branding. Θ λογικι τουσ είναι ότι μία εταιρεία πρζπει να
ξεκινιςει από το εςωτερικό τθσ και ζπειτα να κινθκεί προσ τα ζξω (δθλαδι προσ τουσ
πελάτεσ). Οι ίδιοι ςυγγραφείσ, αναφζρουν ότι πριν από όλα τα άλλα, το προςωπικό
πρζπει να κατανοιςει τα μοναδικά χαρακτθριςτικά και τισ αξίεσ του brand που
εκπροςωποφν, να εκπαιδευτοφν ϊςτε να το αποδίδουν αυτό ςτισ ςχζςεισ τουσ με τουσ
πελάτεσ, και να ςτθρίηονται από ςυςτιματα που διευκολφνουν τθν επικοινωνία μεταξφ
τουσ. Θ διοίκθςθ χρειάηεται να ενκαρρφνει μία κουλτοφρα, θ οποία κα ςυμβαδίηει με
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τισ αξίεσ του brand, ενκαρρφνοντασ παράλλθλα και τθ ςυμπεριφορά που ςτθρίηει το
brand. Από τθ ςτιγμι που κα αντιμετωπιςτοφν αυτά τα εςωτερικά ηθτιματα, τότε κα
είναι θ κατάλλθλθ ςτιγμι για να προωκθκοφν προσ τα ζξω τα πλεονεκτιματα του
brand, εςτιάηοντασ ςτθ διαχείριςθ τθσ ςυνολικισ εμπειρίασ branding.
Οι ίδιοι ερευνθτζσ υιοκετοφν τθν λογικι ότι τα brands που αφοροφν ςτθν παροχι
υπθρεςιϊν, πρζπει να γίνουν πιο «χειροπιαςτά», ϊςτε να παρζχουν ςτουσ πελάτεσ μία
καλά κακοριςμζνα ςθμεία αναφοράσ. Πρζπει, άρα, να χρθςιμοποιοφν όςο το δυνατόν
πιο πολλά φυςικά ςτοιχεία, τα οποία μποροφν να ςυνδεκοφν με το brand, όπωσ οι
εργαςιακζσ ςτολζσ, θ διακόςμθςθ των γραφείων, και το είδοσ τθσ μουςικισ που ακοφν
οι πελάτεσ κακϊσ περιμζνουν ςτο τθλεφωνικό κζντρο.
Ο Berry (2000) δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν εμπειρία που αποκομίηουν οι πελάτεσ ςτθν αγορά
υπθρεςιϊν, προτείνει το μοντζλο που φαίνεται ςτθν Εικόνα 3.

Παρουςιαηόμενο brand
από τθν εταιρεία

Αναγνωριςιμότθτα του
brand

Brand equity

Εξωτερικι επικοινωνία
του brand

Εμπειρία του πελάτθ με
τθν εταιρεία

Νόθμα του brand

Εικόνα 3
φμφωνα με αυτό το μοντζλο, το παρουςιαηόμενο brand είναι θ επικοινωνία από τθν
εταιρεία τθσ ταυτότθτασ και του ςκοποφ τθσ, μζςω τθσ διαφιμιςθσ, των εγκαταςτάςεϊν
τθσ, και τθσ εμφάνιςθσ αυτϊν που παρζχουν τθν υπθρεςία. Σο όνομα τθσ εταιρείασ, το
λογότυπό τθσ και θ οπτικι τθσ παρουςία, μαηί με τισ βαςικζσ γραμμζσ που προωκοφνται
μζςω τθσ διαφιμιςθσ είναι ο πυρινασ του παρουςιαηόμενου brand. Όταν αυτό
λειτουργεί αποτελεςματικά, ςυνειςφζρει απευκείασ ςτθν αναγνωριςιμότθτα του brand.
Θ εξωτερικι επικοινωνία του brand αναφζρεται ςτισ πλθροφορίεσ που απορροφοφν οι
πελάτεσ ςχετικά με τθν εταιρεία και τισ υπθρεςίεσ τθσ, οι οποίεσ είναι ουςιαςτικά ζξω
από τον ζλεγχο τθσ εταιρείασ. Θ επικοινωνία από ςτόμα ςε ςτόμα και θ δθμοςιότθτα
είναι οι πιο κοινζσ μορφζσ αυτισ τθσ επικοινωνίασ. Οι πελάτεσ μπορεί να αναγνωρίηουν
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τθν εταιρεία και να ςχθματίηουν εντυπϊςεισ γι’ αυτιν, όχι μόνο από τθν επικοινωνία
που παρζχει θ ίδια θ εταιρεία, αλλά και από πλθροφορίεσ ςχετικά με αυτιν, οι οποίεσ
προςφζρονται από ανεξάρτθτεσ πθγζσ.
Θ επικοινωνία από ςτόμα με ςτόμα (και μζςω του διαδικτφου) είναι ςυνθκιςμζνθ ςτισ
υπθρεςίεσ, λόγω τθσ μθ-χειροπιαςτισ τουσ φφςθσ. Όταν οι ςυνζπειεσ τθσ επιλογισ
λανκαςμζνθσ υπθρεςίασ είναι ςθμαντικζσ, οι πελάτεσ είναι ιδιαιτζρωσ πρόκυμοι να τθν
επικοινωνιςουν.
Σο νόθμα του brand αναφζρεται ςτισ κυρίαρχεσ αντιλιψεισ ενόσ πελάτθ για το brand. Θ
διαφορά μεταξφ τθσ αναγνωριςιμότθτασ ενόσ brand και του νοιματόσ του είναι ότι, για
παράδειγμα, δφο εταιρείεσ που είναι το ίδιο αναγνωρίςιμεσ, μπορεί να ζχουν
διαφορετικά νοιματα για τουσ καταναλωτζσ. Παρόλο που και το παρουςιαηόμενο
brand και θ εξωτερικι επικοινωνία ςυνειςφζρουν ςτο νόθμα του brand, θ κυρίαρχθ
επιρροι για τουσ πελάτεσ που ζχουν ιδθ βιϊςουν τθν εμπειρία τθσ υπθρεςίασ, είναι θ
κακεαυτοφ εμπειρία. Οι εξωτερικζσ επικοινωνίεσ ζχουν μεγαλφτερθ επιρροι ςτουσ
νζουσ πελάτεσ.
Σζλοσ, και θ αναγνωριςιμότθτα του brand και θ ουςία του ςυνειςφζρουν ςτο brand
equity για τουσ πελάτεσ που ζχουν ιδθ εμπειρία με τθν υπθρεςία, αλλά όχι ςτον ίδιο
βακμό.
Ο Berry καταλιγει ςτο ότι αυτοί που αποδίδουν τισ υπθρεςίεσ (το προςωπικό τθσ,
δθλαδι, που ζχει άμεςθ ςχζςθ με τουσ πελάτεσ) είναι ζνα δυνατό μζςο για το χτίςιμο
του brand. Οι αλλθλεπιδράςεισ τουσ με τουσ πελάτεσ μετατρζπουν το όραμα του brand
ςε πραγματικότθτα- είτε καλι είτε κακι. Αυτοί είναι που κα χτίςουν ι κα
καταςτρζψουν ζνα brand, κακϊσ οι πραγματικζσ εμπειρίεσ των πελατϊν με τθν
υπθρεςία πάντα προζχουν ςτον κακοριςμό του brand γι’ αυτοφσ. Επομζνωσ, είναι
πρωταρχικισ ςθμαςίασ οι αξίεσ του brand να επικοινωνοφνται με τρόπο ξεκάκαρο
πρϊτα ςτο προςωπικό μίασ εταιρείασ, το οποίο πρζπει να εκπαιδευτεί ϊςτε με τθ ςειρά
του να επικοινωνεί αυτζσ τισ αξίεσ ςτουσ πελάτεσ.
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1.3 Ο τραπεηικόσ τομζασ
Όπωσ αναφζρκθκε και πιο πάνω, ενϊ το branding ςτα προϊόντα είναι ςε μεγάλο βακμό
αναπτυγμζνο βιβλιογραφικά και εμπειρικά, το branding ςτισ υπθρεςίεσ ζχει αναλυκεί
πολφ λιγότερο, και μόνο τα τελευταία χρόνια. Ακόμα πιο ςυγκεκριμζνα, το branding
ςτον τομζα των οικονομικϊν υπθρεςιϊν είναι ακόμα πιο παραμελθμζνο.
Παγκοςμίωσ, θ ιδζα τθσ διαχείριςθσ ενόσ brand είναι καινοφρια ςτο ςυγκεκριμζνο
τομζα, κακϊσ πολλζσ τράπεηεσ, τθν εκλάμβαναν ανζκακεν ωσ εφαρμόςιμθ μόνο ςτον
τομζα των αγακϊν, πράγμα το οποίο φαίνεται να αλλάηει τθν τελευταία δεκαετία, που
οι τραπεηικοί οργανιςμοί αρχίηουν να αντιλαμβάνονται τθν αξία τθσ διαχείριςθσ του
brand τουσ. Ζτςι, ςε ςχζςθ με το 2001, όπου ςτα 100 κορυφαία brands παγκοςμίωσ
υπιρχαν μόνο τζςςερεισ εταιρείεσ που παρείχαν οικονομικζσ υπθρεςίεσ, ςτθν ίδια
λίςτα για το 2010 υπάρχουν 14 (www.interbrand.com), και κα υπιρχαν περιςςότερεσ
και ςε υψθλότερθ κζςθ, αν δεν μεςολαβοφςε θ οικονομικι φφεςθ και τα ςκάνδαλα του
των τελευταίων ετϊν.
Επιπλζον τθσ πρόκλθςθσ για καινοτομία ςτθ διαχείριςθ του brand, μία εταιρεία κα
πρζπει να καταφζρει να μείνει ςχετικι και ςε όλουσ τουσ διαφορετικοφσ τφπουσ
πελατϊν. Οι τράπεηεσ εξυπθρετοφν μία ποικιλία πελατϊν με διαφορετικζσ ανάγκεσ, το
οποίο με τθ ςειρά του δυςχεραίνει τθ δθμιουργία ενόσ brand, το οποίο κα είναι ςχετικό
με όλεσ τισ ομάδεσ πελατϊν.
Μία άλλθ δυςκολία που αντιμετωπίηουν οι τράπεηεσ, είναι θ ομοιότθτα των
προςφερόμενων προϊόντων. Οι καινοτομίεσ ςε αυτόν τον τομζα ζχουν μικρό κφκλο
ηωισ, κακϊσ είναι ςχετικά εφκολο να αντιγραφοφν.
Ακόμα ζνασ παράγοντασ δυςκολίασ είναι το περιβάλλον μζςα ςτο οποίο
δραςτθριοποιοφνται οι τράπεηεσ, το οποίο αλλάηει διαρκϊσ, δεδομζνων των
ςυγχωνεφςεων και των εξαγορϊν ςτθν αγορά. Ζτςι, μία τράπεηα είναι δφςκολο να
αποφαςίςει ποιο μζροσ των αξιϊν του brand του κα επικοινωνιςει ςτο κοινό που
επζλεξε να απευκυνκεί (Perez-Miranda, 2004).
Θ οικονομικι φφεςθ των τελευταίων ετϊν ζχει οδθγιςει τισ τράπεηεσ να περικόψουν
λειτουργικά τουσ ζξοδα, και να γίνουν περιςςότερο αποδοτικζσ, από πλευράσ κόςτουσ.
Ζτςι, ζχουν αυξθκεί οι προμικειεσ, και θ εξυπθρζτθςθ τείνει να γίνεται ολοζνα και
λιγότερο προςωπικι, κακϊσ προςτίκενται ολοζνα και περιςςότεροι αυτοματοποιθμζνοι
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τρόποι εξυπθρζτθςθσ (ΑΣΜ, θλεκτρονικι τραπεηικι κλπ). ε αυτό το περιςςότερο
αυτοματοποιθμζνο περιβάλλον, οι πελάτεσ ζχουν όλο και πιο μικρι ςυναιςκθματικι
ςυςχζτιςθ με τθν τράπεηα και το brand τθσ. Και, ενϊ αυξάνεται θ χριςθ των
εναλλακτικϊν αυτϊν καναλιϊν εξυπθρζτθςθσ, οι πελάτεσ ανακαλφπτουν ότι μειϊνονται
οι διζξοδοί τουσ για τουσ φόβουσ και τισ ανθςυχίεσ ι τα παράπονά τουσ.
Ο Ohnemus (2009), προςπάκθςε να αναλφςει τθ ςχζςθ μεταξφ του branding και τθσ
οικονομικισ επίδοςθσ μίασ τράπεηασ. Θ ανάλυςι του ζδειξε ότι υπάρχουν διαφορετικά
ςτάδια ςτθ διαδικαςία του branding, και ότι υπάρχει ςυςχζτιςθ μεταξφ του branding και
τθσ μετοχικισ αξίασ. ε κάκε ζνα από τα ςτάδια του branding, θ αξία αυτι μπορεί να
μεγαλϊνει ι να μικραίνει. Θ μελζτθ καταλιγει ςτο ότι θ ςτρατθγικι κζςθ, όςον αφορά
το branding, μίασ τράπεηασ, πρζπει να αναλφεται και να διαχειρίηεται με δυναμικό
τρόπο ςτθ διάρκεια του χρόνου. Επιπλζον, τα αποτελζςματα υποδεικνφουν ότι οι
τράπεηεσ που ζχουν μία ιςορροπθμζνθ ςτρατθγικι branding, αποδίδουν μζχρι και 3%
μεγαλφτερεσ αποδόςεισ για τουσ μετόχουσ τουσ, ςε ςχζςθ με τον ανταγωνιςμό.
Τπάρχουν περιπτϊςεισ τραπεηϊν, όπωσ θ Labe Bank of Chicago, οι οποίεσ κατάφεραν να
πολλαπλαςιάςουν τα περιουςιακά τουσ ςτοιχεία, ςτθριηόμενοι ςτο branding για τθν
ανάπτυξι τουσ, και δίνοντασ ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτον προςδιοριςμό των αξιϊν τουσ, και
ςτθ ςαφι επικοινωνία αυτϊν ςτουσ εργαηόμενουσ, και μζςω τθσ εκπαίδευςισ τουσ,
αλλά και ςτουσ πελάτεσ (Bigham Bernstal, 2005). Άλλεσ τράπεηεσ, όπωσ θ Washington
Mutual και θ TD Waterhouse, ζδωςαν μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτθν εμφάνιςθ των
καταςτθμάτων και των εργαηομζνων τουσ, προςπακϊντασ να προςφζρουν ςτον πελάτθ
μία νζα εμπειρία εξυπθρζτθςθσ (De Paula, 2002).
Ζτςι, οι τράπεηεσ βρίςκονται αυτι τθ ςτιγμι μπροςτά ςτθ μεγάλθ πρόκλθςθ τθσ
δθμιουργίασ ενόσ ευδιάκριτου και ςαφοφσ brand, το οποίο κα τουσ οδθγιςει ςτθν
πολυπόκθτθ διαφοροποίθςθ από τουσ ανταγωνιςτζσ.

