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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η εμπορική επωνυμία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την επιτυχία της 

επιχείρησης και ιδιαιτέρα όταν αυτή πρόκειται να επεκτείνει τη 

δραστηριότητά της σε διεθνείς αγορές. Η παρούσα εργασία 

πραγματεύεται τις στρατηγικές αποφάσεις που λαμβάνονται όταν μία 

μάρκα γίνεται παγκόσμια και τις τακτικές που ακολουθούνται ανάλογα 

με τα στάδια της επέκτασης της μάρκας στις διεθνείς αγορές. Το αν η 

επιχείρηση πρέπει να δημιουργεί μία παγκόσμια μάρκα με τυποποιημένα 

όλα τα επιμέρους στοιχεία της ή αν πρέπει να τα προσαρμόζει στις 

τοπικές αγορές όπου επεκτείνεται είναι μία από τις σημαντικότερες 

αποφάσεις της επιχείρησης και για το λόγο αυτό δίνεται βαρύτητα στην 

ανάλυση των δύο επιλογών με ταυτόχρονη παράθεση μιας ενδεικτικής 

μελέτης περίπτωσης. 

 

ABSTRACT 

The cornerstone of the company’s success is the brand; especially when the 

company is about to transfer its activity abroad. This thesis deals with the 

strategic decisions made when a brand is transformed into a global one and 

the tactical decisions made depending on the stages of the brand’s expansion 

in global markets. The question whether the company has to create a global 

brand with all its elements standardized, or it should adapt them to the local 

markets, is one of the most important decisions; thus much importance is 

given to the extended analysis of the two choices, together with a presentation 

of an indicative case-study. 
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Εισαγωγή 

 

Η ύπαρξη µίας παγκόσµιας αγοράς ευνοεί τις επιχειρήσεις, δηµιουργώντας για αυτές 

νέους τρόπους να επεκτείνουν την επιρροή τους πέρα από τα εγχώρια σύνορά τους. 

Για να µπορέσει όµως να εδραιωθεί στο διεθνές περιβάλλον η εµπορική επωνυµία, 

χρειάζεται µία σαφής και καθορισµένη στρατηγική διαχείρισής της, καθώς 

διαφορετικά, είναι δύσκολο να µπορέσει να ανταγωνιστεί τις ήδη εδραιωµένες 

µάρκες. Ακόµη όµως και για µία εδραιωµένη –στην παγκόσµια αγορά- εταιρεία, 

συχνά είθισται να αναπροσαρµόζει τη στρατηγική της για να µεγιστοποιήσει τα 

οφέλη που συνεπάγεται µια πετυχηµένη µάρκα. 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας, αναλύονται οι κυριότερες στρατηγικές αποφάσεις 

που καλείται να λάβει η επιχείρηση κατά τη δηµιουργία µιας παγκόσµιας µάρκας ή τη 

διεθνή επέκταση της εθνικής της µάρκας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην απόφαση 

για µία παγκόσµια µάρκα ή πολλές τοπικές µάρκες και µε αφετηρία τη µελέτη του 

Hofstede αναλύονται τα στοιχεία εκείνα της κουλτούρας που αλληλεπιδρούν µε την 

εµπορική επωνυµία και διαµορφώνουν το πλαίσιο µέσα στο οποίο δραστηριοποιείται 

η επιχείρηση στην κάθε χώρα. 

 

Εξαιτίας του γεγονότος ότι µία παγκόσµια µάρκα µπορεί να περάσει από διαφορετικά 

στάδια εξέλιξης (δηµιουργία νέας µάρκας, διεθνοποίηση υπάρχουσας µάρκας, 

εναρµόνιση διαφορετικών µαρκών, επέκταση), στόχος του δεύτερου κεφαλαίου είναι 

να καταστήσει σαφείς αυτές τις διακρίσεις και τις ενέργειες που απαιτούνται από την 

επιχείρηση σε κάθε µία φάση, µε ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος 

για όλες τις περιπτώσεις. 

 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ενδεικτικά η µελέτη περίπτωσης για την 

επιχείρηση Disney, της οποίας το θεµατικό πάρκο στο Παρίσι γνώριζε συνεχείς 

αποτυχίες µέχρι την εποχή που αποφάσισαν τα ανώτερα στελέχη του να 

προσαρµόσουν στοιχεία του στην τοπική κουλτούρα. Το συγκεκριµένο παράδειγµα 

παρατίθεται για να διαπιστωθεί πώς προσαρµόζονται στην πράξη τα στοιχεία µίας 

µάρκας στην τοπική αγορά. Με λίγα λόγια, στόχος δεν είναι να αποδειχθεί ότι αυτή 
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είναι η σωστή στρατηγική για όλες τις παγκόσµιες µάρκες, αφού υπάρχει πλήθος 

άλλων παραδειγµάτων παγκοσµίων µαρκών µε στρατηγική τυποποίησης. 

 

Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τη µελέτη 

επικεντρωµένα κυρίως στο θέµα της παγκοσµιοτοπικοποίησης και τη σηµασία της 

κουλτούρας.   



Σελίδα 1 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

 ΟΡΙΣΜΟΙ – ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 

BRANDING. 

 

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ 

 
Α.1. Εµπορική επωνυµία 

 

Από τα πρώτα καταγραµµένα επώνυµα προϊόντα, που εµφανίστηκαν το 1870 σε 

ορισµένες αγορές φαρµάκων για να ανταποκριθούν οι προµηθευτές στην 

υπερβάλλουσα ζήτηση, έως σήµερα, την εποχή των παγκόσµιων επώνυµων 

προϊόντων µε αξία δισεκατοµµυρίων δολαρίων, έχει σίγουρα διανυθεί µια µεγάλη 

απόσταση.  

 

Η εµπορική επωνυµία (brand), ή απλούστερα «µάρκα», ως έννοια πολυδιάστατη έχει 

οριστεί ποικιλοτρόπως από πολλούς ερευνητές, ωστόσο όχι µε την απαραίτητη 

συνοχή, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη σύγκριση µεταξύ των ορισµών (Jacoby and 

Kyner, 1973). Πάντως, όπως αναφέρει το American Marketing Association στην 

επίσηµη ιστοσελίδα του1, ορίζεται ως «ένα όνοµα, όρος, σήµα, σύµβολο ή σχέδιο ή 

συνδυασµός τους, µε σκοπό να προσδιορίσει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες ενός πωλητή 

και να τα διαφοροποιήσει από αυτά των ανταγωνιστών». 

 

 Μία µάρκα µπορεί να αποτελείται από γράµµατα, λέξεις ή αριθµούς οπότε αποτελεί 

µία µάρκα-όνοµα (brand name) είτε από ένα µόνο σύµβολο, ένα ξεχωριστό σχέδιο ή 

χρώµα, οπότε αποτελεί µία µάρκα-σήµα (brand mark). Ταυτόχρονα, αποτελεί µία 

σύνθεση όλων των στοιχείων ενός προϊόντος, όπως φυσικά, αισθητικά, 

ορθολογιστικά και συναισθηµατικά χαρακτηριστικά (Hankinson and Cowking, 1996) 

και διαχωρίζεται από το προϊόν, καθώς, κατά τον Kotler (2003) «τα προϊόντα 

κατασκευάζονται στην εταιρεία, ενώ οι µάρκες δηµιουργούνται µέσα στο µυαλό».  

 

 

 
                                                 
1 (http://www.marketingpower.com/_layouts/Dictionary.aspx?dLetter=B, n.d.) 



Σελίδα 2 

 
 

Α.2. ∆ιεθνής εµπορική επωνυµία  

 

Οι Cateora, Gilly and Graham (2010) επεκτείνουν και για την παγκόσµια µάρκα τον 

προηγούµενο ορισµό της µάρκας που έδωσε το American Marketing Association, 

αναφέροντας ότι η παγκόσµια µάρκα αποτελεί «την παγκόσµια χρήση ενός ονόµατος, 

όρου, σήµατος, συµβόλου, σχεδίου ή συνδυασµού τους µε σκοπό να προσδιορίσει 

προϊόντα και υπηρεσίες ενός πωλητή και να τα διαφοροποιήσει από αυτά των 

ανταγωνιστών». Επιπλέον, η διεθνής µάρκα είναι µια µάρκα διαθέσιµη και γνωστή 

σε πολλές χώρες η οποία, αν και διαφέρει ενδεχοµένως από χώρα σε χώρα, 

διακρίνεται για τον κοινό σκοπό και την παρόµοια ταυτότητα που διέπουν όλες τις 

εκδόσεις της (Raman, 2003, Tse and Gorn, 1993). 

