
 
ΤΕΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ         ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
 
 
 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 

Τίτλος διπλωματικής 
 

∆ιαχείριση πελατειακής πίστης από τις επιχειρήσεις 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 

Επιβλέπων καθηγητής: Μπίσμπας Αντώνιος 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΟΖΑΝΗ 2010 

 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Την παρούσα διπλωματική εργασία την 
αφιερώνω στους γονείς μου, στην αδερφή μου, 

και στην αγαπημένη μου σύζυγο Γλυκερία 
που τόσο υπομονετικά με ανέχεται 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2



 

 

 

 

Περίληψη 

 

Η πτυχιακή αυτή θα αναλύσει πόσο σημαντικό είναι για τις επιχειρήσεις να διατηρούν 

τους πελάτες πιστούς, ποιές στρατηγικές ακολουθούν και πώς τα οφέλη που προκύπτουν 

από την αφοσίωση των πελατών μπορούν να περιγραφούν. Για να κατανοηθεί 

βαθύτερα η έρευνα, θα περιγραφούν στρατηγικές για τη διατήρηση πελατειακής πίστης, 

τον τρόπο χρήσης τους και το πώς εισάγονται ειδικές δραστηριότητες για τη διατήρηση 

της. Επιπλέον, η μελέτη θα δείξει τα οφέλη που προκύπτουν από τη διατήρηση αυτής 

της πίστης, όπου περιλαμβάνει οφέλη τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους 

πελάτες.  Η μελέτη θα ολοκληρωθεί με τα αποτελέσματα μιας εμπειρικής έρευνας σε 

εταιρία που εφαρμόζει στρατηγικές πελατειακής πίστης. 
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1.0) ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Οι απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις σήμερα είναι πολύ μεγαλύτερες  από ποτέ. 

Καμία επιχείρηση, εκτός αν αποτελεί κρατικό μονοπώλιο, μπορεί να συνεχίσει 

τις δραστηριότητές της χωρίς ικανοποιημένους πελάτες. Ακριβώς όπως οι 

άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς φαγητό, οι εταιρείες δεν μπορούν να 

συνεχίσουν να υπάρχουν χωρίς ικανοποιημένους πελάτες (Mauri 2003). Οι 

σημερινοί καταναλωτές μπορούν να αποκτήσουν παρόμοια προϊόντα σε 

παρόμοιες τιμές, από μια πλειάδα τοπικών και διεθνών προμηθευτών. Οι 

ειδικοί  εκτιμούν ότι το συναίσθημα διαδραματίζει πολύ σημαντικότερο ρόλο 

από την ποιότητα και την τιμή στην απόφαση των πελατών για αλλαγή 

προμηθευτή. Η ελλιπής εξυπηρέτηση πελατών είναι ο πιο συχνός “ένοχος” 

στη δημιουργία των αρνητικών συναισθημάτων που εντέλει παρακινούν ένα 

πελάτη να εγκαταλείψει μια επιχείρηση. 

 

Επιπλέον, λόγω του γεγονότος ότι οι προσδοκίες των πελατών αυξάνονται 

συνεχώς, οι εταιρείες πρέπει πλέον να υπερβούν την  πρωταρχική τους 

ανάγκη να ανταποκριθούν στους πελάτες, αλλά να ξεπερνούν τις προσδοκίες 

τους. Οι εταιρίες ως εκ τούτου, πρέπει να υπερβούν την μονοδιάστατη και 
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απλή ικανοποίηση των πελατών τους, σε δημιουργία πίστης, εμπιστοσύνης 

μέσω αμοιβαίων επωφελών και μακροπρόθεσμων σχέσεων (Johnson et al. 

2001). 

 

Ο ανταγωνισμός της αγοράς απαιτεί από τις εταιρίες να αναζητούν συνεχώς 

μέσα ώστε να αποκτήσουν πελατειακή πίστη.  Ωστόσο, αν και οι επιχειρήσεις 

αντιλαμβάνονται την αξία της διατήρησης της πελατειακής πίστης, κανείς δεν 

γνωρίζει με βεβαιότητα πώς να το κάνει. Οι εταιρείες μετράνε την ικανοποίηση 

των πελατών και ελπίζουνε ότι αν οι βαθμολογίες ικανοποίησης είναι καλές, οι 

πελάτες θα παραμείνουν με την εταιρεία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ακόμη και οι 

ικανοποιημένοι πελάτες μπορούν να την εγκαταλείψουν για τις δελεαστικές 

προσφορές των ανταγωνιστών (Roberts, 2005). 

 

Οι πιστοί πελάτες φέρνουν πολλά πλεονεκτήματα σε μια εταιρία. Συνήθως 

οδηγούν σε αυξημένα έσοδα για αυτή, οδηγούν σε προβλέψιμες πωλήσεις και 

κέρδη και είναι πιο πιθανό να αγοράσουν επιπλέον αγαθά και υπηρεσίες 

(Lewis 1993). Ακόμη, πελάτες οι οποίοι είναι εξοικειωμένοι με μια μάρκα είναι 

πιο πιθανό να την αναφέρουν στους φίλους τους.  Οι πιστοί πελάτες έχουν 

επίσης την τάση να αγοράζουν μέσω εναλλακτικών καναλιών όπως μέσω του 

∆ιαδικτύου, το οποίο ενδέχεται να αυξήσει τη συνολική κατανάλωση και τη 

μείωση του κόστους της επιχειρηματικής δραστηριότητας μαζί τους.  

 

Η έννοια της αφοσίωση των πελατών μπορεί να οριστεί και να μετρηθεί με 

διάφορους τρόπους. Σε ένα πλαίσιο επιχείρησης, η πίστη μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως δέσμευση του πελάτη που θέλει να συνεργαστεί με μια 

συγκεκριμένη εταιρεία και την αγορά αγαθών και υπηρεσιών τους 

επανειλημμένα (Griffin, Lowenstein 2001).  

 

Περιγράφει επίσης την τάση των πελατών να επιλέξουν μία επιχείρηση ή το 

προϊόν από μια άλλη, για μια συγκεκριμένη ανάγκη. Η πελατειακή πίστη 

περικλείει επίσης πολλές διαφορετικές έννοιες όπως τη διαχείριση των 

σχέσεων με τον πελάτη,  το μάρκετινγκ διατήρησης των πελατών και one-to-

one μάρκετινγκ. Αυτές οι έννοιες ασχολούνται με την αφοσίωση των πελατών 

λόγω των οφελών από αυτούς, καθώς και τις δραστηριότητες που 
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περιλαμβάνουν, οι οποίες αποσκοπούν στην ανάπτυξη μακροπρόθεσμων 

σχέσεων (Raphael 1996). Τα ∆ιευθυντικά στελέχη πρέπει να 

συνειδητοποιήσουν ότι όλες οι σχέσεις βασίζονται στην εμπιστοσύνη, η οποία 

είναι δύσκολο να κερδηθεί, αλλά πολύ εύκολο να χαθεί. Επίσης απαιτεί 

πολλές αλληλεπιδράσεις, για μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ του πελάτη και 

της εταιρίας. Άρα η εμπιστοσύνη αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 

πίστη. 

 

Η σχέση μεταξύ πελατειακής πίστης και της αποδοτικότητας και κερδοφορίας, 

αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο στην στρατηγική μάρκετινγκ. Το 

αυξανόμενο ενδιαφέρον στα προγράμματα πίστης πελατών είναι αποτέλεσμα 

της αναγνώρισης του ότι παράγοντας περισσότερη επιχειρηματική 

δραστηριότητα από τους υπάρχων πελάτες είναι φθηνότερο και πιο 

αποτελεσματικό από το να προσπαθούν να προσελκύσουν νέους πελάτες 

(Reichheld, Teal, 1996). 

 

 

1.1) ΚΑΠΟΙΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

 
 
1.1.1) Ανάγκες πελατών 

 

Για να ευχαριστήσουν τους πελάτες τους οι εταιρείας θα πρέπει να ξεπερνούν 

τις προσδοκίες του πελάτη. Αυτό συνεπάγεται με την ανάγκη των πελατών 

που δεν σχετίζονται μόνο με την υπηρεσία που παρέχει η εταιρεία. Όταν οι 

πελάτες συνάπτουν σχέσεις με τις επιχειρήσεις, έχουνε κάποιες προσδοκίες 

για διάφορες πτυχές της αλληλεπίδρασης αυτής και για το τι έχει να 

αντιμετωπίσει. Υπάρχουν πολλές πτυχές που η ικανοποίηση του πελάτη έχει 

αντίκτυπο. Για παράδειγμα, ένα εστιατόριο που σερβίρει εξαιρετικό φαγητό, 

δεν θα διατηρήσει τους πελάτες, αν το εσωτερικό του και η ατμόσφαιρα στο 

εστιατόριο δεν είναι ευχάριστα. 

 

Επομένως, είναι σημαντικό να αφιερώνεται χρόνος για να ερευνηθεί ποιό 

ακριβώς είναι το αντικείμενο των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των 
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επιχειρήσεων και των πελατών. Οι πελάτες είναι αυτοί που πάντα θυσιάζουν 

κάτι με την αγορά μιας υπηρεσίας. Ως επί το πλείστον αυτό είναι τα χρήματα, 

αλλά μπορούν επίσης να είναι και άλλες πτυχές. Αυτό μπορεί να είναι ότι οι 

πελάτες αφιέρωσαν χρόνο και κόπο σε μια αγορά, για παράδειγμα, τη 

συλλογή πληροφοριών και τον αποκλεισμό άλλων εναλλακτικών λύσεων. 

Αυτό που ο πελάτης θα πάρει ως αντάλλαγμα είναι πολύ περίπλοκο και είναι 

πολύ εύκολο να λέμε ότι οι πελάτες θέλουν μόνο το βασικό προϊόν. Ως εκ 

τούτου, είναι αναγκαίο να εξεταστεί τι προσθέτει αξία στην υπηρεσία για το 

συγκεκριμένο πελάτη. 

 

Για τις εταιρείες, είναι σημαντικό να ανταποκριθούν στις ανάγκες σε όλα τα 

επίπεδα, από το βασικό προϊόν ή την υπηρεσία μέχρι την παράδοση και την 

αλληλεπίδραση μεταξύ του προσωπικού και του πελάτη. Αυτό δημιουργεί 

θετική ενέργεια μέσα από όλες τις διαδικασίες. Είναι σημαντικό ότι το 

πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την εξυπηρέτηση των πελατών, πρέπει να 

έχει μια βαθιά κατανόηση των προσδοκιών και των αναγκών των πελατών. 

Κατά την ικανοποίηση και την υπέρβαση αυτών των προσδοκιών και την 

αντιμετώπιση των αναγκών των πελατών επαρκώς, μια επιχείρηση 

δημιουργεί ικανοποίηση του πελάτη (Gustavfsson et. al., 2005). 

 
 
1.1.2) Ικανοποίηση του πελάτη 
 
Όσο πιο καλή είναι η σχέση μεταξύ μιας εταιρίας και των πελατών της, τόσο 

περισσότερο μπορεί να επικεντρωθεί στην εξυπηρέτηση κατοχυρωμένων 

πελατών και σχετικά με τη χρήση των πόρων να πωλούν και άλλα προϊόντα 

σε πιστούς πελάτες. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρία δεν χρειάζεται να 

επικεντρωθεί στην εξεύρεση υποψήφιων πελατών που είναι σε γενικές 

γραμμές λιγότερο επικερδής από τους υπάρχοντες πελάτες (Oliver 1999) 

 

Το αν οι προσδοκίες των πελατών έχουν επιτευχθεί ή όχι, εξαρτάται από την 

αντίληψη του ατόμου. Για παράδειγμα, όταν ο πελάτης αγοράσει ένα προϊόν 

που περιμένει να λειτουργήσει σωστά, αν γίνει αυτό ο πελάτης θα μείνει 

ικανοποιημένος και το αντίστροφο εάν δεν λειτουργεί κατάλληλα. Είναι ευθύνη 
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του πωλητή να βρει έναν τρόπο να λύσει το πρόβλημα, ο οποίος ελπίζουμε 

ότι θα ικανοποιήσει τον  πελάτη. 

 

Οι πελάτες έχουν προσδοκίες για κάθε μέρος της διαδικασίας, την αγορά, την 

απόδοση και την κατανάλωση της υπηρεσίας. Ο πελάτης θα είναι 

ικανοποιημένος αν όλες οι προσδοκίες του έχουν ικανοποιηθεί. Εάν ο 

πελάτης είναι ευχαριστημένος καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, είναι πιο 

πιθανό να επιστέψει για συμπληρωματικές αγορές και θα συστήσει την 

εταιρεία στους γύρω του. Επίσης, είναι λιγότερο πιθανό να στραφούν στους 

ανταγωνιστές της, δεδομένου ότι πελατειακή πίστη οδηγεί σε μακροχρόνιες 

σχέσεις που αυξάνουν την αποδοτικότητα της επιχείρησης (Reynolds, et al, 

1999). 

 
Η ικανοποίηση του πελάτη σύμφωνα με μια επισκόπηση του Yi (1991), 

ορίζεται με δύο βασικούς τρόπους: είτε ως ένα αποτέλεσμα (outcome), είτε ως 

μια διαδικασία (process). Ο πρώτος τρόπος καθορίζει την ικανοποίηση ως μια 

τελική κατάσταση ή ως ένα αποτέλεσμα της εμπειρίας κατανάλωσης ή χρήσης 

ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας: 

 

«...Η ικανοποίηση είναι μια γνωστική κατάσταση του πελάτη, όσον αφορά στην 

επαρκή ή ανεπαρκή ανταμοιβή του για τις θυσίες και τις προσπάθειες που έχει 

καταβάλει...» 

 

 (Howard and Sheth, 1969) 

 

«...Η ικανοποίηση είναι μια συναισθηματική αντίδραση στις εμπειρίες του 

πελάτη, οι οποίες σχετίζονται είτε με συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες, 

είτε με τις διαδικασίες αγοράς, είτε ακόμη με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του 

πελάτη αυτού...» 

 

(Westbrook and Reilly, 1983) 

 

«...Η ικανοποίηση είναι το αποτέλεσμα της αγοράς και χρήσης ενός προϊόντος 

ή μιας υπηρεσίας, το οποίο απορρέει από τη σύγκριση του πελάτη ανάμεσα 
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στην ανταμοιβή και το κόστος της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις 

προσδοκώμενες επιπτώσεις...» 

 

(Churchill and Suprenant, 1982) 

 

Εναλλακτικά, η ικανοποίηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία, με 

έμφαση στους ψυχολογικούς παράγοντες αντίληψης και αξιολόγησης που την 

επηρεάζουν: 

 

«...Η ικανοποίηση είναι μια διαδικασία αξιολόγησης, η οποία βασίζεται στο 

κατά πόσο η συγκεκριμένη εμπειρία ήταν τόσο καλή όσο ο πελάτης πίστευε ότι 

θα είναι...» 

 

(Hunt, 1977) 

 

«...Η ικανοποίηση είναι μια διαδικασία αξιολόγησης, η οποία εξετάζει αν η 

συγκεκριμένη επιλογή είναι συμβατή με τις προγενέστερες πεποιθήσεις του 

πελάτη...» 

 

(Engel and Blackwell, 1982) 

 

«...Η ικανοποίηση είναι η αντίδραση του καταναλωτή στη διαδικασία αξιολό-

γησης, η οποία εξετάζει τις ασυμφωνίες μεταξύ προγενέστερων προσδοκιών 

και του πραγματικού επιπέδου απόδοσης του προϊόντος, όπως γίνεται αντι-

ληπτό από τον καταναλωτή μετά τη χρήση του...» 

 

(Tse and Wilton, 1988) 

 

Σε γενικές γραμμές, οι πλέον δημοφιλείς ορισμοί της ικανοποίησης πελατών 

βασίζονται στην εκπλήρωση των προσδοκιών του πελάτη. Όπως αναφέρουν 

και οι Oliver (1996), Hill (1996), η ικανοποίηση είναι ένα μέτρο για το πόσο το 

προσφερόμενο ολικό προϊόν ή υπηρεσία εκπληρώνει τις προσδοκίες του 

πελάτη. 

 

 11



Η κριτική που αφορά την προηγούμενη προσέγγιση εστιάζεται κυρίως σε 

περιπτώσεις που η σύγκριση των προσδοκιών, ιδίως όταν δεν είναι ιδιαίτερα 

υψηλές, ενδέχεται να δημιουργήσει ασυνέπειες στην ανάλυση της 

συμπεριφοράς των πελατών (Dutka, 1995). Επιπρόσθετα, η ικανοποίηση 

είναι ένα μέτρο για το πόσο καλά μπορούν οι πελάτες να προβλέψουν το 

επίπεδο που ένα προϊόν ή μια υπηρεσία θα τους ικανοποιήσει. Αρκετοί 

ερευνητές (Hill, 1996, Churchill, 1982) δίνουν έμφαση στο γεγονός ότι η 

ικανοποίηση είναι μια αντίληψη των πελατών, γεγονός που σημαίνει ότι η 

συγκεκριμένη πληροφορία δεν είναι άμεσα διαθέσιμη, αλλά θα πρέπει να 

καταβληθεί πρόσθετη προσπάθεια για να μετρηθεί, να αναλυθεί και να 

εξηγηθεί. Επιπρόσθετα, οι όποιες αντιλήψεις των πελατών δεν είναι 

απαραίτητο να συμβαδίζουν πάντοτε με την πραγματικότητα. 

 

Εκτός από τις προσδοκίες των πελατών, έχουν προταθεί εναλλακτικά 

πρότυπα σύγκρισης για τον ορισμό την ικανοποίησης: 

 

•     Οι Spreng and Olshansky (1992) πιστεύουν ότι η σύγκριση της απόδοσης 

ενός προϊόντος ή υπηρεσίας θα πρέπει να γίνεται με τις επιθυμίες και όχι με 

τις προσδοκίες των πελατών. 

 

•      Η ερευνητική εργασία των Churchill and Suprenant (1982) προτείνει ότι η 

απόδοση των επιμέρους χαρακτηριστικών των προϊόντων, κυρίως στην 

περίπτωση διαρκών αγαθών, είναι ένας πολύ σημαντικός δείκτης της 

ικανοποίησης των πελατών. 

 

•      Όμοια, οι Woodruff et al (1991), ισχυρίζονται ότι η σύγκριση θα πρέπει να 

βασίζεται σε συγκεκριμένα πρότυπα απόδοσης και όχι στις προσδοκίες των 

πελατών. Η προσέγγιση τους εστιάζεται στη διαμόρφωση προτύπων απόδο-

σης που βασίζονται στην εμπειρία από τη χρήση (experienced-based norms) 

όχι μόνο του προϊόντος, αλλά και άλλων ανταγωνιστικών. Έτσι, το συγκε-

κριμένο προϊόν δεν αποτελεί αναγκαστικά πρότυπο αναφοράς για τη διαδι-

κασία σύγκρισης. 
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Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι ορισμοί της ικανοποίησης πελατών 

διαφέρουν ανάλογα με το αντικείμενο εστίασης και το επίπεδο αποσαφήνισης 

(Yi, 1991): 

 

•      Ικανοποίηση από ένα προϊόν ή υπηρεσία 

•      Ικανοποίηση από μια εμπειρία απόφασης αγοράς 

•      Ικανοποίηση από ένα χαρακτηριστικό απόδοσης 

•      Ικανοποίηση από μια εμπειρία κατανάλωσης-χρήσης 

•      Ικανοποίηση από ένα τμήμα ή κατάστημα της εταιρείας 

•      Ικανοποίηση από μια προ-αγοραστική εμπειρία 

 

Ο ορισμός της ικανοποίησης πελατών, σε αρκετές περιπτώσεις, εξετάζεται 

παράλληλα και με άλλες συσχετιζόμενες έννοιες, όπως είναι η ποιότητα, η 

αξία, η εξυπηρέτηση, κλπ. 