1.3.1 Σο branding ςτισ τράπεηεσ

τθ βιβλιογραφία υπάρχουν μελζτεσ (Dall' Olmo et al. (2000); Devlin et al. (2004); Harris
et al. (2000); De Chernatony, et al. (2004); Bloemer, et al. (1998); Veloutsou, et al.
(2004); O'Loughlin, et al. (2004)), οι οποίεσ αφοροφν ςτο πϊσ μπορεί να προςδιοριςτεί,
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να μετρθκεί, και τι αποτελζςματα επιφζρει ςτθ λειτουργία και ςτθν ανάπτυξθ τθσ
τράπεηασ το branding. Τπάρχουν δφο τρόποι προςζγγιςθσ ςτθ βιβλιογραφία. Ο πρϊτοσ
αςχολείται με τον τρόπο που θ διοίκηςη τθσ ίδιασ τθσ τράπεηασ, που είναι
επιφορτιςμζνθ με τθ διαχείριςθ του brand, αναφζρεται ςτισ διαδικαςίεσ του branding,
και ο δεφτεροσ με τον τρόπο που οι πελάτεσ τθσ τράπεηασ αντιμετωπίηουν τισ τράπεηεσ
ωσ brands. Ζτςι, υπάρχουν εμπειρικζσ μελζτεσ, που βαςίηονται ςε ερωτθματολόγια και
ςυνεντεφξεισ, και ςε περαιτζρω ποιοτικι ανάλυςθ των αποτελεςμάτων που
προκφπτουν και από τισ δφο πλευρζσ.
Οι μελζτεσ αυτζσ κυρίωσ αςχολοφνται με τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά του branding, και
τον τρόπο με τον οποίο αυτά επικοινωνοφνται ςτο εςωτερικό του οργανιςμοφ (δθλαδι,
κυρίωσ ςτο προςωπικό του), και ςτο εξωτερικό του (ςτουσ πελάτεσ του). Τπάρχουν και
μελζτεσ οι οποίεσ αςχολοφνται με τα ποςοτικά του χαρακτθριςτικά, και οι οποίεσ
προςπακοφν να βρουν ζνα τρόπο μζτρθςθσ τθσ απόδοςθσ του brand ςτισ τράπεηεσ.
Οι Dall’ Olmo et al. (2000), εξετάηοντασ το κζμα του ςχεςιακοφ μάρκετινγκ, και, μετά
από εισ βάκοσ ςυνεντεφξεισ με ειδικοφσ του branding, τονίηουν τθ ςθμαςία τθσ
εταιρικισ ταυτότθτασ (ςτο branding) ωσ τθ βάςθ για το χτίςιμο των ςχζςεων τόςο ςτο
εςωτερικό όςο και ςτο εξωτερικό του οργανιςμοφ, θ οποία με τθ ςειρά τθσ γίνεται το
μζςο για να διαφοροποιθκεί θ εταιρεία και να επιτευχκεί ςυνεπισ παροχι υπθρεςιϊν.
Ειςάγουν, επίςθσ, τθν ζννοια τα brand ςτισ υπθρεςίεσ ωσ μία ολιςτικι διαδικαςία, θ
οποία ξεκινά με τθ ςχζςθ μεταξφ τθσ εταιρείασ και του προςωπικοφ τθσ, και θ οποία
ενςαρκϊνεται κατά τισ ςυνδιαλλαγζσ μεταξφ προςωπικοφ και πελατϊν.
Σθν ίδια άποψθ ενςτερνίηονται και οι Devlin et al. (2004), οι οποίοι διενιργθςαν ζρευνα
επίςθσ ςε ανκρϊπουσ που αςχολοφνται με το μάρκετινγκ ςτισ εταιρείεσ παροχισ
οικονομικϊν υπθρεςιϊν λιανικισ. Θ ζρευνά τουσ αυτι αποκάλυψε ότι το branding
παίηει όντωσ ςθμαντικό ρόλο, ιδιαίτερα όςον αφορά τθ διαφοροποίθςθ. Επίςθσ, ζνασ
αρικμόσ αυτϊν των ανκρϊπων, τόνιςε τθ ςθμαςία του brand ςτο ςχεςιακό μάρκετινγκ.
Παρόλα αυτά, όλοι παραδζχτθκαν ότι ςτισ εταιρείεσ παροχισ οικονομικϊν υπθρεςιϊν,
τα brands είναι γενικϊσ αδφναμα. Ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ από αυτοφσ, βρικε μεγάλθ
ςφνδεςθ μεταξφ τθσ διαφοροποίθςθσ ςτον τραπεηικό τομζα και τθσ εμπειρίασ του
πελάτθ κατά τθ διάρκεια των ςυναλλαγϊν του. Δευτερευόντωσ, λόγω τθσ φφςθσ των
υπθρεςιϊν ςτον χρθματοπιςτωτικό τομζα, τθσ μακροχρόνιασ φφςθσ πολλϊν προϊόντων,
και τθν ζλλειψθ κατανόθςθσ και αυτοπεποίκθςθσ από τουσ καταναλωτζσ (όταν
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πρόκειται για πιο περίπλοκα προϊόντα), το να εμφυςά ζνα brand εμπιςτοςφνθ και
αςφάλεια, είναι επίςθσ ςθμαντικό.
Σθ ςθμαςία των ςυναιςκθματικϊν αξιϊν (ςε αντιπαράκεςθ με τισ λειτουργικζσ αξίεσ)
προςπακοφν να εξετάςουν και οι Harris et al. (2000), με τθ ςυμπλιρωςθ
ερωτθματολογίων από ειδικοφσ του branding ςε τράπεηεσ λιανικισ. Ζτςι, ορίηουν τισ
λειτουργικζσ αξίεσ ωσ τισ αξίεσ που ςχετίηονται με τον τρόπο με τον οποίο κάτι
λειτουργεί και μπορεί να εκτιμθκεί με τθ βοικεια τθσ λογικισ επαγωγισ, ενϊ τισ
ςυναιςκθματικζσ αξίεσ ωσ τισ αξίεσ που ςχετίηονται με τα ςυναιςκιματα ενόσ ατόμου,
μπορεί να είναι περιςταςιακζσ, με βάςθ τθ διάκεςι του ι με βάςθ τθ ςχζςθ του με
άλλουσ, και είναι δυνατόν να είναι ενςτικτϊδεισ ι να βαςίηονται ςτο ςυναίςκθμα, ςε
αντιπαράκεςθ με τθ λογικι ι τθ γνϊςθ για κάτι. Σα αποτελζςματα τθσ ζρευνάσ τουσ
υποδεικνφουν ότι παρά τον ζντονο ανταγωνιςμό ςτον τομζα των οικονομικϊν
υπθρεςιϊν, τα brands τουσ αποτυγχάνουν να διαφοροποιθκοφν με βάςθ μοναδικζσ
ςυναιςκθματικζσ αξίεσ, αλλά, αντικζτωσ, εςτιάηουν ςτισ λειτουργικζσ αξίεσ. Οι αξίεσ
που αναφζρουν οι ειδικοί είναι αξίεσ τισ οποίεσ οι πελάτεσ αναμζνουν να επιδεικνφουν
οι τράπεηεσ, άρα θ ζλλειψι τουσ κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ δυςαρζςκειά των πελατϊν,
των οποίων, όμωσ, θ απλι παρουςία, κακιςτά λίγο πικανό να επιφζρει ικανοποίθςθ. Θ
μελζτθ καταλιγει ςτο ότι για να επιβιϊςει ζνα brand ςτον τομζα αυτό, κα πρζπει να
εςτιάςει τισ προςπάκειζσ του ςτισ ςυναιςκθματικζσ αξίεσ που κα το βοθκιςουν να
διαφοροποιθκεί από τουσ ανταγωνιςτζσ. Και, για να πετφχει αυτό, οι τράπεηεσ κα
πρζπει να εξαςφαλίςουν ότι οι αξίεσ του brand τουσ γίνονται απολφτωσ κατανοθτζσ από
όλουσ όςοι αςχολοφνται με το brand, τουσ εργαηόμενουσ, και τελικά τουσ καταναλωτζσ.
τθν άποψθ ότι θ προςπάκεια για ταυτοποίθςθ των αξιϊν ενόσ brand πρζπει να
ςυγκεντρωκεί ςτο εςωτερικό του κάκε οργανιςμοφ, ςυναινοφν και οι De Chernatony et
al. (2004), οι οποίοι, μετά από ςυνεντεφξεισ με ειδικοφσ του branding, προςπακοφν να
εξετάςουν τισ τεχνικζσ με τισ οποίεσ ταυτοποιοφνται και διατθροφνται οι αξίεσ του
branding. Διαχωρίηουν τισ αξίεσ ενόσ brand ςε κεντρικζσ (core values), οι οποίεσ είναι
ανκεκτικζσ και ςυνεχείσ, και ςε περιφερειακζσ (peripheral values), οι οποίεσ είναι
λιγότερο κεντρικζσ και αντανακλοφν τισ κοινωνικζσ αλλαγζσ, άρα πιο βραχυπρόκεςμθσ
διάρκειασ.

Οι

ερευνθτζσ

προτείνουν

οι

δφο

αυτζσ

κατθγορίεσ

αξιϊν

να

αντιμετωπίηονται ξεχωριςτά, ϊςτε να επιτευχκεί θ μζγιςτθ επιτυχία του brand, και
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αναφζρουν ότι θ διοίκθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ είναι από τισ πιο
αποτελεςματικζσ μεκόδουσ για τθ διατιρθςι τουσ.
Οι Bloemer et al. (1998), εξετάηοντασ το κζμα από τθ μεριά των καταναλωτϊν,
διενιργθςαν ζρευνα ςε 2.500 πελάτεσ μίασ μεγάλθσ τράπεηασ ςτθν Ολλανδία, και
προςπάκθςαν να διερευνιςουν τα ςτοιχεία εκείνα που οδθγοφν ςτθν πίςτθ ςε μία
τράπεηα (bank loyalty), εξετάηοντασ τθ ςφνκετθ ςχζςθ μεταξφ τθσ εικόνασ (image), τθσ
ποιότθτασ των υπθρεςιϊν και τθσ ικανοποίθςθσ των πελατϊν από τθν εμπειρία τουσ με
τθν τράπεηα. υμπζραναν ότι ςε παγκόςμιο επίπεδο, τα αποτελζςματα υποδεικνφουν
ότι θ εικόνα ςχετίηεται ζμμεςα με τθν αφοςίωςθ ςτθν τράπεηα, μζςω τθσ
προςλαμβανόμενθσ ποιότθτασ. Με τθ ςειρά τθσ, θ ποιότθτα των υπθρεςιϊν ςχετίηεται
και ζμμεςα και άμεςα με τθν αφοςίωςθ ςτθν τράπεηα μζςω τθσ ικανοποίθςθσ. Θ
τελευταία ζχει ζνα άμεςο αποτζλεςμα ςτθν αφοςίωςθ ςτθν τράπεηα. το επίπεδο των
διαςτάςεων που επθρεάηουν τισ παραπάνω ζννοιεσ, γίνεται ξεκάκαρο ότι θ αξιοπιςτία
(μία ποιοτικι διάςταςθ) και θ κζςθ ςτθν αγορά (μία διάςταςθ τθσ εικόνασ τθσ
τράπεηασ) είναι ςχετικά ςθμαντικοί παράγοντεσ για τθ δθμιουργία αφοςίωςθσ ςτον
τομζα τθσ λιανικισ τραπεηικισ.
το ίδιο μικοσ κφματοσ κινοφνται και οι Veloutsou et al. (2004), οι οποίεσ
πραγματοποίθςαν ζρευνα ανάμεςα ςε πελάτεσ πζντε τραπεηϊν λιανικισ ςτθν Ελλάδα,
προςπακϊντασ να ταυτοποιιςουν τα ςτοιχεία του brand που οδθγοφν ςτθν αφοςίωςθ
ςτθν τράπεηα. Σα αποτελζςματα ζδειξαν ότι θ εικόνα (image) μίασ τράπεηασ φαίνεται
ότι ζχει πολφ ιςχυρό δεςμό με τθν ικανοποίθςθ, τθ προςλαμβανόμενθ ποιότθτα τθσ
προςωπικισ αλλθλεπίδραςθσ και τθσ προςλαμβανόμενθσ ποιότθτασ τθσ προςφοράσ. Οι
μεγαλφτεροι δεςμοί για τθν αφοςίωςθ φαίνεται ότι είναι με τθν προςλαμβανόμενθ
ποιότθτα των προςωπικϊν αλλθλεπιδράςεων και με το προςωπικό. Αυτό δείχνει,
ςφμφωνα με τισ ερευνιτριεσ, ότι ο τραπεηικόσ τομζασ ςτθν Ελλάδα αλλάηει, και ότι θ
χειροπιαςτι πλευρά τθσ υπθρεςίασ (το ίδιο το προϊόν που προςφζρεται) ζχει μικρότερθ
ςθμαςία ςε ςχζςθ με το παρελκόν, για τον κακοριςμό των απόψεων των πελατϊν
ςχετικά με τθν ποιότθτα των υπθρεςιϊν, τθν ικανοποίθςθ και τθν αφοςίωςθ.
τουσ πελάτεσ τθσ λιανικισ τραπεηικισ απευκφνκθκαν και οι Chernatony et al. (2004), οι
οποίοι προςπάκθςαν να μετριςουν τθν επίδοςθ ενόσ brand. Μετά από εισ βάκοσ
ςυνεντεφξεισ με ειδικοφσ ςτο branding, ανζλυςαν 600 ερωτθματολόγια, και κατζλθξαν
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ςε ζνα μζτρο που βαςίηεται ςε τρεισ βαςικζσ μεταβλθτζσ: τθν αφοςίωςθ ςτο brand, τθν
ικανοποίθςθ του πελάτθ και τθ φιμθ τθσ τράπεηασ.
Οι O’Loughling et al. (2004) διερεφνθςαν το ρόλο του branding ςτισ εταιρείεσ παροχισ
οικονομικϊν υπθρεςιϊν με ςκοπό να εκτιμιςουν τθ ςθμαςία του branding και των
ςυςχετιηόμενων με αυτό ςτοιχείων, ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ εικόνασ του brand
(brand image) και τθσ εμπειρίασ του brand (brand experience) ςτισ ςχζςεισ που
υπάρχουν ανάμεςα ςτουσ πελάτεσ και ςτα brands που επιλζγουν για τισ οικονομικζσ
τουσ ςυναλλαγζσ. Αυτό το προςπάκθςαν μζςα από ζρευνα και ςτουσ παροχείσ
υπθρεςιϊν οικονομικισ φφςθσ, και ςτουσ πελάτεσ τουσ. Σα αποτελζςματα τθσ ζρευνάσ
τουσ ζδειξαν ότι θ εμπειρία του brand φαίνεται ότι είναι προεξζχουςασ ςθμαςίασ ςε
ςχζςθ με τθν εικόνα του brand ςτο ςχθματιςμό και ςτο χτίςιμο ουςιαςτικισ και με
διάρκεια αντίλθψθσ για το brand, κακϊσ και ςτθν διατιρθςθ των πελατϊν. Σόνιςαν,
τζλοσ, ότι κα πρζπει να υπάρχει αναλογία μεταξφ τθσ εικόνασ που προςπακοφν να
επικοινωνιςουν οι τράπεηεσ για τθν εικόνα του brand τουσ, και τισ προςωπικζσ
εμπειρίεσ που αποκομίηουν οι πελάτεσ κατά τισ ςυναλλαγζσ τουσ με τθν Σράπεηα.
Σζλοσ, οι ίδιοι μελετθτζσ (O'Loughlin, et al., 2007) ςε ζρευνά τουσ ταυτόχρονα ςε
παροχείσ και ςε πελάτεσ υπθρεςιϊν οικονομικισ φφςθσ, τόνιςαν το μεγάλο κενό που
δθμιουργείται μεταξφ των προςδοκιϊν που ζχουν οι πελάτεσ για το brand, και τθσ
τελικισ εμπειρίασ τουσ με αυτό. Από τα αποτελζςματα των ερωτθματολογίων από τουσ
πελάτεσ, θ ζρευνα υποδεικνφει ότι υπάρχει ζνασ διαρκϊσ αυξανόμενοσ κυνιςμόσ από τθ
μεριά των καταναλωτϊν όςον αφορά τισ τράπεηεσ, οι οποίοι φαίνεται ότι γίνονται
ολοζνα και πιο αδιάφοροι και αμζτοχοι ςτο να προςλάβουν τα χαρακτθριςτικά του
brand, όταν πρόκειται κακαρά και μόνο για τθν εικόνα του brand. Θ ζρευνα, επίςθσ,
κζτει το ηιτθμα τθσ αυτοματοποίθςθσ των διαδικαςιϊν ςτον τομζα τθσ παροχισ
υπθρεςιϊν οικονομικισ φφςθσ, και αναρωτιζται αν ςε αυτι τθν εποχι, όπου υπάρχουν
κανάλια εναλλακτικισ εξυπθρζτθςθσ (ΑΣΜ, θλεκτρονικι τραπεηικι κλπ), είναι δυνατό
να βαςιςτοφν οι τράπεηεσ ςτθν ζννοια του «brand ωσ το δθμιουργό ςχζςεων».
Αντιςτρόφωσ, είναι ξεκάκαρο από τθ μελζτθ ότι οι πελάτεσ ακόμα επιηθτοφν υψθλά
επίπεδα εξυπθρζτθςθσ και αντιμετωπίηουν κετικά μία προςζγγιςθ από μζρουσ τθσ
τράπεηασ, που βαςίηεται ςτθ διαδικαςία τθσ παροχισ των υπθρεςιϊν τθσ.
Από τθν άλλθ, βζβαια, υπάρχουν και μελζτεσ, όπωσ αυτι των Boyd et al. (1994), θ οποία
υποδεικνφει τα πιο πρακτικά/λειτουργικά χαρακτθριςτικά ενόσ brand ωσ αυτά που κα
Τςαλώνη Ελπίδα