 

Όταν πρόκειται να µελετηθεί η στρατηγική της επιχείρησης αναφορικά µε την 

ανάπτυξή της σε ξένες αγορές και το κατά πόσο θα παρέχει ένα τυποποιηµένο ή 

προσαρµοσµένο προϊόν, δεν υπάρχει σύγκλιση των απόψεων και ορισµών για το ποια 

θεωρείται παγκόσµια µάρκα. Στη βιβλιογραφία χρησιµοποιείται πλήθος 

διαφορετικών όρων για να περιγραφούν οι επιµέρους στρατηγικές (local, global, 

post-global, multi-domestic, foreign). Στην πλειοψηφία τους πάντως οι ερευνητές 

συνηγορούν στη διάκριση της παγκόσµιας µάρκας που τυποποιεί τις ενέργειες 

µάρκετινγκ σε όλες τις αγορές, από την τοπική µάρκα, που χαρακτηρίζεται από 

µάρκετινγκ προσανατολισµένο στην κουλτούρα της κάθε αγοράς (Aaker & 

Joachimsthaler, 1999, Kapferer, 2005). Ωστόσο, κάποιοι άλλοι (de Chernatony, 

Halliburton and Bernath, 1995, Papavassiliou & Stathakopoulos, 1997) θεωρούν ότι 

αυτός ο διαχωρισµός είναι αρκετά αυστηρός και άκαµπτος, προτείνοντας ταυτόχρονα 

έναν τρίτο όρο, τη διεθνή µάρκα (international brand) η οποία τυποποιεί ένα µέρος 

της στρατηγικής µάρκετινγκ. Στην παρούσα εργασία οι όροι διεθνής και παγκόσµια 

εµπορική επωνυµία θα χρησιµοποιούνται ως συνώνυµοι. 

 

Αρκετοί ερευνητές (Μάλλιαρης, 2001, Pitta and Franzak, 2008) συνηγορούν στον 

τρόπο µε τον οποίο ξεκινούν οι παγκόσµιες µάρκες, δηλαδή σαν εγχώρια προϊόντα 

που οι εταιρείες διευρύνουν κάτω από µια στρατηγική ανάπτυξης αγοράς ενώ ο 

Aaker (1991) υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη µιας διεθνούς µάρκας έγκειται στη 
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διαδικασία ανάπτυξης της αξίας της εµπορικής επωνυµίας µιας εταιρείας µέσω των 

θετικών στάσεων για τη µάρκα εκ µέρους των πελατών-στόχων του εξωτερικού.  

 

Ο ρόλος του branding στις διεθνείς αγορές είναι τόσο σηµαντικός όσο και στις 

εγχώριες αγορές και στις διεθνείς λαµβάνει µια πρόσθετη διάσταση επειδή είναι η πιο 

εµφανής από τις δραστηριότητες της εταιρίας. Οι µάρκες επιτρέπουν στους πελάτες 

να προσδιορίζουν προϊόντα και υπηρεσίες που υπόσχονται συγκεκριµένα 

πλεονεκτήµατα όπως απόδοση, τιµή, ποιότητα και εικόνα, ενώ για την εταιρεία, 

παρέχουν διαφοροποίηση από τα προϊόντα του ανταγωνιστή και είναι ένας τρόπος να 

προσθέτουν αξία στο προϊόν. Για αυτούς τους λόγους οι µάρκες είναι εξαιρετικά 

πολύτιµες, επειδή παρέχουν πρόσβαση στις αγορές.  

 

Β. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ BRANDING 

 

Μία επιχείρηση που επιθυµεί να αναπτύξει τη δραστηριότητά της σε διεθνείς αγορές, 

πρέπει να λάβει συγκεκριµένες αποφάσεις για τη στρατηγική που θα ακολουθήσει 

αλλά και κάποιες τακτικές αποφάσεις αναφορικά µε τη σηµατοποίηση των προϊόντων 

της. 

 

Β.1. Σηµατοποίηση προϊόντων  

Η πρώτη στρατηγική απόφαση που καλείται να πάρει η επιχείρηση είναι η 

σηµατοποίηση (branded product) ή µη σηµατοποίηση (no brand) των προϊόντων της. 

Γενικότερα, η σηµατοποίηση των προϊόντων είναι προτιµότερη, καθώς σε µια 

παγκοσµιοποιηµένη αγορά όπου υπάρχει πρόσβαση σε πολλά παρόµοια αγαθά, 

υπάρχει η ανάγκη για διαφοροποίηση την οποία παρέχει ένα εµπορικό σήµα. 

Ενδεικτικά, µερικά από τα πλεονεκτήµατα της επιλογής σήµατος για το προϊόν είναι 

τα εξής (Αυλωνίτης, Λυµπερόπουλος, Τζαναβάρας, 2010):  

α) το σηµατοποιηµένο προϊόν (µάρκα) κατοχυρώνεται νοµικά έναντι των           

ανταγωνιστών και πιθανών αντιγραφών τους,  

β) ένα προϊόν µε σηµατοποίηση µπορεί να χρησιµοποιήσει την προσήλωση των 

πελατών στη µάρκα (brand loyalty) έτσι ώστε να δηµιουργηθεί ένα δίκτυο πιστών 

πελατών γύρω του,  
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γ)  η σηµατοποίηση του προϊόντος καθιστά δυνατή την τµηµατοποίηση των αγορών, 

αφού πλέον παρέχεται ένα επώνυµο προϊόν µε δυνατότητα δηµιουργίας 

διαφορετικών εκδοχών του για να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες 

διαφορετικών τµηµάτων της αγοράς,  

δ) η επιχειρησιακή εικόνα ωφελείται από τη χρήση επώνυµων προϊόντων, καθώς 

διευκολύνεται η δηµιουργία νέων µαρκών µε ευκολότερη αποδοχή από το 

καταναλωτικό κοινό.  

 

Αντιθέτως, τα οφέλη των προϊόντων χωρίς σηµατοποίηση (generic) είναι ότι 

απαιτούν πολύ µικρότερα κόστη παραγωγής, µάρκετινγκ και νοµικής προστασίας. 

Ωστόσο, για την εταιρεία που τα εξάγει ενέχει ο κίνδυνος να αποδυναµωθεί ο έλεγχος 

των πωλήσεων και η ποιότητα του προϊόντος. Ο λόγος είναι ότι στην παγκόσµια 

αγορά ένα προϊόν χωρίς διακριτή σηµατοποίηση µπορεί να συναντήσει ισχυρό 

ανταγωνισµό, ακριβώς επειδή δεν έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Αυτό καθιστά 

ακόµα πιο σαφές ότι τα σηµατοποιηµένα προϊόντα χαρακτηρίζονται από µεγαλύτερη 

καινοτοµία και ποιότητα (Αυλωνίτης, Λυµπερόπουλος και Τζαναβάρας, 2010). 

 

Β.2. Χρήση σήµατος παραγωγού ή διανοµέα 

 

Η δεύτερη στρατηγική απόφαση που καλείται να λάβει η επιχείρηση, εφόσον έχει 

επιλέξει να σηµατοποιήσει το προϊόν της, είναι το αν θα χρησιµοποιεί µόνο το δικό 

της σήµα ή θα παράγει προϊόντα που θα φέρουν το σήµα του διανοµέα. Εδώ 

προστίθεται και η επιλογή της δηµιουργίας ενός συνεργατικού brand (co-brand), το 

οποίο, σύµφωνα µε τους Leuthesser, Kohli and Suri (2003), αποτελεί τον συνδυασµό 

δύο ή περισσότερων γνωστών σηµάτων σε ένα µοναδικό σήµα. Η συγκεκριµένη 

επιλογή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, µε κυριότερους το µέγεθος και τη θέση 

της στην αγορά. 

 

 Μία ιδιωτική µάρκα (private brand) χρησιµοποιείται κυρίως όταν η εταιρεία που 

παράγει το προϊόν δεν είναι γνωστή, ενώ ο έµπορος είναι γνωστός και ισχυρός. Με 

την τακτική αυτή, το προϊόν µπορεί να διεισδύσει σε πολύ ανταγωνιστικές αγορές και 

να υπάρχει έλεγχος σε τµήµατα της αγοράς για µεγαλύτερο διάστηµα και µάλιστα 

χωρίς κόστη διαφήµισης (Onkvisit & Shaw, 1989). Τα µειονεκτήµατα ωστόσο είναι 
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ότι αντιµετωπίζει ισχυρό ανταγωνισµό στην τιµή και ότι δεν υπάρχει 

αποκλειστικότητα (exclusiveness) του προϊόντος στην αγορά. Όταν ο παραγωγός 

επιλέξει να σηµατοποιήσει το προϊόν του, µπορεί να αποκτήσει πιστούς πελάτες και 

έλεγχο στη διανοµή. Σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο απαιτούνται πόροι για 

προώθηση του προϊόντος, το οποίο συνεπάγεται αύξηση του κόστους και, συνεπώς, 

αύξηση της τιµής του. Για τον λόγο αυτό, η τακτική αυτή ακολουθείται κυρίως από 

εταιρείες µε µεγάλη οικονοµική δυνατότητα ή για προϊόντα που είναι ήδη γνωστά.  

 

 Η τελευταία περίπτωση της συνεργατικής σηµατοποίησης, αφορά στην περίπτωση 

όπου µία εθνική µάρκα εξάγεται σε µία διεθνή αγορά χρησιµοποιώντας ονοµασίες 

άλλων επώνυµων προϊόντων, τα οποία είναι ήδη εδραιωµένα στη διεθνή αγορά. Ο 

Keller (2008) ορίζει τη συνεργατική σηµατοποίηση ως τη χρήση δύο διαφορετικών 

µαρκών στο ίδιο προϊόν, µε σκοπό την ενίσχυση και των δύο µαρκών και την 

προσέγγιση νέων αγοραστικών κοινών. Ουσιαστικά, το co-branding αποτελεί ένα 

µακροπρόθεσµο συνδυασµό δύο επωνύµων προϊόντων, προς δηµιουργία µιας νέας 

µοναδικής µάρκας.  