 
 
 
1.1.3)  Ερμηνεύοντας την Πίστη 
 
Πριν εξετάσουμε το πώς λειτουργούν τα προγράμματα πελατειακής πίστης, 

είναι σημαντικό να προσδιοριστεί επακριβώς τι σημαίνει πίστη στο πλαίσιο 

της επιχειρηματικής ανάπτυξης και διατήρησης. Αρκετοί γενικοί ορισμοί 

υπάρχουν, συμπεριλαμβανομένων των εξής: 

 

• “Η δέσμευση των πελατών σε μια συγκεκριμένη μάρκα ή εταιρεία” 

• “Ο βαθμός στον οποίο οι πελάτες συνεχίζουν με την ίδια συμπεριφορά και 

πίστη όταν οι ανταγωνιστές προσφέρουν πιο ελκυστικές τιμές, προϊόντα, ή / 

και υπηρεσίες” 

• “Πιστή σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή πράγμα ως άξιοι εμπιστοσύνης” 

 

Η πίστη  δεν πρέπει να συγχέεται με την ικανοποίηση του πελάτη. Αν και 

πίστη είναι χτισμένη πάνω στην ικανοποίηση, οι εταιρίες μπορούν να 

αποκτήσουν την ικανοποίηση χωρίς την πίστη. Η πελατειακή ικανοποίηση 

είναι ένα “μέτρο γνώμης” σχετικά με τις επιδόσεις της εταιρείας και τον τρόπο 

που οι πελάτες αισθάνονται αν οι ανάγκες τους ικανοποιήθηκαν στο 
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παρελθόν λαμβάνοντας υπόψη ότι η αφοσίωση των πελατών είναι ένα μέτρο 

των αποτελεσμάτων που θα περιλαμβάνει τις προσδοκίες των μελλοντικών 

συμπεριφορών. Για παράδειγμα, το 75%  των καταναλωτών ασύρματων 

τηλεπικοινωνιών είναι “ικανοποιημένοι” με την τρέχουσα υπηρεσία, αλλά το 

72% θα ήταν πρόθυμοι να στραφούν σε έναν ανταγωνιστή. Έτσι, κατά το 

σχεδιασμό ενός προγράμματος ανταμοιβής για την οικοδόμηση 

εμπιστοσύνης, είναι κρίσιμο να σκεφτόμαστε το πώς θα ενθαρρυνθεί η 

πραγματική μακροπρόθεσμη αφοσίωση των πελατών και όχι μόνο η 

παρούσα ικανοποίησή τους (Bucklin, et al, 1998). 

 

 
1.1.4) Πιστοί καταναλωτές 
 
 
Η πίστη συνεπάγεται για παράδειγμα με μια ανιδιοτελής πίστη σε εταιρίες ή 

μια συναισθηματική δέσμευση για τους φίλους. Ωστόσο, η πίστη στον κόσμο 

των επιχειρήσεων διαφέρει, διότι οι πελάτες δεν θεωρούν αναγκαίο την αγορά 

προϊόντων από ένα μόνο κατάστημα για κάθε ανάγκη. Ως εκ τούτου, οι 

εταιρίες που θέλουν να διατηρήσουν τους πελάτες τους, χρειάζεται να 

επιτύχουν μια μικρή επιπλέον υπεραξία μιας στοιχειώδους μετατόπισης της 

αγοραστικής συμπεριφοράς. Η προσπάθεια αυτή συμβάλλει στην οικονομική 

επιτυχία της επιχείρησης. 

 

Οι Bowen και Chen (2001), ισχυρίζονται ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ 

της πίστης και της κερδοφορίας των πελατών. Οι πιστοί πελάτες 

πραγματοποιούν περισσότερες επαναλαμβανόμενες αγορές και είναι λιγότερο 

πιθανό να αναζητήσουν καλύτερες εναλλακτικές λύσεις, από τους μη πιστούς 

πελάτες. Πελατειακή πίστη έχει χαρακτηριστεί η συμπεριφορά όπως η πλήρης 

αφοσίωση και η πιθανότητα των επαναλαμβανόμενων αγορών. Επιπλέον, 

έχει χαρακτηριστεί ως μια στάση όπως η προτίμηση μάρκας, τη δέσμευση και 

την πρόθεση να αγοράσουν. 

 

Οι Lee και Feick (2001) διακρίνει αυτό με άλλο τρόπο όπως η  πρόθεση 

επαναγοράς, αντίσταση στην αλλαγή προς το προϊόν ενός ανταγωνιστή που 

είναι ανώτερη, η προθυμία να συστήσουν τα προϊόντα της εταιρείας προς 
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στον κύκλο τους και την προθυμία να πληρώσουν υψηλότερη τιμή για την 

ποιότητα. Ωστόσο, διάφορα προβλήματα μέτρησης μπορούν να 

παρουσιαστούν όπως για παράδειγμα οι επαναλαμβανόμενες αγορές δεν 

είναι πάντα αποτέλεσμα μιας ψυχολογικής δέσμευσης για τη μάρκα. 

Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις όπου οι πελάτες έχουν μια προτιμότερη 

στάση απέναντι σε μια συγκεκριμένη υπηρεσία, έστω και αν ο πελάτης δεν 

χρησιμοποιεί αυτή τη συγκεκριμένη υπηρεσία. 
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2.0) Προγράμματα πελατειακής πίστης 
 
Πρόγραμμα πελατειακής πίστης ονομάζουμε εκείνο το σύστημα που βασικό 

του στόχο έχει να ανταμείβει σε μακρόχρονη βάση τον καταναλωτή /πελάτη 

για τις αγορές που πραγματοποιεί σε προϊόντα και υπηρεσίες της εκάστοτε 

εταιρείας. Βάσει αυτού του συγκεκριμένου προγράμματος ο καταναλωτής / 

πελάτης συσσωρεύει / αθροίζει πόντους “πίστης”, τους οποίους μπορεί να 

εξαργυρώσει σε δώρα, εκπτώσεις ή παροχή δωρεάν υπηρεσιών από τρίτους 

(Sharp 1997).  

 

Οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τη διπλή πρόκληση, της 

διατήρησης του υπάρχοντος πελατολογίου, αλλά και της αποτελεσματικής 

διεύρυνσής του, παρουσιάζουν αυξημένες πιθανότητες επιβίωσης και εξέλιξης 

στο σύγχρονο, ιδιαίτερα ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον (Uncles, 

Dowling & Hammond, 2003). Ακολουθώντας αυτή την κατεύθυνση, πολλές 

εταιρίες προχωρούν στο σχεδιασμό και την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων 

πελατειακής πίστης, με απώτερο σκοπό να επιβραβεύσουν την προτίμηση 

των πελατών τους, να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη τους, αλλά και να 

προσελκύσουν δυνητικούς πελάτες. Μέσα από τα προγράμματα πελατειακής 

πίστης, οι πελάτες των εκάστοτε εταιριών αποκτούν αισθήματα αναγνώρισης 

και προνομιακής μεταχείρισης.  
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Η “φανατική” χρήση καρτών πελατειακής πίστης για την εξασφάλιση 

επιβραβεύσεων και οικονομικών πλεονεκτημάτων επιβεβαιώνει συνεχώς τη 

διάδοση, αποδοχή και υψηλή δημοτικότητα των προγραμμάτων πελατειακής 

πίστης (Pollack, 2009). Τα προγράμματα πελατειακής πίστης υποστηρίζονται 

από κατάλληλα διαμορφωμένο λογισμικό και παρέχουν στις εταιρίες 

πολύτιμες πληροφορίες για τους υπάρχοντες, αλλά και δυνητικούς πελάτες 

τους. Η επιχειρηματική και τεχνολογική υποδομή που στηρίζει τα 

συγκεκριμένα προγράμματα, εξασφαλίζει πλήθος δεδομένων, που μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο για την κατανόηση της συμπεριφοράς του 

πελατειακού κοινού, αλλά και για την οργάνωση και εκτέλεση ενεργειών που 

θα διασφαλίσουν τη διατήρηση και διεύρυνση της πελατειακής βάσης.  

 

Η άρτια λειτουργία των προγραμμάτων πελατειακής πίστης εξασφαλίζει τη 

συγκέντρωση πληροφοριών για τις αγοραστικές συνήθειες του κοινού, τη 

συχνότητα πραγματοποίησης αγορών, την αγοραστική δύναμή του, καθώς και 

το μέσο όρο δαπανών (συγκεντρωτικό ή ανά αγορά). Τα επιτυχημένα 

προγράμματα πελατειακής πίστης εξασφαλίζονται με τη σωστά συνδυασμένη 

λειτουργία της στρατηγικής μάρκετινγκ, των ενεργειών επικοινωνίας και της 

τεχνολογικής υποδομής. 

 

Προγράμματα πελατειακής πίστης  μπορούν να πραγματοποιηθούν από 

επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Είναι χρήσιμο οι μικρές επιχειρήσεις να 

οργανώνουν συνεντεύξεις με τους πελάτες τους. Οι συνεντεύξεις μπορούν να 

πραγματοποιηθούν πρόσωπο με πρόσωπο, για τους πολύτιμους πελάτες, 

μέσω τηλεφώνου ή Internet για τους μεσαίας αξίας πελάτες και μέσω 

ταχυδρομικών επιστολών για τους μικρής αξίας καταναλωτές. 

  

Ανεξάρτητα από τη μέθοδο που θα χρησιμοποιηθεί τελικά, αυτές οι 

συνεντεύξεις (ή έρευνες) μπορούν να παράσχουν χρήσιμες πληροφορίες για: 

  

• Το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών  

• Προϊόντα/υπηρεσίες που δεν γνωρίζουν οι καταναλωτές  

• Τους ανταγωνιστές στην περιοχή δραστηριοποίησης  
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• Μελλοντικές δαπάνες που ενδεχομένως θα πρέπει να γίνουν ή να    

αποφευχθούν  

• Πώς μπορεί μια επιχείρηση να κερδίσει περισσότερα από όσα 

δαπάνησε  

• Εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες της επιχείρησης 

  

Τα αποτελέσματα από τέτοιες ενέργειες είναι πολύ χρήσιμα και μπορούν να 

βοηθήσουν στη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών, στον καθορισμό 

των τιμών και τη διενέργεια προσφορών. Η δε εισαγωγή τέτοιων διαδικασιών 

σε μια μικρομεσαία επιχείρηση μπορεί να αποφέρει εντυπωσιακά 

αποτελέσματα. 

 

2.1) Βάσεις ∆εδομένων Πελατών 
 
Μια βάση δεδομένων των πελατών είναι ένα εργαλείο πληροφορίας που 

παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες επιλέγοντας ευρεία διάδοση των 

δεδομένων και το ”κτένισμα” όλων των λειτουργικών συστημάτων όπως το 

ανθρώπινο δυναμικό, τις πωλήσεις και τα συστήματα συναλλαγών, αγορών 

και των συστημάτων εμπορίας. Η βάση δεδομένων μας παρέχει, 

μεταμορφώνει και διαχειρίζεται μεγάλες ποσότητες από πολλαπλά συστήματα 

και δημιουργεί μια ιστορική επισκόπηση όλων των πελατειακών συναλλαγών. 

Τα δεδομένα των πελατών κυμαίνονται ανάλογα με την εταιρία και τη 

βιομηχανία (Butscher, 2000) και μπορεί να αποτελείται από 

δημογραφικά στοιχεία, για παράδειγμα την ηλικία, το εισόδημα, τα μέλη της 

οικογένειας, γενέθλια, καθώς και ψυχογραφικά όπως δραστηριότητες, 

συμφέροντα και απόψεις.  

 

Μια εταιρία με βάση δεδομένων έχει άμεση σύνδεση με τη γνώση των 

χαρακτηριστικών αγοραστικής συμπεριφοράς του καταναλωτή. Μπορεί με τον 

τρόπο αυτό να ενημερωθεί για μία σειρά θεμάτων όπως: 

 

- Ποια τα είδη που καταναλώνει περισσότερο ο πελάτης; 

- Σε ποιες ποσότητες; 

- Με ποιον τρόπο; 
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- Τι άλλου είδους αγορές πραγματοποιεί; 

- Ποια είναι τα κανάλια αγορών στα οποία καταφεύγει;  

- Για ποιους λόγους διακόπτει τις αγορές του και σε ποια άλλα προϊόντα 

προσανατολίζεται; 

 

Οι μεγάλες εταιρείες που εφαρμόζουν το mail order, γνωρίζοντας ονομαστικά 

τους πελάτες τους, το ιστορικό αγορών, επαφών, ανταπόκρισης και 

διαχειρίζονται διαχρονικά τη σχέση μαζί τους, μέσα από βάσεις δεδομένων. 

Ανά πάσα στιγμή γνωρίζουν τη συνολική αξία των πελατών τους, μέσα από 

τις συνήθειες τους και παράλληλα έχουν ένα αυτοματοποιημένο 

πελατοκεντρικό σύστημα αποστολής, τιμολόγησης, αποθήκευσης, 

εξυπηρέτησης, ενημέρωσης, και κοστολόγησης. Αυτές οι εφαρμογές μπορούν 

να οδηγήσουν μία επιχείρηση σταδιακά στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Η 

τεχνολογία δίνει με τον τρόπο αυτό σαφή επικοινωνιακά εργαλεία και βρίσκει 

τα σημεία επαφής καταναλωτή – μάρκας (Kotler et al, 2001). 

 

Μία σειρά μεθόδων που θα αναλυθούν παρακάτω όπως οι κάρτες club και οι 

προσφορές, θα τονώσουν την επικοινωνία της επιχείρησής και θα της 

δώσουν επιπρόσθετα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Η περίοδος της μαζικής 

επικοινωνίας, θεωρείται πλέον αρκετά ξεπερασμένη, καθώς παρατηρούνται 

σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς τα καταναλωτικά “θέλω” ανά πελάτη. Σε 

μία περίοδο όπου ο καταναλωτής μπορεί πλέον να αγοράζει μέσω ενός 

τηλεκοντρόλ, χρειάζεται μία διαφορετική μέθοδος προσέγγισης. Η περίοδος 

της μαζικής παραγωγής και της πολιτικής των χαμηλών τιμών, δεν 

ανταποκρίνεται πια σε αυτά που ένας απαιτητικός καταναλωτής ζητά. Η 

πελατοκεντρική πλέον οπτική της αγοράς, λέει ότι ένας πελάτης για να 

αγοράσει ένα προϊόν θα πρέπει να βρει μέσα σε αυτό στοιχεία του εαυτού 

του. Επομένως έννοιες όπως το data base ή το one-to-one marketing δε 

μπορούν να μας αφήνουν επιχειρηματικά αδιάφορους. 
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2.2) Club πελατών 
 
Τα προγράμματα πελατειακής πίστης προβλέπουν κατά κανόνα τη 

δημιουργία ενός club πελατών, η οποία αποτελεί μέσο που οι εταιρείες 

χρησιμοποιούν για τη δημιουργία διατήρησης πελατών (Strauss et al., 2001). 

Ένα club πελατών μπορεί να περιγραφεί ως ένα εργαλείο επικοινωνίας που 

θεσπίζεται από μια εταιρία προκειμένου να έρθουν σε επαφή με τον πελάτη 

σε συνεχή βάση (Butscher, 2000), και ως μια θεσμοθετημένη μορφή της 

υπηρεσίας προστιθέμενης αξίας, στόχος της οποίας είναι να προσφέρει στα 

μέλη του club ένα εύρος  παροχών και την αύξηση της ικανοποίησης και 

πίστης των πελατών. Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η δημιουργία και 

ανάπτυξη ενός club πελατών απαιτεί σημαντικές επενδύσεις (Strauss et al., 

2001). 

 

Ένα club πελατών θεωρείται ως κατάλληλη πλατφόρμα για την αύξηση της 

συχνότητας αλληλεπίδραση μεταξύ της εταιρείας και των πελατών με τη 

δημιουργία επαφών και τις ευκαιρίες ανατροφοδότησης. Με αυτόν τον τρόπο, 

δημιουργείται μια στενή επαφή γύρω από τον πελάτη καθ 'όλη τη διάρκεια του 

κύκλου ζωής του. Ένας άλλος κεντρικός στόχος των club πελατών είναι η 

αύξηση των εταιρικών γνώσεων σχετικά με τον πελάτη. Σε όλα τα στάδια 

επαφής με τον πελάτη, αρχίζοντας από την καταχώριση, η εταιρία λαμβάνει 

αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την προσωπική κατάσταση, τα 

ενδιαφέροντα και τις δομές της ζήτησης των μελών. Αυτές οι πληροφορίες 

καταχωρούνται σε μια παγκόσμια βάση δεδομένων και συνδέονται με 

περαιτέρω στοιχεία των πελατών, οι οποίες αποτελούν τη βάση για 

εξατομικευμένων δράσεων μάρκετινγκ. 

 

Η προθυμία των πελατών για μια ιδιότητα μέλους εξαρτάται από το κατά 

πόσον ένα ευδιάκριτο πλεονέκτημα προσφέρεται σε αυτούς. Οι πελάτες είναι 

μόνο πρόθυμοι να παρέχουν δεδομένα και να συμμετέχουν ενεργά σε ένα 

club πελατών εάν το επιμέρους κόστους-οφέλους-υπολογισμός οδηγεί σε ένα 

θετικό αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου το club πελατών πρέπει να προσφέρει ένα 

σύνολο υπηρεσιών που να είναι ελκυστικό για την ομάδα-στόχο, είτε από 

οικονομική, υλική ή επικοινωνιακή προοπτική. Κατά συνέπεια, τα 
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περισσότερα club πελατών περιλαμβάνουν ένα πρόγραμμα bonus, το οποίο 

συνήθως παρέχει στα μέλη τη δυνατότητα να συλλέγουν πόντους κάθε φορά 

που αγοράζουν κάτι από την εταιρεία ή από έναν από τους εταίρους που 

συνεργάζονται. Τα επικοινωνιακά ζητήματα έχουν μεγάλη σημασία για την 

αλληλεπίδραση με τον πελάτη. Από την παροχή στοιχείων από τα μέλη του 

club, η εταιρεία είναι σε θέση να εξυπηρετεί τους πελάτες σε μια one-to-one 

προσέγγιση μάρκετινγκ. Η εταιρεία είναι επίσης σε θέση να προσφέρει στον 

πελάτη ένα πιο εξατομικευμένο σύνολο προϊόντων και υπηρεσιών και έχει την 

ευκαιρία να αυξήσει τα κέρδη. 

 

Τα club πελατών περιλαμβάνουν συνήθως κάρτες μέλους, οι οποίες συνήθως 

είναι εξατομικευμένες είτε μέσω ενός αριθμού ή μιας υπογραφής. Αυτές οι 

κάρτες μέλους θα μπορούσαν να σχετίζονται με μια έντυπη αίτησης, η οποία 

αποτελεί πιθανώς μια βάση δεδομένων των κατόχων καρτών. Επιπλέον, οι 

κάρτες μέλους συνήθως περιέχουν μια μαγνητική ταινία, που θα μπορούσαν 

να περιλαμβάνουν περαιτέρω εξατομικευμένες πληροφορίες σχετικά με τον 

κάτοχο της κάρτας. Τα πλεονεκτήματα αυτού του είδους της τεχνολογίας, είναι 

ότι εξακολουθεί να είναι σχετικά ανέξοδο να παραχθούν πολλές χιλιάδες 

τέτοιου είδους κάρτες, αλλά και το γεγονός ότι μπορούν να 

προσωποποιηθούν επιτρέπει τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων των 

κατόχων τους (Yi 2003). Οι περισσότεροι από εμάς τους καταναλωτές θα 

έχουμε δει ή είμαστε κάτοχοι κάποιας κάρτα μέλλους σούπερ μάρκετ. Ένα 

μειονέκτημα είναι το εύθραυστο της κάρτας που οφείλεται στο γεγονός ότι 

εύκολα μπορεί να καταστραφεί ή να χαθεί. 

 

 

 

 

 

 

 21



 

 
3.0) Οι στρατηγικές για τη διατήρηση 
πελατειακής πίστης 
 
 

Σύμφωνα με τον Caruana (1992) φαίνεται ότι το μερίδιο αγοράς και ικανοποίησης του 

πελάτη οδηγεί σε κερδοφορία, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι το μερίδιο αγοράς και η 

ικανοποίηση του πελάτη έχουν θετική σχέση. Ο Caruana (1992) αναφέρει ότι “Πιστοί 

πελάτες δεν είναι απαραιτήτως ικανοποιημένοι πελάτες, αλλά  ικανοποιημένοι πελάτες 

τείνουν να είναι πιστοί πελάτες” 

 
 
 
3.1) Αμυντικές και Επιθετικές στρατηγικές 
 
Οι εταιρικές σχέσεις με τους πελάτες μπορούν να χωρισθούν σε δύο 

ξεχωριστές στρατηγικές, την επιθετική και αμυντική. Η επιθετική στρατηγική 

ασχολείται με την προσέλκυση νέων πελατών και η αμυντική με την 

προσπάθεια να διατηρήσουν τους ήδη υπάρχοντες πελάτες και αυτό φαίνεται 

στο Σχήμα 1. (Caruana, 1992) 
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Σχήμα 1: Αμυντική και Επιθετική στρατηγική 
 

Εταιρική Στρατηγική  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πηγή: Caruana, 1992, σελ. 8 
 
 
Παραδοσιακά, οι εταιρείες έχουν αφιερώσει περισσότερους πόρους για την 

προσέλκυση νέων πελατών αλλά σήμερα οι περισσότερες εταιρείες 

εφαρμόζουν ένα συνδυασμό και των δύο στρατηγικών. Ο στόχος της 

αμυντικής στρατηγικής είναι η ελαχιστοποίηση των πελατών που αλλάζουν 

και να μεγιστοποιήσουν τη διατήρηση των πελατών με την προστασία του 

εμπορικού σήματος και την αγορά της από τους ανταγωνιστές και έχοντας 

πολύ ικανοποιημένους πελάτες. Η ικανοποίηση των πελατών καθιστά 

δαπανηρό για τους ανταγωνιστές να προσελκύσουν πελάτες άλλης εταιρίας. 