Σελίδα 19

Το branding ςτισ τράπεζεσ λιανικήσ
κακορίςουν τθν επιλογι μίασ τράπεηασ, αντί για κάποια άλλθ. Οι ερευνθτζσ
χαρακτιριςαν τθ φιμθ μία τράπεηασ ωσ το πιο ςθμαντικό κριτιριο για τθν επιλογι τθσ
τράπεηασ, ακολουκοφμενθ από τα επιτόκια των δανείων ωσ το δεφτερο ςθμαντικότερο
κριτιριο. Να ςθμειωκεί εδϊ ότι αυτζσ οι τελευταίεσ μελζτεσ προθγοφντο χρονικά των
παραπάνω, και από τότε τα δεδομζνα ζχουν αλλάξει κατά πολφ για τισ τράπεηεσ, κυρίωσ
λόγω του ςκλθροφ ανταγωνιςμοφ και τθσ οικονομικισ φφεςθσ.
τον Πίνακα 1 φαίνονται ςυγκεντρωτικά τα βαςικά χαρακτθριςτικά και ςυμπεράςματα
των παραπάνω μελετϊν.
Πίνακασ 1: Μελζτεσ για το branding ςτισ τράπεηεσ
Μελετθτζσ
Dall’Olmo
(2000)

et

al.

Πθγι δεδομζνων
υνεντεφξεισ
με
ειδικοφσ του branding

Devlin et al. (2004)

Ειδικοί
του
μάρκετινγκ
και
υπθρεςίεσ λιανικισ

Harris et al. (2000)

Ειδικοί του branding
ςε τράπεηεσ λιανικισ

DeChernatony et al.
(2004)

υνεντεφξεισ
ςε
ειδικοφσ του branding

Bloemer et al. (1998)

Πελάτεσ
τράπεηασ
ςτθν Ολλανδία

Veloutsou
(2004)

al.

Πελάτεσ
πζντε
τραπεηϊν
λιανικισ
ςτθν Ελλάδα

DeChernatony et al.
(2004)
O’Loughlin et al.
(2004)

Πελάτεσ
λιανικισ
τραπεηικισ
Παροχείσ υπθρεςιϊν
οικονομικισ φφςθσ
και πελάτεσ τουσ

O’Loughlin
(2007)

Παροχείσ υπθρεςιϊν
οικονομικισ φφςθσ
και πελάτεσ τουσ

et

et

al.

Boyd et al. (1994)
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θμεία-κλειδιά
 Εταιρικι ταυτότθτα = βάςθ για το χτίςιμο των ςχζςεων ςτο
εςωτερικό και ςτο εξωτερικό του οργανιςμοφ -> μζςο
διαφοροποίθςθσ
 Σο brand είναι μία ολιςτικι διαδικαςία, που ξεκινάει από τθ
διοίκθςθ, περνάει ςτουσ εργαηομζνουσ, και τζλοσ ςτουσ πελάτεσ
 Σο branding οδθγεί ςτθ διαφοροποίθςθ
 θμαςία του ςχεςιακοφ μάρκετινγκ
 Τπάρχει αςυμφωνία μεταξφ ευαγγελιηομζνων αξιϊν του brand
και τθσ εμπειρίασ των πελατϊν
 Πρζπει να δοκεί ζμφαςθ ςτθν εμπιςτοςφνθ και τθν αςφάλεια
 Διαχωριςμόσ μεταξφ λειτουργικϊν και ςυναιςκθματικϊν αξιϊν
 Ζμφαςθ ςτισ ςυναιςκθματικζσ αξίεσ ϊςτε να επιτευχκεί
διαφοροποίθςθ
 ωςτι επικοινωνία μεταξφ διοίκθςθσ – εργαηομζνων – πελατϊν
 Διαχωριςμόσ αξιϊν του brand
ςε κεντρικζσ (core) και
περιφερειακζσ (peripheral)
 Ζμφαςθ ςτθ διοίκθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ
 Θ εικόνα (image) ςχετίηεται με τθν αφοςίωςθ ςτθν Σράπεηα
μζςω τθσ προςλαμβανόμενθσ ποιότθτασ εξυπθρζτθςθσ
 Θ αξιοπιςτία και θ κζςθ ςτθν αγορά επθρεάηουν τθν αφοςίωςθ
των πελατϊν
 Θ εικόνα μίασ τράπεηασ ζχει πολφ ιςχυρό δεςμό με τθν
ικανοποίθςθ, τθ προςλαμβανόμενθ ποιότθτα τθσ προςωπικισ
αλλθλεπίδραςθσ με το προςωπικό και τθσ ποιότθτασ τθσ ίδιασ τθσ
προςφοράσ
 Θ πρακτικι πλευρά τθσ υπθρεςίασ (το ίδιο το προςφερόμενο
προϊόν) ζχει μικρότερθ ςθμαςία ςε ςχζςθ με το παρελκόν
 Ανάπτυξθ ενόσ μζτρου για τθν επίδοςθ του brand με βάςθ τθν
αφοςίωςθ, τθν ικανοποίθςθ του πελάτθ, και τθ φιμθ τθσ τράπεηασ
 Θ εμπειρία του brand είναι προεξζχουςασ ςθμαςίασ ςε ςχζςθ
με τθν εικόνα του brand
 Ζμφαςθ ςτθ ςυμφωνία μεταξφ τθσ εικόνασ του brand και τθσ
εμπειρίασ που αποκομίηουν οι πελάτεσ από τισ ςυναλλαγζσ τουσ με
τθν τράπεηα
 Τπάρχει μεγάλο κενό ανάμεςα ςτισ προςδοκίεσ των πελατϊν
και τισ τελικζσ τουσ εμπειρίεσ
 Οι πελάτεσ επιηθτοφν υψθλά επίπεδα εξυπθρζτθςθσ και είναι
ολοζνα και πιο αδιάφοροι
ςτο να προςλαμβάνουν τα
χαρακτθριςτικά του brand , όταν πρόκειται κακαρά και μόνο για
τθν εικόνα του brand
 Σα πρακτικά/λειτουργικά χαρακτθριςτικά του brand είναι αυτά
που κα κακορίςουν τθν επιλογι μίασ τράπεηασ
 Φιμθ: το πιο ςθμαντικό κριτιριο, και αμζςωσ μετά, τα επιτόκια
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1.3.2 Ο ρόλοσ των εργαηόμενων ςτθ διαδικαςία του branding

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι θ διαδικαςία με τθν οποία εκλαμβάνουν οι
πελάτεσ το branding και τισ αξίεσ του (με αποτζλεςμα να επζρχεται θ ικανοποίθςθ και θ
αφοςίωςθ τουσ ςτο brand), εξαρτάται κατά πολφ από τουσ εργαηόμενουσ τθσ πρϊτθσ
γραμμισ ςτισ τράπεηεσ, οι οποίοι είναι αυτοί που, από τθ μία παρζχουν το προϊόν ςτουσ
πελάτεσ (πλευρά που ζχει να κάνει περιςςότερο με τα λειτουργικά χαρακτθριςτικά τθσ
διαδικαςίασ, πράγμα το οποίο ςθμαίνει ότι πρζπει να εκπαιδεφονται καλά), και από τθν
άλλθ επικοινωνοφν τισ αξίεσ του brand ςτουσ καταναλωτζσ (θ πιο «αφθρθμζνθ»
πλευρά, που ζχει να κάνει περιςςότερο με ςυναιςκθματικά κριτιρια).
Ο Ind (2003), μζςα από μία εισ βάκοσ ζρευνα ςε μεγάλεσ εταιρείεσ, υποςτθρίηει ότι ζνα
brand είναι οι άνκρωποί του, και ότι θ ςτάςθ και θ ςυμπεριφορά των εργαηομζνων
είναι μία ςθμαντικι μεταβλθτι τθσ αξίασ του brand. Ο Ind τονίηει τθ ςθμαςία τθσ
ιδεολογίασ ςτθν πρακτικι των επιχειριςεων, και πωσ μπορεί αυτι να μεταβιβαςτεί από
τθ διοίκθςθ ςτουσ εργαηόμενουσ, και από εκεί ςτο κοινό.
Οι Boyd et al. (2006) ταυτοποίθςαν τρεισ ςυνκικεσ, οι οποίεσ πρζπει να ικανοποιοφνται,
ϊςτε ο εργαηόμενοσ να «ηει το brand» κατά τθ διάρκεια τθσ παροχισ υπθρεςιϊν:
δζςμευςθ (commitment), θγεςία (leadership) και ζνα κακοριςμζνο ςφνολο αξιϊν
(defined set of values). Ζχοντασ υπόψθ τουσ και αυτά τα τρία ςτοιχεία, οι Wallace et al.
(2009), μζςα από μία ζρευνα ςε 956 εργαηόμενουσ (ςτον τραπεηικό τομζα και ςε
ςοφπερ μάρκετ τθσ Ιρλανδίασ), μελζτθςαν τα ςτοιχεία που ςυνιςτοφν τθν απόδοςθ των
εργαηομζνων. φμφωνα με τθν ζρευνα, οι εργαηόμενοι ςτον τομζα των υπθρεςιϊν που
βρίςκονται ςτθν πρϊτθ γραμμι εξυπθρζτθςθσ είναι πρωτακλθτζσ, όςον αφορά τθν
επικοινωνία του brand, όταν αποδίδουν ςωςτά. Από τθν άλλθ, οι εργαηόμενοι μποροφν
να γίνουν «ςαμποτζρ», όταν θ ςυμπεριφορά τουσ παρεκκλίνει από τισ αξίεσ του brand.
Θ ζρευνα αποκαλφπτει ότι, πραγματικά, εκδθλϊνονται τζτοιεσ ςυμπεριφορζσ
ςαμποτάη, και διερευνά τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ αυτζσ εμφανίηονται. Παρακάτω
αναλφονται τα τρία αυτά ςτοιχεία, τα οποία αποτελοφν οδθγοφσ ςτθ βίωςθ του brand
κατά τθν εξυπθρζτθςθ των πελατϊν.
Η αφοςίωςθ
Οι