 

Επίσης, ο Keller (2008) διακρίνει τα εξής πλεονεκτήµατα από τη δηµιουργία 

συνεργατικής επωνυµίας:  

α) δυνατότητα να επωφεληθεί η µία εταιρεία από την εµπειρία της άλλης,  

β) µειωµένα κόστη,  

γ) πιθανότητα να αποσπάσουν µεγάλο µερίδιο αγοράς και  

δ) αύξηση της αξίας των σηµάτων. 

 

 Ένα τελευταίο πλεονέκτηµα σύµφωνα µε τους Αυλωνίτη, Λυµπερόπουλο και 

Τζαναβάρα (2010) είναι ότι, λόγω της κυριαρχίας κάθε µάρκας σε άλλη κατηγορία 

αγοραστικού κοινού, µία συνδυασµένη µάρκα προσελκύει περισσότερους 

καταναλωτές. 

 

Παραδείγµατα co-branding υπάρχουν αρκετά και µάλιστα συχνά αφορούν µεγάλες 

παγκόσµιες επιχειρήσεις που επιδιώκουν να επωφεληθούν η µία από το αγοραστικό 

κοινό της άλλης. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η συνεργασία των εστιατορίων 

T.G.I. Friday’s µε την εταιρεία ουίσκι Jack Daniel’s από το 1997 έως σήµερα. Στα 
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εστιατόρια T.G.I. Friday’s σε ολόκληρο τον κόσµο υπάρχει ειδική κατηγορία στο 

µενού που αφορά πιάτα µε τη γεύση του ουίσκι Jack Daniel’s. Περιπτώσεις co-

branding υπάρχουν συχνά και στον χώρο της µόδας µε προσωρινό συνήθως 

χαρακτήρα, όπως, παραδείγµατος χάριν, η συνεργασία της Adidas µε την Stella 

McCartney ή οι συνεργασίες της H&M µε την Jimmy Choo και την Lanvin. 

 

Β.3. Μία µοναδική µάρκα ή πολλαπλές µάρκες 

 

Στη διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης έγκειται επίσης η απόφαση σχετικά µε τον 

αριθµό των µαρκών που θα χρησιµοποιήσει. Η συγκεκριµένη περίπτωση αφορά 

επιχειρήσεις που λανσάρουν περισσότερα του ενός προϊόντα. Πιο συγκεκριµένα, η 

επιχείρηση θα αποφασίσει εάν θα χρησιµοποιήσει µία επωνυµία για όλα τα προϊόντα 

της (umbrella brand) είτε εάν για κάθε προϊόν που προσφέρει θα δηµιουργήσει 

διαφορετική µάρκα (π.χ. P&G ή Unilever). Συνήθως, η τακτική της «οικογενειακής» 

επωνυµίας επιλέγεται για προϊόντα που έχουν σαν επωνυµία την επωνυµία της 

επιχείρησης (π.χ. Heinz, Kellogg’s, GAP) ή προϊόντα που χρησιµοποιούν την 

επωνυµία της επιχείρησης σε συνδυασµό µε µια άλλη επωνυµία (π.χ. τα προϊόντα της 

εταιρείας Johnson&Johnson που έχουν σχέση µε τη φροντίδα των παιδιών, Johnson’s 

bedtime ή Johnson’s soothing naturals, COSMOTE WHAT’S UP), ή και προϊόντα 

που συνδυάζουν µια κοινή µάρκα µε έναν άλλο διακριτικό τίτλο (π.χ. Nescafe Classic, 

Nescafe Gold Blend).  

 

Αντίθετα, η τακτική της επιλογής ξεχωριστών σηµάτων για τα διαφορετικά προϊόντα 

της επιχείρησης επιλέγεται συνήθως όταν η τελευταία στοχεύει σε διαφορετικά 

τµήµατα της αγοράς, αφού η επιλογή ξεχωριστών σηµάτων σηµαίνει ότι το προϊόν 

ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα εταιρικά προϊόντα. Βεβαίως, η επιλογή αυτή σχετίζεται µε 

το κατά πόσο τα προϊόντα µιας επιχείρησης σχετίζονται µεταξύ τους αλλά και το 

πόσο δυνατή είναι η «οικογενειακή» εµπορική επωνυµία. 

 

Β.4. Μία παγκόσµια µάρκα ή πολλές τοπικές/εθνικές µάρκες 

 

Μία ακόµα στρατηγική απόφαση που καλείται να πάρει η επιχείρηση είναι αυτή της 

δηµιουργίας ενός παγκόσµιου ή πολλών επιµέρους τοπικών εµπορικών σηµάτων. 
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Αρκετές εταιρείες επιλέγουν τη χρήση µιας µόνο εµπορικής επωνυµίας παγκοσµίως, 

µε τα οφέλη που αυτή συνεπάγεται. Άλλες επιλέγουν διαφορετικές επωνυµίες 

ανάλογα µε τις αγορές στις οποίες εισέρχονται, χωρίς όµως αυτό να έχει ως συνέπεια 

να µην ανταποκρίνονται στον όρο «παγκόσµια µάρκα». Κάποιοι συγγραφείς (De 

Burca, 2004) διακρίνουν και µια τρίτη περίπτωση, την τροποποίηση της µάρκας σε 

κάθε αγορά (brand modification). Σύµφωνα µε τον Kuvykaite (2010) και τον 

Hollensen (2004) στην περίπτωση διαφορετικών µαρκών, ακόµα και αν κάποιες από 

τις µάρκες τελικά δεν είναι επιτυχηµένες, αυτό δεν επηρεάζει το εταιρικό brand name. 

 

Αναµφίβολα και οι δύο στρατηγικές επιλογές έχουν πολλαπλά οφέλη για τις 

επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριµένα, η επιλογή ενός παγκόσµιου σήµατος ευνοεί τη 

δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας λόγω της αύξησης των πωλήσεων µε ταυτόχρονη 

τυποποίηση του προϊόντος. Επιπλέον, συµβάλλει στην επίτευξη µιας µοναδικής 

εικόνας του σήµατος (brand image) σε όλες τις αγορές στις οποίες απευθύνεται αλλά 

και διευκολύνει στην εισαγωγή του προϊόντος σε νέες αγορές καθιστώντας τη 

γρηγορότερη απ’ ότι εάν επιλέγονταν διαφορετικά σήµατα παγκοσµίως. Ταυτόχρονα, 

µε την επιλογή µιας εµπορικής επωνυµίας παγκοσµίως, η επιχείρηση ισχυροποιείται 

έναντι των ανταγωνιστών αφού προβάλλονται υψηλά εµπόδια εισόδου. 

 

B.4.A. Το ερώτηµα που τίθεται για επιλογή παγκόσµιας ή τοπικής στρατηγικής 

 

Το µεγαλύτερο ποσοστό των ερευνητών προβάλλει τα πλεονεκτήµατα της επιλογής 

ενός παγκόσµιου σήµατος, κυρίως από την άποψη ότι µειώνει σηµαντικά το κόστος 

συσκευασίας και διαφήµισης. Για παράδειγµα, ο Levitt, ο οποίος ήταν από τους 

πρώτους ερευνητές που ασχολήθηκαν µε το θέµα του διεθνούς branding, στη µελέτη 

του µε τίτλο “The globalization of markets” (1983) διατύπωσε την άποψη ότι οι 

µάρκες που είναι ίδιες παγκοσµίως και χαρακτηρίζονται από οµοιογένεια και από το 

ίδιο πρόγραµµα µάρκετινγκ σε όλες τις χώρες, είναι αυτές που µπορούν να 

χαρακτηριστούν «παγκόσµιες». Ο Levitt στηρίχθηκε στην άποψη ότι οι παγκόσµιοι 

καταναλωτές, παρ’ όλες τις πολιτισµικές τους διαφορές που συχνά είναι πολύ έντονες, 

τείνουν να µοιάζουν όλο και περισσότερο όσον αφορά στις καταναλωτικές 

προτιµήσεις τους (homogenized consumers). Η κινητήριος δύναµη για τη σύγκλιση 

αυτή θεωρεί πως είναι η τεχνολογία. Υποστήριξε µάλιστα ότι η σωστή στρατηγική 
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είναι να υπάρχει µία µοναδική µάρκα σε παγκόσµια κλίµακα µε τυποποιηµένα 

ποιοτικά προϊόντα σε σωστή τιµή, η οποία θα διατηρείται χαµηλή εξαιτίας της 

τυποποίησης και των οικονοµιών κλίµακας. ∆ιατυπώνει επίσης την –οµολογουµένως 

ρηξικέλευθη- άποψη ότι οι εποχές όπου υπήρχαν διαφορές στις προτιµήσεις και στις 

τιµές από χώρα σε χώρα έχουν παρέλθει και ότι η παγκοσµιοποίηση των αγορών 

είναι πλέον γεγονός.  