 
 
3.2) Στάδια Λήψης Αποφάσεων 
 
Σύμφωνα με τους Jacoby & Chestnut (1999), υπάρχουν τρία στάδια των 

καταναλωτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το πρώτο στάδιο είναι ο 

καθορισμός εναλλακτικής μάρκας, στη συνέχεια, η επανεξέταση των σχετικών 

πληροφοριών που αφορούν τη μάρκα και, τέλος, την εφαρμογή ενός κανόνα 

απόφασης. Παρά το γεγονός ότι οι πελάτες έχουν τη γνώση ενός μεγάλου 

αριθμού εμπορικών σημάτων σε μια κατηγορία προϊόντος, αυτό το φάσμα 

των εναλλακτικών λύσεων αναφέρεται στο σύνολο ή γεγονότα που έχουν 

τεθεί. Η σύνθεση των προκλητών είναι ιδιαίτερα σημαντική δεδομένου ότι μια 

μάρκα που δεν θεωρείται σημαντική, δεν μπορεί να επιλεγεί. 

 

Αύξηση 
μεριδίου 
αγοράς 

Απόκτηση
μεριδίου 
αγοράς 

Αύξηση 
πελατειακής 
ικανοποίησης 

Επιθετική 
(Νέοι πελάτες) 

Αμυντική
(Υπάρχον πελάτες) 
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Υπάρχουν δύο τρόποι για να περιληφθούν οι μάρκες στο σετ προκλητών, 

όπως η επιλογή βάση κίνητρου και η βάση μνήμης. Ερέθισμα βάση κίνητρου 

είναι όταν ένα εμπορικό σήμα αναγνωρίζεται από το περιβάλλον και βάση 

μνήμης όταν ένα εμπορικό σήμα ανακαλείται από τη μνήμη. Και στις δύο 

αυτές περιπτώσεις εξοικείωσης της μάρκα διευκολύνεται η αναγνώριση της 

μάρκας και η πιθανότητα του εμπορικού σήματος να περιλαμβάνεται στο σετ 

προκλητών.  

 

Οι Kardes, Kalyanaram, Chandrashekaran και Dornoff (1993) ισχυρίζονται ότι 

οι επιλογές καταναλωτή ποικίλλουν ανάλογα με την κατάσταση της αγοράς. 

Αυτή η μεταβλητότητα οφείλεται στην πολυπλοκότητα της διαδικασίας λήψεως 

απόφασης και τις προσπάθειες των καταναλωτών για τη μείωση αυτής της 

πολυπλοκότητας. Οι συγγραφείς προτείνουν ένα μοντέλο δύο σταδίων για τη 

μείωση της πολυπλοκότητας. Το πρώτο στάδιο είναι όταν υπάρχουν 

διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις και αξιολογούνται σε μη αντισταθμιστικό 

κανόνα. Κατά το δεύτερο στάδιο οι υπόλοιπες εναλλακτικές λύσεις αναλύονται 

πιο προσεκτικά, χρησιμοποιώντας έναν αντισταθμιστικό κανόνα. 

 

Επιπλέον, οι συγγραφείς δείχνουν ότι οι καταναλωτές μπορούν να 

χρησιμοποιούν περισσότερες από δύο φάσεις λήψης αποφάσεων, εάν η 

αγορά είναι εξαιρετικά περίπλοκη, αυτό φαίνεται στο Σχήμα 2 

 
Σχήμα 2: Το ∆ιαδοχικό Πολυδιάστατο Μοντέλο 
 
 
 
 
 
Πηγή: Kardes, Kalyanaram, Chandrashekaran and Dornoff, 1993, σελ. 64 
 
 
Οι καταναλωτές αναπτύσσουν μια ιεραρχική σειρά εναλλακτικών λύσεων 

μάρκας. Το πρώτο είναι το καθολικό σύνολο το οποίο αναφέρεται σε όλες τις 

μάρκες που διατίθενται στην αγορά. Το επόμενο είναι αυτό της ανάκτησης, η 

οποία αποτελείται από ένα υποσύνολο εμπορικών σημάτων, το οποίο οι 

πελάτες μπορούν να ανακλήσου  από τη μνήμης τους και προέκυψε από το 

καθολικό σύνολο. Το σύνολο ανάκτησης είναι σημαντικά μικρότερο από το 

Καθολικό 
σύνολο 

1. 

Σύνολο 
ανάκτησης 

2. 

Σύνολο 
εξέτασης 

Επιλογή 
μάρκας 

3. 
Επιλογή 

4. 5. 
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καθολικό σύνολο, αφού οι καταναλωτές δεν είναι ούτε εκτίθενται ούτε είναι 

ευπαθείς σε όλα τα εμπορικά σήματα. Το τελευταίο στάδιο  είναι η επιλογή, το 

οποίο αποτελείται από ένα υποσύνολο του σήματος από το σύνολο 

ανάκτησης και αξιολογείται προσεκτικά από τους καταναλωτές, προτού τελικά 

επιλεχτεί κάποια συγκεκριμένη μάρκα για αγορά (Kardes et al., 1993). 

 
 
3.3) ∆ημιουργία και υποστήριξη κερδοφόρας πελατειακής πίστης 
 
Σύμφωνα με τους Kumar και Shah (2004) ο βασικός στόχος κάθε επιχείρησης 

είναι η κερδοφορία και μια μέθοδος για να επιτευχθεί αυτό είναι να κερδίσουν 

και να διατηρήσουν πιστούς πελάτες. Αν μια εταιρεία επενδύει για την 

δημιουργία εμπιστοσύνης των πελατών χωρίς εστίαση στην αποδοτικότητα 

μπορεί να οδηγηθεί σε αποτυχία σε μακροπρόθεσμη βάση. Οι Kumar και 

Shah (2004) αναφέρουν επίσης ότι υπάρχουν δύο είδη πίστης. Αυτή της 

συμπεριφοράς και της στάσης. Η πελατειακή πίστη καθίσταται σημαντική για 

μια επιχείρηση, όταν αυτό οδηγεί σε αγοραστική συμπεριφορά. Αυτό 

δημιουργεί για μια εταιρεία άμεσες και απτές αποδόσεις που η πίστη στάσης 

δεν δημιουργεί. 

 

Η πίστη συμπεριφοράς είναι σημαντική για μια εταιρεία προκειμένου να 

παραχθεί η αποδοτικότητα, η πίστη στάσης από την άλλη πλευρά, είναι 

σημαντικό για μια επιχείρηση, γιατί βοηθά την εταιρεία για τη δημιουργία ενός 

φράγματος εξόδου για τους πελάτες τους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε μη 

συμβατικές καταστάσεις όπου υπάρχουν χαμηλά έξοδα αλλαγής. Η πίστη 

στάσης μπορεί να είναι μια δέσμευση ή εμπιστοσύνης σε μια εταιρεία, η οποία 

δεν πρέπει να καταλήξει σε οποιαδήποτε αγορά. Αυτό διότι, έστω και αν ο 

πελάτης έχει μια θετική στάση προς μια εταιρεία ή ένα εμπορικό σήμα, μπορεί 

να έχει ακόμη πιο θετική στάση έναντι άλλης εταιρείας ή άλλης μάρκας. Η 

στάση που έχουν οι πελάτες μετριούνται καλύτερα μέσω ερευνών και άλλων  

μεθόδων για την απόκτηση των δεδομένων, των ομάδων εστίασης και σχόλια 

από τους πελάτες. 

 

Στο Σχήμα 3, οι Kumar και Shah (2004) δείχνουν πώς οι στάσεις των 

πελατών προς μια μάρκα συναλλάσσονται με την αγοραστική συμπεριφορά. 
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Σχήμα 3: ∆ημιουργία και διατήρηση πελατειακής πίστης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πηγή: Kumar & Shah, 2004, σελ.320 
 
 

Μέσα από τις έρευνες και τα στοιχεία των συναλλαγών, η στάση και 

συμπεριφορά των πελατών καταγράφεται μέσω της κεντρικής βάσης 

δεδομένων της εταιρείας. Βάση των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν στην 

κεντρική βάση δεδομένων, θα καθορίσουν την αποτελεσματικότητα του 

πλαισίου. Το μοντέλο μπορεί να εξηγηθεί μέσα από τρεις βασικούς στόχους: 

 

1. ∆ημιουργία (και ενίσχυση) πίστη συμπεριφοράς 

2. Καλλιεργώντας πίστη στάσης 

3. Η σύνδεση της πίστης και της κερδοφορίας 

 

Ο πρώτος στόχος του μοντέλου είναι η ανταμοιβή όλων των πελατών που 

κάνουν ή έκαναν επιχειρηματική δραστηριότητα με την εταιρεία. Ο δεύτερος 

στόχος είναι ότι οι εταιρείες μπορούν να ανταμείβουν τους πελάτες τους με 

διάφορους τρόπους, είτε με το πόσο οι πελάτες δαπανούν ή βάση την 

κερδοφορία από τους πελάτες. Μπορεί επίσης να βοηθήσει τις εταιρείες να 

αποκτήσουν στοιχεία των συναλλαγών των πελατών. (Kumar, & Shah, 2004) 

 
3.4) Πλεονεκτήματα από την Πελατειακή Πίστη 
 

Σύμφωνα με τους Kumar και Shah (2004), είναι δύσκολο να δημιουργηθεί και 

να διατηρηθεί πελατειακή πίστη. Είναι πιο οικονομικό για μια εταιρεία να 

κρατήσει τους πελάτες πιστούς από να τους αντικαταστήσει (Marken, 2001). 

Οι Kumar και Shah (2004) αναφέρουν ότι η εταιρία που κερδίζει από τους 

πιστούς πελάτες έχει πολλά πλεονεκτήματα όπως: 

 

Χτίζοντας συμπεριφορά πίστης 

Πελάτης 

Συμπεριφορά 

Στάση Έρευνα 

Συναλλαγές αγοράς 

Κεντρική 
αποθήκη 
δεδομένων  

Ανάλυση Στάδιο 1 
Επιβράβευση 

∆ημιουργία  
Πίστης (σε 
όλους τους 
πελάτες) 
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α) Οι πιστοί πελάτες είναι λιγότερο ευαίσθητοι στις τιμές. 

β) Οι πιστοί πελάτες περνούν περισσότερο χρόνο με την εταιρεία 

γ) Οι πιστοί πελάτες μεταφέρουνθετικό συναίσθημα για την εταιρεία ή το 

σήμα και σε άλλους. 

 
3.4.1) Οικονομικά και μη οικονομικά οφέλη 
 
Σε γενικές γραμμές, ο τελικός στόχος της διαφήμισης των εταιρειών είναι η 

δημιουργία κέρδους. Το πιο κοινό επιχείρημα για τη διατήρηση των πελατών 

είναι ότι είναι λιγότερο δαπανηρό να διατηρήσουν τους πελάτες από το να 

αποκτήσουν νέους πελάτες. Υπάρχουν τόσο οικονομικά όσο και μη 

οικονομικά οφέλη από την διατήρηση των πελατών τους που είναι τα 

παρακάτω: 

 
Πίνακας 1: Οικονομικά οφέλη από την διατήρηση πελατών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πηγή: Ahmad & Buttle 2001, σελ.36 

 Εξοικονόμηση στην απόκτηση ή αντικατάσταση του πελατειακού κόστους 
 

 Εγγυήσεις των βασικών κερδών αφού οι υπάρχοντες πελάτες μπορούν να εγγυηθούν μια 
ελάχιστη δαπάνη ανά περίοδο 

 
 Αύξηση των ανά-πελάτη εσόδων, κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου, καθώς οι 

υπάρχοντες πελάτες είναι πιθανό να κερδίζουν περισσότερα, να έχουν πιο ποικίλες 
ανάγκες και να δαπανούν περισσότερα. 

 
 Η μείωση του σχετικού λειτουργικού κόστους καθώς η επιχείρηση μπορεί να εξαπλώσει 

το κόστος σε πολύ περισσότερους πελάτες και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 
 

 ∆ωρεάν παραπομπές των νέων πελατών από τους υπάρχοντες πελάτες, οι οποίες σε 
διαφορετική περίπτωση θα κόστιζαν. 

 
 Τιμή προμηθειών αφού οι υπάρχον πελάτες συνήθως δεν περιμένουν την προώθηση ή 

τη μείωση των τιμών πριν αποφασίσουν να αγοράσουν. 

 
 
Με τα έμμεσα οικονομικά οφέλη, σταδιακά, ένας προμηθευτής μαθαίνει τη 

φύση της δουλειάς των πελατών του και των απαιτήσεων τους. Έτσι, με την 

πάροδο του χρόνου, θα υπάρχουν λιγότερες απώλειες, αποδοτικότερη 

στελέχωση και λιγότερα λάθη. Και όταν ακόμη συμβαίνουν λάθη, οι 

αφοσιωμένοι πελάτες είναι λιγότερο αυστηροί στην απαίτηση αποζημίωσης 

απ' ό,τι οι καινούργιοι αγοραστές, διότι έχουν επενδυμένο συμφέρον στη 

συνέχιση της συνεργασίας με τον προμηθευτή. Η “οπτική” της εφοδιαστικής 
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αλυσίδας και τα συστήματα που στηρίζονται στον από κοινού σχεδιασμό 

μπορούν να μειώσουν την ανάγκη διατήρησης αποθεμάτων τόσο από μεριάς 

του πελάτη όσο και από μεριάς του προμηθευτή, και αυτό σημαίνει μείωση 

των αναγκών σε κεφάλαια κίνησης. Η σιγουριά της ζήτησης μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την παροχή εγγυήσεων προς τους προμηθευτές πρώτων 

υλών και αυτό μπορεί με τη σειρά του να οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές. 

 

Με το πέρασμα του χρόνου, οι αφοσιωμένοι πελάτες απαιτούν λιγότερη 

διοικητική υποστήριξη διότι τα συστήματα έχουν γίνει πλέον κατανοητά και 

λειτουργούν αποτελεσματικά. Χρειάζονται λιγότερη υποστήριξη διότι 

κατανοούν τα προϊόντα. Όταν ανακύπτουν δυσκολίες, πολλές φορές είναι σε 

θέση να λύσουν το πρόβλημα μόνοι τους. Για παράδειγμα, μια μελέτη για την 

τηλεφωνική υποστήριξη πακέτων τυποποιημένου λογισμικού έχει δείξει ότι οι 

μισές κλήσεις κάθε χρήστη παρατηρούνται κατά την πρώτη εβδομάδα της 

χρήσης του νέου λογισμικού. Από το σημείο εκείνο και μετά η χρήση των 

υπηρεσιών υποστήριξης μειώνεται δραστικά με την πάροδο του χρόνου.  

 

Οι νεότατοι πελάτες, που είναι ταυτοχρόνως εκείνοι που συμβάλλουν λιγότερο 

στα περιθώρια κέρδους, χρησιμοποιούν πολλές υπηρεσίες. Έτσι 

οδηγούμαστε στην ερώτηση: Ποιοι πελάτες συμβάλλουν περισσότερο στην 

κερδοφορία; Για επιχειρήσεις που έχουν χιλιάδες πελάτες, μπορούμε να 

ομαδοποιήσουμε αυτούς τους πελάτες σε κατάλληλους τομείς και στη 

συνέχεια να εκτιμήσουμε την κερδοφορία του κάθε τομέα. Φυσικά, πρέπει να 

προσδιοριστούν οι καίριοι παράγοντες που συμμετέχουν στο κόστος. 

Κανονικά, οι παράγοντες αυτοί έχουν να κάνουν με τους πόρους και αφορούν 

πρώτες ύλες, χρόνο επεξεργασίας και χρόνο απασχόλησης εργαζομένων. Στη 

συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια προσέγγιση που να βασίζεται στις 

δραστηριότητες για να εντοπιστούν τα γενικά έξοδα, έτσι ώστε να 

προσδιοριστούν εκείνοι οι πελάτες που χρησιμοποιούν περισσότερο τις 

υπηρεσίες υποστήριξης προκειμένου να έχουμε την πραγματική εικόνα της 

συμβολής τους (Reichhled et al,2000). 

 

Αφού κατανοήσουμε την κερδοφορία που αναλογεί στον κάθε πελάτη, 

μπορούμε πλέον να επανεξετάσουμε τους παράγοντες που συμμετέχουν στο 
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κόστος και να διερευνήσουμε τι περιθώρια υπάρχουν για να βελτιωθεί το 

κέρδος που αναλογεί σε κάθε πελάτη. Αυτό απαιτεί έλεγχο της αξίας. 

Ξεκινώντας από τις υπηρεσίες εκείνες που είναι περισσότερο δαπανηρό να 

παρέχουμε, εξετάζουμε τα ακόλουθα ερωτήματα: Πόσο εκτιμούν τις 

υπηρεσίες αυτές οι πελάτες μας; Πόσο σημαντικές είναι αυτές για τη συνολική 

εικόνα των υπηρεσιών που παρέχουμε; Ποιες υπηρεσίες και ποια 

χαρακτηριστικά της εταιρίας μας εξοικονομούν για τους πελάτες μας χρόνο, 

χρήμα και κόπο; Και ποιες δεν αντιστοιχούν σε ανάλογου μεγέθους οφέλη; 

Μπορεί να είναι δυνατόν να διακόψουμε κάποιες υπηρεσίες ή να μειώσουμε 

το εύρος τους, είτε και να επιβάλουμε χρέωση για τη χρήση τους, όταν αυτές 

απαιτούν σπάνιους και δαπανηρούς πόρους και κυρίως αν οι πελάτες δεν 

αποκομίζουν ιδιαίτερα οφέλη από αυτές. Εξαιτίας της ευαισθητοποίησης των 

ανθρώπων στη Γερμανία (ή και αλλού) απέναντι στα περιβαλλοντικά 

προβλήματα η Body Shop κερδίζει αξιοπιστία με το να μην παρέχει στους 

πελάτες της πλαστικές σακούλες για τις αγορές τους — οι αγοραστές 

αισθάνονται ότι περιορίζουν την κατασπατάληση των παγκόσμιων πόρων και 

η Body Shop μειώνει το κόστος της. 

 

Στο πλαίσιο των διεπιχειρησιακών συναλλαγών, η σχέση ανάμεσα στην 

κατανόηση του πελάτη και στα κόστη μπορεί να είναι σαφώς διατυπωμένη 

στους όρους των συμβάσεων. Η Manpower, παγκόσμιος πάροχος 

εργαζομένων επί συμβάσει, έχει τιμές που προβλέπεται να μειωθούν κατά τη 

διάρκεια της ισχύος της συμφωνίας, έτσι ώστε να μοιράσουν μεταξύ 

προμηθευτή και αγοραστή τα οφέλη από τη μείωση του κόστους που 

προκύπτει. 

 

Τέλος, η μείωση του κόστους που αναλογεί σε κάθε πελάτη μπορεί να είναι 

πολύτιμο στοιχείο για το χτίσιμο αποτελεσματικών σχέσεων. Η Bundy, μέλος 

του ΤΙ Group, επεξέτεινε μέχρι τα όρια της την αρχή της εξοικονόμησης 

κόστους για τον αγοραστή στην περίπτωση των σωλήνων τροφοδοσίας 

βενζίνης στην τσέχικη αυτοκινητοβιομηχανία Skoda. Η αρχική λύση 

προέβλεπε παροχή ευθύγραμμων σωλήνων, στους οποίους θα έδινε τελικό 

σχήμα ο κατασκευαστής. Αντί γι' αυτό η εταιρία πρότεινε σωλήνες στους 

οποίους είχε ήδη περαστεί το επίχρισμα και είχε ήδη δοθεί σχήμα και στων 
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οποίων τις άκρες υπήρχαν ήδη συναρμογείς ώστε να είναι έτοιμοι προς 

συναρμολόγηση. Το μοναδιαίο κόστος ήταν υψηλότερο, όμως το γεγονός ότι 

υπήρχε μείωση της φύρας και των εργατωρών, σήμαινε ότι το τελικό κόστος 

ήταν στην πραγματικότητα μικρότερο (Reichhled et al,2000). 

 

Τα μη οικονομικά οφέλη αποτελούνται όπως για παράδειγμα η άποψη σχετικά 

με το προϊόν ή την υπηρεσία από την υφιστάμενους πελάτες που δουλεύει 

μαζί με τους προμηθευτές και παρέχουν προστιθέμενη αξία στα προϊόντα με 

τη βελτίωση των λειτουργικών χαρακτηριστικών της (Rust, Zahorik 1993). 