αφοςιωμζνοι

υπάλλθλοι

είναι

λιγότερο

πικανό

να

αποςυρκοφν/

αποςταςιοποιθκοφν, είναι πιο ςυνεργάςιμοι, και ζχουν καλφτερεσ ςχζςεισ με τουσ
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ςυναδζλφουσ τουσ. Εςωτερικά, θ ςυνεργαςία ςχετίηεται κετικά με τθν εξωτερικι
απόδοςθ, κακϊσ μειϊνει το κενό μεταξφ εξυπθρζτθςθσ και επίδοςθσ, και ςχετίηεται με
τθν ζννοια τθσ ποιοτικισ υπθρεςίασ. Επιπρόςκετα, αυτοί που είναι αφοςιωμζνοι είναι
πιο πικανό να είναι πρόκυμοι να δϊςουν περιςςότερα από τον εαυτό τουσ για το καλό
τθσ εταιρείασ.
Εξωτερικά, οι αφοςιωμζνοι υπάλλθλοι οδθγοφν ςε ικανοποιθμζνουσ πελάτεσ. υνολικά,
εκεί όπου θ αφοςίωςθ ςτθν ομάδα είναι υψθλι, τα επίπεδα τθσ εξυπθρζτθςθσ είναι
υψθλότερα. ε ατομικό επίπεδο, οι αφοςιωμζνοι υπάλλθλοι παραμζνουν ςτον
οργανιςμό, και θ διακράτθςθ των εργαηομζνων ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ διακράτθςθ των
πελατϊν: οι εργαηόμενοι εξοικειϊνονται με τουσ πελάτεσ και χτίηουν ςχζςεισ μαηί τουσ.
Οι αφοςιωμζνοι υπάλλθλοι είναι, επίςθσ, πιο ευζλικτοι, πιο καινοτόμοι, και πιο πικανό
να καταβάλουν μεγαλφτερεσ προςπάκειεσ ςτθν κατεφκυνςθ τθσ καλφτερθσ απόδοςθσ
ςτθν εξυπθρζτθςθ. Για να επιτευχκεί ζνα ςυνεπζσ brand, είναι κρίςιμθ θ ευκυγράμμιςθ
τθσ απόδοςθσ των εργαηομζνων με το brand τθσ εταιρείασ.
Θ αφοςίωςθ, ςφμφωνα με τουσ Meyer et al. (1991), είναι ζνα μοντζλο με τρία ςτοιχεία:
-Σο ςυναιςκθματικό ςτοιχείο. φμφωνα με αυτό, υπάρχει ζνασ ςυναιςκθματικόσ
προςανατολιςμόσ προσ τον οργανιςμό, μία ςυναιςκθματικι προςκόλλθςθ ςτουσ
ςτόχουσ και ςτισ αξίεσ, και ςτον οργανιςμό για το καλό του, εκτόσ τθσ κακαρά
λειτουργικισ τουσ αξίασ.
-Σο ςτοιχείο τθσ ςυνζχειασ. Θ αφοςίωςθ εδϊ κεωρείται μία ςυνζχεια μίασ πράξθσ, που
απορρζει από τθν αναγνϊριςθ των ςυνεπειϊν που ςυνδζονται με τον τερματιςμό αυτισ
τθσ πράξθσ.
-Σο κανονιςτικό ςτοιχείο. Εδϊ, θ αφοςίωςθ εκλαμβάνεται ωσ μία υποχρζωςθ να
παραμείνει κανείσ ςτον οργανιςμό, επειδι είναι θκικά ςωςτό.
φμφωνα με τουσ Boyd et al. (2006), λοιπόν, θ αφοςίωςθ ωσ αποτζλεςμα τθσ
ςυνζχειασ, φαίνεται ότι ζχει αρνθτικι ςχζςθ με τθν απόδοςθ, ενϊ και θ
ςυναιςκθματικι και θ κανονιςτικι αφοςίωςθ φαίνεται ότι ζχουν κετικζσ ςυςχετίςεισ με
τθν απόδοςθ.
Η θγεςία
Οι εργαηόμενοι πρζπει να ενθμερϊνονται, να κινθτοποιοφνται, και να ενεργοποιοφνται
ϊςτε να ευκυγραμμίηουν τθ ςυμπεριφορά τουσ με το brand τθσ υπθρεςίασ. Θ θγεςία,
ςε αντίκεςθ με τθ διοίκθςθ, επιφζρει αλλαγζσ και χτίηει όραμα, ευκυγραμμίηοντασ και
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εμπνζοντασ εργαηόμενουσ, ενϊ θ διοίκθςθ ζχει να κάνει με τθν τάξθ, τθν οργάνωςθ και
τον ζλεγχο των εργαηομζνων. Τπάρχουν δφο είδθ θγεςίασ: τθσ δομισ (initiating
structure) και του ςεβαςμοφ (consideration). Σο πρϊτο ζχει να κάνει με τον κακοριςμό
και τθν οργάνωςθ των ρόλων, με προςανατολιςμό προσ τουσ ςτόχουσ, και τθν
κακιζρωςθ ξεκάκαρων καναλιϊν επικοινωνίασ, που είναι περιςςότερο ςφμφωνο με τον
παραδοςιακό ρόλο τθσ οργάνωςθσ. Σο δεφτερο είδοσ ζχει να κάνει με το ενδιαφζρον
του θγζτθ, το ςεβαςμό, και τθ φροντίδα για τθν ευθμερία των εργαηομζνων, και με τθν
ζκφραςθ τθσ εκτίμθςθσ και τθσ υποςτιριξθσ προσ αυτοφσ. Σα αποτελζςματα δείχνουν
ότι το πρϊτο είδοσ επθρεάηει κετικά τθν απόδοςθ των εργαηομζνων, ενϊ είναι
διφοροφμενα όςον αφορά το δεφτερο ςτυλ θγεςίασ. Ζτςι, ςε μερικζσ περιπτϊςεισ, θ
δομι βελτιϊνει τθν απόδοςθ, επειδι μειϊνει το άγχοσ και τθν αςάφεια, αλλά επίςθσ
βάηει τουσ εργαηόμενουσ ςε καλοφπια, που είναι ζνα ςθμαντικό ςτοιχείο ςε ζναν
οργανιςμό με ετερογενείσ υπθρεςίεσ, ςτον οποίο οι αποκλίνουςεσ ανάγκεσ των
πελατϊν απαιτοφν αποκλίνουςεσ ςυμπεριφορζσ από τουσ εργαηόμενουσ. Από τθν άλλθ,
το πρϊτο είδοσ θγεςίασ, βελτιϊνει τθν αποτελεςματικότθτα τθσ θγεςίασ, αυξάνει τισ
προτάςεισ από τουσ εργαηόμενουσ για βελτίωςθ τθσ υπθρεςίασ που παρζχεται, και
αυξάνει τθν εμπιςτοςφνθ και τθ ςυνεργαςία.
Οι αξίεσ
τισ εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν, θ εταιρεία είναι το brand, και οι οργανωςιακζσ αξίεσ
είναι οι κεντρικζσ αξίεσ του brand. Οι αξίεσ είναι ζνα μζςο για να προςλαμβάνονται
άτομα που ςκζφτονται με τον ίδιο τρόπο, και ζνασ τρόποσ κοινωνικοποίθςθσ. Επιπλζον,
οι αξίεσ είναι ζνασ τρόποσ για να κακοδθγείται θ απόδοςθ των εργαηομζνων. Οι αξίεσ
πρζπει να προςαρμόηονται με το πζραςμα του χρόνου, ϊςτε να υποςτθρίηεται θ
δθμιουργικότθτα μζςω τθσ αλλαγισ.
το τραπεηικό τομζα, ςφμφωνα με τουσ Wallace et al. (2009), είναι κρίςιμθ θ ομαδικι
εργαςία για τθν καλφτερθ απόδοςθ και τθν αποφυγι αρνθτικϊν ςυμπεριφορϊν. τθν
περίπτωςθ των υπαλλιλων, αντίκετα με παραπάνω, θ αφοςίωςθ που ζχει να κάνει με
τθ ςυνζχεια, βρζκθκε ότι επθρεάηει κετικά τουσ εργαηομζνουσ αναφορικά με τον
προςανατολιςμό τουσ ςτουσ πελάτεσ. Σα αποτελζςματα τθσ ζρευνάσ τουσ ζδειξαν ότι οι
εργαηόμενοι παραμζνουν ςτον τομζα, επειδι εκτιμοφν τισ αποδοχζσ και τισ εργαςιακζσ
τουσ ςυνκικεσ. Επιπρόςκετα, είναι διατεκειμζνοι να εργαςτοφν περιςςότερο, για να
διατθριςουν αυτζσ τισ αποδοχζσ. υνεπϊσ, θ χριςθ οικονομικϊν ανταμοιβϊν ωσ
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κίνθτρα για τθν απόδοςθ, μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποδοτικι ςτα υποκαταςτιματα
των τραπεηϊν. Οι δε μάνατηερ, κα πρζπει να είναι ευαίςκθτοι ςτα άγχθ που
ενυπάρχουν ςτθ διαδικαςία τθσ παροχισ υπθρεςιϊν ςτουσ πελάτεσ. Αυτά τα άγχθ
επιδεινϊνονται από τα ςκάνδαλα ςτον τραπεηικό τομζα. Σζτοια γεγονότα αυξάνουν τθν
επικυμία των εργαηομζνων να επιδείξουν επάρκεια, αξιοπιςτία, ςυνζπεια, ακρίβεια και
ακεραιότθτα ςτθ δουλειά τουσ. Οι διευκυντζσ κα πρζπει να υποςτθρίξουν τουσ
εργαηομζνουσ να επιτφχουν αυτά τα χαρακτθριςτικά, και να τουσ παρουςιάηουν
οδθγθτιριεσ κατευκφνςεισ ςυμπεριφοράσ, να ξεκακαρίηουν τισ προςδοκίεσ, και να
παρουςιάηουν ξεκάκαρουσ ςτόχουσ ςτθν ομάδα του υποκαταςτιματοσ.
Θ μελζτθ ρίχνει φωσ ςτθν επίδραςθ των διφοροφμενων προοπτικϊν ςτθν απόδοςθ του
υποκαταςτιματοσ. Θ προοπτικι τθσ εξυπθρζτθςθσ των πελατϊν εςτιάηει ςτο ίδιο το
γεγονόσ τθσ εξυπθρζτθςθσ- το αντικείμενό τθσ είναι θ ςυνεπισ και υψθλισ ποιότθτασ
απόδοςθ. Θ προοπτικι τθσ επιχειρθματικότθτασ, αντιμετωπίηει τθν απόδοςθ ωσ ζνα
οικονομικό μζγεκοσ. Θ ανεπικφμθτθ ζκβαςθ είναι θ μία προοπτικι να αναπτφςςεται εισ
βάροσ τθσ άλλθσ. Οι δφο αυτοί ςτόχοι του προςανατολιςμοφ ςτον πελάτθ και τθσ
απόδοςθσ με κακαρά οικονομικά μεγζκθ, δεν κα πρζπει να αλλθλοαποκλείονται.
Σο ρόλο των εργαηόμενων ωσ «πρεςβευτϊν» από τθ μία και ωσ «ςαμποτζρ» του brand
από τθν άλλθ, ερεφνθςαν εκ νζου οι Wallace et al. (2009), διερευνϊντασ τισ γνϊμεσ
διευκυντϊν και εργαηομζνων ςχετικά με το ςαμποτάη των υπθρεςιϊν ςτθν πρϊτθ
γραμμι εξυπθρζτθςθσ ςτον τραπεηικό τομζα.
Οι Wallace et al. (2009) κατζταξαν τουσ εργαηόμενουσ ςε τζςςερεισ κατθγορίεσ,
ςφμφωνα με τον βακμό με τον οποίο υποςτθρίηουν το brand τθσ εταιρείασ ςτθν οποία
εργάηονται. Ζτςι, υπάρχουν εργαηόμενοι που μπορεί να είναι από «πρωτακλθτζσ του
brand» (brand champion) μζχρι «ςαμποτζρ του brand» (brand saboteur). Θ ζρευνα
εςτιάηει ςτουσ δεφτερουσ, προςπακϊντασ να εντοπίςει τα χαρακτθριςτικά εκείνα, που
οδθγοφν ςε αρνθτικι ςυμπεριφορά των εργαηομζνων, αντιμετωπίηοντασ το κζμα και
από τθν πλευρά τθσ διοίκθςθσ, και από τθν πλευρά των ίδιων των εργαηομζνων. Από
τθν ανάλυςθ των ερωτθματολογίων που ςυμπλθρϊκθκαν, προζκυψαν τα παρακάτω
αποτελζςματα.
Από τθν πλευρά τθσ διοίκθςθσ, το πρϊτο κίνθτρο για δολιοφκορά είναι ο φόβοσ των
εργαηομζνων να αντιμετωπίςουν τα παράπονα των πελατϊν. Σα τραπεηικά ςκάνδαλα
και οι αγωγζσ κατά των τραπεηϊν επιδεινϊνουν αυτό το φόβο και ζχουν επιδράςει
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αρνθτικά ςτθν επικυμία των εργαηομζνων να αντιμετωπίςουν τα παράπονα. Σο
δεφτερο κίνθτρο είναι το δίλθμμα που νιϊκουν οι εργαηόμενοι μεταξφ του να
εκπλθρϊςουν τισ ανάγκεσ των πελατϊν, και του να επιτφχουν τουσ οικονομικοφσ
ςτόχουσ που τουσ ζχουν τεκεί. Εδϊ, οι εργαηόμενοι ζχουν, ςτθν ουςία, το δίλθμμα τθσ
βραχυπρόκεςμθσ επίτευξθσ των ςτόχων (οικονομικϊν μεγεκϊν), και τθσ πιο
μακροπρόκεςμθσ επίδραςθσ τθσ ςυμπεριφοράσ τουσ προσ τουσ πελάτεσ. Ζνα τρίτο
κίνθτρο είναι θ επίδραςθ που ζχουν οι απαιτιςεισ για ςυμμόρφωςθ με κανονιςτικζσ
διατάξεισ (όπωσ οι κανονιςμοί για το ξζπλυμα μαφρου χριματοσ). Κατά κάποιουσ, αυτι
θ ςυμμόρφωςθ επιδρά με κετικό τρόπο, κακϊσ προςφζρει δομι ςτουσ εργαηόμενουσ
για να δουλζψουν, και αςφάλεια ςτουσ πελάτεσ. Ωςτόςο, κάποιοι άλλοι πιςτεφουν ότι
αυτοί οι αυςτθροί κανόνεσ επιδροφν ςτθν ικανότθτα των εργαηομζνων για
προςαρμογι, και αποςποφν τθν προςοχι τουσ από τθν κακεαυτι εξυπθρζτθςθ των
πελατϊν.
Από τθν πλευρά των εργαηομζνων, τρία είναι τα ςτοιχεία εκείνα που οδθγοφν ςτο
ςαμποτάη του brand. Σο πρϊτο είναι θ δυςαρζςκεια, λόγω του άγχουσ ςτθν εργαςία,
τθσ ςφγχυςθσ και τθσ αρνθτικότθτασ, εξαιτίασ του περιοριςμοφ τουσ από τισ
κανονιςτικζσ απαιτιςεισ, και τθσ κοφραςισ τουσ λόγω των υπερωριϊν. Επίςθσ, θ
ςφγχυςθ των απαιτιςεων των ρόλων και τα άγχθ που είναι εγγενι ςε αυτοφ του είδουσ
τισ εργαςίεσ, είναι βαςικά ςτοιχεία για τθ δθμιουργία ςυμπεριφοράσ κατά του brand.
Σο δεφτερο είναι θ μνθςικακία απζναντι ςτουσ πελάτεσ, τα οποία εκφράηονται με τθν
αδιαφορία απζναντι ςτισ ανάγκεσ των πελατϊν, και τθ ςυμμόρφωςθ με τουσ κανόνεσ
εισ βάροσ των πελατϊν. Ο διχαςμόσ που νιϊκουν οι εργαηόμενοι ανάμεςα ςτθν
επίτευξθ των οικονομικϊν ςτόχων και ςτθν επικυμία τουσ να ικανοποιιςουν τισ
ανάγκεσ των πελατϊν, ζχει ωσ αποτζλεςμα ότι όταν κα πιεςτοφν από τθ διοίκθςθ για το
πρϊτο, να αιςκανκοφν επιπρόςκετο άγχοσ από τισ απαιτιςεισ των πελατϊν, και άρα να
αναπτφξουν μία αρνθτικι ςτάςθ απζναντι ςτουσ πελάτεσ. Σο τρίτο ςτοιχείο ζχει να
κάνει με τθν αναςφάλεια που νιϊκουν οι εργαηόμενοι για το αν ζχουν καλζσ επιδόςεισ
ςτθν εργαςία τουσ (τόςο ςτον οικονομικό τομζα, όςο και ςτον τομζα τθσ εξυπθρζτθςθσ
των πελατϊν).
Σο ρόλο που διαδραματίηουν οι εργαηόμενοι για τθν ανάπτυξθ και διατιρθςθ του
εταιρικοφ brand ςτον τραπεηικό τομζα, τονίηουν και οι Papasolomou et al. (2006), οι
οποίοι εξετάηουν τθν εφαρμογι του εςωτερικοφ μάρκετινγκ ςε 7 τράπεηεσ του
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Θνωμζνου Βαςιλείου, για τθν επιτυχία του brand. φμφωνα με τουσ ερευνθτζσ, τζςςερα
είναι τα ςτοιχεία του εςωτερικοφ μάρκετινγκ που ςυμβάλλουν προσ αυτιν τθν
κατεφκυνςθ. Σο πρϊτο είναι θ ζννοια του εργαηόμενου ωσ «εςωτερικοφ πελάτθ», θ
οποία βρίςκεται ςτθν καρδιά του εςωτερικοφ μάρκετινγκ. Πουλϊντασ, λοιπόν, αυτι τθν
ιδζα ςτθν εςωτερικι αγορά (ςτουσ ίδιουσ τουσ εργαηόμενουσ, δθλαδι), οι τράπεηεσ
κζλουν να επιτφχουν ικανοποίθςθ των εςωτερικϊν πελατϊν, θ οποία κεωρείται και από
τθ διοίκθςθ, και από τουσ εργαηόμενουσ ωσ προαπαιτοφμενο για τθν ικανοποίθςθ των
εξωτερικϊν πελατϊν. Σο δεφτερο είναι τα πρότυπα εξυπθρζτθςθσ (service standards).
Οι οργανιςμοί που παρζχουν υψθλοφ επιπζδου υπθρεςίεσ, κζτουν υψθλά πρότυπα
απόδοςθσ, και εφοδιάηουν τουσ εργαηόμενουσ ϊςτε αυτοί να μποροφν να τα
εκπλθρϊνουν και να τα ξεπερνοφν. Σο τρίτο ςτοιχείο είναι τα προγράμματα
εκπαίδευςθσ και ανάπτυξθσ του προςωπικοφ. Αυτά βοθκοφν το ςχθματιςμό τθσ
ςυμπεριφοράσ των εργαηομζνων, ϊςτε αυτοί να κινθτοποιοφνται και να είναι
προςανατολιςμζνοι ςτθν παροχι υπθρεςιϊν με αποτελεςματικό τρόπο. Σο τελευταίο
ςτοιχείο είναι οι αμοιβζσ για τθν παροχι κινιτρων ςτουσ εργαηομζνουσ, με τθ λογικι
ότι θ επιπρόςκετθ ενζργεια που κα καταναλϊςουν οι εργαηόμενοι αντανακλάται ςτθν
αμοιβι τουσ. τον