 

Ο Levitt αναγνωρίζει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στις 

διαφορετικές οµάδες ανθρώπων παγκόσµια, αλλά υποστηρίζει ότι αν οι επιχειρήσεις 

επιδιώκουν το µειωµένο κόστος και ταυτόχρονα την υψηλή ποιότητα µε ενδιαφέρον 

για την καταλληλότητα του προϊόντος στις ξένες αγορές, τότε οι παγκόσµιοι 

καταναλωτές θα προτιµήσουν τα δικά τους προϊόντα. Σε ανάλογα συµπεράσµατα είχε 

καταλήξει και ο Buzzell (1968) ο οποίος ήταν από τους πρώτους που έθεσε το 

ερώτηµα του ποια είναι τα στοιχεία που πρέπει να τυποποιηθούν όταν πρόκειται για 

διεθνείς µάρκες, αλλά και οι Aaker & Joachimsthaler (1999) και Kapferer (2008). 

Όπως υποστήριξε ο Kapferer (2008), αυτό που υπαγορεύει τη δηµιουργία 

παγκόσµιων σηµάτων είναι το µειωµένο κόστος, δηλαδή η πλευρά του παραγωγού 

παρά η πλευρά της ζήτησης. 

 

Αρκετοί νεότεροι ερευνητές έχουν παρατηρήσει και δέχονται την ύπαρξη των 

τοπικών brands (De Chernatony, 1995, Douglas, Craig and Nijssen, 2001) και 

υποστηρίζουν τη στρατηγική των τοπικών ή εθνικών επωνυµιών. Οι Shuiling and 

Kapferer (2004) ορίζουν τις τοπικές εµπορικές επωνυµίες ως επωνυµίες που 

χρησιµοποιούνται σε έναν δεδοµένο και περιορισµένο τόπο ή χώρα. Οι ίδιοι 

συνιστούν µάλιστα τη δηµιουργία τοπικών σηµάτων και µάλιστα ταυτόχρονα µε τη 

χρήση παγκόσµιων, ώστε να βελτιστοποιηθεί η απόδοση του χαρτοφυλακίου 

σηµάτων. Πιο συγκεκριµένα, προβάλλουν ως πλεονέκτηµα τη µεγαλύτερη ευελιξία 

που δείχνουν τα τοπικά σήµατα στις αγορές, αναφορικά µε την ικανότητά τους να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τοπικών καταναλωτών και την ευελιξία που έχουν 

αναφορικά µε την τιµολόγηση. Η ευελιξία τιµολόγησης οφείλεται στο ότι δεν 

υπάρχει περιθώριο σύγκρισης της τιµής της ίδιας µάρκας σε διαφορετικές αγορές και 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως σηµαντικό εργαλείο αύξησης των κερδών, 
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διαφοροποιώντας την τιµή στα τµήµατα-περιοχές όπου το προϊόν έχει µεγαλύτερη 

δύναµη.  

 

Ωστόσο, οι τοπικές µάρκες διαθέτουν και άλλο ένα ισχυρό πλεονέκτηµα: Μπορούν 

εύκολα να ανατοποθετηθούν ώστε να προσαρµοστούν σε νέες συνθήκες, όπως είναι 

για παράδειγµα η αλλαγή των προτιµήσεων των καταναλωτών, η είσοδος νέων 

ανταγωνιστών αλλά και οι κίνδυνοι παγκοσµίου επιπέδου. Αντίθετα, ένα παγκόσµιο 

σήµα δεν µπορεί να ανατοποθετηθεί παρά µε παγκόσµια προσαρµογή στη νέα 

κατάσταση. Μάλιστα, όσον αφορά τους κινδύνους που αντιµετωπίζει µια παγκόσµια 

µάρκα, η σηµασία τους µεγεθύνεται λόγω του σηµαντικού ρόλου του διαδικτύου στη 

διάδοση των γεγονότων. Είναι φανερό λοιπόν ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιλογή 

πολλών τοπικών επωνυµιών προφυλάσσει την επιχείρηση. Στα πλεονεκτήµατα των 

τοπικών εµπορικών σηµάτων, σύµφωνα µε τους Schuiling and Kapferer (2004) 

συγκαταλέγονται επίσης η ανταπόκριση σε ανάγκες τµηµάτων καταναλωτών που 

είναι µοναδικά σε συγκεκριµένες χώρες, αλλά και η γρήγορη είσοδος σε νέες αγορές, 

χωρίς να απαιτούνται µεγάλες επενδύσεις όπως εάν επιλεγόταν ένα παγκόσµιο σήµα. 

Ωστόσο, άλλες µελέτες (Eckhardt, 2005) έδειξαν ότι συχνά η τοπική µάρκα µπορεί 

να είναι λιγότερο ευέλικτη από µία παγκόσµια µάρκα, διότι περιορίζεται από τις 

αντιλήψεις των καταναλωτών για την προϊοντική της κατηγορία.  

 

Όπως αναφέραµε, το ισχυρότερο πλεονέκτηµα που προκύπτει από την επιλογή µιας 

παγκόσµιας µάρκας είναι η µείωση του κόστους από τις οικονοµίες κλίµακας. Αυτό 

ακριβώς είναι ταυτόχρονα το σηµείο στο οποίο υστερούν οι τοπικές µάρκες. Με λίγα 

λόγια, λόγω των µικρών όγκων πωλήσεων που µπορούν να επιτευχθούν σε τοπικό 

επίπεδο απουσιάζουν οι οικονοµίες κλίµακας.  

 

Β.4.Β. Ο ρόλος της κουλτούρας  

 

Η σηµασία της κουλτούρας έχει εκτεταµένα µελετηθεί αναφορικά µε την επίδρασή 

της στις καταναλωτικές προτιµήσεις, όµως ο ρόλος της στο διεθνές µάρκετινγκ 

αποκτά ακόµα µεγαλύτερη σηµασία στη σηµερινή εποχή, όπου οι επιλογές είναι 

σαφώς πολύ περισσότερες, οι απαιτήσεις όλων πολύ µεγαλύτερες και οι ρυθµοί 

αλλαγής αλµατώδεις, λόγω της παγκοσµιοποίησης. Στο άκρως ανταγωνιστικό αυτό 
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περιβάλλον, οι επιχειρήσεις χρειάζονται ισχυρό branding, το οποίο όµως θα 

ανταποκρίνεται στην κουλτούρα των χωρών στις οποίες θα υπάρχει. Για το λόγο 

αυτό πρέπει να µελετούν βαθιά την κουλτούρα της χώρας µε την οποία επιθυµούν να 

ξεκινήσουν εµπορική δραστηριότητα, αφού αυτή επεµβαίνει σε όλες τις 

δραστηριότητες µάρκετινγκ από το ίδιο το προϊόν έως τη διανοµή και την 

τιµολόγηση και τελικά αποτελεί καθοριστικό στοιχείο επιτυχίας ή αποτυχίας στο 

διεθνές µάρκετινγκ (Cateora et al., 2010). Κατά τους Cleveland and Laroche (2007) η 

κουλτούρα είναι ο σηµαντικότερος παράγοντας των στάσεων και συµπεριφορών των 

καταναλωτών και κατά συνέπεια είναι οι ίδιες οι ανάγκες των καταναλωτών. 

 

Aν και οι παγκόσµιες µάρκες είναι θεµιτές λόγω των οικονοµιών κλίµακας που 

προκαλούν, η σχέση τους µε τους καταναλωτές δεν είναι πάντα σαφής. Ορισµένοι 

ερευνητές υποστηρίζουν ότι όταν οι µάρκες αντανακλούν διαφορές στην κουλτούρα, 

είναι πιθανότερο να αναπτύξουν ισχυρότερες σχέσεις µε τους καταναλωτές 

παγκόσµια (Batra et al., 2000, Craig and Douglas, 2000). Με εκτίµηση των 

πολιτισµικών διαφορών είναι εφικτός µεγαλύτερος βαθµός τοπικοποίησης, µε 

συνέπεια πιο επικερδείς και µακροπρόθεσµες σχέσεις µε τους καταναλωτές (Douglas 

and Craig, 1997). 

 

Αναµφίβολα, το διεθνές branding θα ωφελούνταν περισσότερο από µία 

οµογενοποίηση των ξεχωριστών κουλτούρων, σαν αυτή που υποστήριξε ο Levitt (και 

ακόµη πρωτύτερα ο Buzzell το 1968) αφού θα ήταν πολύ ευκολότερη η προσέγγιση 

των καταναλωτών. Για το λόγο αυτό, θεωρούµε ότι οι διαφορές κουλτούρας είναι 

ανασταλτικός παράγοντας στη διαχείριση της εµπορικής επωνυµίας. Σύµφωνα µε τον 

Ronen (1986), η κουλτούρα επιτελεί πολύ σηµαντικό ρόλο στη διαχείριση της 

εµπορικής επωνυµίας στο διεθνές περιβάλλον, καθώς είναι αναγκαία η προσαρµογή 

του µίγµατος µάρκετινγκ στις διαφορετικές αγοραστικές συνήθειες και στα 

διαφορετικά δηµογραφικά τµήµατα για να µπορέσει να διατηρηθεί το συγκριτικό 

πλεονέκτηµα που προκύπτει από τις οικονοµίες κλίµακας, την κινητικότητα του 

εργατικού δυναµικού και τη µετακίνηση δεξιοτήτων (Barron and Hollingshead, 2004). 