 
 
3.5) Επέκταση της γνώσης: εντοπισμός τάσεων 

 

Ένα μεγάλο πλεονέκτημα που προκύπτει από την εξοικείωση με τους πελάτες 

αφορά την αύξηση της ταχύτητας και της ποιότητας της γνώσης και της 

βελτίωσης. Αυτό μπορεί να πάρει τη μορφή της παρατήρησης συμπεριφορών 

η οποία θα καταλήξει σε βαθιά αντίληψη ή στη μεταφορά πληροφοριών στις 

περιπτώσεις όπου οι πελάτες συμβάλλουν ενεργά στη βελτίωση προϊόντων 

και υπηρεσιών. Οι γνώσεις του μεριδίου αγοράς των πελατών είναι οι εξής: 

 

 ∆εδομένα σχετικά με τις τάσεις της αγοράς 

 Παρατηρήσεις σχετικά με τη χρήση των προϊόντων η οποία οδηγεί σε 

σημαντική βαθιά αντίληψη των γεγονότων 

 Πληροφορίες σχετικά με τον ανταγωνισμό 

 Ιδέες για νέα προϊόντα και υπηρεσίες 

 Ανάδραση, παράπονα και ερωτήματα 

 Πεδίο ελέγχου νέων προϊόντων 

 Συμβολή σε σεμινάρια και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων 

 

Οι συμπεριφορές των πιστών πελατών μπορεί να υποδείξουν νέες και 

αναδυόμενες τάσεις. Αν πελάτες που αγοράζουν το 100% των αναγκαίων 

προϊόντων ή υπηρεσιών από έναν και μόνο προμηθευτή μειώσουν τις αγορές 

τους που αφορούν κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο, αυτό μπορεί να 

υποδεικνύει υποχώρηση κάποιας τάσης στην αγορά και όχι επίθεση του 
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ανταγωνισμού. Αυτό ακριβώς συνέβη στην αυστραλιανή αγορά αλκοολούχων 

αναψυκτικών όπου η τάση της αγοράς άλλαξε δραματικά προτού 

δημοσιευτούν συγκριτικά δεδομένα αγοράς. Ένας προμηθευτής του οποίου οι 

πωλήσεις μειώνονται μπορεί να συνάγει το συμπέρασμα ότι κάποιοι 

ανταγωνιστές εισβάλλουν στο δικό του επιχειρηματικό κόσμο. Ωστόσο, όταν 

υπάρχουν δεδομένα που υποδεικνύουν ότι μειώνονται οι πωλήσεις εκείνων 

των πελατών που αγόραζαν από αυτόν το 100% των απαιτήσεών τους, αυτό 

σημαίνει ότι υπάρχει συνολική πτώση της αγοράς. 

 

Οι συχνοί χρήστες παρέχουν, πολλές φορές, δεδομένα για τον ανταγωνισμό. 

Μεταφέρουν με προθυμία πληροφορίες που αφορούν ανταγωνιστικούς 

προμηθευτές, σχετικά με τεχνολογικές εξελίξεις και νέα προϊόντα που 

πρόκειται να εισαχθούν στο μέλλον. Για παράδειγμα, στην Αυστραλιανή 

αγορά των εξαρτημάτων μηχανών και αυτοματισμών, τα καλύτερα δεδομένα 

σχετικά με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς, σε αντιδιαστολή με τις τιμές 

καταλόγου, προέρχονται από τις πληροφορίες που παρέχουν πιστοί πελάτες. 

 

Ο διάλογος με τους αφοσιωμένους χρήστες μεταφέρει σημαντικό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το πρόγραμμα “Μωρό στο Σπίτι” (“Baby at 

Home”) της Heinz & Farley, φέρεται να έχει συνεισφέρει σε ένα χρόνο  11,1 

εκατομμύρια δολάρια στο σύνολο των ακαθάριστων πωλήσεων ξηρών και 

υγρών βρεφικών τροφών, εν μέρει μέσω της ανάπτυξης μιας σειράς 

προϊόντων που ξεπήδησε άμεσα από το διάλογο της εταιρίας με 1,5 

εκατομμύριο μητέρες. 

 

Η προσφορά υπηρεσιών μπορεί να βελτιωθεί μέσω της αλληλεπίδρασης με 

αφοσιωμένους πελάτες, γεγονός που αυξάνει τη συνολική ισχύ της 

συγκεκριμένης εταιρίας στην αγορά. Πολύ συχνά, τα παράπονα των πελατών 

μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές βελτιώσεις των υπηρεσιών ή της 

γνώσης των εταιριών. Μια βρετανική εμπορική τράπεζα συγκέντρωσε τα 

παράπονα των πελατών και παρατήρησε μια μικρή αλλά ανησυχητική τάση 

των πελατών να παραπονούνται για επιλεκτική αλληλογραφία. Σε πολλά 

νοικοκυριά υπάρχουν περισσότεροι από ένας κάτοχοι τραπεζικών 

λογαριασμών. Συνέβη πολλές φορές να παραπονεθεί κάποιος από τους 
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κατόχους τραπεζικού λογαριασμού ότι κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας του 

είχε λάβει προσφορές που αφορούσαν “τους περισσότερο αξιόπιστους 

πελάτες” ενώ εκείνος δεν είχε λάβει επιστολή. Προκειμένου να επιλυθεί αυτή η 

ανησυχία των πελατών, η τράπεζα ομαδοποίησε τους λογαριασμούς σε 

”νοικοκυριά” γεγονός που είχε και ένα ακόμη ανταγωνιστικό παραπροϊόν: την 

απόκτηση πληρέστερης εικόνας για τη δυναμική της αγοράς. 

 
3.6) “Καπέλο” στις τιμές 
 

Μια άλλη αξία που προσδίδουν οι αφοσιωμένοι πελάτες αφορά το γεγονός ότι 

είναι λιγότερο ευαίσθητοι στο θέμα των τιμών από εκείνους τους αγοραστές 

που αγοράζουν για πρώτη φορά και επομένως δέχονται ευκολότερα το 

«καπέλο» στις τιμές. Αναλυτικότερα: 

 

 Λιγότερο ευαίσθητοι στο θέμα της τιμής συγκριτικά με τους νέους 

πελάτες 

 Οι πελάτες απολαμβάνουν την αξία της βεβαιότητας Αναγνώριση των 

πλεονεκτημάτων Αξία εμπορικού σήματος 

 Ευκαιρία να προσαρμοστούν με τον ανταγωνισμό σε μειώσεις τιμών 

 Κόστος μεταστροφής 

 

Είναι λιγότερο ευαίσθητοι στο θέμα των τιμών διότι η τιμή δεν αποτελεί για 

αυτούς το μόνο ζήτημα που υπαγορεύει την επιλογή τους να συνεργαστούν 

με το συγκεκριμένο προμηθευτή. Οι αγορές τους βασίζονται στη συνολική 

τους εκτίμηση για την αξία που τους παρέχεται, στην οποία συνυπολογίζονται 

και τα εξής στοιχεία: εξατομικευμένες υπηρεσίες, εμπιστοσύνη στις 

παραδόσεις, προθυμία για επίλυση προβλημάτων, καταγραφή στην εξέλιξη 

των προϊόντων, ευγένεια στις συναλλαγές και αμοιβαίο συμφέρον. Το σύνολο 

αυτών των εμπειριών κάνει τους πελάτες πρόθυμους να πληρώσουν τιμή 

μεγαλύτερη σε σχέση με την τιμή που θα πλήρωναν σε κάποιον 

ανταγωνιστικό προμηθευτή. Αυτό το επιπλέον ποσό ονομάζεται συνήθως 

“καπέλο” εμπορικού σήματος. Το εμπορικό σήμα ενσαρκώνει τα 

πλεονεκτήματα και τη συνολική αξία που απολαμβάνει ο πελάτης. 

Παραδείγματος χάρη, η βρετανική Ticketmaster προσφέρει δικτυακή και 
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τηλεφωνική υπηρεσία αγοράς εισιτηρίων για συναυλίες και άλλες 

παραστάσεις. Πάνω από 38.000 αφοσιωμένοι πελάτες είναι διατεθειμένοι να 

πληρώσουν το ποσό συμμετοχής που ανέρχεται σε 18 λίρες προκειμένου να 

λαμβάνουν έγκαιρη προειδοποίηση σχετικά με προσεχείς εκδηλώσεις (Ries, 

1997). 

 

Όταν οι υπάρχοντες πελάτες ευαισθητοποιούνται περισσότερο στο θέμα της 

τιμής, η αξία της σχέσης εκφράζεται με άλλους τρόπους. Στην αγορά πρώτων 

υλών, για παράδειγμα στην ιταλική τσιμεντοβιομηχανία, οι πελάτες δεν είναι 

πρόθυμοι να πληρώσουν “καπέλο”. Ωστόσο, όταν ένας ανταγωνιστής 

προσφέρει μειωμένη τιμή, ο αγοραστής δίνει στον τωρινό του προμηθευτή την 

ευκαιρία να ανταποκριθεί στην τιμή αυτή ή, τουλάχιστον, να μειώσει τη 

διαφορά προκειμένου να εξακολουθήσει η συνεργασία. Ο διάλογος είναι 

διαφορετικός, αλλά το πλεονέκτημα που προκύπτει είναι η συνέχιση της σχέ-

σης ενάντια στις ανταγωνιστικές προτάσεις. 

 

Το βαθύτερο νόημα του “καπέλου” αφορά τον τρόπο με τον οποίο αποτιμούν 

οι πελάτες το κόστος μεταστροφής. Το κόστος μεταστροφής μπορεί να αφορά 

άμεσα το οικονομικό κόστος που προκύπτει από την αλλαγή προμηθευτή ή 

χρονοβόρες διαδικασίες που μπορεί να αντιπροσωπεύουν αντικίνητρο 

σχετικά με την αλλαγή προμηθευτή. Εναλλακτικά, μπορεί να υπάρχει 

ψυχολογικό κόστος, όπως είναι ο φόβος του αγνώστου. Η αξία της σχέσης 

βρίσκεται στην κατανόηση και την αποτίμηση όλων αυτών των όψεων του 

κόστους μεταστροφής.  

 
 
3.7) Προτεραιότητα στους καλύτερους πελάτες 
 
Με το λογισμικό CRM είναι πολύ εύκολο να προσδιορίσουμε τον αριθμό των 

επικερδέστερων πελατών και να αποκτήσουμε γνώση που θα μας βοηθήσει 

να αναζητήσουμε και να καλύψουμε τις τρέχουσες αλλά και τις μελλοντικές 

τους ανάγκες. Είναι κρίσιμης σημασίας για τις επιχειρήσεις να διατηρήσουν 

τέτοιους πελάτες. Στους Financial Times (21 Σεπτεμβρίου 2000) υπάρχει ένα 

απόσπασμα του Peter Erskine, προέδρου της BT Wireless, που λέει: «∆εν με 

ενδιαφέρει να κατακτήσουν οι επιχειρήσεις μου την πρώτη θέση σε όγκο 
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πωλήσεων. Υπάρχουν πολλά σκουπίδια στην αγορά. Εμένα με ενδιαφέρει να 

έχω πελάτες μεγάλης αξίας». 

 

Μια άλλη σημαντική χρήση του λογισμικού CRM είναι ο προσδιορισμός των 

πελατών που παίζουν το ρόλο του τροφοδότη, δηλαδή εκείνων που θα γίνουν 

στο μέλλον πελάτες υψηλού κέρδους. Υπάρχει η κατάλληλη τεχνολογία που 

μας επιτρέπει να προσδιορίσουμε ποιοι είναι οι πολυτιμότεροι πελάτες, και για 

το παρόν και για το μέλλον. Ωστόσο, η οικοδόμηση πραγματικών σχέσεων με 

αυτούς τους πελάτες που έχουν προτεραιότητα είναι πολύ δύσκολο να αυτο-

ματοποιηθεί (Reichhled et al, 2000). 

 
 
3.8) Σχεσιακά οφέλη για τον πελάτη 
 

Για να είναι σε θέση να διατηρηθεί μια σχέση, οι υποσχέσεις πρέπει να 

τηρούνται. Προκειμένου να επεκταθούν οι σχέσεις, νέες υποσχέσεις πρέπει να 

καθιερωθούν εφόσον οι προηγούμενες έχουν τηρηθεί. Τα οφέλη μιας 

σταθερής σχέσης που ένας πελάτης μπορεί να επιτύχει είναι για παράδειγμα 

η αύξηση της εμπιστοσύνης, μείωση του κινδύνου, τα οικονομικά 

πλεονεκτήματα, την αύξηση και την απλούστευση της αποτελεσματικότητας 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.  

 

Τα οφέλη αυτά καθορίζονται από τη σχέση και μπορούν να χωριστούν σε δύο 

κύριες κατηγορίες: τα λειτουργικά οφέλη και κοινωνικά οφέλη. Τα λειτουργικά 

οφέλη περιλαμβάνουν την εξοικονόμηση χρόνου, ευκολία, κάνοντας την 

καλύτερη δυνατή αγορά κ.λπ., ενώ τα κοινωνικά οφέλη αναφέρονται στο 

πόσο ευχάριστη και άνετη είναι η σχέση. Οι συγγραφείς επίσης αναφέρουν ότι 

με την καθιέρωση σταθερών σχέσεων, οι πελάτες τους θα μειώσουν τα 

προβλήματα που συνδέονται με την επιλογή αγοράς και κατά συνέπεια 

βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων 

(Swan, Nolan 1996).  
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3.9) Σχεσιακά κέρδη για την εταιρεία 
 
Η πελατειακή πίστη οδηγεί σε βελτίωση των επιχειρήσεων και οφείλεται στο 

αποτέλεσμα των πιστών πελατών. Ο πιστός πελάτης παρέχει μια διαδρομή 

επικοινωνίας για την ενίσχυση της εικόνας, δυσκολεύει τους ανταγωνιστές να 

προσελκύσουν πελάτες και βοηθάει στον καθορισμό υψηλότερων τιμών. 

Ένας άλλος παράγοντας που δημιουργούν οι πιστοί πελάτες είναι η μείωση 

του κόστους διαφήμισης αφού έχουν γνώση για την εταιρεία, τις θέσεις της και 

ξέρουν την ποιότητα των προϊόντων της (Mellens et al., 1996) 

 

Κανένας πελάτης δεν μπορεί να γίνει πιστός αν δεν είναι ικανοποιημένος και 

αυτό οδηγεί τις επιχειρήσεις στην βελτίωση της ικανοποίηση των πελατών. Η 

έννοια της πίστης μπορεί να ερμηνευτεί με δύο τρόπους: Συναισθηματική 

πίστη και την πίστη συμπεριφοράς. Η συναισθηματική πίστη έχει μια θετική 

στάση προς ένα εμπορικό σήμα ή μια εταιρεία, η οποία παράγεται μέσα από 

μια διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης. Η πίστη συμπεριφοράς αντανακλά το 

βαθμό της επανάληψης αγοράς που κάνει ένα άτομο. Υπάρχουν επίσης και 

άλλοι καθοριστικοί παράγοντες εκτός από την ικανοποίηση για τη δημιουργία 

πίστης όπως για παράδειγμα το εταιρικό κεφάλαιο και η διαχείριση 

επικοινωνίας με τους πελάτες. Αυτό δείχνει ότι η ικανοποίηση είναι ένα 

συναίσθημα που παράγει ένα υψηλότερο ποσοστό πελατειακής διατήρησης 

και την ευρύτερη διάδοση θετικών πληροφοριών από στόμα σε στόμα 

(Reinarz and Kumar, 2002). 

 

Για να δημιουργήσουν πιστούς πελάτες οι εταιρείες, πρέπει να δράσουν 

αποτελεσματικά αλλά και συναισθηματικά στις σχέσεις τους και να 

δημιουργούν τόσο κοινωνικούς όσο και προσωπικούς δεσμούς με τους 

πελάτες τους. Αυτοί οι  δεσμοί, μαζί με τους οικονομικούς δεσμούς, είναι τα 

πιο σημαντικά στοιχεία για την επίτευξη της πελατειακής πίστης. 
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4.0) Εφαρμογή Προγραμμάτων Πελατειακής 
Πίστης 
 
Προκειμένου να εφαρμοστούν επιτυχώς τα προγράμματα πελατειακής πίστης, θα πρέπει 
να υπάρχει μια συγκεκριμένη οργανωτική δομή. Θεωρίες σχετικά με το θέμα αυτό θα 
παρουσιαστούν παρακάτω. 
 
 
4.1) Οργανωτική δομή 
 
Οι εταιρίες σήμερα έχουν συνήθως μια ολιστική άποψη και αντιλαμβάνονται 

τις σχέσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων τους, αντί να ασχοληθούν με 

διαφορετικές λειτουργίες και καθήκοντα. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει σε 

σημαντικές επιπτώσεις για την ανάπτυξη των πελατειακών σχέσεων και άλλα 

συναφή θέματα του μάρκετινγκ. Σήμερα, ολόκληρη η εταιρεία θα πρέπει να 

ασχολείται με την επίτευξη των στόχων της εμπορίας καθώς και τη δημιουργία 

αμοιβαίας επικερδή σχέσης με τους πελάτες. Αυτό σημαίνει ότι σε θέματα 

μάρκετινγκ δεν μπορεί απλώς να είναι μια ανησυχία του τμήματος μάρκετινγκ, 

αλλά μάλλον μια ανησυχία για ολόκληρη την εταιρεία (Dowling, Uncles and 

Hammond, 2003). 

 

Ωστόσο, καμιά στρατηγική μάρκετινγκ δεν μπορεί να επιτύχει χωρίς την 

κατάλληλη εσωτερική κουλτούρα και εταιρική δομή. Η εταιρική κουλτούρα και 

δομή πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίζουν έννοιες της διαχείρισης των 
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σχέσεων και του μάρκετινγκ. Οι εταιρίες πρέπει να μετακινηθούν από μια 

καλά οργανωμένη λειτουργική ιεράρχηση σε μια διαδικαστικά-

προσανατολισμένη εταιρεία με τον πελάτη στο επίκεντρο. Η “εκ των άνω 

προς τα κάτω” νοοτροπία, με συχνή έμφαση στην υποβολή εκθέσεων και τη 

λογιστική των διαδικασιών, πρέπει να αντικατασταθεί από την υπευθυνότητα 

και την ευελιξία κατά την εξυπηρέτηση των πελατών. Επιπλέον, οι εταιρίες 

πρέπει να σχεδιάσουν μια κουλτούρα που αναγνωρίζει ότι η παράδοση της 

αξίας για τον καταναλωτή είναι ο πρωταρχικός στόχος της επιχείρησης. 

Κεντρικοί παράγοντες, όπως η εσωτερική επικοινωνία, η κατάρτιση και η 

ανάπτυξη, είναι ζωτικής σημασίας κατά την ανάπτυξη της αίσθηση του κοινού 

σκοπού και, κατά συνέπεια, τα θεμέλια για τη διαχείριση των σχέσεων και 

μάρκετινγκ. 

 

Όταν μια εταιρεία αποφασίζει να εφαρμόσει πρόγραμμα πελατειακής πίστης, 

υπάρχουν δύο κύριοι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Πρώτον, η 

εταιρεία πρέπει να αποφασίσει εάν το πρόγραμμα πίστης θα πρέπει να είναι 

ενσωματωμένο με άλλο τμήμα ή αν θα πρέπει να είναι ένα ανεξάρτητο τμήμα 

ή υπηρεσία. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι ότι η εταιρεία θα 

πρέπει να αναπτύσσει συνεχώς την συνεργασία μεταξύ του τμήματος 

πελατειακής πίστης υπηρεσιών, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί η πολύτιμη 

γνώση που αποκτήθηκε (Blomqvist et al. 2000). 

 

Η εφαρμογή ενός προγράμματος πελατειακής πίστης ποικίλει και εξαρτάται 

από την εταιρεία γιατί η καθεμιά είναι δομημένη με διαφορετικό τρόπο. 

Ωστόσο σε γενικές γραμμές υπάρχει μια τάση ότι όσο μεγαλύτερη είναι η 

ανεξαρτησία των προγραμμάτων πελατειακής πίστης τόσο πιο 

αποτελεσματικό θα είναι. Ανεξαρτησία, στην προκειμένη περίπτωση, δεν 

σημαίνει ότι δεν θα συνεργάζεται με άλλες τμήματα. Η ανεξαρτησία σημαίνει 

ότι οι διαχειριστές του προγράμματος επιβράβευσης σταθερής πελατείας 

έχουν την αρμοδιότητα να πάρουν τις δικές τους αποφάσεις για το πώς θα 

διαχειριστεί και θα οργανωθεί το πρόγραμμα καθώς και τα οφέλη που 

μπορούν να προσφερθούν, χωρίς να τα συζητάνε με άλλα τμήματα της 

εταιρείας. 
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Εκτός από τις γενικές απαιτήσεις αλλαγών στις εταιρίες, υπάρχουν δύο πιο 

συγκεκριμένες αλλαγές που πρέπει να πραγματοποιηθούν για την επιτυχή 

υλοποίηση προγραμμάτων πελατειακής πίστης. Πρώτον, οι εταιρείες πρέπει 

να σταματήσουν να εστιάζουν στα μεγάλα τμήματα πελατών και να 

προσαρμόσουν τις σχέσεις τους με τους μεμονωμένους πελάτες. Επιπλέον, 

αντί να εξυπηρετούν όλους τους πελάτες το ίδιο, οι εταιρείες του σήμερα θα 

πρέπει να εξυπηρετούν τους πελάτες τους με διαφορετικό τρόπο και να 

παρέχουν στους καλύτερους πελάτες καλύτερες υπηρεσίες. 