Πίνακα 2 φαίνονται περιλθπτικά τα κυριότερα ςθμεία των

προαναφερκειςϊν μελετϊν.
Πίνακασ 2: Ο ρόλοσ των εργαηομζνων ςτθ διαδικαςία του branding
Μελετθτζσ
Ind (2003)

Πθγι δεδομζνων
Μεγάλεσ
εταιρείεσ

Boyd et al. (2006)
Wallace et al.
(2009)
Wallace et al.
(2009)

Εταιρείεσ
Εργαηόμενοι ςτον
τραπεηικό τομζα
Διευκυντζσ
και
εργαηόμενοι ςτον
τραπεηικό τομζα

Meyer
(1991)

Βιβλιογραφία

et

al.

Papasolomou et
al. (2006)
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θμεία-κλειδιά
 Σο brand είναι οι άνκρωποί του
 Ζμφαςθ ςτθν ειςαγωγι τθσ ιδεολογίασ ςτθν πρακτικι των
επιχειριςεων και ςτθ μεταβίβαςι τθσ από τθ διοίκθςθ ςτουσ
εργαηόμενουσ και ζπειτα ςτουσ πελάτεσ
 Αφοςίωςθ, θγεςία, αξίεσ
 Οι εργαηόμενοι διαχωρίηονται ςε «πρωτακλθτζσ» και ςε «ςαμποτζρ»
 Θ ομαδικι εργαςία είναι κρίςιμθ
 τοιχεία που οδθγοφν ςε ςαμποτάη ςτον εργαςιακό τομζα:
-Από τθν πλευρά του μάνατηερ: φόβοσ, δίλθμμα για εκπλιρωςθ των
αναγκϊν των πελατϊν ςε αντιδιαςτολι με τθν επίτευξθ των οικονομικϊν
ςτόχων, ςυμμόρφωςθ με τθ νομοκεςία, με αποτζλεςμα το άγχοσ
-Από τθν πλευρά των εργαηομζνων: δυςαρζςκεια λόγω άγχουσ ςτθν
εργαςία, ςφγχυςθσ και αρνθτικότθτασ, μνθςικακία απζναντι ςτουσ
πελάτεσ, αναςφάλεια για τισ επιδόςεισ
 Αφοςίωςθ των εργαηομζνων-εξαρτάται από τρία ςτοιχεία:
-υναιςκθματικό ςτοιχείο, ςτοιχείο τθσ ςυνζχειασ, κανονιςτικό ςτοιχείο
 Οι αφοςιωμζνοι υπάλλθλοι είναι πιο ευζλικτοι και καινοτόμοι, και πιο
πικανόν να παράςχουν καλφτερθ υπθρεςία ςτουσ πελάτεσ
 τοιχεία που οδθγοφν ςτθν επιτυχία του brand:
-Εργαηόμενοσ = εςωτερικόσ πελάτθσ
-Πρότυπα εξυπθρζτθςθσ
-Προγράμματα εκπαίδευςθσ και ανάπτυξθσ του προςωπικοφ
-Αμοιβζσ για παροχι κινιτρων ςτουσ εργαηομζνουσ
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2
ΜΙΑ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΣΡΑΠΕΖΙΚΟΤ ΦΩΡΟΤ
τθν Ελλάδα, όπωσ και ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο (Harris, 2002), οι τράπεηεσ ςτθρίχτθκαν
μζχρι πρόςφατα ςτθν επζκταςι τουσ με ςυγχωνεφςεισ και εξαγορζσ, με τθ λογικι ότι θ
πλειοψθφία των πελατϊν επιλζγουν τράπεηα με βάςθ τθν απόςταςθ από το ςπίτι ι τθν
εργαςία τουσ, και ότι, όςο μεγαλφτερο αρικμό υποκαταςτθμάτων διακζτουν, τόςο
μεγαλφτερο κα είναι το μερίδιό τουσ ςτθν αγορά. Για πολφ καιρό, και ςε ζνα μεγάλο
βακμό ακόμα και ςιμερα, αυτι θ πολιτικι φαίνεται ότι λειτοφργθςε κετικά για τισ
τράπεηεσ.
Παρόλα αυτά, λόγω του κορεςμοφ τθσ ελλθνικισ αγοράσ, του ανταγωνιςμοφ, κακϊσ και
λόγω τθσ εμφάνιςθσ τθσ θλεκτρονικισ τραπεηικισ, αυτι θ λογικι πλζον φαίνεται να
φκίνει. Οι τράπεηεσ αναγκάηονται να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο αναπτφςςονται,
και ο δρόμοσ τθσ διαφοροποίθςθσ είναι τϊρα μονόδρομοσ.
Οι Angelis et al. (2005), μετά από ζρευνα ςε πελάτεσ τραπεηϊν ςτθν Ελλάδα,
προςπάκθςαν να διαπιςτϊςουν κατά πόςο είναι αυτοί ευχαριςτθμζνοι από τισ
τράπεηεσ ςτισ οποίεσ εξυπθρετοφνται, και να προςδιορίςουν τισ αξίεσ που
προςλαμβάνουν οι πελάτεσ αυτοί. Για να το κάνουν αυτό, χωρίςανε τισ τράπεηεσ ςε δφο
κατθγορίεσ: τισ ιδιωτικζσ και τισ δθμόςιεσ. Σα αποτελζςματα υποδεικνφουν ότι οι
ιδιωτικζσ τράπεηεσ, μαηί με τθν προςπάκειά τουσ να αναπτφξουν και να προωκιςουν
εναλλακτικά κανάλια εξυπθρζτθςθσ (όπωσ θ θλεκτρονικι τραπεηικι), κα πρζπει και να
εργαςτοφν ςκλθρότερα από τισ δθμόςιεσ ςτθν κατεφκυνςθ τθσ ανάπτυξθσ του δικτφου
τουσ (από τθ ςτιγμι που οι δθμόςιεσ τράπεηεσ ζχουν μεγαλφτερα δίκτυα). Από τθν
άλλθ, οι δθμόςιεσ τράπεηεσ, με τθν οργανωςιακι τουσ κουλτοφρα του δθμοςίου
οργανιςμοφ, αντιμετωπίηουν προβλιματα ςτθν παροχι άμεςθσ υπθρεςίασ (πολφ
μεγάλεσ ουρζσ), ςτισ ευζλικτεσ δομζσ και διαδικαςίεσ. Σο προςωπικό τουσ, παρά τισ
ςθμαντικζσ προςπάκειεσ που ζχουν καταβλθκεί για τθν εκπαίδευςι τουσ, δεν ζχει
ακόμα αναπτφξει τθν νοοτροπία του πωλθτι του τραπεηικοφ τομζα, διατθρϊντασ ακόμα
ςε μεγάλο βακμό γραφειοκρατικζσ ςυμπεριφορζσ. Αυτό οδθγεί ςε αδιαφορία προσ τα
προβλιματα του πελάτθ, περιοριςμζνθ προκυμία ςτθν παροχι υπθρεςίασ, και
αδιαφορία για κατάλλθλθ ενδυμαςία και ευγενικι ςυμπεριφορά προσ τουσ πελάτεσ. Οι
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εργαηόμενοι ςτισ δθμόςιεσ τράπεηεσ ζχουν μία ςυμπεριφορά που είναι ςυνυφαςμζνθ
με τθν λογικι ότι θ καριζρα τουσ είναι ανεξάρτθτθ από τθν απόδοςι τουσ, δεν
ταυτοποιοφνται με τουσ ςτόχουσ τθσ τράπεηασ ςτθν οποία εργάηονται, και δεν
αιςκάνονται ότι αποτελοφν ςθμαντικό παράγοντα επιτυχίασ για τον εργοδότθ τουσ.
Οι Papazissimou et al. (2009), από τθν άλλθ, χωρίηουν τισ τράπεηεσ ςτον ελλθνικό χϊρο
ςε τρεισ κατθγορίεσ τισ ιδιωτικζσ, τισ δθμόςιεσ, και τισ αλλοδαπζσ τράπεηεσ, και
ςυμπεραίνουν ότι οι ιδιωτικζσ (και αλλοδαπζσ) τράπεηεσ ζχουν υιοκετιςει ςτθ
λειτουργία τουσ καλφτερα πελατοκεντρικά ςυςτιματα (μζςα από τθν εκπαίδευςθ των
εργαηομζνων τουσ, το καλφτερο branding, τα καινοτόμα προϊόντα και τισ ςωςτότερεσ
εςωτερικζσ διαδικαςίεσ), το οποίο δικαιολογεί και τθ ςθμαντικι ανάπτυξθ του
ιδιωτικοφ τραπεηικοφ τομζα.
Όποιαδιποτε και να είναι θ κατθγοριοποίθςθ των τραπεηϊν, οι τράπεηεσ ςτθν Ελλάδα
φαίνεται ότι ζχουν φτάςει ςε ζνα ςθμείο, ςτο οποίο μόνο αν εφαρμόςουν
αποτελεςματικζσ τεχνικζσ διαφοροποίθςθσ κα ξεχωρίςουν (και οικονομικά). Ζτςι, τον
τελευταίο καιρό, οι τράπεηεσ φαίνεται ότι επενδφουν περιςςότερο ςτο brand τουσ (ςε
αντίκεςθ με τθν εποχι που εςτίαηαν περιςςότερο ςτα λειτουργικά χαρακτθριςτικά των
προϊόντων που παρείχαν), πράγμα το οποίο φαίνεται και από τισ διαφθμιςτικζσ τουσ
καμπάνιεσ. Αυτζσ ζχουν ωσ ςτόχο, καταρχάσ, να επικοινωνιςουν ζνα αίςκθμα
αςφάλειασ και ςιγουριάσ (δεδομζνων και τθσ παροφςασ οικονομικισ φφεςθσ, και του
γενικότερου αιςκιματοσ αναςφάλειασ που υπάρχει ςτον τραπεηικό τομζα),
προβάλλοντασ τθν εμπειρία τουσ, το κφροσ τουσ, το μζγεκόσ τουσ, τισ καινοτομίεσ τουσ,
τθν κοινωνικι τουσ ευαιςκθςία. το τελευταίο αυτό κομμάτι χρειάηεται να παραμείνει
κανείσ περιςςότερο. Σον τελευταίο καιρό, υπάρχει μία γενικι απαξίωςθ του τραπεηικοφ
τομζα, με τουσ πολίτεσ να αντιμετωπίηουν τισ τράπεηεσ ωσ «αναγκαίο κακό», να είναι
αδιάφοροι απζναντι ςτισ πολιτικζσ ι ςτα μθνφματα που επικυμοφν να επικοινωνιςουν,
και να απαξιϊνουν κάκε τι που ζχει να κάνει με οτιδιποτε άλλο εκτόσ από τθν κακαρά
πρακτικι πλευρά του πράγματοσ-όλοι ςε κάποια ςτιγμι κα χρειαςτοφν, το λιγότερο,
ζναν τραπεηικό λογαριαςμό. Αυτό κάνει ακόμα δυςκολότερο το ζργο των τμθμάτων
branding των τραπεηϊν, και τουσ περιορίηει να διαφοροποιθκοφν.
Πριν από μερικά χρόνια, υπιρχε ακόμα ζνα μικρό περικϊριο διαφοροποίθςθσ. Ζνα
χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι το εξισ: Μετά τθν απορρφκμιςθ του τραπεηικοφ
τομζα, ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1990, όπου όλεσ οι τράπεηεσ μποροφςαν να
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πουλιςουν καταναλωτικά προϊόντα, τα χορθγθτικά μεγζκθ των τραπεηϊν αυξικθκαν,
και υπιρχαν πολλοί καταναλωτζσ με περιςςότερα από ζνα δάνεια. Θ Alpha Bank τότε
δθμιοφργθςε ζνα προϊόν ςυγκζντρωςθσ οφειλϊν από άλλεσ τράπεηεσ. Και, μπορεί να
μθν ιταν αναγκαςτικά θ πρϊτθ που δθμιοφργθςε ζνα τζτοιο προϊόν, αλλά ιταν θ
πρϊτθ που το διαφιμιςε εντόνωσ, και μάλιςτα με μία διαφθμιςτικι καμπάνια και ζνα
όνομα τόςο επιτυχθμζνα, που οδιγθςαν από κει και πζρα όλουσ τουσ πελάτεσ να
αναφζρονται ςτα προϊόντα ςυγκζντρωςθσ οφειλϊν και των άλλων τραπεηϊν, με το
όνομα του προϊόντοσ τθσ Alpha (το «Όλα ςε ζνα»). Αυτό είναι ζνα χαρακτθριςτικό
παράδειγμα επιτυχθμζνου branding τραπεηικοφ προϊόντοσ (και όχι γενικϊσ τθσ
τράπεηασ), το οποίο, εκτόσ από το ότι είχε μεγάλθ εμπορικι επιτυχία, πζραςε και ςτο
καταναλωτικό κοινό και κάποιεσ από τισ αξίεσ τθσ τράπεηασ (αποδοτικι διαχείριςθ των
οικονομικϊν πόρων), αφινοντασ το κοινό να πιςτζψει ότι θ ςυγκεκριμζνθ τράπεηα κα
τακτοποιοφςε και κα ξεκακάριηε τα οικονομικά τουσ (που ιδθ είχαν εκείνο τον καιρό
αρχίςει να φκίνουν).
τισ διαφθμιςτικζσ καμπάνιεσ των τραπεηϊν, παρατθρείται τελευταία και μία προβολι
τθσ «Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ» τθσ κάκε μίασ. Σο δίκτυο για τθν εταιρικι
κοινωνικι ευκφνθ (www.csrhellas.gr) είναι ζνα δίκτυο επιχειριςεων με τθ μορφι μθ
κερδοςκοπικοφ ςωματείου, με αποςτολι τθν «προϊκθςθ τθσ ζννοιασ τθσ Εταιρικισ
Κοινωνικισ Ευκφνθσ και τθν προβολι τθσ, τόςο προσ τον επιχειρθματικό κόςμο, όςο και
προσ το κοινωνικό περιβάλλον, με απϊτερο ςτόχο τθν ιςόρροπθ επίτευξθ κερδοφορίασ
και βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ». Χαρακτθριςτικό είναι ότι όλεσ οι μεγάλεσ τράπεηεσ ςτθν
Ελλάδα είναι μζλθ του. Είναι προφανζσ ότι οι τράπεηεσ προςπακοφν να προβάλουν ζνα
λιγότερο ςκλθρό πρόςωπο προσ τθν κοινωνία, με χορθγίεσ ςε πολιτιςτικζσ και
κοινωνικζσ εκδθλϊςεισ, με εκελοντικζσ πρωτοβουλίεσ κλπ.
Μζςα ςτα πλαίςια αυτά είναι και θ προςπάκεια των τραπεηϊν να διαφθμίςουν και να
προωκιςουν προσ τα ζξω και τθν περιβαλλοντικι τουσ ευαιςκθςία. Ακολουκϊντασ
επιτυχθμζνα παραδείγματα ςτο εξωτερικό (Stewart, 2008), οι ελλθνικζσ τράπεηεσ
προςπακοφν να προβάλλουν ζνα πιο «πράςινο» πρόςωπο, προςπακϊντασ να
κερδίςουν τουσ πελάτεσ καταρχάσ από ςυναιςκθματικισ πλευράσ, και ζπειτα από
οικονομικισ.
Ζτςι, για παράδειγμα, θ Σράπεηα Πειραιϊσ ζχει επενδφςει τα τελευταία χρόνια
ςθμαντικά ποςά ςτθν κατεφκυνςθ του περιβάλλοντοσ. φμφωνα με τθν Σράπεηα
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(www.piraeusbank.gr, 2011), «Θ Σράπεηα Πειραιϊσ ζχει δεςμευτεί να εφαρμόηει
ςυγκεκριμζνθ πολιτικι που μειϊνει τισ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ τόςο από τθ
λειτουργία τθσ όςο και από τθν επιχειρθματικι τθσ δραςτθριότθτα. Σαυτόχρονα βλζπει
ότι θ αντιμετϊπιςθ των ςφγχρονων περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων δθμιουργεί νζεσ
επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ με επενδφςεισ ςε κακαρζσ τεχνολογίεσ, ςτθν εξοικονόμθςθ
ενζργειασ και ςε άλλουσ τομείσ που τονϊνουν τθν οικονομία και δθμιουργοφν νζεσ
κζςεισ εργαςίασ», πολιτικι θ οποία ςυνοδεφεται από ζντονθ διαφθμιςτικι καμπάνια.
Ζτςι, θ τράπεηα βρίςκεται ςτθ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ των καταςτθμάτων τθσ με τα
ςυςτιματα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά ISO14001 και κατά EMAS, εκπαιδεφοντασ
τουσ εργαηόμενουσ και τουσ πελάτεσ τθσ ςε αυτιν τθν κατεφκυνςθ, προωκϊντασ
«πράςινα» προϊόντα για ιδιϊτεσ, και ςτθρίηοντασ τθν «πράςινθ» επιχειρθματικότθτα
για τισ επιχειριςεισ (για παράδειγμα, προϊόντα που ζχουν ςχζςθ με τισ ανανεϊςιμεσ
πθγζσ ενζργειασ). ε παρόμοιεσ κινιςεισ ζχουν προχωριςει και άλλεσ ελλθνικζσ
τράπεηεσ, όπωσ το Σαχυδρομικό Σαμιευτιριο, που ζχει ιδρφςει τθν κυγατρικι Post Bank
Green Institute. Σο ίδρυμα αυτό ζχει ξεκινιςει μία πρωτοβουλία για τθν ανάπτυξθ ενόσ
πρωτοπόρου δικτφου επιχειριςεων που δεςμεφονται εκελοντικά να μειϊςουν το
περιβαλλοντικό αποτφπωμα άνκρακά τουσ και να αναδαςϊςουν τθν Αττικι
(www.ttgreeninstitute.com, 2011). Επίςθσ, θ EUROBANK, εκτόσ τθσ παροχισ
«πράςινων» προϊόντων, ζχει προχωριςει και ςτθ πιςτοποίθςθ κατά ISO14001 και EMAS
των κεντρικϊν τθσ κτιρίων, και είναι μία ακόμα από τισ τράπεηεσ που προωκεί τθν
περιβαλλοντικι ανάπτυξθ.
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ

3.1 κοπόσ και μεθοδολογία
Θ μελζτθ που διενεργικθκε αφορά ςτον τρόπο με τον οποίο οι εργαηόμενοι μίασ
ιδιωτικισ τράπεηασ ςτθν Ελλάδα εκλαμβάνουν τθν ζννοια του brand, και επίςθσ κατά
πόςο επθρεάηεται θ ςυμπεριφορά τουσ προσ τουσ πελάτεσ, ωσ αποτζλεςμα των
ςυνκθκϊν εργαςίασ τουσ. κοπόσ τθσ μελζτθσ ιταν να ςχθματιςτεί μία ποιοτικι εικόνα
του κατά πόςο οι εργαηόμενοι τθσ τράπεηασ αντιλαμβάνονται τα ςτοιχεία του brand,
όπωσ και του πϊσ επθρεάηουν το άγχοσ και άλλοι παράγοντεσ τθν απόδοςι τουσ.
Θ μεκοδολογία που ακολουκικθκε είναι θ εξισ: το ερωτθματολόγιο που
δθμιουργικθκε (με βάςθ ςτοιχεία που αντλικθκαν από τθ βιβλιογραφία, και από
παρόμοιεσ ζρευνεσ, βλ. παραπάνω κεφάλαια) εςτάλθ ςε 50 εργαηομζνουσ τθσ πρϊτθσ
γραμμισ (αυτοί που βρίςκονται ςε κακθμερινι άμεςθ επαφι με τουσ πελάτεσ) ςε
ιδιωτικι ελλθνικι τράπεηα, μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. Σο ερωτθματολόγιο ιταν
καταςκευαςμζνο ζτςι ϊςτε οι ερωτιςεισ να απαντϊνται με βακμολογικι κλίμακα, για
να είναι λιγότερο χρονοβόρο ςτθ ςυμπλιρωςι του. Εμπεριείχε δε ςφγκριςθ με βάςθ
τθν κατάςταςθ που επικρατοφςε ςτο εργαςιακό τουσ περιβάλλον περίπου μία τριετία
πριν, προ δθλαδι τθσ ζναρξθσ τθσ οικονομικισ φφεςθσ. Οι ερωτιςεισ παρζχονται ςτο
Παράρτθμα. Από τα 50 ερωτθματολόγια που εςτάλθςαν επιςτράφθςαν ςυμπλθρωμζνα
τα 36.
Επίςθσ, παρόμοιο ερωτθματολόγιο εςτάλθ και ςε ζναν από τουσ υπεφκυνουσ για τθν
ανάπτυξθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων τθσ ίδιασ τράπεηασ, κυρίωσ για να ςυγκρικοφν
οι απόψεισ του ςχετικά με το branding με τισ απόψεισ και τθ ςτάςθ των εργαηομζνων.
Σο ερωτθματολόγιο αυτό φαίνεται επίςθσ ςτο Παράρτθμα.
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3.2 Ανάλυςη δεδομένων και ερμηνεία αποτελεςμάτων
Σο πρϊτο ςετ ερωτιςεων ςτουσ εργαηομζνουσ αφοροφςε ςτον τρόπο με τον οποίο
αυτοί αντιμετωπίηουν το branding. Καταρχάσ, είναι φανερό ότι θ ςυντριπτικι
πλειοψθφία κεωρεί ότι μεγάλθ ςθμαςία για το brand τθσ τράπεηασ ζχει θ διαφιμιςθ.
Σο 40% των ερωτθκζντων βακμολόγθςε με 5 τθν παράμετρο αυτι, ενϊ το 40% με 4, και
όλοι οι υπόλοιποι με 3. Σο γεγονόσ είναι ενδεικτικό τθσ νοοτροπίασ του παραδοςιακοφ
branding ςτισ τράπεηεσ, που ςτθρίηεται ςχεδόν αποκλειςτικά ςτο εξωτερικό μάρκετινγκ
για τθ δθμιουργία του brand. Σο αμζςωσ επόμενο ςτοιχείο που ςυγκζντρωςε τθ
μεγαλφτερθ βακμολογία όςον αφορά τθ ςθμαςία του ςτο branding είναι οι χορθγίεσ, το
οποίο είναι αναμενόμενο, επειδι αυτζσ ςυνδζονται άμεςα με τθ διαφιμιςθ. Από τθν
άλλθ, θ ανάπτυξθ/διαχείριςθ του πελατολογίου ςυγκζντρωςε κατά το 80% βακμολογία
ίςθ με 4, κάτι που τονίηει τθ ςθμαςία του ςχεςιακοφ μάρκετινγκ ςτθ δθμιουργία του
brand, όπωσ ςυηθτικθκε ςε προθγοφμενο κεφάλαιο (ακόμα ζνα ςτοιχείο του
παραδοςιακοφ branding). Σζλοσ, θ εκπαίδευςθ των εργαηομζνων ςτθν εξυπθρζτθςθ
πελατϊν ςυγκζντρωςε χαρακτθριςτικά μικρι βακμολογία. Μόνο δφο ερωτθκζντεσ
βακμολόγθςαν αυτιν τθν πτυχι του brand ωσ ςθμαντικι για τθν δθμιουργία του brand
(με βακμολογία 5), ενϊ υπιρχε ζνα 60% που ζβαλε βακμολογία ίςθ με 3 και μικρότερθ.
Αυτό υποδεικνφει ότι οι εργαηόμενοι δεν αντιλαμβάνονται τθ ςθμαςία τθσ επικοινωνίασ
των αξιϊν του brand από τθ διοίκθςθ ςτουσ ίδιουσ, και ζπειτα ςτουσ πελάτεσ.
θμειϊνεται ςε αυτό το ςθμείο ότι ζνασ από τουσ υπεφκυνουσ του οργανιςμοφ για τθν
κατάρτιςθ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων βακμολόγθςε αυτιν τθν παράμετρο του
brand με 5, και τόνιςε ότι «ςτισ μζρεσ μασ, όπου καλοφμαςτε να διαφοροποιθκοφμε ςε
κάκε επίπεδο προκειμζνου να επιτφχουμε τουσ ςτόχουσ του Οργανιςμοφ, θ δθμιουργία
μίασ διακριτισ κουλτοφρασ εξαιρετικισ εξυπθρζτθςθσ αποτελεί το ιςχυρότερο ςθμείο
εςτίαςθσ για κάκε προςπάκεια branding. Αν και ςαφϊσ δυςκολότερθ, ακριβότερθ και
πολυπλοκότερθ ςτθν υλοποίθςθ, μια αποτελεςματικι φιλοςοφία εξυπθρζτθςθσ κα
αποφζρει μακροπρόκεςμα τεράςτια οφζλθ ςτον Οργανιςμό, τόςο ςε επίπεδο
εξυπθρζτθςθσ εξωτερικϊν όςο και εξωτερικϊν πελατϊν», πολιτικι που εφαρμόηεται με
ζνα μεγάλο πρόγραμμα εκπαίδευςθσ ςτθν τράπεηα, με ςκοπό ακριβϊσ τθν εκπαίδευςθ
των εργαηομζνων ςτθν «εξαιρετικι εξυπθρζτθςθ» των πελατϊν. Αυτό το πρόγραμμα
εκπαίδευςθσ
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εξυπθρζτθςθσ των πελατϊν (για παράδειγμα, ςτθν αντιμετϊπιςθ των παραπόνων των
πελατϊν), παρά ςτα λειτουργικά χαρακτθριςτικά τθσ. Θ διαφορά μεταξφ των απόψεων
του υπεφκυνου εκπαίδευςθσ και των εργαηομζνων είναι προφανισ, και αφινει να
διαφανεί θ ζλλειψθ επικοινωνίασ των αξιϊν του brand από τθ διοίκθςθ προσ τουσ
εργαηομζνουσ.
Θ δεφτερθ ομάδα ερωτιςεων ςτουσ εργαηομζνουσ επιχειρεί να εξετάςει το επίπεδο
άγχουσ και κοφραςθσ κατά τθν εργαςία, και το κατά πόςο αυτό επθρεάηει τθν απόδοςθ
των εργαηομζνων, αναφορικά με τθν ςυμπεριφορά τουσ προσ τουσ πελάτεσ. Ζτςι, τα
κζματα που ετζκθςαν ιταν θ ικανοποίθςθ (από άποψθ κυρίωσ τθσ υλικισ ανταμοιβισ)
και θ ευτυχία (κυρίωσ από ςυναιςκθματικισ άποψθσ) που αντλοφν από τθν εργαςία
τουσ, το άγχοσ και θ κοφραςθ που αιςκάνονται και θ αναςφάλεια για τθ διατιρθςθ τθσ
κζςθσ εργαςίασ τουσ. Σα αποτελζςματα ςχετικά με τθν ικανοποίθςθ και τθν ευτυχία
ςτθν εργαςία ιταν μοιραςμζνα ςε πολφ μεγάλο βακμό, και κυμαίνονταν από το 2 μζχρι
το 5. Αντίκετα, τα αποτελζςματα για το άγχοσ και τθν κοφραςθ ςτθν εργαςία ιταν πιο
ξεκάκαρα. Ζνα 25% των ερωτθκζντων απάντθςε με 5 τθν ερϊτθςθ για το άγχοσ, ενϊ το
65% απάντθςε με 4. τθν ερϊτθςθ για τθν κοφραςθ τα αποτελζςματα ιταν λιγότερο
προφανι, αλλά κυμαίνονταν ςτα ίδια επίπεδα. Σο θλεκτρονικό ερωτθματολόγιο
προζβλεπε ότι, αν κάποιο από τα αποτελζςματα για τθν μετά τθν φφεςθ εποχι ιταν
χειρότερα, κα εμφανιηόταν μία επιπλζον ερϊτθςθ, θ οποία αφοροφςε το αν αυτι θ
αλλαγι ζχει επθρεάςει τθ ςυμπεριφορά των εργαηομζνων απζναντι ςτουσ πελάτεσ, και
πωσ. Και ςτα 36 ςυμπλθρωμζνα ερωτθματολόγια θ ερϊτθςθ αυτι εμφανίςτθκε, που
ςθμαίνει ότι τουλάχιςτον μία από τισ ςυνκικεσ τθσ 3θσ ομάδασ ερωτιςεων ιταν ςε
χαμθλότερο επίπεδο ςτθν μετά κρίςθσ εποχι. Πραγματικά, όλοι οι ερωτθκζντεσ
απάντθςαν ότι οι ςυνκικεσ ιταν ίδιεσ ι χειρότερεσ, με τθ ςυντριπτικι πλειοψθφία να
απαντάει ότι, τα τελευταία 2-3 ζτθ, αιςκάνονται πολφ περιςςότερο κουραςμζνοι και
αγχωμζνοι, λιγότερο ευχαριςτθμζνοι ςε υλικό επίπεδο, και λιγότερο ευτυχιςμζνοι ςε
ςυναιςκθματικό επίπεδο. Επίςθσ, υπιρχε μία μικρι μεταβολι και ςτθν αναςφάλεια
όςον αφορά τθ κζςθ εργαςίασ (θ οποία ιταν, πάλι, προσ το χειρότερο). Σο ενδιαφζρον,
όμωσ, ςτοιχείο, είναι θ επίπτωςθ όλων αυτϊν: ςτθν επιπλζον ερϊτθςθ, το 50% των
ερωτθκζντων (οι 18 εργαηόμενοι) διλωςαν ότι θ ςυμπεριφορά τουσ απζναντι ςτουσ
πελάτεσ ζχει χειροτερζψει ςε ςχζςθ με πριν, με το υπόλοιπο 50% να υποςτθρίηει ότι θ
ςυμπεριφορά τουσ ζχει μείνει θ ίδια. Αυτό το ποςοςτό κεωρείται αρκετά μεγάλο, και
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δείχνει τθν επίδραςθ που ζχουν οι εςωτερικζσ ςυνκικεσ (βλ. εςωτερικό μάρκετινγκ που
ςυηθτικθκε παραπάνω) ςτισ αλλθλεπιδράςεισ των εργαηομζνων με τουσ πελάτεσ, άρα
και ςτθν ποιότθτα τθσ εξυπθρζτθςθσ κατακράτθςθ των πελατϊν, δθλαδι ςτθν
αφοςίωςι τουσ ςτο brand.
Θ τζταρτθ ομάδα ερωτιςεων αφορά το κζμα που αναφζρκθκε ςε προθγοφμενο
κεφάλαιο, ςχετικά με το ςαμποτάη των εργαηομζνων λόγω τθσ δυςκολίασ τουσ να
ακολουκιςουν τισ κανονιςτικζσ ςυμμορφϊςεισ. Ζτςι, ςτισ ερωτιςεισ ςχετικά με το αν θ
ςυμμόρφωςθ με τουσ κανόνεσ κάνει τθν εργαςία τουσ δυςκολότερθ ι πιο χρονοβόρα,
ςχεδόν όλοι οι ερωτοφμενοι απάντθςαν κετικά. Οι περιςςότεροι, όμωσ, ςτθν ερϊτθςθ
ςχετικά με το αν τθν κάνει περιςςότερο ι λιγότερο αγχωτικι ι αν τθν αφινει
αμετάβλθτθ, ζδωςαν τθν τρίτθ επιλογι. Αυτό υποδεικνφει ότι, τουλάχιςτον όςον αφορά
τον παράγοντα του άγχουσ, οι εργαηόμενοι μάλλον αιςκάνονται ότι οι κανονιςτικζσ
ςυμμορφϊςεισ τουσ προςτατεφουν, άρα αυτι θ πλευρά δεν επθρεάηει, τουλάχιςτον
άμεςα, τθν εργαςία τουσ. Βζβαια, θ κετικι απάντθςθ ςτα δφο πρϊτα ερωτιματα,
περιπλζκει τα πράγματα, αφοφ, όπωσ είδαμε παραπάνω (ςτθν τρίτθ ομάδα
ερωτιςεων), θ κοφραςθ ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν πτϊςθ τθσ απόδοςθσ των
εργαηομζνων, όςον αφορά τθ ςυμπεριφορά τουσ προσ τουσ πελάτεσ. Αυτό το ςθμείο
χρειάηεται, άρα, περαιτζρω διερεφνθςθ.
Θ τζταρτθ ερϊτθςθ ζχει να κάνει κακαρά με τθν ψυχολογικι κατάςταςθ των
εργαηομζνων, κακϊσ υποδεικνφει, ςφμφωνα με τισ απαντιςεισ, ότι το μεγαλφτερο
μζροσ τθσ κοφραςθσ που νιϊκουν οι εργαηόμενοι ζχει να κάνει με τθν ψυχολογία τουσ.
Αυτό είναι ζνα ςθμείο ςτο οποίο πρζπει να δοκεί προςοχι, και να αποτελζςει αφορμι
για να μπουν ςτθ διοίκθςθ των καταςτθμάτων περιςςότερα ςτοιχεία θγεςίασ με βάςθ
το ςεβαςμό (consideration), όπωσ ειπϊκθκε και παραπάνω.
Θ τελευταία ομάδα ερωτιςεων παρακζτει χαρακτθριςτικά, τα οποία οι εργαηόμενοι
καλοφνται να βακμολογιςουν ςε μία κλίμακα από το 1 ζωσ το 5 ωσ προσ τθ ςθμαςία
τουσ για τθν αφοςίωςθ των πελατϊν ςτθν (brand loyalty). Είναι χαρακτθριςτικό ότι το
70% των εργαηομζνων διλωςε ότι κεωρεί εξαιρετικά ςθμαντικι τθν παροχι
ςυμφερόντων επιτοκίων ςτουσ πελάτεσ (είτε πρόκειται για κατακζςεισ είτε για
χορθγιςεισ) και, μάλιςτα, για τουσ περιςςότερουσ από αυτοφσ, αυτό αποτελεί το πιο
ςθμαντικό από όλα τα υπόλοιπα ςτοιχεία. Θ διακφμανςθ για αυτόν το παράγοντα ιταν
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μεγαλφτερθ, κι ζτςι ο μζςοσ όροσ αυτοφ του παράγοντα (4,33) είναι μικρότεροσ από το
ςτοιχείο τθσ εξυπθρζτθςθσ ςτα καταςτιματα (4,44).
Οι εργαηόμενοι, δθλαδι, αναγνωρίηουν τθν αξία τθσ ςωςτισ εξυπθρζτθςθσ ωσ
ςθμαντικό παράγοντα τθσ αφοςίωςθσ των πελατϊν, παρόλο που επίςθσ δθλϊνουν ότι θ
ςυμπεριφορά τουσ προσ τουσ πελάτεσ αντιμετωπίηει προβλιματα και ελλείψεισ τον
τελευταίο καιρό. Αυτό το ςθμείο τθσ ζρευνασ επιβεβαιϊνεται και από τθν ζρευνα των
Wallace et al. (2009), οι οποίοι αναγνωρίηουν το άγχοσ και τθν κοφραςθ, που είναι
εγγενείσ ςε αυτοφ του είδουσ τισ εργαςίεσ, ωσ αιτίεσ για ακοφςιο ςαμποτάη του brand
εκ μζρουσ των υπαλλιλων.
Όλοι οι υπόλοιποι παράγοντεσ βακμολογοφνται με βακμοφσ ςτα επίπεδα του 3,5, με τθ
διαφιμιςθ να καταλαμβάνει τθν χαμθλότερθ κζςθ (μζςοσ όροσ κοντά ςτο 3). Οι
εργαηόμενοι, παρότι κατζταξαν τθ διαφιμιςθ ωσ το πιο ςθμαντικό ςτοιχείο του
branding, δεν το κεϊρθςαν ςθμαντικό για τθν αφοςίωςθ των πελατϊν. Αυτό κα
μποροφςε να ςθμαίνει ότι δεν ςυνδζουν το branding με τθν αφοςίωςθ των πελατϊν.
Ζτςι, θ διοίκθςθ τθσ τράπεηασ, κα πρζπει να επικοινωνιςει καλφτερα τισ αξίεσ του
brand τθσ ςτουσ εργαηόμενοφσ τθσ, και να δαπανιςει περιςςότερουσ πόρουσ ςτθν
εκπαίδευςι τουσ.
Σζλοσ, αξιοςθμείωτο είναι και το γεγονόσ ότι ςτθν κατάταξθ ςθμαντικότθτασ
προτελευταία κζςθ καταλαμβάνει θ προβολι κοινωνικοφ προφίλ τθσ Σράπεηασ όςον
αφορά ςτθν επίδραςι τθσ ςτθν αφοςίωςθ των πελατϊν.
ε αυτι τθν ομάδα ερωτιςεων (οι οποίεσ ιταν κοινζσ με τουσ εργαηομζνουσ), ο
υπεφκυνοσ εκπαίδευςθσ βακμολόγθςε τον παράγοντα των επιτοκίων με 1, και τθν
προςωπικι εξυπθρζτθςθ με 5, προφανϊσ τονίηοντασ τον τρόπο με τον οποίο επικυμεί θ
διοίκθςθ να εκπαιδεφςει τουσ εργαηομζνουσ τθσ ςτθν εξαιρετικι εξυπθρζτθςθ. Θ
παροχι καινοτόμων υπθρεςιϊν βακμολογικθκε με 2, όπωσ και θ διαφιμιςθ, ενϊ οι
μειωμζνεσ προμικειεσ με 1, ακολουκϊντασ τθν βακμολογία των επιτοκίων.