Το αν θα ακολουθηθεί τελικά η στρατηγική του ενός παγκόσµιου σήµατος ή των 

πολλών τοπικών σηµάτων, εξαρτάται από το βαθµό ανταπόκρισης του µίγµατος 

µάρκετινγκ στην κουλτούρα κάθε κράτους. 
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Κουλτούρα είναι κατά τους Bates and Plog (1990) «το σύστηµα κοινών πεποιθήσεων, 

αξιών, συνηθειών και συµπεριφορών που τα µέλη της κοινωνίας χρησιµοποιούν για 

να αντιµετωπίσουν τον κόσµο και που µεταδίδεται από γενιά σε γενιά µέσω της 

µάθησης». Παροµοίως, κατά την Tung (2008) η κουλτούρα αποτελεί «ένα σύνολο 

αξιών, τελετουργιών, συµβόλων, πεποιθήσεων και διαδικασιών σκέψης το οποίο 

µαθαίνουν και µοιράζονται οι άνθρωποι και µεταδίδεται από γενιά σε γενιά». Η 

κουλτούρα πάντως αποτελεί τη βάση στην οποία στηρίζεται η κοινωνία για να 

ανταποκριθεί σε εσωτερικά και εξωτερικά γεγονότα (Cateora et al., 2010).  

 

Είναι φανερό ότι κάθε κουλτούρα έχει διαφορετικά όρια και πρότυπα που 

λειτουργούν σαν µηχανισµοί ελέγχου. Σύµφωνα µε τη θεωρία ιεράρχησης των 

αναγκών του Maslow, οι ανάγκες όλων διακρίνονται σε 5 κατηγορίες: α) 

φυσιολογικές (π.χ. φαγητό, ύπνος), β) ασφαλείας, γ) κοινωνικές, δ) ανάγκες 

αυτοεκτίµησης και αναγνώρισης από τους άλλους, και ε) ανάγκη για 

αυτοπραγµάτωση. Ο Maslow υποστήριξε ότι για να θελήσει ο άνθρωπος να 

ικανοποιήσει κάθε µία κατηγορία, πρέπει πρώτα να έχουν εκπληρωθεί οι 

προηγούµενες. Επίσης, ο βαθµός παρακίνησης σε έναν άνθρωπο να ικανοποιήσει τις 

ανάγκες του έχει άµεση σχέση µε το κατά πόσο έχουν ικανοποιηθεί αυτές. Με λίγα 

λόγια, το κριτήριο παρακίνησης είναι το κατά πόσο η ανάγκη είναι ανικανοποίητη.  

 

Εφόσον οι φυσιολογικές ανάγκες είναι οι ίδιες σε όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα 

από τον τόπο διαµονής τους, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι αυτό που κάνει τις 

κουλτούρες να διαφέρουν είναι οι κοινωνικές ανάγκες, το κατά πόσο δηλαδή 

ανταποκρινόµαστε στο πρότυπο της κοινωνίας ώστε να ανήκουµε εκεί. 

 

Το µοντέλο που χρησιµοποιήθηκε εκτενέστερα για την ανάλυση των πολιτισµικών 

διαφορών είναι το µοντέλο του Geert Hofstede (1980, 2001, 2005), το οποίο έχει 

χρησιµότητα κατά τη διαµόρφωση του προγράµµατος µάρκετινγκ αλλά και για τη 

διαχείριση της εµπορικής επωνυµίας, αφού χρησιµοποιήθηκε για να εξηγήσει τις 

έννοιες της προσωπικότητας και της ταυτότητας και κατά συνέπεια τις διαφορές στη 

στρατηγική διαχείριση της εµπορικής επωνυµίας. Ο Hofstede αντιµετώπισε τις 

πολιτισµικές αξίες ως µέρος του καταναλωτή και όχι σαν παράγοντα εξωτερικού 
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περιβάλλοντος (de Mooij and Hofstede, 2010) και ανάλυσε τις νοητικές 

(πνευµατικές) διαδικασίες, δηλαδή τον τρόπο µε τον οποίο χειρίζεται τις πληροφορίες 

ο καταναλωτής, αλλά και τις κοινωνικές διαδικασίες, τον τρόπο δηλαδή µε τον οποίο 

σχετίζεται µε τους συνανθρώπους του. Οι δύο τελευταίες είναι που επηρεάζουν την 

επικοινωνία στο µάρκετινγκ.  

 

Το µοντέλο του Hofstede διαχωρίζει την κουλτούρα σε πέντε διαστάσεις (De Mooij 

and Hofstede, 2010):  

 

Α) Tην κοινωνική ανισότητα που µετράται µε τον δείκτη απόστασης εξουσίας 

(Power Distance Index, PDI). Η διάσταση αυτή αντανακλά τον βαθµό στον οποίο 

σε µια κουλτούρα η θεσµική και οργανωτική δύναµη µοιράζεται ή, διαφορετικά, τον 

βαθµό στον οποίο τα λιγότερα ισχυρά µέλη της κοινωνίας πιστεύουν ότι η δύναµη 

είναι κατανεµηµένη άνισα. Κουλτούρες σε θερµά κλίµατα, µε µεγάλο πληθυσµό και 

άνιση κατανοµή πλούτου, παρουσιάζουν υψηλό PDI και είναι πιο ιεραρχικές. 

Αντίθετα αν ο PDI είναι χαµηλός, έχει µικρή σηµασία η ιεραρχική θέση που κατέχει 

κάποιος αφού θεωρείται ότι αυτή εύκολα αλλάζει. Αυτός ο δείκτης µας πληροφορεί 

για την εξάρτηση των σχέσεων σε µια χώρα και έχει άµεση εφαρµογή στο 

µάρκετινγκ, καθώς σε χώρες µε υψηλό PDI συνήθως υπάρχει ανάγκη για επώνυµα 

διεθνή προϊόντα πολυτελείας, τα οποία µπορούν να καταστήσουν ακόµα πιο σαφή τη 

θέση αυτού που τα κατέχει. 

 

Β) Την αντίληψη περί θηλυκότητας (masculinity/femininity index). Περιγράφει 

τον βαθµό στον οποίο µια κουλτούρα αξιολογεί συµπεριφορές, όπως η ποιότητα ζωής 

και η απόκτηση πλούτου. Η διάσταση αυτή αντανακλά την ύπαρξη ευκαιριών για 

κέρδη, αυτοπραγµάτωση, προαγωγή και αναγνώριση (ανδρισµός-masculinity), αλλά 

και τις δυνατότητες συνεργασίας, καλών εργασιακών σχέσεων µε την ηγεσία και τις 

συνθήκες ασφάλειας των εργαζόµενων (θηλυκότητα-femininity). Σε κουλτούρες 

ανδρισµού, κυρίως σε χώρες µε θερµό κλίµα, υπάρχει πίστη στη φιλοδοξία και το 

κατόρθωµα µε συµπεριφορές σχετικές µε αυτήν του άνδρα, µε διακριτές προσδοκίες 

ανάµεσα σε ανδρικούς και γυναικείους ρόλους. Τα άτοµα επιδιώκουν υψηλές υλικές 

απολαβές και η ανέλιξη των γυναικών στην ιεραρχία είναι περιορισµένη. Η 

ανισότητα θεωρείται ευεργεσία και οι ρόλοι είναι ξεκάθαροι και διαφοροποιηµένοι. 
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Η ηγεσία είναι δογµατική και αποφασιστική, αποκοµµένη από την οµάδα. Αντιθέτως, 

σε κουλτούρες θηλυκότητας, υπάρχει πίστη στην ποιότητα, στη βοήθεια προς τον 

αδύναµο συνάνθρωπο, προτιµάται η ισότητα, τα δυο φύλα µοιράζονται το ίδιο 

επίπεδο απασχόλησης και εξέλιξης, οι συγκρούσεις λύνονται µε διαπραγµατεύσεις 

και συµβιβασµό, η ηγεσία είναι λιγότερο ορατή και αναζητά συναινέσεις. Η παρούσα 

διάσταση έχει άµεση εφαρµογή στο branding καθώς σε µια κοινωνία που 

χαρακτηρίζεται ανδρική, υπάρχει ανάγκη για προϊόντα πολυτελείας, τα οποία είναι 

µέσο επίδειξης της επιτυχίας.  

 

Γ) τη σχέση µεταξύ ατόµου και οµάδας (individualism/collectivism index - IDV). 