  

Η ιεραρχική νοοτροπία είναι ένα άλλο οργανωτικό ζήτημα που πρέπει να 

αντικατασταθεί με την ικανότητα αντίδρασης και ευελιξίας κατά την 

εξυπηρέτηση του πελάτη. Οι εταιρείες πρέπει επίσης να εφαρμόσουν μια 

ευέλικτη εμπορική άποψη μάρκετινγκ, η οποία αναγνωρίζει ότι οι πελάτες 

αλλάζουν και κατά συνέπεια να προσαρμόσουν το μάνατζμεντ (Kotler et al. 

2001). 

 

4.2) Έγκαιρη πρόβλεψη της απώλειας πελατών 
 
Το να προβλέψει μια επιχείρηση τις πιθανές απώλειες πελατών δεν είναι 

καθόλου εύκολη υπόθεση. Οι ειδικοί τονίζουν ότι ένα μικρό μόνο ποσοστό 

των καταναλωτών θα παραπονεθεί, καθώς -σύμφωνα με έρευνες- μόνο ένα 

4% των δυσαρεστημένων πελατών μιας επιχείρησης διαμαρτύρεται. Οι ίδιες 

έρευνες αναφέρουν πως το υπόλοιπο 96% απλώς εγκαταλείπει την 

επιχείρηση, και το 91% δεν επιστρέφει ποτέ (Maylor, Blackmon2005).  

  

Ύστερα από έρευνες σχετικά με την αφοσίωση πελατών, δημιουργήθηκε ένας 

κατάλογος από έξι δείκτες που καταδεικνύουν αν ένας πελάτης προτίθεται να 

διακόψει οριστικά τη συνεργασία με κάποια εταιρία. Αυτό συμβαίνει όταν: 

  

• Η ανταπόκριση σε προτάσεις/συστάσεις πελατών έρχεται αργά  

• Η επικοινωνία των πελατών με τα ανώτερα στελέχη της επιχείρησης 

γίνεται ολοένα πιο δύσκολη  

• Η ροή πληροφοριών και δεδομένων για τους πελάτες επιβραδύνεται  

• Τα μελλοντικά σχέδια γίνονται όλο και πιο βραχυπρόθεσμα  
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• Ένα ή περισσότερα από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες παύουν να 

διανέμονται  

• Ο όγκος εργασιών επιχείρησης - πελάτη μειώνεται 

  

Μολονότι κάποιοι από τους παραπάνω δείκτες αφορούν περισσότερο στις 

σχέσεις επιχείρησης προς επιχείρηση (Β2Β), όλοι διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο ακόμη και στις σχέσεις επιχείρησης προς καταναλωτή (B2C).     

 

Συχνά, η ένδειξη ότι κάποιος καταναλωτής πρόκειται να φύγει δεν γίνεται 

αντιληπτή από τις επιχειρήσεις. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι η διατήρηση των 

καλών πελατών ή η επανάκτηση απολεσθέντων πελατών μπορεί να 

επιτευχθεί ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:  

  

• Προσδιορίστε τις πιθανές απώλειες  

• Επικοινωνήστε με τους πελάτες  

• Ακούστε τους ανθρώπους της “πρώτης γραμμής” 

• Συμπεριφερθείτε καλά στους πολύτιμους πελάτες  

• Να είστε δίκαιοι, ακόμα και όταν δεν είστε υποχρεωμένοι  

• Χρησιμοποιήστε τα “εμπόδια εξόδου” με προσοχή  

• Κερδίστε ξανά τους σωστούς πελάτες 

  

Αναλυτικότερα: 

  

1. Προσδιορίστε τις πιθανές απώλειες 

  

Εάν διατηρείτε αρχείο, χρησιμοποιήστε το για να «πιάσετε το σφυγμό» της 

πελατειακής σας βάσης. Οι εταιρίες πιστωτικών καρτών π.χ. μπορούν απλά 

να ελέγξουν το επίπεδο δραστηριότητας των πελατών. Εάν μειώνεται, 

υπάρχει μεγάλη  πιθανότητα ο πελάτης να μην ανανεώσει όταν έρθει η ώρα.  

  

Ακριβώς όπως  το συναίσθημα διαδραματίζει βασικό ρόλο στην απόφαση των 

πελατών να διακόψουν μια συνεργασία, έτσι μπορεί να λειτουργήσει και 

θετικά για τη διατήρησή της. Οι εμπειρογνώμονες τονίζουν ότι ακόμη και μια 

υποτυπώδης ενέργεια επικοινωνίας με τους απολεσθέντες πελάτες μπορεί να 
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επιφέρει  τεράστιες “επιστροφές”, καθώς εκτός από το λογικό και εμπορικό 

επίπεδο μιας συνεργασίας, οι άνθρωποι θέλουν να νιώθουν ότι οι 

επιχειρήσεις ενδιαφέρονται γι’ αυτούς. 

  

  

2. Επικοινωνήστε με τους πελάτες 

  

Ο Hughes αναφέρει πως έχει διαπιστωθεί ότι η επικοινωνία, τηλεφωνικώς, με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με κανονικό ταχυδρομείο ή -εάν χρειαστεί- 

προσωπικά, μπορεί να συγκρατήσει κάποιον πελάτη που βρίσκεται στα 

πρόθυρα της φυγής. Η ανθρώπινη επαφή έχει μεγάλη σημασία. Ως 

σύμβουλος της BMW, ο Hughes εφάρμοσε μια συστηματική σειρά επαφών 

καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ξεκινώντας με ένα πακέτο υποδοχής 

συμπεριλαμβανομένου και ενός περιοδικού. Στο τέλος της περιόδου 

προωθούνταν τα νέα προϊόντα που θα ήταν σύντομα διαθέσιμα.  

  

Σύμφωνα με τον Hughes, η ασφαλιστική εταιρία Travelers, ένας από τους 

μεγαλύτερους παρόχους προσωπικών ασφαλειών των Ηνωμένων Πολιτειών, 

διαπίστωσε ότι εάν οι πράκτορες τηλεφωνούσαν στους πελάτες τους κάθε 

χρόνο για να τους υπενθυμίσουν τις παροχές τους, τότε θα ήταν λιγότερο 

πιθανό οι τελευταίοι να διακόψουν τα ασφαλιστικά τους προγράμματα. “Το 

γεγονός ότι κάποιος τους κάλεσε και τους μίλησε, τους ενθαρρύνει να 

παραμείνουν” σημειώνει ο ίδιος. Τονίζει επίσης ότι ήταν πολύ εύκολο να 

αποδειχθεί η επίδραση της επικοινωνίας, ελέγχοντας την συμπεριφορά 

εκείνων των πελατών που δεν κλήθηκαν. Η εταιρία εκμεταλλεύθηκε το 

“συναίσθημα” για να αποτρέψει τους πελάτες ακόμη και να σκεφθούν να 

φύγουν, στέλνοντας κάρτες στα γενέθλιά τους και σε άλλες περιπτώσεις. 

  

  

3. Ακούστε τους ανθρώπους της “πρώτης γραμμής” 

  

Το να ακούτε τους ανθρώπους που μιλούν απευθείας με τους πελάτες είναι 

ένας κανόνας που τονίζουν όλοι οι σύμβουλοι επιχειρήσεων. Τα τμήματα 

εξυπηρέτησης πελατών, οι επιφορτισμένοι με αυτό το ρόλο υπάλληλοι, είναι η 
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“χοάνη” στην οποία εισέρχονται όλες οι δυσλειτουργίες, τα λάθη, οι 

παραλείψεις και ανακολουθίες μιας επιχείρησης προς τους πελάτες της.  Οι 

άνθρωποι της επιχείρησης  που επικοινωνούν με τους πελάτες είναι οι πρώτοι 

που μαθαίνουν τι τους ενοχλεί.  

  

  

4. Συμπεριφερθείτε καλά στους πολύτιμους πελάτες 

  

Πολλοί σύμβουλοι συστήνουν στις εταιρίες να ρωτούν τους πελάτες τους τι 

τους αρέσει περισσότερο, τι “συμπαθούν” σε αυτές και πώς αισθάνονται για 

κάποιο προϊόν της εταιρίας σε σχέση με αντίστοιχα ανταγωνιστικά προϊόντα. 

Εάν η έρευνα δείξει ότι ο πελάτης κινείται μόνο από συναλλαγή σε 

συναλλαγή, τότε το επίπεδο αφοσίωσης του πελάτη είναι χαμηλό και οι 

πιθανότητες να εγκαταλείψει την εταιρία υψηλές.  

  

Όταν καθορίζεται από μία επιχείρηση ο τρόπος διατήρησης των πελατών της, 

πρέπει να αποφασίζεται και το ποιοι είναι οι πιο πολύτιμοι πελάτες στους 

οποίους πρέπει να επικεντρωθεί. Προκειμένου να γίνει πιο εύκολος ο 

εντοπισμός αυτών των πελατών, οφείλει η επιχείρηση να καθορίσει: α. τη 

μακροπρόθεσμη αξία ενός πελάτη (υψηλή, μέτρια, χαμηλή)  και β. την 

πιθανότητα να φύγει άμεσα από την εταιρία. 

  

  

5. Να είστε δίκαιοι, ακόμη και όταν δεν είστε υποχρεωμένοι 

  

Η “δικαιοσύνη” παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση αφοσίωσης 

πελατών. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε εταιρία  κινητής τηλεφωνίας,  

βρέθηκε εξαιρετικά υψηλό το ποσοστό απωλειών σε ένα τμήμα της 

πελατειακής βάσης. Οι πελάτες που ανήκαν σε αυτό το τμήμα είχαν κλείσει 

μεγάλα συμβόλαια μέσω επιθετικών πωλήσεων. Οι πελάτες αυτοί είτε 

έφευγαν επειδή έβρισκαν κάποια καλύτερη προσφορά, είτε επειδή 

αντιλαμβάνονταν ότι το πακέτο που αγόρασαν δεν  ήταν το κατάλληλο για τις 

ανάγκες τους. Η έρευνα κατέδειξε επίσης ότι οι πελάτες που παρέμειναν 

περισσότερο ήταν αυτοί που πίστευαν ότι είχαν το καλύτερο συμβόλαιο με 
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βάση τις δικές τους ανάγκες. Μόλις η εταιρία άρχισε να προσφέρει τις σωστές 

χρεώσεις για κάθε πελάτη, τα ποσοστά διατήρησης εκτοξεύθηκαν. Έκπληξη 

προκάλεσε το γεγονός ότι, παρά τη μεγάλη αύξηση της διατήρησης πελατών, 

οι περισσότεροι καταναλωτές δεν θέλησαν να αλλάξουν τα συμβόλαιά τους.  

  

Το συμπέρασμα από τα παραπάνω είναι ότι μόλις μια εταιρία φερθεί δίκαια 

στους καταναλωτές, προκύπτει μεγάλη μείωση της απώλειας πελατών 

(customer churn) με πολύ μικρό επιπλέον κόστος και μεγάλη αύξηση του 

περιθωρίου κέρδους.   

  

  

6. Χρησιμοποιήστε τα “εμπόδια εξόδου” με προσοχή 

  

Ένας τρόπος διατήρησης πελατών είναι να καταστήσει η εταιρία δύσκολο 

στους πελάτες της να φύγουν. Ορθώνοντας ένα εμπόδιο στην έξοδο του 

πελάτη, όπως η υποχρέωση αποστολής μιας επίσημης επιστολής πριν από 

τη λήξη της συνεργασίας, δίνει τη δυνατότητα στην εταιρία αφενός να κερδίσει 

χρόνο για την επανάκτηση του πελάτη και αφετέρου να κατανοήσει γιατί τον 

έχασε.  

  

Συγχρόνως, πρέπει να εξουσιοδοτηθεί κάποιος αρμόδιος για να φροντίσει να 

λυθεί το πρόβλημα γρήγορα και αποτελεσματικά. Πρέπει να είναι αρκετά 

επιδέξιος και έμπειρος, ώστε να επιτρέψει  στον πελάτη, που είναι πιθανότατα 

δυσαρεστημένος, να εκτονωθεί.  “Μη διακόπτετε, μη διαφωνείτε, απλά 

ακούστε για λίγο”  συμβουλεύουν οι ειδικοί. ∆ηλώσεις όπως  “λυπόμαστε που 

είχατε πρόβλημα”, “παρακαλώ πείτε μας σε ποιες περιπτώσεις είχατε 

προβλήματα ώστε να  μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε” κ.λπ., ενθαρρύνουν 

τους καταναλωτές να εξηγήσουν τι τους δυσαρέστησε και, με αυτό τον τρόπο, 

να νιώσουν άνετα και να ξανασκεφθούν την απόφασή τους. 
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7. Κερδίστε ξανά τους σωστούς πελάτες 

  

Παρά τις οποιεσδήποτε προσπάθειες, κάποιοι πελάτες θα χαθούν. Πώς 

μπορούν όμως να ανακτηθούν; Οι ειδικοί προτείνουν μια προσέγγιση με βάση 

την κοινή  λογική:  

  

• Βρείτε ποιούς πελάτες θέλετε πίσω  

• Προσπαθήστε να καταλάβετε γιατί έφυγαν  

• Λύστε το πρόβλημα  

• Προσκαλέστε τους να επιστρέψουν  

 

Οι σχέσεις που πρέπει να αποκατασταθούν είναι εκείνες που ήταν ισχυρές 

αλλά διακόπηκαν για κάποιο λόγο.  Αυτοί οι πελάτες είναι πολύτιμοι όχι μόνο 

λόγω των αγορών τους αλλά λόγω των καλών συστάσεων που κάνουν προς 

τρίτους, πράγμα που ανεβάζει και το ηθικό του προσωπικού αλλά και 

βελτιώνει τη γενικότερη εικόνα της επιχείρησης προς τα έξω. 

  

Οι Griffin και Lowenstein προτείνουν τα παρακάτω βήματα για τον εντοπισμό 

των πελατών που αξίζει να ξανακερδίσει μια επιχείρηση:  

  

1ο βήμα:  Πολλαπλασιάστε τον αριθμό παραγγελιών ανά έτος με το 

χρηματικό ποσό της μέσης παραγγελίας. Αυτό αποτελεί το βασικό σας 

εισόδημα από τον πελάτη.  

2ο βήμα:  Προσθέστε το ποσό των διασταυρούμενων πωλήσεων (15% του 

βασικού εισοδήματος).  ∆ιασταυρούμενη πώληση (cross selling) είναι κάθε 

νέα πώληση που ενδεχομένως γίνει στον πελάτη. 

3ο βήμα: Προσθέστε το εισόδημα ενημέρωσης (10% του βασικού 

εισοδήματος). Εισόδημα ενημέρωσης (informational revenue) είναι κάτι που 

γνωρίζετε για τον πελάτη (π.χ άνοιγμα  νέου καταστήματος) και το οποίο θα 

μπορούσε να βοηθήσει να γίνουν περισσότερες πωλήσεις.  

4ο βήμα:  Αφαιρέστε από αυτό το ποσό τις συνολικές δαπάνες, 

συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών για την επικοινωνία, την ανάκτηση 

και διατήρηση, και έτσι φθάνετε στο ακαθάριστο κέρδος.  
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5ο βήμα:  Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία με τις εκτιμήσεις σας για τα δύο 

επόμενα έτη (Griffin, Lowenstein 2001). 

   

Υπάρχουν τέσσερις σοβαροί λόγοι για τους οποίους ο “δεύτερος κύκλος 

ζωής” ενός πελάτη μπορεί να είναι καλύτερος για την επιχείρηση από τον 

πρώτο:  

  

• Ο πελάτης είναι ήδη εξοικειωμένος με τις προσφερόμενες υπηρεσίες  

• Η επιχείρηση έχει περισσότερα στοιχεία για τις προτιμήσεις του 

παλαιού πελάτη από τον αντίστοιχο νέο, επομένως μπορεί να προσφέρει πιο 

στοχευμένες υπηρεσίες  

• Η επιχείρηση μπορεί να προσφέρει πιο προσωποποιημένες υπηρεσίες 

που οδηγούν συνήθως σε καλύτερες πωλήσεις, σε σχέση με τις απρόσωπες 

και ανώνυμες υπηρεσίες που συνήθως προσφέρονται σε νέους πελάτες  

• Η διάρκεια προσέγγισης και απόκτησης ενός καταναλωτή είναι 

συνήθως μικρότερη όταν πρόκειται για κάποιον που έχει ήδη υπάρξει πελάτης 

στο παρελθόν. 

 

 
4.3) Αξιολόγηση Πίστης Καταναλωτή και Προγράμματος Πελατειακής 
Πίστης 
 
Οι εταιρείες που εφαρμόζουν προγράμματα πελατειακής πίστης περιμένουν 

από αυτά να είναι κερδοφόρα, ωστόσο ακριβείς εκτιμήσεις είναι δύσκολο να 

αποκτηθούν. Υπάρχουν τα έξοδα εγκατάστασης, το κόστος εγγραφής, υλικού 

πληροφορικής, η δημιουργία βάσης δεδομένων και το κόστος συντήρησης, 

έξοδα εξυπηρέτησης, έξοδα διαχείρισης, σύνταξης και το κόστος παραγωγής 

των ειδικών φυλλαδίων, το άμεσο κόστος της ανταμοιβής καθώς και το 

κόστος ευκαιρίας. 

 

Το να είναι σε θέση να εκτιμηθούν με ακρίβεια τα προγράμματα πελατειακή 

πίστης, είναι σημαντικό να καθοριστούν ποιοι παράγοντες θα πρέπει να 

μετρηθούν. Επιπλέον, ορίζοντας δείκτες αποτυχίας και επιτυχίας είναι ζωτικής 

σημασίας προκειμένου να αποφεύγονται παρανοήσεις και παρερμηνείες κατά 

την αξιολόγηση του αποτελέσματος (Butscher, 2000). Επιπλέον, οι εταιρείες 

 44



θα πρέπει να αξιολογούν προσεκτικά τους πελάτες τους ατομικά. Το γεγονός 

ότι πολλές εταιρείες του σήμερα υπέρ-επενδύουν πάνω σε πελάτες που 

φέρνουν χαμηλή αξία για την εταιρία, άρα επενδύουν λιγότερο σε πελάτες 

υψηλής αξίας, καταναλώνουν  πολλούς πόρους άσκοπα, καθώς αδυνατούν 

να παρατηρήσουν σημαντικές ευκαιρίες για μελλοντική ανάπτυξη και κέρδη. 

Το γεγονός ότι δεν υπάρχει καθολικά αποδεκτός ορισμός για το τι σημαίνει 

πραγματικά πελατειακή πίστη, καθιστά σημαντικό για τις εταιρείες να 

αναπτύξουν ένα δικό τους ορισμό και κατανόηση με σκοπό την ορθή 

κατανόηση και μέτρηση των προγραμμάτων  πελατειακής πίστης (Uncles et 

al., 2003). 

 

 
4.4) Κατηγορίες Πίστης 
 
Υπάρχουν δύο κοινές βάσεις κατά τη μέτρηση της πελατειακής πίστης. 

Πρώτη, είναι η έννοια της συμπεριφοράς, η οποία ασχολείται με την 

αγοραστική επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά των πελατών. Στο πλαίσιο 

αυτής της προοπτικής, τρεις κύριες κατηγορίες μέτρων έχουν εξελιχθεί: 

ποσοστό της αγοράς, ακολουθία της αγοράς, και την πιθανότητα αγοράς. 

Προκειμένου να αξιολογήσουμε τα στοιχεία της πίστης, τα δεδομένα που 

αφορούν το ιστορικό αγορών των πελατών λαμβάνονται υπόψη. 

 

Η δεύτερη είναι αυτή της συμπεριφοράς, η οποία αφορά του πελάτη την 

ψυχική, συναισθηματική και γνωστική δομή. Η σχεδιασμένη και 

στοχοθετημένη επιρροή της συμπεριφοράς του πελάτη μπορεί να μετρηθεί 

δρώντας ως μεσολαβητής μεταξύ των ερεθισμάτων και των αντιδράσεων. 

Αυτές οι συμπεριφορές θα μπορούσαν επίσης να αξιολογηθούν ρωτώντας 

πόσοι άνθρωποι λένε ότι τους αρέσει το εμπορικό σήμα, αισθάνονται πιστοί 

σε αυτό, θα το συνιστούσαν και σε άλλους, και έχουν θετικές πεποιθήσεις και 

συναισθήματα γι' αυτό σε σχέση με ανταγωνιστικά σήματα (Uncles et al., 

2003). 

 

 45



Εάν συνδυαστούν αυτές οι προοπτικές, τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες 

πίστης μπορούν να είναι διακρίνονται: πίστη, λανθάνουσα πίστη, πλαστή 

πίστη, και μη πίστη, (Mägi, 1999). 