3.2 Περιοριςμοί
Όςον αφορά τουσ περιοριςμοφσ τθσ παραπάνω ζρευνασ, αναγνωρίηεται ότι το δείγμα
τθσ είναι μικρό, και αφορά τουσ εργαηόμενουσ μόνο μίασ τράπεηασ. Θα ιταν
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ενδιαφζρουςα θ περαιτζρω ζρευνα ςε μεγαλφτερο δείγμα και ςε υπαλλιλουσ
διαφορετικϊν τραπεηϊν, ςε ςφγκριςθ και με τα τμιματα branding τουσ, για να
εξεταςτεί θ απόςταςθ μεταξφ των αξιϊν που προςπακοφν να επικοινωνιςουν οι
διοικιςεισ ςτουσ εργαηόμενουσ, και ςτισ αξίεσ που τελικά προςλαμβάνουν αυτοί.
Επίςθσ, ζνα κζμα προσ διαςαφινιςθ είναι και θ πθγι από τθν οποία προζρχονται τα
άγχθ των εργαηομζνων. Περαιτζρω ερωτιςεισ κα πρζπει να τεκοφν, για να βρεκεί από
ποφ προζρχεται θ ψυχολογικι πίεςθ των εργαηομζνων, αφοφ δεν προζρχεται από τθν
κανονιςτικι ςυμμόρφωςθ. Ζνα ςτοιχείο κα μποροφςε να είναι και ο χρόνοσ που
αφιερϊνουν ςτθν αντιμετϊπιςθ των παραπόνων των πελατϊν, που ςτθν περίοδο τθσ
οικονομικισ φφεςθσ που διανφουμε, είναι πολλά και απαιτοφν τθν αφιζρωςθ μεγάλου
χρόνου. Σζλοσ, άλλο ζνα ςτοιχείο που πρζπει να διαφωτιςτεί, είναι το δίλθμμα που
αντιμετωπίηουν οι εργαηόμενοι, όςον αφορά το κακικον που νιϊκουν για τθν επίτευξθ
των (οικονομικϊν) ςτόχων που τουσ τίκενται από τθ διοίκθςθ, ςε αντιπαράκεςθ με τθν
επικυμία τουσ να εξυπθρετιςουν τισ ανάγκεσ των πελατϊν-πόςο δθλαδι αυτζσ οι δφο
επικυμίεσ αλλθλοαντικροφονται.
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4
ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
Θ βιβλιογραφία για το branding ςτισ υπθρεςίεσ άρχιςε μόλισ πρόςφατα να
αναπτφςςεται (τθν τελευταία δεκαετία ζωσ δεκαπενταετία), με το branding για τισ
τράπεηεσ λιανικισ να αποτελεί ζνα μικρό μζροσ αυτισ. τα αρχικά ςτάδια, οι μελετθτζσ
αςχολοφνταν με το κζμα, ζχοντασ υπόψθ τουσ το branding ςτα προϊόντα. Ζτςι, ζγιναν
προςπάκειεσ να αναπτυχκοφν κεωρίεσ, οι οποίεσ κα ςτθρίηονταν ςτισ ιδθ υπάρχουςεσ
που αφοροφςαν τα προϊόντα. Αυτό το κομμάτι τθσ ζρευνασ, ςτθν ουςία, μετεξελίχκθκε
ςε αυτό που ςιμερα είναι το κομμάτι του branding που αφορά τισ παραδοςιακζσ αξίεσ
μάρκετινγκ, όπωσ το εξωτερικό και το ςχεςιακό μάρκετινγκ. Αργότερα, οι ερευνθτζσ
κατάλαβαν ότι αυτι θ προςζγγιςθ δεν ιταν αρκετι, και εμφανίςτθκαν αρκετζσ μελζτεσ
(όπωσ αυτι των McDonald et al (2001)), που ειςιγαγαν τθν ζννοια τθσ αξίασ του brand
και τθσ ςθμαςίασ που ζχουν όλα τα μζρθ ενόσ οργανιςμοφ ςτθ διαδικαςία του
branding- από ίδιο το προϊόν και τα λειτουργικά του χαρακτθριςτικά, τθ διαφιμιςθ, τθν
εικόνα του λογότυπου και των καταςτθμάτων, μζχρι τθν εκπαίδευςθ των εργαηομζνων
και τθν κακεαυτι επαφι των εργαηομζνων με τουσ τελικοφσ αποδζκτεσ, τουσ πελάτεσ.
Ζνα μζροσ των εργαςιϊν που ζχουν γίνει ςτον τομζα αυτό είναι οι αποκλειςτικά
κεωρθτικζσ, οι οποίεσ προςπακοφν να εξθγιςουν τον τρόπο με τον οποίο
δθμιουργοφνται οι αξίεσ του brand, εξετάηοντασ ψυχολογικζσ παραμζτρουσ
δθμιουργίασ τουσ και μεταφοράσ τουσ ςτουσ πελάτεσ. Σο άλλο μζροσ ερευνά με
πρακτικό τρόπο το branding ςτισ τράπεηεσ, αντιμετωπίηοντασ το κζμα από τρεισ
διαφορετικζσ πλευρζσ: τον ίδιο τον οργανιςμό (κυρίωσ τθ διοίκθςθ), τουσ εργαηόμενουσ
και, τζλοσ, τουσ πελάτεσ, και προςπακεί να κατανοιςει τον τρόπο με τον οποίο
επικοινωνοφνται οι αξίεσ του brand από τθ μία πλευρά ςτθν άλλθ. Οι ζρευνεσ αυτζσ
καταλιγουν ςτο γεγονόσ ότι χρειάηεται να υπάρχει μία ςτρωτι ροι των αξιϊν του
brand από τθ μία πλευρά ςτθν άλλθ και αντίςτροφα, ϊςτε οι αξίεσ του brand που
ευαγγελίηονται οι εταιρείεσ να ςυμφωνοφν με τισ αξίεσ που ειςπράττει ο πελάτθσ κατά
τθν εμπειρία του με το brand (ςε όλα τα επίπεδα).
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Από τθν ποιοτικι ζρευνα που διενεργικθκε, γίνεται φανερό ότι οι εργαηόμενοι ςτισ
τράπεηεσ υφίςτανται διαφόρων ειδϊν πιζςεισ, οι οποίεσ ζχουν ωσ αποτζλεςμα να
επθρεάηεται με αρνθτικό τρόπο θ ςυμπεριφορά τουσ απζναντι ςτουσ πελάτεσ. Επειδι
αυτό ζχει αρνθτικό αντίκτυπο ςτθν ευχαρίςτθςθ των πελατϊν, επθρεάηει και τθν
αφοςίωςι τουσ ςτο brand τθσ τράπεηασ. Οι Papazissimou et al. (2009), για παράδειγμα,
ανζφεραν ότι οι πελάτεσ ςκζφτονται «ουρζσ» και «γραφειοκρατία» όταν μιλοφν για
δθμόςιεσ τράπεηεσ, και δυςκολία ςτθν εξυπθρζτθςι τουσ. τθν κατεφκυνςθ αυτι, κα
πρζπει να εφαρμοςτεί ζνα μοντζλο θγεςίασ ςτα καταςτιματα, που βαςίηεται
περιςςότερο ςτο ςεβαςμό ςτα ςυναιςκιματα των εργαηομζνων (Wallace et al., 2009)
απ’ ό,τι ςυμβαίνει τϊρα. Θα πρζπει, δθλαδι, να υπάρχει μία ιςορροπία, μεταξφ του
μοντζλου με κακαρά διοικθτικά κριτιρια με αυτό που εμπεριζχει ςτοιχεία ςεβαςμοφ.
Ζνα δεφτερο ςθμαντικό ςυμπζραςμα που προκφπτει, είναι ο τρόποσ με τον οποίο οι
εργαηόμενοι εκλαμβάνουν τισ ζννοιεσ και τισ ςυνιςτϊςεσ του branding, ο οποίοσ είναι
πιο παραδοςιακόσ απ’ ό,τι κανείσ κα περίμενε. Θεωροφν, δθλαδι, ότι το brand τθσ
τράπεηασ ςτθν οποία εργάηονται ςτθρίηεται ςχεδόν αποκλειςτικά ςτο εξωτερικό
μάρκετινγκ, βγάηοντασ, ςτθν ουςία, τουσ εαυτοφσ τουσ ζξω από τθ διαδικαςία του
branding. Επιπλζον, δεν κεωροφν τθν εκπαίδευςι τουσ μζροσ τθσ διαδικαςίασ του
branding, πράγμα το οποίο ενιςχφει αυτό το ςυμπζραςμα.
Από τα παραπάνω προκφπτει ότι θ διοίκθςθ κα πρζπει να εφαρμόςει ζνα μοντζλο
εκπαίδευςθσ τζτοιο, το οποίο να κακιςτά ςαφζσ το ρόλο των εργαηομζνων ςτθν
αφοςίωςθ των πελατϊν ςτθν τράπεηα, και το οποίο να επικοινωνεί με ςαφι τρόπο τισ
αξίεσ του brand ςε αυτοφσ.
Θ ζρευνα, επίςθσ, υποδεικνφει ότι οι εργαηόμενοι δεν εκλαμβάνουν τθν εφαρμογι τθσ
πολιτικισ εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ ωσ ςθμαντικι για τθ διακράτθςθ και τθν
αφοςίωςθ των πελατϊν. Κακϊσ όλο και περιςςότερα παραδείγματα ςτο εξωτερικό
τονίηουν τθ ςθμαςία αυτοφ του ςτοιχείου ςτθ δθμιουργία αξίασ με κακαρά οικονομικά
κριτιρια, είναι πολφ ςθμαντικό να περάςει θ διοίκθςθ (κυρίωσ μζςω εκπαίδευςθσ)
ςτουσ εργαηόμενουσ τισ αξίεσ εκείνεσ, οι οποίεσ κα ςυνάδουν με τθν πολιτικι τθσ
εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ τουσ. Για παράδειγμα, θ περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ των
εργαηομζνων βοθκάει τθν τράπεηα να επικοινωνιςει και προσ τα ζξω ότι ενδιαφζρεται
για το περιβάλλον, περνϊντασ τισ αξίεσ από τουσ εργαηόμενουσ ςτουσ πελάτεσ
(εκπαίδευςθ και των πελατϊν μζςω των εργαηομζνων).
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Πρζπει να γίνει αποδεκτό, τελικά, από τουσ εργαηόμενουσ, ότι θ χριςθ του ςχεςιακοφ
μάρκετινγκ που κατά κόρον χρθςιμοποιικθκε και χρθςιμοποιείται ακόμα για τθν
αφξθςθ των ςταυροειδϊν πωλιςεων, είναι κάτι που είναι εκ του μθ όντωσ, αν θ
εμπειρία του πελάτθ ςτθ ςτιγμι τθσ εξυπθρζτθςθσ δεν είναι πλιρωσ ικανοποιθτικι.
Οι διοικιςεισ των τραπεηϊν, από τθ μεριά τουσ, κα πρζπει να περιορίςουν τα ζξοδα για
τθν παραδοςιακι επικοινωνία του brand τουσ (κυρίωσ τθ διαφιμιςθ), και να
επενδφςουν περιςςότερα ςτο προςωπικό τουσ, τόςο όςον αφορά τθν εκπαίδευςι τουσ
ςε κζματα εξυπθρζτθςθσ πελατϊν, όςο και τθν ζμφαςθ ςε κζματα ψυχολογίασ και
τρόπου διοίκθςισ τουσ, κακϊσ και ανταμοιβϊν.
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Παράρτημα
Ερωτθματολόγιο προσ τουσ εργαηόμενουσ:
1