Περιγράφει τον βαθµό στον οποίο µια κουλτούρα βασίζεται και υποτάσσεται στο 

άτοµο ή την οµάδα. Η ατοµικότητα ανήκει σε κοινωνίες, όπου οι δεσµοί µεταξύ των 

ανθρώπων είναι χαλαροί και ο καθένας πιστεύει ότι οφείλει να εξασφαλίζει τον ίδιο 

τον εαυτό του και όπου η αξία της αυτοέκφρασης αποτελεί µέσο επίλυσης 

προβληµάτων, ενώ για την επίλυση των διαπροσωπικών προβληµάτων 

χρησιµοποιούνται στρατηγικές αντιπαράθεσης. Από την άλλη, η συλλογικότητα 

ανήκει σε κοινωνίες στις οποίες οι άνθρωποι είναι ενσωµατωµένοι σε δυνατές, 

συνεκτικές οµάδες, οι οποίες µε αντάλλαγµα την πίστη παρέχουν προστασία στα 

µέλη τους. Σε περιπτώσεις διαφωνίας, τα µέλη της συλλογικής κουλτούρας 

χρησιµοποιούν την αποφυγή ως ενδιάµεση τεχνική. Κουλτούρες µε µεγάλη 

οικονοµική ανάπτυξη και ψυχρό κλίµα, τείνουν να είναι ατοµικιστικές, ενώ βρέθηκε 

και αρνητική συσχέτιση µεταξύ Απόστασης – ∆ύναµης και Ατοµικότητας – 

Συλλογικότητας. Η διάσταση αυτή έχει άµεση σχέση µε τη διαφηµιστική στρατηγική 

που θα ακολουθηθεί: σε µία κουλτούρα ατοµικιστική ο ρόλος της διαφήµισης είναι 

να πείσει ενώ σε µια κουλτούρα οµαδική ο ρόλος της είναι να δηµιουργήσει πρώτα 

εµπιστοσύνη. 

 

∆) τους τρόπους αντιµετώπισης της αβεβαιότητας (uncertainty avoidance index, 

UAI). Αναφέρεται στον βαθµό που τα µέλη της κουλτούρας αισθάνονται 

απειλούµενα από αµφιλεγόµενες, αβέβαιες καταστάσεις και προσπαθούν να 

απαλλαγούν από αυτές, εγκαθιστώντας περισσότερες δοµές. Αυτές οι κουλτούρες 

προτιµούν ν’ αποφεύγουν την αβεβαιότητα, επιθυµούν τη συναίνεση και υπάρχει 

προτίµηση στους τυπικούς κανόνες. Τα άτοµα επειδή αισθάνονται ότι απειλούνται, 
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είναι ανασφαλή και επιδιώκουν τη σταθερότητα µε παραχώρηση εξουσίας στις αρχές. 

Κουλτούρες µε χαµηλό δείκτη αµυντικής αβεβαιότητας δείχνουν υψηλή ανοχή στην 

αβεβαιότητα την απόκλιση από το σύνηθες και τη διαφωνία, πιστεύουν στην 

παραδοχή διαφορετικών απόψεων, στην ανάληψη ρίσκου και στην προσπάθεια νέων 

άγνωστων πραγµάτων. Αναφορικά µε τη σηµασία της διάστασης αυτής για το διεθνές 

µάρκετινγκ, είναι πραγµατικότητα ότι οι κουλτούρες που αντιστέκονται στην αλλαγή 

δυσχεραίνουν σηµαντικά την είσοδο νέων µαρκών και καινοτόµων προϊόντων και 

αποτελούν εµπόδιο για το µάρκετινγκ τους. Στην περίπτωση αυτή για να επιτευχθεί η 

είσοδος στην αγορά οι επιχειρήσεις πρέπει είτε να περιµένουν, είτε να προκαλέσουν 

οι ίδιες την αλλαγή στα στοιχεία αυτά της κουλτούρας που την εµποδίζουν (Cateora 

et al., 2010).  

  

Βεβαίως ακόµα και σε τέτοιες κουλτούρες µε υψηλή αποφυγή της αβεβαιότητας, 

ενδέχεται το προϊόν που θα εισαχθεί να έχει συνάφεια µε ένα προϊόν που ήδη υπάρχει 

στις αγορές αυτές και συµπίπτει µε την κουλτούρα σε αρκετά σηµεία, οπότε δεν 

χρειάζεται να προκληθεί αλλαγή, αφού υπάρχει «πολιτισµική ταύτιση» (cultural 

congruence). 

 

Ε) τον µακροπρόθεσµο ή βραχυπρόθεσµο προσανατολισµό. Αποτελεί τον βαθµό 

κατά το οποίο µια κοινωνία έχει προοπτική προσανατολισµένη στο µέλλον ή 

βραχυπρόθεσµο τρόπο σκέψης. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η διάσταση αυτή δεν υπήρχε 

στο αρχικό έργο του Hofstede αλλά προστέθηκε στην αναθεώρηση του βιβλίου του 

έπειτα από 30 περίπου χρόνια. Η διάσταση αυτή έχει σηµασία όταν το προϊόν είναι 

για παράδειγµα διαρκές ή ακόµα και για προϊόντα τεχνολογίας. 

 

Το µοντέλο µετράει σε κλίµακα από το 0 έως το 100 κάθε διάσταση για 76 χώρες. Αν 

και η πρώτη µελέτη του Hofstede έγινε τη δεκαετία του 1970, πολλά από τα 

αποτελέσµατά της ισχύουν ακόµα όπως αποδεικνύεται από τις µετέπειτα µελέτες του 

έως και το 2005.  

 

Η σηµασία της προηγούµενης µελέτης του Hofstede είναι µεγάλη για το διεθνές 

branding. Πιο συγκεκριµένα, γίνεται εµφανές ότι στις κουλτούρες µε υψηλή 

ατοµικότητα αποδίδονται στις µάρκες κάποια χαρακτηριστικά, αναφερόµενα σαν 
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«προσωπικότητες» που διαφέρουν ανάλογα µε την κουλτούρα, ακόµα και αν 

πρόκειται για το ίδιο brand. Αυτό σηµαίνει ότι όταν µία εταιρεία επιλέγει µία  

παγκόσµια επωνυµία για το προϊόν της, αυτό δεν σηµαίνει απόλυτα ότι στο µυαλό 

των καταναλωτών ανά χώρα θα έχει ακριβώς τον ίδιο χαρακτηρισµό, πολύ 

περισσότερο δε τον χαρακτηρισµό που επιθυµεί η επιχείρηση, ακόµα και αν η 

τελευταία προσπαθεί να δώσει το ίδιο µήνυµα για το προϊόν της σε όλες τις αγορές. 

Αντιλαµβανόµαστε λοιπόν ότι οι καταναλωτές αποδίδουν «προσωπικότητες» στο 

προϊόν, για να το προσαρµόσουν στις πολιτισµικές τους αξίες. Για παράδειγµα, όπως 

αναφέρθηκε προηγουµένως, σε χώρες µε υψηλό PDI προτιµούνται µάρκες 

πολυτελείας και στις ίδιες χώρες το διεθνές brand συνδέεται µε το κύρος. Αντίστοιχα, 

σε κουλτούρες µε χαµηλό δείκτη αποφυγής αβεβαιότητας επιλέγονται χαρακτηρισµοί 

όπως «καινοτόµο» και «διαφορετικό» ενώ σε κουλτούρες µε υψηλό δείκτη 

αβεβαιότητας επιλέγονται χαρακτηρισµοί όπως «φιλικός» και «αξιόπιστος». Επίσης, 

όπως απέδειξαν οι Eisingenrich and Rubera (2010), οι µάρκες που χαρακτηρίζονται 

από καινοτοµία και που ανταποκρίνονται στην εικόνα που έχουν οι καταναλωτές για 

τον εαυτό τους είναι σωστοί τρόποι για κουλτούρες ατοµικιστικές µε βραχυπρόθεσµο 

προσανατολισµό και χαµηλό PDI. 

 

Η µελέτη του Hofstede καταδεικνύει και µία ακόµα σηµαντική παράµετρο για το 

διεθνές branding: την ανάγκη για συνοχή εκ µέρους των πολυεθνικών επιχειρήσεων 

όσον αφορά τις µάρκες και τη διαφήµισή τους, που προκύπτει από την ανάγκη 

τυποποίησης και εκφράζεται µε ένα ενιαίο σήµα και ενιαία διαφήµιση. Η συνοχή 

ωστόσο, ίσως ανταποκρίνεται στις κουλτούρες µε υψηλή ατοµικότητα, όχι όµως και 

στις συλλογικές κουλτούρες και αυτό δείχνει ότι δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν 

όλες µε τον ίδιο τρόπο. 

 

Ενώ λοιπόν, σε χώρες µε κουλτούρα που χαρακτηρίζεται από ατοµικότητα οι µάρκες 

δηµιουργούνται προσδίδοντας αφηρηµένες έννοιες και χαρακτηριστικά στα προϊόντα, 

σε χώρες µε συλλογικότητα σηµασία δίνεται στο να υπάρχουν συγκεκριµένα 

χαρακτηριστικά προϊόντος. Για παράδειγµα, στην Αµερική, χώρα µε παραδοσιακά 

ατοµικιστική κουλτούρα, οι διαφηµίσεις προβάλλουν µάρκες προϊόντων ενώ στην 

Ιαπωνία, χώρα µε παραδοσιακά συλλογική κουλτούρα, οι διαφηµίσεις προβάλλουν 
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τα εταιρικά brand names ώστε να εµπνεύσουν εµπιστοσύνη στον καταναλωτή (De 

Mooij and Hofstede, 2010). 