 
 
 
Σχημα  4: Τέσσερις κατηγορίες Πίστης 
 
 
 Επαναλαμβανόμενη Αγοραστική Συμπεριφορά  
 

Υψηλή Χαμηλή 
 
 
 
 Λανθάνουσα Πίστη ΠίστηΥψηλή 

 Σχετική 
Στάση  

 Πλαστή Πίστη Μη Πίστη Χαμηλή 

 
 
 
 
 
Πηγή: Magi, 1999, σελ. 13 
 
 
4.4.1) Πίστη   

 

Η ύπαρξη της αληθινής πίστης είναι όταν ο πελάτης αγοράζει τακτικά από μια 

συγκεκριμένη εταιρία και οφείλεται στην ισχυρή του προτίμηση γι’ αυτή. Κατά 

συνέπεια, η κατηγορία αυτή είναι η προτιμότερη. Οι διευθυντές θα πρέπει να 

επικεντρωθούν στη διατήρηση και ενίσχυση της συμπεριφοράς των πελατών, 

η οποίο  συνεπάγεται στη διατήρηση πλεονεκτήματος στις τιμές καθώς και 

στην προσφορά πρόσθετων υπηρεσιών που είναι πολύτιμες για τους 

πελάτες. 

 

4.4.2) Λανθάνουσα πίστη 

 

Οι λανθάνοντες πιστοί πελάτες χαρακτηρίζονται από τη σχετικά υψηλή στάση 

έναντι της εταιρείας ή το εμπορικό σήμα, ωστόσο αυτό δεν φαίνεται από 

πλευράς αγοραστική συμπεριφορά. Οι επιλογές αυτές των πελατών 
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επηρεάζονται συνήθως από τη θέση προμηθευτή, την κατάσταση των 

αποθεμάτων ή από την επιρροή των άλλων ανθρώπων. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις, οι μάνατζερ θα πρέπει να εξαλείψουν τα εμπόδια της 

επαναλαμβανόμενης αγοραστικής συμπεριφορά, για παράδειγμα, μέσω της 

επέκτασης δικτύων λιανικής πώλησης και των λογαριασμών πίστωσης 

 

4.4.3) Πλαστή πίστη 

 

Πλαστή πίστη είναι πολύ παρόμοια με τις έννοιες της αδράνειας και της 

απάθειας, λόγω του γεγονότος ότι ο πελάτης δεν πιστεύει ότι 

διαφοροποιούνται οι εναλλακτικές λύσεις. Το μοτίβο επαναλαμβανόμενης 

αγοράς μπορεί να βασίζεται σε ειδικές προσφορές,  τη διαθεσιμότητα των 

επενδυτικών συμφωνιών και συστάσεις άλλων. Κατά συνέπεια, οι πελάτες θα 

μπορούσαν να είναι πιστοί μόνο περιστασιακά και μπορεί πολύ εύκολα να 

στραφούν στους ανταγωνιστές. Ο στόχος για τους μάνατζερ  θα πρέπει να 

είναι να επηρεάσουν αυτούς τους πελάτες, προκειμένου να τους κάνουν 

πιστούς και μπορεί να γίνει επηρεάζοντας τη στάση των πελατών προς τη 

μάρκα, για παράδειγμα μέσω της επικοινωνίας συγκεκριμένων 

πλεονεκτημάτων. Επιπλέον, η αύξηση του κόστους αλλαγής, το οποίο 

σημαίνει ότι θα είναι δαπανηρό για τους πελάτες να στραφούν σε μια άλλη 

ανταγωνιστική μάρκα, θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει εναλλακτική 

μέθοδο για να διατήρηση αυτών των πελατών. 

 

4.4.4) Μη Πίστη 

 

Σε καταστάσεις όπου η σχετική στάση του πελάτη, καθώς και η συμπεριφορά 

επανάληψης αγοράς είναι χαμηλή, υπάρχει μια έλλειψη εμπιστοσύνης των 

πελατών. Οι πελάτες που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, πραγματοποιούν 

τις αγορές με βάση την ευκολία και όχι την πίστη. Οι εταιρείες δεν θα πρέπει 

να δαπανήσουν άσκοπα πόρους για πελάτες που δεν είναι πιστοί. Ωστόσο, 

εάν οι πελάτες αυτοί έχουν δυνατότητες να γίνουν πιστοί στο μέλλον, οι 

εταιρείες θα πρέπει να προσπαθήσουν να επηρεάσουν τη στάση και τη 

συμπεριφορά τους (McMullan and Gilmore 2002). 
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Η μη πίστη μπορεί να αφορά τους πελάτες που επαναλαμβάνουν συναλλαγές 

με τη σχετική νοοτροπία τους να είναι χαμηλή, αλλά όχι απαραίτητα αρνητική. 

Υπάρχουν  κάποιοι τύποι μη πίστης που είναι βασισμένοι στην αρνητική 

νοοτροπία και τη συμπεριφορά, όπως αποσυνδεμένος, διαταραγμένος και 

αποδιοργανωτικός. Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να τοποθετηθούν σε μια 

κλίμακα από “αποσυνδεμένος” μέχρι “αποδιοργανωτικός” απεικονίζοντας την 

ένταση της μη πίστης. Ιδιαίτερα, καθορίζουν τους αποδιοργανωτικά πιστούς 

ως προηγούμενους πελάτες, οι οποίοι έχουν ισχυρές αρνητικές εντυπώσεις 

και συμπεριφορές για το εμπορικό σήμα. Αυτοί οι άπιστοι πελάτες ενεργά 

προσπαθούν να δημιουργήσουν αρνητικές εντυπώσεις του εμπορικού 

σήματος στα μυαλά άλλων πελατών με τη χρησιμοποίηση των αρνητικών 

συστάσεων προς άλλους πελάτες, μεταδίδοντας έτσι τις απαισιόδοξες 

απόψεις σχετικά με το εμπορικό σήμα (Rowley και Dawes, 2000). 

 

Εάν η πίστη και η μη πίστη αποτελούν διαφορετικές έννοιες, θα μπορούσαν 

να υπάρξουν δύο προσεγγίσεις για την αποτελεσματική διαχείριση της 

καταναλωτικής συμπεριφοράς. Καταρχήν, οι εταιρείες μπορούν να 

αναπτύξουν μια στρατηγική διατήρησης πελατών με τη διαχείριση της 

συμπεριφοράς των πιστών πελατών τους. 

 

Εταιρείες που χρησιμοποιούν αυτή τη στρατηγική προσπαθούν να αυξήσουν 

το ποσοστό διατήρησης των υπαρχόντων πελατών τους με την εξασφάλιση 

της πελατειακής πίστης. Ειδικά, σε μια έντονα ανταγωνιστική αγορά, οι 

εταιρείες μπορούν αποκομίσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με τη 

διασφάλιση της πίστης των πελατών. Τα οφέλη είναι ότι οι πιστοί πελάτες 

οδηγούν μια εταιρεία στην αποκομιδή διάφορων οφελών, όπως η αύξηση 

στην αγοραστική συχνότητα και την ποσότητα, η μείωση δαπανών και οι 

ευνοϊκές συστάσεις των πελατών προς άλλους (Zeithaml και Bitner, 1996).  

 

Μια άλλη στρατηγική διατήρησης πελατών είναι η διαχείριση της 

συμπεριφοράς των μη πιστών πελατών. Οι εταιρείες που  χρησιμοποιούν 

αυτήν την στρατηγική, προσπαθούν να διατηρήσουν ή να ανυψώσουν το 

ποσοστό διατήρησης πελατών τους, να προστατευτούν από τη διάχυση 

αρνητικών προτροπών και να ελαχιστοποιήσουν τα μειονεκτήματα μέσω της 
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αποτελεσματικής διαχείρισης των μη πιστών πελατών όπως παρουσιάζεται 

στη δυσαρέσκεια της μετά-αγοραστικής συμπεριφοράς (Tax, Brown, and 

Chandrashekaran, 1998). 

 

Συνήθως η πίστη των πελατών μετράται βάσει της αγοραστικής τους 

συμπεριφοράς. Έτσι υπάρχει η τάση να θεωρούνται πιστοί οι πελάτες που 

πραγματοποιούν επαναλαμβανόμενες αγορές μιας συγκεκριμένης μάρκας. 

Αυτός ο τρόπος όμως υπερεκτιμά σημαντικά τον αριθμό των πραγματικά 

πιστών πελατών. Σύμφωνα με τον Day (1969) για να έχουμε έναν αληθινά 

πιστό πελάτη πρέπει αυτός να έχει θετική στάση προς το εμπορικό σήμα και 

όχι μόνο να κάνει επαναλαμβανόμενες αγορές. Ο Day (1969) σε μια έρευνά 

του για την πίστη διαπίστωσε ότι ενώ το ποσοστό των πιστών πελατών βάσει 

της συμπεριφοράς τους ήταν 70%, συμπεριλαμβάνοντας την παράμετρο της 

στάσης στην μέτρηση το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 50%. 

 

Είναι προφανές ότι η συμπεριφορά από μόνη της δεν δίνει ακριβή εικόνα της 

πίστης του πελάτη προς τη μάρκα. Ανάμεσα στους σταθερούς πελάτες ενός 

εμπορικού σήματος υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι από 

το προϊόν και όμως να εξακολουθούν να το αγοράζουν (Jones and Sasser, 

1995). Οι λόγοι αυτής της παράξενης συμπεριφοράς μπορεί να οφείλονται 

στη φύση του προϊόντος (π.χ. μονοπωλιακή επιχείρηση), στα κανάλια 

διανομής (τοπικό μονοπώλιο, ταχεία εξάντληση αποθεμάτων ανταγωνιστικών 

μαρκών) ή και στο υψηλό κόστος αλλαγής (switching cost) το οποίο μπορεί να 

είναι τόσο χρηματικό όσο και ψυχολογικό (ο καταναλωτής πρέπει να ξεκινήσει 

πάλι την διαδικασία λήψης απόφασης για την μάρκα που θα αγοράσει και να 

αναλάβει τον κίνδυνο που συνεπάγεται η αλλαγή μάρκας). Οι πελάτες αυτοί 

είναι έτοιμοι να καταφύγουν σε άλλη μάρκα, απλά δεν τους έχει δοθεί ακόμα η 

ευκαιρία. Ο Oliver (1999) υποστηρίζει ότι οι πραγματικά πιστοί πελάτες 

παραμένουν πιστοί ακόμα και όταν υπάρχουν ευκαιρίες να προτιμήσουν έναν 

εναλλακτικό προμηθευτή. Κατά συνέπεια η πίστη αυτή είναι πλαστή καθώς 

δεν εκφράζει δέσμευση από την πλευρά του πελάτη. 
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4.5) Πίστη και ο Κύκλος Αγοράς 

 

Κάθε φορά που ένας πελάτης αγοράζει, προχωράει μέσω ενός κύκλου 

αγοράς. Ένας καινούριος αγοραστής περνά μέσα από πέντε βήματα: 

 

1. Λαμβάνει γνώση του προϊόντος 

2. Κάνει μια αρχική επένδυση 

3. Αξιολόγηση της αγοράς του 

4. Απόφαση για επαναγορά 

5. Επαναγορά 

 

Ο “δεσμός” που αισθάνεται ο πελάτης για το προϊόν ή την υπηρεσία 

διαμορφώνεται από δύο διαστάσεις: του βαθμού προτίμησης και του βαθμού 

αντίληψης  διαφοροποίησης προϊόντος. Ο δεσμός είναι μεγαλύτερος όταν ο 

πελάτης έχει μια ισχυρή προτίμηση για κάποιο προϊόν ή υπηρεσία και σαφώς 

το διαφοροποιεί από τα ανταγωνιστικά προϊόντα (Stone 2001). 

 

Μια στάση που είναι αδύναμη απέναντι σε ένα προϊόν ή υπηρεσία μιας 

επιχείρησης, αλλά τη διαφοροποιεί από τις προσφορές των ανταγωνιστών, 

μεταφράζεται σε υψηλή προσήλωση και μπορεί να συμβάλει στην πίστη. Μια 

ισχυρή προτίμηση σε συνδυασμό με την ιδιαίτερα αντιληπτή διαφοροποίηση 

μπορεί να οδηγήσει σε πίστη ποικίλων προϊόντων. Τέλος, μια θετική αλλά 

αδύναμη προτίμηση που συνδέεται με μη αντιληπτή διαφοροποίηση, οδηγεί 

σε χαμηλότερο δέσιμο, με την επαναλαμβανόμενη αγορά να γίνετε όλο και 

λιγότερο συχνά και να ποικίλλει σε κάθε περίπτωση. 
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5.0) Ποσοτικές Μέθοδοι Ανάλυσης ∆εδομένων 
και Μοντέλα 
 
 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν συνοπτικά κάποιες  εναλλακτικές μεθοδολογίες 

προσέγγισης του προβλήματος μέτρησης και ανάλυσης της ικανοποίησης των πελατών, 

έχοντας ως βασικό στόχο τη φανερώσει του πολυδιάστατου χαρακτήρα του 

συγκεκριμένου θέματος. Η ικανοποίηση του πελάτη προσεγγίζεται από ένα μεγάλο 

σύνολο διαφορετικών επιστημονικών χώρων, κάθε ένας από τους οποίους αναλύει το 

πρόβλημα με διαφορετική θεώρηση. Η συνοπτική παρουσίαση των βασικότερων 

ποσοτικών μεθόδων ανάλυσης των δεδομένων μιας έρευνας ικανοποίησης είναι ο 

κύριος στόχος μας στη φάση αυτή.  Παρακάτω θα δούμε κάποιο μοντέλο της 

συσχέτισης της ικανοποίησης των πελατών με τα οικονομικά αποτελέσματα της 

επιχείρησης και της καταναλωτικής πίστης.  

 
 
5.1) Μέτρηση των σχέσεων με τους πελάτες 

 

Είναι ζωτικής σημασίας να σημειώνει κανείς την πορεία των σχέσεων με τους 

πελάτες, ιδίως όταν πρόκειται για πελάτες που μετράνε. Πρώτον, με τον 

τρόπο αυτό μεταφέρεται στους υπαλλήλους, τους διανομείς, και άλλους 

ενδιαφερομένους το μήνυμα ότι οι συγκεκριμένες σχέσεις είναι σημαντικές για 
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την εταιρία. ∆εύτερο, με τον τρόπο αυτό μπορείτε να προσδιορίσετε ευκαιρίες 

και απειλές που αφορούν το μέλλον της σχέσης και να ασκηθεί μάνατζμεντ 

σχέσεων. Υπάρχουν κάποιες πολύ καλές πρακτικές για την παρακολούθηση 

της πορείας των σχέσεων, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται ο προσ-

διορισμός των σημαντικότερων παραγόντων που πρέπει να μετρηθούν και η 

σύγκριση των επιδόσεων με συγκεκριμένους δείκτες. 

 

5.2) Μετρήσεις που αφορούν τους πελάτες 

 

Για να υπάρχουν αποτελεσματικές μετρήσεις που αφορούν τους πελάτες, 

ποιον θα πρέπει να ρωτήσετε; Η Northern Electric & Gas εταιρία παροχής 

υπηρεσιών κοινής ωφελείας που εδρεύει στο Newcastle της Βρετανίας, 

ερευνά τις γνώμες αντιπροσωπευτικών πελατών της εταιρίας και ιδιαιτέρως 

εκείνων που έχουν εκφράσει παράπονα. Οι παραπονούμενοι αποτελούν 

σημαντική ομάδα πελατών, διότι φαίνεται από τη συμπεριφορά τους ότι έχουν 

επίγνωση των προτύπων και είναι πρόθυμοι να επικοινωνήσουν τις ανεπάρ-

κειες που έχουν παρατηρήσει. Όταν παραπονιούνται κάποιοι από τους 

καλύτερους πελάτες, πολύ συχνά αποδέχονται την πρόσκληση να 

συμμετέχουν σε πάνελ πελατών. Τα άτομα αυτά μπορούν να παρέχουν 

πληρέστερες και περισσότερο έγκαιρες πληροφορίες σε εταιρίες που είναι 

πρόθυμες να βελτιώσουν την ικανοποίηση των πελατών που μετράνε. Οι 

δημοσκοπήσεις μπορούν να συμπεριλάβουν, εκτός από τους ίδιους τους 

πελάτες, και διανομείς, καταναλωτές, άτομα που επηρεάζουν την αγορά (π.χ. 

δημοσιογράφους). 

 

Οι έρευνες που έχουν να κάνουν με το βαθμό ικανοποίησης των πελατών 

έχουν, φυσικά, κρίσιμη σημασία. Εντούτοις το να ρωτήσετε απευθείας τους 

πελάτες αν είναι ικανοποιημένοι σας παρέχει ένα μέτρο που εκφράζει το μέσο 

όρο των πελατών και δεν λαμβάνει υπόψη του την αντίληψη των 

διαφορετικών πελατών σε σχέση με τα πρότυπα. Ένας αποτελεσματικότερος 

τρόπος αποτίμησης του βαθμού ικανοποίησης των πελατών είναι να θέσετε 

δύο ακόμη διερευνητικές ερωτήσεις: 

 

•  Αν πρόκειται να κάνουν άλλη αγορά. 
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•  Αν πρόκειται να συστήσουν την υπηρεσία ή το προϊόν σε συναδέλφους που 

έχουν ανάλογη θέση με τη δική τους. 

 

Η δέσμευση να ξαναγοράσουν αποτελεί ισχυρότερη ένδειξη πραγματικής 

ικανοποίησης από το να σημειώσουν “ικανοποιημένος” στο ερωτηματολόγιο. 

Παρομοίως, η επιβεβαίωση ότι θα συστήσουν την εταιρία σε άλλους αποτελεί 

στην πραγματικότητα δημόσια μαρτυρία. Σύμφωνα με την Anita Van de Vliet, 

(1997), η 3Μ ρωτά τρεις ερωτήσεις στους Ευρωπαίους πελάτες της: 

 

•   Είστε πλήρως ικανοποιημένος; 

•   Σίγουρα θα προτείνετε την εταιρία μας σε άλλους; 

•   Σίγουρα θα ξαναγοράσετε από εμάς; 

 

Αν υπάρξουν τρεις θετικές απαντήσεις στις παραπάνω ερωτήσεις, αυτό 

σημαίνει “ανώτατη βαθμολογία”. Η εταιρία στοχεύει να λάβει “ανώτατη 

βαθμολογία” από το 50% των πελατών της. 

 

Όμως και οι δημοσκοπήσεις έχουν τους περιορισμούς τους. Στη μαζική 

αγορά, πολλές εταιρίες δεν έχουν πολλές επιλογές και συνήθως διεξάγουν 

ευρείας κλίμακας δημοσκοπήσεις με σκοπό να συγκεντρώσουν σχόλια από 

τους πελάτες. Ωστόσο, όταν μια εταιρία εστιάζει την προσοχή της στους 

καλύτερους πελάτες της, το γεγονός ότι ο αριθμός αυτών των πελατών είναι 

μικρός σημαίνει ότι είναι δυνατόν, αντί για δημοσκόπηση, να γίνουν 

λεπτομερείς συνεντεύξεις. Κάθε δύο χρόνια η 3Μ στέλνει διευθυντικά στελέχη 

να συζητήσουν με 40-50 άτομα τα οποία δουλεύουν με κάποιον μεγάλο 

πελάτη. Η συζήτηση διαρκεί περίπου μιάμιση ώρα και οι γνώμες που 

εκφράζονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Κατά τη διάρκεια των 

συζητήσεων αυτών αποκαλύπτονται πολύ περισσότερα στοιχεία απ' όσα 

μπορούν να συλλεχθούν μέσω ερωτηματολογίων και μπορούν να αναδυθούν 

πολύ περισσότερα πιθανά σημεία ανάληψης δράσης. Στη συνέχεια της 

διαδικασίας τα διευθυντικά στελέχη αποστέλλουν στο καθένα από αυτά τα 

άτομα αλλά και στην εταιρία το προτεινόμενο σχέδιο δράσης. 

Η καταγραφή του επιπέδου διατήρησης πελατών και ο σχεδιασμός των 

ανταμοιβών με βάση αυτό, αποτελεί ισχυρό κίνητρο για να εστιάσουμε την 
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προσοχή μας στους καλύτερους πελάτες. Η στατιστική είναι απλώς το 

ποσοστό των συναλλαγών που έγιναν με πελάτες με τους οποίους η εταιρία 

συναλλασσόταν επίσης και τον προηγούμενο χρόνο. Συνήθως δίνεται ένα 

εύρος: π.χ. το 60-75% των εσόδων θα πρέπει να προέρχεται, από τους ήδη 

υπάρχοντες πελάτες. Αυτό επιτρέπει αλλά και ενθαρρύνει τη συγκέντρωση 

νέων μικρών πελατών αλλά, ταυτοχρόνως, ποινικοποιεί την απώλεια ήδη 

υφιστάμενων μεγάλων πελατών (Ambler 2000). 