2

Γνωρίηετε τι είναι το branding; (Ν/Ο)
Ποιουσ τομείσ τθσ δραςτθριότθτασ μιασ Σράπεηασ νομίηετε ότι αγγίηει το branding;
Διαφιμιςθ/χορθγίεσ
Δθμιουργία εταιρικισ εικόνασ (χρϊματα, λογότυπο, εικόνα καταςτθμάτων)
Ανάπτυξθ/διατιρθςθ πελατολογίου

0: κακόλου 5:πολφ

Εκπαίδευςθ ςτελεχϊν ςτθν εξυπθρζτθςθ πελατϊν
τϊρα

3

προ κρίςθσ
Πϊσ νομίηετε ότι αυτό επθρεάηει τθ ςυμπεριφορά ςασ
ςτισ απευκείασ επαφζσ ςασ με τουσ πελάτεσ;

Πόςο ευχαριςτθμζνοσ είςτε(ςε ςχζςθ με τισ εργαςιακζσ ςυνκικεσ-ανταμοιβζσ);
Πόςο ευτυχιςμζνοσ είςτε μζςα ςτθν εργαςία ςασ (από ςυναιςκθματικισ άποψθσ);
Πόςο αγχωμζνοσ/πιεςμζνοσ νιϊκετε;

τθν χειροτερεφει (Χ)/τθν βελτιϊνει (Β)/τθν αφινει το
ίδιο (Ι)

Πόςο κουραςμζνοσ νιϊκετε;
Πόςο φοβάςτε για τθ διατιρθςθ τθσ κζςθσ ςασ;
Οι περιοριςμοί τθσ ςυμμόρφωςθσ με νομοκεςίεσ (π.χ. τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ για το
ξζπλυμα μαφρου χριματοσ) κάνουν τθν εργαςία ςασ:
4

Δυςκολότερθ (1)/ευκολότερθ(2)/ίδια(3)
Πιο χρονοβόρα(1)/Σαχφτερθ(2)/Κδια(3)
Αγχωτικι(1)/λιγότερο αγχωτικι(2)/ίδια(3)

5

προ κρίςθσ

ωματικι

Ψυχολογικι

Πόςεσ ώρεσ εργαηόςαςτε, ανά μζςο όρο, θμερθςίωσ;

6

7

τϊρα

ε τι ποςοςτό θ κοφραςι ςασ είναι:
Σι πιςτεφετε ότι κα κάνει ζναν πελάτθ να μείνει (κατά το δυνατόν) πιςτόσ πελάτθσ;
υμφζροντα επιτόκια (χορθγιςεων και κατακζςεων)
Εξυπθρζτθςθ ςτα καταςτιματα
Παροχι καινοτόμων προϊόντων
Διαφιμιςθ
Χαμθλζσ προμικειεσ
Παροχι εναλλακτικϊν καναλιϊν εξυπθρζτθςθσ

0: κακόλου 5:πολφ

Προβολι κοινωνικοφ προφίλ τθσ τράπεηασ
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Ερωτθματολόγιο προσ τον υπεφκυνο κατάρτιςθσ προγραμμάτων για τθν εκπαίδευςθ των εργαηομζνων:
Σι είναι για ςασ το brand/branding; Πόςο ςθμαντικό είναι για τθν κερδοφορία τθσ
Σράπεηασ;

Ποιουσ τομείσ δραςτθριότθτασ τθσ τράπεηασ νομίηετε ότι αγγίηει (βακμολογιςτε από
0:κακόλου ζωσ 5:πάρα πολφ);
Διαφιμιςθ/χορθγίεσ
Δθμιουργία εταιρικισ εικόνασ (χρϊματα, λογότυπο, εικόνα καταςτθμάτων)
Ανάπτυξθ/διατιρθςθ πελατολογίου
Εκπαίδευςθ υπαλλιλων ςτθν εξυπθρζτθςθ πελατϊν
Πϊσ μπορεί να ςυμβάλει θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ πρϊτθσ γραμμισ ςτθ
δθμιουργία ενόσ ιςχυροφ brand;

Σι νομίηετε ότι κα κάνει ζναν πελάτθ να μείνει (κατά το δυνατό) αφοςιωμζνοσ πελάτθσ ςτθν
Σράπεηα (βακμολογιςτε όπωσ παραπάνω, από 0 ζωσ 5);
υμφζροντα επιτόκια
Προςωπικι εξυπθρζτθςθ
Παροχι καινοτόμων υπθρεςιϊν
Διαφιμιςθ
Μειωμζνεσ προμικειεσ
Παροχι εναλλακτικϊν καναλιϊν εξυπθρζτθςθσ
Άλλο
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