 

Στο σηµείο αυτό έρχεται να προστεθεί ως παράγοντας επιλογής παγκόσµιων µαρκών, 

ο κοσµοπολίτικος τρόπος ζωής (cosmopolitanism) των καταναλωτών της αγοράς που 

απευθυνόµαστε. Οι καταναλωτές µε κοσµοπολίτικο τρόπο ζωής είναι «ανοιχτόµυαλα 

άτοµα των οποίων ο προσανατολισµός στην κατανάλωση διαπερνά οποιαδήποτε 

κουλτούρα ή κοινότητα και που εκτιµούν την ποικιλοµορφία, συµπεριλαµβανόµενης 

της δοκιµής προϊόντων και υπηρεσιών από µια πληθώρα χωρών» (Riefler and 

Diamantopoulos, 2006). Εποµένως, εάν οι παγκόσµιες µάρκες θεωρούνται λιγότερο 

αυθεντικές από τις τοπικές, τότε οι κοσµοπολίτες καταναλωτές θα επιλέγουν 

περισσότερο τα τοπικά προϊόντα (Thompson, Rindfleisch and Arsel, 2006). 

 

Οι παγκόσµιες µάρκες θεωρούνται επίσης σύµβολα της παγκοσµιοποίησης και του 

υλιστικού τρόπου ζωής, οπότε πρέπει να συνδεθούν µε τις αντιλήψεις για την 

παγκοσµιοποίηση από τις διαφορετικές χώρες (Witkowski, 2005). Έρευνα των Bauer, 

Exler and Bronk (2006) έδειξε ότι από τις αναπτυσσόµενες χώρες και τις χώρες σε 

κατάσταση µετάβασης οι παγκόσµιες µάρκες θεωρούνται ως ποιοτικές και δείχνουν 

έναν ανώτερο τρόπο διαβίωσης αλλά ταυτόχρονα είναι ακριβές, ενώ για τις 

αναπτυγµένες χώρες θεωρούνται σύµβολα της παγκοσµιοποίησης και τους 

αποδίδεται, για το λόγο αυτό, αρνητική σηµασία.  

 

Β.4.Γ. Η στρατηγική glocalization  

 

Λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις προαναφερθείσες πολιτισµικές διαφορές που διέκρινε ο 

Hofstede είναι εµφανές ότι αν οι εταιρείες ακολουθήσουν τη στρατηγική της 

δηµιουργίας ενός µόνο παγκόσµιου σήµατος, δεν θα έχουν εκµεταλλευτεί πλήρως 

όλες τις δυνατότητες για επέκταση σε διεθνείς αγορές. Εποµένως, όπως αρκετοί 

ερευνητές διαπίστωσαν, µία στρατηγική µίξης του παγκόσµιου και του τοπικού 

στοιχείου ίσως είναι προτιµότερη. 

 

Ο όρος «glocalization» προέρχεται από τη µίξη των όρων “globalization” 

(παγκοσµιοποίηση) και “localization” (τοπικοποίηση) και χρησιµοποιήθηκε για 
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πρώτη φορά από τον Robertson (1995), σε µια προσπάθεια απόδοσης του ιαπωνικού 

όρου “dochakuka” που περιέγραφε αρχικά την προσαρµογή αγροτικών µεθόδων σε 

τοπικά δεδοµένα ενώ αργότερα, µετά τη δεκαετία του 1980, χρησιµοποιήθηκε από 

τους Ιάπωνες για να περιγράψει το άτοµο, την επιχείρηση ή τον οργανισµό που 

«σκέφτεται παγκόσµια και δρα τοπικά» (think globally, act locally). Από τον 

Friedman (1999) περιγράφεται ως «η ικανότητα µιας κουλτούρας όταν ενσωµατώνει 

άλλες κουλτούρες, να απορροφά τις επιρροές που φυσικά επέρχονται σε αυτήν και 

µπορούν να την εµπλουτίσουν, να αντιστέκεται σε αυτά τα στοιχεία που είναι 

εντελώς ξένα προς αυτήν και να διαµερίζει αυτά που, αν και είναι διαφορετικά, 

µπορεί εντούτοις να τα αποδεχτεί και να τα γιορτάσει.». Στα ελληνικά, ο όρος 

“glocalization” έχει αποδοθεί ως «παγκοσµιοτοπικοποίηση» (Seel O. I., 2008).  

 

Η έννοια “glocalization” στο διεθνές branding αναφέρεται στο προϊόν που έχει 

σχεδιαστεί για την παγκόσµια αγορά αλλά έχει προσαρµοστεί στις ανάγκες των 

επιµέρους τοπικών αγορών, µε τροποποίηση συγκεκριµένων στοιχείων του ώστε να 

ταιριάζει σε µία συγκεκριµένη χώρα. Ωστόσο, από κάποιες κουλτούρες η έννοια αυτή 

είναι ταυτόσηµη µε τον εξαµερικανισµό, καθώς αποτελεί τακτική που εφάρµοσαν 

κυρίως αµερικανικές επιχειρήσεις, και κατά συνέπεια από κουλτούρες εκ διαµέτρου 

αντίθετες από την αµερικανική εκλαµβάνεται συχνά ως απειλή. 

 

Η στρατηγική που πρότεινε ο Levitt, δηλαδή της τυποποίησης των ενεργειών 

µάρκετινγκ δεν είναι πάντοτε η άριστη. Σύµφωνα µε τον Kotler (2009), οι 

περισσότερες από τις ενέργειες µάρκετινγκ είναι πιο αποδοτικές αν προσαρµοστούν 

στα τοπικά δεδοµένα κάθε αγοράς και τα στελέχη µάρκετινγκ οφείλουν να γνωρίζουν 

πώς το προϊόν τους ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καταναλωτών σε κάθε αγορά.  

 

Οι Schiffman and Kanuk (2009) διακρίνουν πέντε επιµέρους στρατηγικές µάρκετινγκ, 

τις οποίες µπορεί να ακολουθήσει µια επιχείρηση που αναπτύσσεται στις διεθνείς 

αγορές. Αυτές απεικονίζονται παρακάτω στον πίνακα 1. Η επιχείρηση, όπως φαίνεται 

από τον πίνακα, µπορεί να επιλέξει την τυποποίηση ή την τοπικοποίηση για την 

επικοινωνιακή στρατηγική ή το προϊόν ή το συνδυασµό τους, δηµιουργώντας µια 

στρατηγική που µπορεί να κυµανθεί από παγκόσµια έως τοπική ενώ στο ενδιάµεσο 

και στην τελευταία σειρά είναι οι τρεις στρατηγικές glocal. Η διαφορά της τελευταίας 
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σειράς (στρατηγική GLOCAL) και του προτελευταίου κελιού (στρατηγική local) 

είναι ότι στη µεν πρώτη η επιχείρηση «σκέφτεται και δρα τοπικά» ενώ στη δεύτερη 

σκέφτεται παγκόσµια αλλά ενεργεί τοπικά, χρησιµοποιώντας την εµπειρία από την 

παγκόσµια διαχείριση της εµπορικής επωνυµίας, συνδυάζοντάς την µε τοπικά 

στοιχεία έτσι ώστε να απευθύνεται στις τοπικές αγορές. Ουσιαστικά, η 

παγκοσµιοτοπικοποίηση παρέχει κάτι το παγκόσµιο (µάρκα, προϊόν κλπ) ενώ 

λαµβάνει υπόψη τοπικά στοιχεία, ενώ η τοπικοποίηση αφορά την πλήρη προσαρµογή 

του προϊόντος στην τοπική κουλτούρα. Αντίστοιχα, ο Kapferer (2005) κατέληξε σε 

παρόµοια συµπεράσµατα διακρίνοντας όµως επτά στρατηγικές που κυµαίνονται από 

την παντελή έλλειψη προσαρµογής έως την πλήρη υιοθέτηση προσαρµογής στη 

στρατηγική του προϊόντος. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Τυποποιηµένη 

(Standardized) 

Προσαρµοσµένη στα 

τοπικά δεδοµένα 

(localized) 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ 

(standardized) 

Παγκόσµια 

(global): ενιαίο 

προϊόν/ ενιαίο 

µήνυµα 

Παγκόσµια-τοπική 

(glocal): Ενιαίο 

προϊόν/ 

προσαρµοσµένο 

µήνυµα 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΣΕ 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΟΠΟ (localized) 

Παγκόσµια-

τοπική (glocal): 

Προσαρµοσµένο 

προϊόν/ενιαίο 

µήνυµα 

Τοπική (local): 

προσαρµοσµένο 

προϊόν/ 

προσαρµοσµένο 

µήνυµα 

 

Στρατηγική GLOCAL : 

προσαρµοσµένο προϊόν/ προσαρµοσµένο 

µήνυµα 

Πίνακας 1: 5 στρατηγικές µάρκετινγκ για διεθνείς αγορές, Schiffman and Kanuk, 2009 

 

Με λίγα λόγια, η στρατηγική glocalization τυποποιεί κάποια στοιχεία και εντοπίζει 

κάποια άλλα έτσι ώστε να υπάρξει η µέγιστη δυνατή επιτυχία παγκόσµια από τον 
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συγκερασµό των µεθόδων. Ο Kotler διακρίνει τα παρακάτω πλεονεκτήµατα της 

συγκεκριµένης στρατηγικής απόφασης: α) οι καταναλωτές αντιλαµβάνονται το 

προϊόν πιο κοντά στις ανάγκες τους, β) υπάρχει ισορροπία µεταξύ των διαφορετικών 

αποφάσεων και λειτουργιών µάρκετινγκ (στρατηγικές, τακτικές, λειτουργικές) και γ) 

οι µάρκες αποκτούν µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς.  