 

Μια άλλη βαθμονόμηση αφορά το μερίδιο συναλλαγών των μεγάλων 

πελατών. Με άλλα λόγια, όταν ένας πελάτης μοιράζει τις αγορές του μεταξύ 

δύο ή περισσότερων προμηθευτών, το έγκυρο μέσο είναι η θέση που κατέχει 

η εταιρία στο χαρτοφυλάκιο του πελάτη. Η αναλογία των συναλλαγών 

αυξάνεται ή μειώνεται; Η Boeing παρακολουθεί συνεχώς το μείγμα των 

στόλων των μεγαλύτερων αεροπορικών εταιριών του κόσμου ώστε να είναι σε 

θέση να προσδιορίζει τι ποσοστό καταλαμβάνουν τα δικά της αεροσκάφη και 

ποιες είναι οι τάσεις κάθε αεροπορικής εταιρίας. Σε πολλούς κλάδους οι 

εταιρίες δεν μπορούν εύκολα να συλλέξουν τέτοιου τύπου πληροφορίες, αλλά 

με την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού προμηθεύεσθαι αυτή η μέθοδος θα γίνει 

συν τω χρόνω πολύτιμη πηγή συγκρίσεων. 

 

5.3) Επιχειρησιακές διαδικασίες 

 

Οι επιχειρησιακές διαδικασίες αποτελούν μέτρο του πόσο αποτελεσματικές 

είναι οι εσωτερικές διαδικασίες μιας επιχείρησης στο να παρέχει υπηρεσίες 

στους πελάτες. Η κατανόηση των βασικών απαιτήσεων των μεγαλύτερων 

πελατών επιτρέπει στην εταιρία να επικεντρώνεται σε ορισμένες εσωτερικές 

διαδικασίες οι οποίες εξασφαλίζουν τα αναγκαία πρότυπα και αποτελέσματα 

(Kaplan 1996). 

 

Θα πάρουμε ως παράδειγμα τα προϊόντα του κλάδου υγείας, όπου η 

αξιοπιστία στην παράδοση είναι ιδιαιτέρως κρίσιμη. Σύμφωνα με τις 

πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται στην ιστοσελίδα της 3Μ 

(www.3Μ.com), οι δραστηριότητες της εταιρίας που αφορούν τους κλάδους 

υγείας στην Ιαπωνία εδραίωσαν στενότερους δεσμούς με τις παραγωγικές 
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εγκαταστάσεις των ΗΠΑ. Η αξιοπιστία σχετικά με την ημερομηνία παράδοσης 

σε πελάτες στην Ιαπωνία αυξήθηκε στο 98%. Επιπροσθέτως, ο όγκος των 

αποθηκευμένων προϊόντων στην Ιαπωνία μειώθηκε κατά περίπου 25%. 

 

 

5.4) Μετρήσεις χρηματοοικονομικών μεγεθών 

 

Οι μετρήσεις των χρηματοοικονομικών μεγεθών είναι επίσης έγκυρα μέτρα για 

σχέσεις με τους πελάτες που μετράνε. Υπάρχουν δύο συγκεκριμένα μέτρα 

που φαίνεται ότι υποδεικνύουν τη σθεναρότητα της σχέσης: 

 

•   Το αυξανόμενο επίπεδο των αγορών 

•   Η προθυμία να πληρώσουν “καπέλο” ή η αντίσταση τους σε προσφορές 

έκπτωσης από τους αντιπάλους. 

 

Ένα από τα οφέλη των ισχυρών σχέσεων με τους καλύτερους πελάτες είναι 

το γεγονός ότι οι πωλήσεις αυξάνονται συν τω χρόνω. Το γεγονός αυτό 

οφείλεται σε πολλούς παράγοντες: 

• 

•   Εμπιστοσύνη των πελατών απέναντι στον προμηθευτή, γεγονός που 

οδηγεί στην αγορά και άλλων προϊόντων της σειράς. 

 

•   Οι ευχαριστημένοι πελάτες αποφασίζουν να επεκτείνουν τις συναλλαγές 

τους σε ακριβότερα προϊόντα και προϊόντα που έχουν μεγαλύτερο περιθώριο 

κέρδους. 

 

•   Μεγέθυνση του κύκλου εργασιών (ισχύει μόνο σε διεπιχειρησιακά πλαίσια). 

 

Είναι, επομένως, λογικό να μετρά κανείς την κλίμακα των συναλλαγών μέσα 

σε μια χρονική περίοδο. Όταν ο αριθμός των πελατών που μετράνε είναι 

μικρός, μπορεί να αποτυπωθούν οι πωλήσεις στον κάθε πελάτη χωριστά και 

υπάρχουν πολλά πακέτα λογισμικών προγραμμάτων σχετικά με το 

μάνατζμεντ των πωλήσεων που επιτρέπει διαχείριση τέτοιων δεδομένων. 

Όταν, όμως, υπάρχουν περισσότεροι πελάτες ή όταν το μοτίβο είναι κάπως 
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χαοτικό, είναι δυνατόν να υπολογίσει κανείς το μέσο όρο των αγορών των 

πελατών που συναλλάσσονται με την εταιρία για ένα χρόνο και να τον 

συγκρίνει με το μέσο όρο των αγορών όλων των δίχρονων πελατών και με το 

μέσο όρο όλων των τρίχρονων πελατών και ούτω καθεξής. Είναι ενδιαφέρον 

να δει κανείς σε ποιο σημείο οι αγορές τείνουν να ισορροπούν (Reichheld 

2000). 

 

Μια φαρμακευτική εταιρία της οποίας οι πελάτες δραστηριοποιούνται τόσο 

στον κλάδο των αγροτικών φαρμάκων όσο και στον κλάδο των χημικών, 

ανακάλυψε ότι τα μοτίβα στους δύο κλάδους ήταν διαφορετικά, και επίσης ότι 

η ανάλυση ίσχυε μόνο για τους μεγαλύτερους πελάτες — για μικρότερους 

πελάτες οι διακυμάνσεις από χρόνο σε χρόνο ήταν υπερβολικά μεγάλες και 

επομένως δεν επέτρεπαν την εξαγωγή συμπερασμάτων. Είναι στατιστικώς 

αποδειγμένο ότι οι μεγαλύτεροι όγκοι αγορών παρουσιάζουν μεγαλύτερες δια-

κυμάνσεις απ' ό,τι οι μικρότεροι όγκοι. Επιπροσθέτως, αν οι καλύτεροι 

πελάτες απολαμβάνουν πραγματικά πρώτης τάξης εξυπηρέτηση και αν 

κερδίζουν αξία, τότε θα είναι διατεθειμένοι να δεχτούν ότι αυτό θα πρέπει να 

αντικατοπτρίζεται στην τιμή που πληρώνουν. Σε ορισμένες γοργά κινούμενες 

επιχειρήσεις καταναλωτικών αγαθών, ένας αριθμός διευθυντών μάρκετινγκ 

παίρνει μπόνους ανάλογο με το “καπέλο” που μπορεί να απαιτήσει το 

εμπορικό τους σήμα για τη γραμμή των προϊόντων με το δικό τους σήμα. 

 

Σε άλλους κλάδους η αφοσίωση αυτή μπορεί να εκφραστεί διαφορετικά, 

δηλαδή μέσω της προθυμίας ή της απροθυμίας των πελατών να 

μετακινήσουν τις συναλλαγές τους σε κάποιον ανταγωνιστή που προσφέρει 

χαμηλότερες τιμές. Η Quest, η οποία ανήκει στην ICI, είναι μία από τις 

ηγέτιδες εταιρίες του κόσμου στο χώρο των αρωματικών ουσιών, γεύσεων και 

συστατικών τροφών. Με βάση της το Naarden της Ολλανδίας και με 

παραγωγικές μονάδες σε 28 χώρες, η Quest κυριαρχεί στον τομέα της. Τόση 

είναι η ισχύς του εμπορικού της ονόματος και του ιστορικού της σχετικά με την 

ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες 

του κλάδου των τροφίμων, ώστε οι πελάτες αποφεύγουν να μεταφέρουν τις 

συναλλαγές τους σε άλλους προμηθευτές ακόμη και όταν οι ανταγωνιστές 

προτείνουν χαμηλότερες τιμές. 
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5.5) Περιγραφική στατιστική 
 
Η πλέον απλή τεχνική ανάλυσης δεδομένων μιας έρευνας ικανοποίησης είναι 

ο υπολογισμός των συχνοτήτων των απαντήσεων των πελατών σε 

συγκεκριμένες ερωτήσεις που θεωρούνται “κρίσιμες”. Πιο συγκεκριμένα, 

ανάλογα με την κλίμακα που χρησιμοποιείται, υπολογίζονται τα ποσοστά των 

ικανοποιημένων και των δυσαρεστημένων πελατών, τα οποία αποτελούν ένα 

δείκτη απόδοσης της επιχείρησης. Σε αρκετές περιπτώσεις, ο χαρακτηρισμός 

και η επιλογή των βαθμίδων ικανοποίησης που αντιπροσωπεύουν 

ικανοποιημένους ή δυσαρεστημένους πελάτες εξαρτάται από την πολιτική της 

εταιρείας και τον ανταγωνισμό της αγοράς. 

 

Η συγκεκριμένη προσέγγιση δεν παραβιάζει την ποιοτική φύση της συλλε-

γόμενης πληροφορίας, ενώ επιπρόσθετα, όταν είναι διαθέσιμα δεδομένα 

διαφορετικών χρονικών περιόδων, τα αποτελέσματα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στις ακόλουθες αναλύσεις τάσεων (Dutka, 1995): 

 

•  Απεικόνιση των ποσοστών σε μια χρονολογική σειρά, με στόχο τoν προσ-

διορισμό των διαστάσεων ικανοποίησης στα οποία έχει επιτευχθεί βελτίωση 

και σε αυτά που πρέπει να δοθεί πρόσθετη προσοχή 

 

•   Εφαρμογή στατιστικού ελέγχου υποθέσεων για να εξεταστούν πιθανές 

αλλαγές στη στάση των πελατών σε σχέση με προηγούμενες χρονικές 

περιόδους 

 

• Απεικόνιση των δεδομένων σε γραφήματα στατιστικού ελέγχου ποιότητας με 

προκαθορισμένα όρια διακύμανσης. 

 

Σε περίπτωση ποσοτικών δεδομένων, είναι δυνατός ο υπολογισμός ενός ολι-

κού δείκτη ικανοποίησης, ο οποίος βασίζεται στις απαντήσεις των πελατών 

για την απόδοση και τη σημαντικότητα των χαρακτηριστικών του προϊόντος. Ο 

ολικός δείκτης ικανοποίησης CSI (Customer Satisfaction Index) έχει τη μορφή 

ενός σταθμισμένου μέσου (Hill, 1996): 
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όπου iX και ib  είναι αντίστοιχα η μέση τιμή της ικανοποίησης/απόδοσης και 

της σημαντικότητας του χαρακτηριστικού  και  είναι η άποψη του , iji x ijb j  

πελάτη για την ικανοποίηση/απόδοση και τη σημαντικότητα του 

χαρακτηριστικού  είναι ο αριθμός των χαρακτηριστικών του προϊόντος και ,i n

M  είναι ο συνολικός αριθμός των πελατών. Σε περίπτωση χρήσης 

διαφορετικής κλίμακας μέτρησης για τις μεταβλητές ijx  και είναι αναγκαία ijb

μια διαδικασία κανονικοποίησης των βαρών  ή ijb ib . 

 
 
 
5.6) Το Μοντέλο του Fornell 
 

Το μοντέλο ικανοποίησης του Fornell αποτελεί το βασικό εργαλείο μέτρησης 

και ανάλυσης. Η συγκεκριμένη προσέγγιση βασίζεται σε ένα οικονομετρικό 

μοντέλο το οποίο συσχετίζει διάφορα μέτρα της ικανοποίησης των πελατών 

(π.χ. προσδοκίες, πίστη, διατύπωση παραπόνων, κλπ) με συγκεκριμένες και 

προκαθορισμένες σχέσεις. Τα δεδομένα του μοντέλου συλλέγονται με 

δημοσκοπήσεις ευρείας κλίμακας στο σύνολο των τελικών καταναλωτών των 

προϊόντων ή υπηρεσιών (Fornell et al, 1995). Το μοντέλο του Fornell, με βάση 

τις καθορισμένες σχέσεις ανάμεσα στις μεταβλητές που περιλαμβάνει 

δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα "αιτίου-αποτελέσματος". Η 

ικανοποίηση του πελάτη θεωρείται ως μια λανθάνουσα μεταβλητή, η οποία 

εκτιμάται με βάση ένα σύνολο παραμέτρων. 

 

Το μοντέλο του Fornell παρουσιάζεται αναλυτικά στο Σχήμα 5 όπου 

σημειώνονται τόσο οι βασικές παράμετροι, όσο οι μεταξύ τους σχέσεις. Σε 

γενικές γραμμές, οι μεταβλητές του μοντέλου αναλύονται στις εξής κατηγορίες: 
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Σχήμα 5: Το μοντέλο ικανοποίησης του Fornell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Fornell et al (1995) 

 

1. Αιτίες ικανοποίησης: Μια από τις βασικές υποθέσεις του μοντέλου είναι 

ότι η ικανοποίηση εξαρτάται τόσο από τις προσδοκίες του πελάτη, όσο και 

από την ποιότητα και την αξία του προϊόντος ή της υπηρεσίας (όπως τις αντι-

λαμβάνεται ο πελάτης). 

 

• Η υπόθεση της θετικής συσχέτισης ανάμεσα στην ικανοποίηση του 

πελάτη και την ποιότητα του προσφερόμενου προϊόντος είναι σύμφωνη με 

αρκετές ερευνητικές προσπάθειες από το χώρο του μάρκετινγκ  και  της  

συμπεριφοράς του  καταναλωτή. Η εκτίμηση της αντίληψης των πελατών για 

την ποιότητα του προϊόντος θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το βαθμό 

ανταπόκρισης στις προσωπικές ανάγκες του πελάτη, αλλά και την αξιοπιστία 

της παρεχόμενης ποιότητας. 

• Ο λόγος ποιότητα/τιμή μπορεί να θεωρείτο βασικό μέτρο εκτίμησης 

της αντιλαμβανόμενης προστιθέμενης αξίας του προϊόντος, δεδομένου ότι 

χρησιμοποιείται από τους καταναλωτές ως κριτήριο σύγκρισης ανάμεσα σε 

ομοειδή προϊόντα και υπηρεσίες. Το μοντέλο υποθέτει θετική συσχέτιση 

ανάμεσα στην ικανοποίηση και την αντιλαμβανόμενη αξία των πελατών. 
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•  Οι προσδοκίες του πελάτη αποτελούν μια τελευταία παράμετρο που 

συσχετίζεται θετικά με την ικανοποίηση του πελάτη. Οι προσδοκίες 

συμπεριλαμβάνουν το σύνολο των εμπειριών του πελάτη από προηγούμενες 

αγορές και χρήσεις του προϊόντος, ενώ η αντιλαμβανόμενη ποιότητα και αξία 

βασίζονται κυρίως σε πρόσφατες εμπειρίες. 

• Είναι δυνατές επιμέρους συσχετίσεις ανάμεσα στις τρεις 

προηγούμενες μεταβλητές. 

 

2. Ικανοποίηση: Για την εκτίμηση της ικανοποίησης του πελάτη 

χρησιμοποιείται ένα σύνολο πρόσθετων παραμέτρων όπως ο βαθμός 

διάψευσης ή επιβεβαίωσης των προσδοκιών και η συγκριτική αξιολόγηση με 

ένα Ιδανικό" προϊόν ή υπηρεσία. Οι παράμετροι αυτοί σταθμίζονται με ένα 

σύνολο βαρών, ενώ ταυτόχρονα, το μοντέλο υποθέτει θετική συσχέτιση με τις 

μεταβλητές που εκφράζουν τα αίτια της ικανοποίησης. 

 

3.     Αποτελέσματα ικανοποίησης: Το πλέον άμεσο αποτέλεσμα της ικανο-

ποίησης είναι η συμπεριφορά του πελάτη που σχετίζεται με τη διατύπωση 

παραπόνων. Έτσι, η αύξηση του επιπέδου ικανοποίησης πρέπει να οδηγεί σε 

μείωση του αριθμού των παραπόνων των πελατών. Όμοια, το μοντέλο υπο-

θέτει θετική συσχέτιση ανάμεσα στην ικανοποίηση και την πίστη του πελάτη. 

Γενικά, η καταναλωτική  πίστη αποτελεί τη θεμελιώδη εξαρτημένη μεταβλητή 

του μοντέλου του Fornell. 

 

Το μοντέλο που μπορεί να διατυπωθεί μαθηματικά με βάση ένα σύνολο 

εξισώσεων, οι οποίες εκτιμούνται με τη βοήθεια της μεθόδου των μερικών 

ελαχίστων τετραγώνων. Αναλυτικά, ο ορισμός των μεταβλητών που 

χρησιμοποιούνται στο μοντέλο του Fornell  παρουσιάζεται στον παρακάτω 

πίνακα. 
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Πίνακας 2: Μεταβλητές του μοντέλου Fornell 
 
  = προσδοκίες πελάτη  

1  = αντιλαμβανόμενη ποιότητα  

2  = αντιλαμβανόμενη αξία  

3  = ικανοποίηση πελάτη 

4  = παράπονα πελάτη 

5  = πίστη πελάτη 

1  = προσδοκίες πελάτη, όσον αφορά στην ποιότητα  

2  = προσδοκίες πελάτη, όσον αφορά στην αξιοπιστία 

3  = προσδοκίες πελάτη, όσον αφορά στην προσαρμογή στις προσωπικές του ανάγκες 

1y  = συνολική ποιότητα 

2y  = αξιοπιστία 

3y  = βαθμός προσαρμογής στις προσωπικές ανάγκες του πελάτη 

4y  = τιμή δοθείσης ποιότητας 

5y  = ποιότητα δοθείσης τιμής 

6y  = συνολική ικανοποίηση  

7y  = επιβεβαίωση προσδοκιών πελάτη  

8y  = διαφορά με το “ιδανικό” προϊόν (υπηρεσία)  

9y  = επίσημη ή ανεπίσημη διατύπωση παραπόνων  

10y  = πρόθεση επανάληψης αγοράς  

11y  = ελαστικότητα τιμής 

 
Η εξίσωση που συνδέει τις λανθάνουσες μεταβλητές του μοντέλου έχει τη 

μορφή: 

 
 
 
 
 
 
 
         (A) 

1 1 11

2 221 21

3 331 32 31

4 443

53 545 5

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

1

2

3

4

5

  
   
    
  

   

       
       
       
        
       
       
             







 

 
 
 

Όπου ij  και ij  είναι οι εκτιμώμενοι συντελεστές του μοντέλου και   είναι το 

διάνυσμα των σφαλμάτων. 
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Αντίστοιχα, οι εξισώσεις των μετρήσιμων μεταβλητών του μοντέλου έχουν ως 

εξής: 

 
   
   

3 3
3

3 3

100
E Min

CSI
Max Min

 


 





     (Β) 

 
και 
 

1 11

2 21

3 31

4 112

5 222

6 13 3

237 4

33 58

149

1510

2511

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y
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   (Γ) 

 
όπου ij είναι εκτιμώμενοι συντελεστές, ενώ δ και ε είναι τα διανύσματα των 

σφαλμάτων. 

 

Με βάση τις σχέσεις (Α)-(Β), ο δείκτης ικανοποίησης του πελάτη (CSI) 

υπολογίζεται ως εξής: 

 
 

   
   

3 3

3 3

100
E Min

CSI
Max Min

 
 





     (∆) 

  
 

 
όπου 3  είναι η εκτιμώμενη μεταβλητή της ικανοποίησης του πελάτη, ενώ η 

ελάχιστη και η μέγιστη τιμή υπολογίζονται με βάση τις ακόλουθες σχέσεις: 
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3

3 1
1

3

3 1
1

1
3

1
1,2,3

i
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i
i

i

Min w Min y 5

5Max w Max y

w i























 




      (Ε) 

 
 
 
Ο δείκτης ικανοποίησης CSI κανονικοποιημένος στο διάστημα  0,100  ενώ με 

τη βοήθεια των εξισώσεων (Ε) απλοποιείται και γίνεται: 

 
 
 

3 3

5
1 1

3

1

100
9

i ii
i i

i
i

w y w
CSI

w


 





 


     (Ζ) 

 
 
 
 
Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του μοντέλου εστιάζεται στην 

ασυμμετρία της κατανομής των απαντήσεων των πελατών. Πιο συγκεκριμένα, 

παρατηρείται η τάση υπερεκτίμησης κάποιων μεταβλητών, δεδομένου ότι σε 

αρκετές περιπτώσεις οι πελάτες χρησιμοποιούν μόνο τα υψηλά επίπεδα της 

κλίμακας αξιολόγησης. Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με τη χρήση μιας 

ποσοτικοποιημένης κλίμακας μέτρησης με μεγάλος εύρος (1-10) για την 

αξιολόγηση των μεταβλητών ix  και iy  από τους πελάτες (Fornell et al, 1995). 

 

Σημαντικό χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης προσέγγισης αποτελεί το 

γεγονός ότι η εκτίμηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών δε βασίζεται 

σε ένα και μόνο μέτρο, δεδομένου ότι η ικανοποίηση γίνεται αντιληπτή με ένα 

σύνολο προτύπων σύγκρισης του καταναλωτή. Εξάλλου, η χρήση 

πολλαπλών μέτρων εκτίμησης κάποιας συγκεκριμένης μεταβλητής αυξάνει 

την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων, ιδίως σε περιπτώσεις ερευνών αγοράς. Η 

μοντελοποίηση με τη βοήθεια γραμμικών εξισώσεων δίνει τη δυνατότητα 

ελέγχου της συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών του μοντέλου Fornell. Κατά 
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μέσο όρο ο συντελεστής συσχέτισης 2R της εξίσωσης ικανοποίησης ανέρχεται 

στο 0,75 στις μέχρι τώρα εφαρμογές του μοντέλου.  
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6.0) ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
 
Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστεί η μέθοδος που επιλέχτηκε για τη συλλογή των 

δεδομένων μας. Θα εξηγηθούν οι διαφορετικές προοπτικές ερευνητικών μεθόδων και 

θα αιτιολογηθεί η συγκεκριμένη επιλογή που έγινε για τη μελέτη μας. 

 
6.1) Επιλογή μεθοδολογίας  
 

Κατά τη διεξαγωγή μιας έρευνας, υπάρχουν δύο διαφορετικές μέθοδοι που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν: ποιοτική και ποσοτική. Οι μέθοδοι αυτοί 

αναφέρονται στον τρόπο που αναλύει ο ερευνητής τα δεδομένα που 

συλλέχθηκαν (Yin, 1994). Η διάκριση μεταξύ της ποσοτικής και ποιοτικής 

έρευνας αφορά την επεξεργασία των δεδομένων και όχι τη μέθοδο της 

έρευνας (Denscombe, 1998). Ποσοτική έρευνα προκύπτει όταν τα δεδομένα 

που συλλέγονται μπορούν να προσδιοριστούν ποσοτικά. (Lundahl & Skärvad, 

1992). 

 

Η ποιοτική μέθοδος έχει επιλεγεί για την έρευνα μας, δεδομένου ότι ο σκοπός 

της μελέτης είναι να παρέχει μια βαθύτερη κατανόηση για το πώς οι εταιρίες 

μπορούν να εξασφαλίσουν πελατειακή πίστη. Έχει επιλεχθεί επίσης μια 

ποιοτική προσέγγιση, δεδομένου ότι τα ερωτήματα που τίθενται θα δώσουν 
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απαντήσεις που δεν μπορούν να μετρηθούν σε αριθμούς και έχουν βαθύτερο 

νόημα. 

 

6.2) Επιλογή εταιρίας 

 

Η εταιρία που επιλέχθηκε για την έρευνα είναι η ΑΒ Βασιλόπουλος. Η «ΑΛΦΑ-

ΒΗΤΑ» δραστηριοποιείται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου τροφίμων και 

ειδών ευρείας κατανάλωσης μέσω 114 καταστημάτων σουπερμάρκετ. Επίσης 

στο δίκτυο πωλήσεων της «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» περιλαμβάνονται και 36 

καταστήματα δικαιόχρησης (franchising). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη 

μέθοδο του ερωτηματολογίου σε πελάτες της εταιρίας στην πόλη της 

Κοζάνης. Σε αυτή συμμετείχαν 64 άτομα και είχε σαν σκοπό την κατανόηση 

και μέτρηση της πελατειακής πίστης, ικανοποίησης και εμπιστοσύνης των 

πελατών ως προς την εταιρία ΑΒ Βασιλόπουλος. 
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6.3) Στατιστικά στοιχεία της έρευνας και σχολιασμός 
 

Φύλο

38%

62%

Άνδρες Γυναίκες
 

Βλέπουμε πως τα μεγαλύτερο ποσοστό των απαντήσεων δόθηκαν από 
γυναίκες (62%). 
 

Ηλικία

21%

31%22%

15%

11%

18-22

23-30

30-40

41-55

56 και άνω

 
Οι περισσότεροι που απάντησαν ήταν μεταξύ της ηλικίας 23-30.  
 
 

Πόσο συχνά επισκέπτεστε τον ΑΒ σε σχέση με άλλα σούπερ μάρκετ

19%

32%

15%

20%

14%

Σχεδόν πάντα

Περισσότερες φορές

Τις ίδιες φορές

Λίγες φορές

Σχεδόν ποτέ

 
Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων προτιμάει για τις αγορές του τον 
ΑΒ Βασιλόπουλο (51%)  σε σχέση με αυτούς που δεν αγοράζουν σχεδόν 
ποτέ (14%) 
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Από τα χρήματα που ξοδεύετε σε αγορές σούπερ μάρκετ το μήνα, τι πόσο 
διαθέτετε στον ΑΒ

19%

30%

18%

15%

18%

  0%-20%   21%-40%   41%-60%   61%-80%   81%-100%
 

 
Παρατηρείται πως οι αγοραστές πραγματοποιούν τις αγορές  τους σε 
περισσότερο από ένα σούπερ μάρκετ αν και το ποσοστό που επιλέγει τον ΑΒ 
είναι μεγάλο 
 

Πόσα σούπερ μάρκετ, πέρα από τον ΑΒ, υπάρχουν στην περιοχή σας

9%

29%

42%

20%

  Κανένα

1

2

3 και άνω

 
Εδώ προκύπτει πως οι πελάτες έχουν πάνω από μία επιλογή για τις αγορές 
τους (62%) 
 

Πιστεύετε ότι τα προϊόντα που αγοράζετε από τον ΑΒ είναι υψηλής ποιότητας

18%

46%

30%

5% 1%

  Συμφωνώ απόλυτα Συμφωνώ   ∆εν γνωρίζω   ∆ιαφωνώ   ∆ιαφωνώ απόλυτα
 

Πολύ μεγάλο το ποσοστό αυτών που πιστεύουν πω τα προϊόντα του ΑΒ είναι 
υψηλής ποιότητας (64%) σε σχέση με αυτούς που διαφωνούν (6%) 
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Τα προϊόντα από τον ΑΒ είναι ασφαλή για την υγεία

11%

34%
46%

7% 2%

  Συμφωνώ απόλυτα Συμφωνώ   ∆εν γνωρίζω   ∆ιαφωνώ   ∆ιαφωνώ απόλυτα
 

∆εν ισχύει το ίδιο σε σχέση με την υγεία δείχνοντας πολλοί πως ίσως δεν 
γνωρίζουν (46%) αν είναι υγιεινά και μόνο το 34% γνωρίζει. 
 

Το προσωπικό του ΑΒ είναι ευγενικό και πρόθυμο να με βοηθήσει

52%

26%

20%
1%1%

  Συμφωνώ απόλυτα Συμφωνώ   ∆εν γνωρίζω   ∆ιαφωνώ   ∆ιαφωνώ απόλυτα
 

Η πλειοψηφία (78%) πιστεύει πως το προσωπικό του ΑΒ είναι πρόθυμο και 
ευγενικό επιβεβαιώνοντας ίσος την καλή εκπαίδευση του προσωπικού του ΑΒ 
 

Γνωρίζω μερικά μέλη του προσωπικού με το μικρό τους όνομα

11%

9%

15%

41%

24%

  Συμφωνώ απόλυτα Συμφωνώ   ∆εν γνωρίζω   ∆ιαφωνώ   ∆ιαφωνώ απόλυτα
 

Εδώ φαίνεται πως δεν υπάρχουν πολλές διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ 
προσωπικού και πελάτη και ότι η εξυπηρέτηση να γίνετε με ευγένεια, 
προθυμία, αλλά και με αρκετή τυπικότητα. 
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Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε την κάρτα ΑΒ Club

23%

16%

14%11%

36%

  0%-20%   21%-40%   41%-60%   61%-80%   81%-100%
 

Εδώ φαίνεται πως σχεδόν οι μισοί χρησιμοποιούν την club κάρτα του ΑΒ. 
 

Έχετε αυξήσει τις αγορές σας από τον ΑΒ προκειμένου να μαζέψετε 
περισσότερους πόντους στην κάρτα Club

14%

26%

11%

31%

18%

  Συμφωνώ απόλυτα   Συμφωνώ   ∆εν γνωρίζω   ∆ιαφωνώ   ∆ιαφωνώ απόλυτα
 

Μόνο το 40% των πελατών έχουν αυξήσει τις πωλήσεις για πόντους, που 
δείχνει να μην τους επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το “κυνήγι” των πόντων. 
 

Το διαφημιστικό φυλλάδιο που στέλνεται σπίτι, σας επηρεάζει στην αγορά 
συγκεκριμένων προϊόντων

10%

31%

12%

28%

19%

  Συμφωνώ απόλυτα   Συμφωνώ   ∆εν γνωρίζω   ∆ιαφωνώ   ∆ιαφωνώ απόλυτα
 

Το διαφημιστικό φυλλάδιο φαίνεται να παρακινεί ένα μεγάλο ποσοστό (41%) 
των πελατών για αγορές από τον ΑΒ Βασιλόπουλο.  
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Πόσο ευχαριστημένος/η είστε από το σούπερ μάρκετ ΑΒ

10%

38%48%

3% 1%

  Πάρα πολύ   Αρκετά   Απλά ικανοποιημένος/η   ∆υσαρεστημένος/η   Πολύ δυσαρεστημένος/η
 

Το ποσοστό του 94% δείχνει πως οι πελάτες του ΑΒ είναι τουλάχιστο 
ικανοποιημένοι από τον ΑΒ Βασιλόπουλο και μόνο το 4% πιστεύει το αντίθετο 

 Πόσες φορές έχετε παραπονεθεί για κάτι στον ΑΒ

81%

18%
1%0%

  Καμία   1-2 φορές   3-5 φορές   Πάνω από 5 φορές
 

Γενικά φαίνεται οι πελάτες του ΑΒ να μην έχουν παράπονα από την όλη 
διαδικασία της αγοράς 

Aξιολόγηση του ΑΒ βάση θέσεων πάρκινγκ

13%

20%

32%

28%

10%

Πολύ δυσαρεστημένος/η

∆υσαρεστημένος/η

Ικανοποιημένος/η

Αρκετά ικανοποιημένος/η

Πολύ ικανοποιημένος/η

 
Το 70% είναι ικανοποιημένοι με τις θέσεις παρκινγκ 
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Aξιολόγηση του ΑΒ βάση ποικιλία προϊόντων

1%2%
19%

46%

32%
Πολύ δυσαρεστημένος/η

∆υσαρεστημένος/η

Ικανοποιημένος/η

Αρκετά ικανοποιημένος/η

Πολύ ικανοποιημένος/η

 
Οι περισσότεροι πιστεύουν (97%) στην μεγάλη ποικιλία του ΑΒ. 
 

Aξιολόγηση του ΑΒ βάση ταχύτητα εξυπηρέτησης ταμείου

4% 6%

41%33%

16%

Πολύ δυσαρεστημένος/η

∆υσαρεστημένος/η

Ικανοποιημένος/η

Αρκετά ικανοποιημένος/η

Πολύ ικανοποιημένος/η

 
Το ίδιο ισχύει και με την ταχύτητα εξυπηρέτησης των ταμείων (90%). 
 

Aξιολόγηση του ΑΒ βάση τη διάταξη  των προϊόντων και ευκολία

2% 6%

28%

32%

32%
Πολύ δυσαρεστημένος/η

∆υσαρεστημένος/η

Ικανοποιημένος/η

Αρκετά ικανοποιημένος/η

Πολύ ικανοποιημένος/η

 
Κι εδώ η θετική αξιολόγηση είναι πολύ υψηλή με 92%. 
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Aξιολόγηση του ΑΒ βάση διαχείριση παραπόνων

2% 9%

38%

31%

20%

Πολύ δυσαρεστημένος/η

∆υσαρεστημένος/η

Ικανοποιημένος/η

Αρκετά ικανοποιημένος/η

Πολύ ικανοποιημένος/η

 
Εδώ φαίνεται πως τα παράπονα διαχειρίζονται σωστά και οι πελάτες μένουν 
ικανοποιημένοι από την αντιμετώπιση τους όταν προκύπτουν (89%). 

Aξιολόγηση του ΑΒ βάση το ευχάριστο περιβάλλον

1%1%

25%

42%

31%
Πολύ δυσαρεστημένος/η

∆υσαρεστημένος/η

Ικανοποιημένος/η

Αρκετά ικανοποιημένος/η

Πολύ ικανοποιημένος/η

 
Οι πελάτες εδώ ψωνίζουν σε ένα καλό περιβάλλον (98%) σε σχέση με τους 
ελάχιστους που νομίζουν το αντίθετο (2%). 
 

Στο σούπερ μάρκετ ΑΒ βρίσκω πάντα την αγαπημένη μου μάρκα κάθε 
προϊόντος

23%

52%

23%
2%0%

  Πάντα   Πολλές φορές   Συχνά   Ορισμένες φορές   Ποτέ
 

Το 75% των ερωτηθέντων βρίσκουν σχεδόν πάντα τα αγαπημένα τους 
προϊόντα. 
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Αν δεν βρω την μάρκα που ψάχνω, τότε συμβιβάζομαι και αγοράζω κάποιας 
άλλης επωνυμίας

10%

17%

34%

27%

12%

  Πάντα   Πολλές φορές   Συχνά   Ορισμένες φορές   Ποτέ
 

Εδώ φαίνεται πως οι πελάτες συμβιβάζονται συχνά με κάποιο ανταγωνιστικό 
προϊόν όταν δεν βρίσκουν αυτό που ψάχνουν 
 

Πόσο συχνά αγοράζετε τα προϊόντα με επωνυμία ΑΒ Βασιλόπουλος

12%

29%

31%

24%

4%

  Πάντα   Πολλές φορές   Συχνά   Ορισμένες φορές   Ποτέ
 

Αρκετοί από τους πελάτες αγοράζουν προϊόντα με την επωνυμία ΑΒ 
Βασιλόπουλος 
 

Θα θέλατε να υπάρχουν περισσότερα προϊόντα με την επωνυμία ΑΒ 
Βασιλόπουλος

26%

43%

24%

4% 3%

  Συμφωνώ απόλυτα 

  Συμφωνώ

  ∆εν γνωρίζω

  ∆ιαφωνώ

  ∆ιαφωνώ απόλυτα

 
Το 69% από αυτούς μάλιστα, θα ήθελε περισσότερα προϊόντα με την 
επωνυμία ΑΒ. 
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Όταν ακούτε τη λέξη “σούπερ μάρκετ” η πρώτη εταιρία που σας έρχεται  στο 
μυαλό είναι η ΑΒ Βασιλόπουλος

14%

31%

25%

20%

10%

  Πάντα 

  Τις περισσότερες φορές

  Το ίδιο με κάποια άλλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ

  Λίγες φορές σε σχέση με κάποια άλλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ

  Ποτέ
 

 
Τέλος βλέπουμε πως το 44% από τους ερωτηθέντες, έχουν συνδυάσει τις 
αγορές τους από σούπερ μάρκετ με την επιχείρηση του ΑΒ Βασιλόπουλου. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 
 
1) Φύλο 
 
    Άνδρας  
 
    Γυναίκα 
 
2) Ηλικία 
 
    16-22 
 
    23-30 
 
    30-40 
 
    41-55 
 
    56 και άνω 
 
 
3) Πόσο συχνά επισκέπτεστε τον ΑΒ σε σχέση με άλλα σούπερ μάρκετ; 
 
      
    Σχεδόν πάντα 
 
    Περισσότερες φορές 
 
    Τις ίδιες φορές  
 
    Λίγες φορές 
 
    Σχεδόν ποτέ 
 
 
 
4) Από τα χρήματα που ξοδεύετε σε αγορές σούπερ μάρκετ το μήνα, τι 
ποσοστό διαθέτετε στον ΑΒ; 
 
 
    0%-20% 
 
    21%-40% 
 
    41%-60% 
 
    61%-80% 
   
    81%-100% 
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5) Πόσα σούπερ μάρκετ, πέρα από τον ΑΒ, υπάρχουν στην περιοχή σας; 
 
 
    Κανένα 
 
     1 
 
    2  
 
    3 και άνω 
 
6) Πιστεύετε ότι τα προϊόντα που αγοράζετε από τον ΑΒ είναι υψηλής 
ποιότητας; 
 
   
    Συμφωνώ απόλυτα  
 
    Συμφωνώ 
 
    ∆εν γνωρίζω 
 
    ∆ιαφωνώ 
 
    ∆ιαφωνώ απόλυτα 
 
7) Τα προϊόντα από τον ΑΒ είναι ασφαλή για την υγεία 
 
   
    Συμφωνώ απόλυτα  
 
    Συμφωνώ 
 
    ∆εν γνωρίζω 
 
    ∆ιαφωνώ 
 
    ∆ιαφωνώ απόλυτα 
 
8) Το προσωπικό του ΑΒ είναι ευγενικό και πρόθυμο να με βοηθήσει 
 
   
    Συμφωνώ απόλυτα  
 
    Συμφωνώ 
 
    ∆εν γνωρίζω 
 
    ∆ιαφωνώ 
 
    ∆ιαφωνώ απόλυτα 

 83



9) Γνωρίζω μερικά μέλη του προσωπικού με το μικρό τους όνομα 
 
   
    Συμφωνώ απόλυτα  
 
    Συμφωνώ 
 
    ∆εν γνωρίζω 
 
    ∆ιαφωνώ 
 
    ∆ιαφωνώ απόλυτα 
 
 
10) Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε την κάρτα ΑΒ Club? 
 
 
    0%-20% 
 
    21%-40% 
 
    41%-60% 
 
    61%-80% 
   
    81%-100% 
 
 
11) Έχετε αυξήσει τις αγορές σας από τον ΑΒ προκειμένου να μαζέψετε 
περισσότερους πόντους στην κάρτα Club; 
 
  
    Συμφωνώ απόλυτα  
 
    Συμφωνώ 
 
    ∆εν γνωρίζω 
 
    ∆ιαφωνώ 
 
    ∆ιαφωνώ απόλυτα 
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12) Το διαφημιστικό φυλλάδιο που στέλνεται σπίτι, σας επηρεάζει στην αγορά 
συγκεκριμένων προϊόντων;  
 
  
    Συμφωνώ απόλυτα  
 
    Συμφωνώ 
 
    ∆εν γνωρίζω 
 
    ∆ιαφωνώ 
 
    ∆ιαφωνώ απόλυτα 
 
 
 
13) Πόσο ευχαριστημένος/η είστε από το σούπερ μάρκετ ΑΒ; 
 
 
 
    Πάρα πολύ  
 
    Αρκετά 
 
    Απλά ικανοποιημένος/η 
 
    ∆υσαρεστημένος/η 
 
    Πολύ δυσαρεστημένος/η 
 
 
14) Πόσες φορές έχετε παραπονεθεί για κάτι στον ΑΒ; 
 
 
    Καμία  
 
    1-2 φορές 
 
    3-5 φορές 
 
    Πάνω από 5 φορές 
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15) Παρακαλώ βαθμολογήστε τα παρακάτω με άριστα το 5 (1=πολύ 
δυσαρεστημένος, 2=δυσαρεστημένος, 3=ικανοποιημένος, 4=αρκετά 
ικανοποιημένος, 5=πολύ ικανοποιημένος 
 
 

Υπηρεσία Βαθμός 
Θέσεις παρκινγκ   
Ποικιλία προϊόντων  
Ταχύτητα εξυπηρέτησης ταμείου  
∆ιάταξη προϊόντων και ευκολία  
∆ιαχείριση παραπόνων  
Ευχάριστο περιβάλλον  

 
 
16) Στο σούπερ μάρκετ ΑΒ βρίσκω πάντα την αγαπημένη μου μάρκα κάθε 
προϊόντος 
 
 
    Πάντα  
 
    Πολλές φορές 
 
    Συχνά 
 
    Ορισμένες φορές 
 
    Ποτέ 
 
 
17) Αν δεν βρω την μάρκα που ψάχνω, τότε συμβιβάζομαι και αγοράζω 
κάποιας άλλης επωνυμίας.  
 
 
     Πάντα  
 
    Πολλές φορές 
 
    Συχνά 
 
    Ορισμένες φορές 
 
    Ποτέ 
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18) Πόσο συχνά αγοράζετε τα προϊόντα με επωνυμία ΑΒ Βασιλόπουλος; 
 
 
    Πάντα  
 
    Πολλές φορές 
 
    Συχνά 
 
    Ορισμένες φορές 
 
    Ποτέ 
 
 
 
19) Θα θέλατε να υπάρχουν περισσότερα προϊόντα με την επωνυμία ΑΒ 
Βασιλόπουλος; 
 
 
    Συμφωνώ απόλυτα  
 
    Συμφωνώ 
 
    ∆εν γνωρίζω 
 
    ∆ιαφωνώ 
 
    ∆ιαφωνώ απόλυτα 
 
 
20) Όταν ακούτε τη λέξη “σούπερ μάρκετ” η πρώτη εταιρία που σας έρχεται  
στο μυαλό είναι η ΑΒ Βασιλόπουλος; 
 
 
    Πάντα  
 
    Τις περισσότερες φορές 
 
    Το ίδιο με κάποια άλλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ 
 
    Λίγες φορές σε σχέση με κάποια άλλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ 
 
    Ποτέ 
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