 

Ωστόσο, είναι φανερό ότι η πρόταση για παγκόσµια σκέψη µε τοπική δράση 

βασίζεται σε µία πολύ σωστή τµηµατοποίηση αγοράς. Σε ένα παγκόσµιο πλαίσιο, 

υπάρχουν δύο –τουλάχιστον- τµήµατα αγοράς, το ένα εκ των οποίων διακρίνεται από 

µεγαλύτερη οικονοµική ευχέρεια και κοσµικότητα (worldly), ενώ το άλλο από 

περιορισµένη οικονοµική δυνατότητα και µεγαλύτερη αποµόνωση από την 

παγκόσµια αγορά. Ο διαχωρισµός παγκόσµιου-τοπικού ανταποκρίνεται στο κριτήριο 

τµηµατοποίησης της ανταπόκρισης καθώς η διαφορά µεταξύ των αγορών είναι ο 

λόγος για τις αγοραστικές προτιµήσεις. Έτσι σε πολλές χώρες οι παγκόσµιες µάρκες 

επιλέγονται, όπως είδαµε στην προηγούµενη παράγραφο, από άτοµα που ανήκουν 

στο πρώτο και πιο «εύπορο» τµήµα, το οποίο παρ’ όλα αυτά είναι µικρότερο από το 

δεύτερο και εποµένως καθιστά δύσκολη αν όχι αδύνατη τη διάδοση αυτής της 

αγοραστικής συµπεριφοράς και στο δεύτερο τµήµα, σύµφωνα µε τους Pitta and 

Franzak (2008).  

 

Με δεδοµένο ότι η στρατηγική glocalization είναι προτιµότερη, το ερώτηµα που 

τίθεται είναι σε ποιο βαθµό πρέπει να συνδυαστεί ή να αναµιχθεί το παγκόσµιο µε το 

τοπικό και ποιες ενέργειες θα προσαρµοστούν στα τοπικά δεδοµένα, ερώτηµα που 

διατυπώθηκε ήδη από το 1968 από τον Buzzell. Πολλές παγκόσµιες επιχειρήσεις δεν 

µπορούν να αγνοήσουν εύκολα τα οφέλη που παρέχουν οι οικονοµίες κλίµακας µιας 

παγκόσµιας µάρκας, αλλά για να µπορέσουν να είναι ταυτόχρονα και οι καλύτερες 

ανάµεσα στις τοπικές µάρκες πρέπει να εστιάσουν στη µοναδικότητα και τη 

σχετικότητα των τοπικών µαρκών αλλά και στο κατά πόσο η προϊοντική κατηγορία 

θεωρείται παγκόσµια (Kapferer, 2005). Αναφορικά µε την προϊοντική κατηγορία, οι 

Johansson and Ronkainen (2004) διαπιστώνουν ότι οι παγκόσµιες µάρκες είναι πιο 

επιτυχηµένες σε κατηγορίες υψηλού προφίλ και ανάµιξης ενώ άλλοι µελετητές (π.χ. 

Baalbaki and Malhotra, 1993, Wind and Douglas, 1972) εστίασαν στις διαφορές 

µεταξύ προϊόντων «δεµένων» µε την κουλτούρα και «ελεύθερων» από την 
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κουλτούρα («culture bound» και «culture free») και διαπιστώνουν ότι τα προϊόντα 

που έχουν µεγάλη σχέση µε την κουλτούρα, όπως για παράδειγµα τα τρόφιµα, είναι 

δύσκολο να τυποποιηθούν ενώ τα προϊόντα που δεν επηρεάζονται από την 

κουλτούρα όπως λόγου χάρη, τα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, τυποποιούνται 

ευκολότερα.  

 

Β.4.∆. Η σηµασία της προέλευσης του προϊόντος κατά τη στρατηγική απόφαση  

            ενός παγκόσµιου εµπορικού σήµατος.  

 

Ένα θέµα που έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια και επιδρά άµεσα στις επιχειρήσεις 

οι οποίες δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο, είναι η σηµασία που έχει για τους 

καταναλωτές και για τη στάση που αυτοί έχουν απέναντι στο προϊόν, η χώρα 

προέλευσης του προϊόντος (country-of-origin effect). Οι Pecotich and Ward (2007) 

υποστηρίζουν ότι η χρήση ενός παγκόσµιου σήµατος είναι η πιο κατάλληλη 

στρατηγική όταν απευθυνόµαστε σε καταναλωτές χωρίς µεγάλη προηγούµενη γνώση 

για το προϊόν. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να δοθεί προσοχή στο να αναγράφεται 

η χώρα προέλευσης µόνο εάν η εικόνα της χώρας είναι θετική διότι, αν είναι 

αρνητική υπάρχει ενδεχόµενο να µην γίνει αποδεκτό το προϊόν. Αυτό συµβαίνει διότι, 

ακόµα και αν προκύψει πρόβληµα µε το προϊόν, οι µη γνώστες επηρεάζονται και 

βασίζονται περισσότερο στην εικόνα της χώρας προέλευσης. Αντιθέτως, οι πελάτες 

που γνωρίζουν το προϊόν είναι αυτοί στους οποίους πρέπει να δοθεί προσοχή γιατί 

δίνουν µεγαλύτερη σηµασία στην ποιότητα.  

 

Κατά τους Steenkamp, Batra and Alden (2003) υφίσταται καταναλωτικός 

«εθνοκεντρισµός» (ethnocentrism) όσον αφορά την επιλογή παγκόσµιων ή τοπικών 

προϊόντων. Ο καταναλωτικός εθνοκεντρισµός (consumer ethnocentrism - CET) 

αναφέρεται στις «πεποιθήσεις των καταναλωτών για το κατά πόσο είναι σωστό και 

ηθικό να επιλέγουν προϊόντα που έχουν παραχθεί στο εξωτερικό». Οι ίδιοι 

διαπίστωσαν ότι χώρες µε χαµηλό εθνοκεντρισµό δείχνουν µεγαλύτερη προτίµηση σε 

παγκόσµιες µάρκες.  

 

Κατά άλλους συγγραφείς ωστόσο, είναι αµφίβολος ο ρόλος της προέλευσης του 

προϊόντος. Ο Samiee (1994) διαπιστώνει ότι είναι δύσκολο για τον καταναλωτή να 
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βεβαιωθεί για την προέλευση του προϊόντος, καθώς πολλά προϊόντα µε ετικέτα 

χώρας προέλευσης, κατασκευάζονται στη χώρα στην οποία πωλούνται. Είναι λοιπόν 

αµφίβολο αν τελικά η προέλευση έχει επιρροή ή έστω και κάποια σχέση µε τον 

καταναλωτή. Εξάλλου οι Samiee, Shimp and Sharma (2005) ισχυρίζονται ότι οι 

καταναλωτές έχουν µέτρια γνώση της χώρας προέλευσης µε συνέπεια αυτή να 

επιτελεί τελικά µικρό ρόλο στη συµπεριφορά απέναντι στο προϊόν.  

 

Πάντως, όπως διατείνονται οι Douglas, Craig and Nijssen (2001), οι επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται διεθνώς χρειάζονται µία ολοκληρωµένη στρατηγική 

σηµατοποίησης, την οποία ονόµασαν «αρχιτεκτονική παγκόσµιας σηµατοποίησης» 

και που θα αναλυθεί σε επόµενη παράγραφο. 

 

Γ. ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ BRANDING 

 

Η επιχείρηση, έχοντας αποφασίσει πρωτίστως για τα στρατηγικά σηµεία του διεθνούς 

branding που θα ακολουθήσει, έρχεται αντιµέτωπη µε µερικά ακόµα διλήµµατα όσον 

αφορά τις τακτικές που θα ακολουθήσει αναφορικά µε την επιλογή ονόµατος (ή 

ονοµάτων) της µάρκας, των λογοτύπων που θα τη συνοδεύουν, ενδεχοµένως καθ’ 

όλη τη διάρκεια ζωής της και την εµπορική καταχώρηση των ονοµάτων και 

λογοτύπων ώστε να διασφαλίσει τα συµφέροντά της. 

 

Γ.1. Επιλογή ονόµατος  

 

Το όνοµα της µάρκας είναι κατά κάποιους συγγραφείς (Kotler and Armstrong, 2001) 

το κλειδί της επιτυχίας ή αποτυχίας για ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία. 

 

Στη βιβλιογραφία του διεθνούς µάρκετινγκ (Aaker, 1991, Keller, 2008, Cateora et al., 

2010) δίνεται βαρύτητα στη γλωσσική διάσταση του ονόµατος, καθώς αυτό 

δηµιουργεί τις µεγαλύτερες δυσκολίες κατά την ανάπτυξη του προϊόντος σε νέες 

χώρες µε διαφορετική γλώσσα αλλά και τη µεγαλύτερη δυσκολία προστασίας του 

στο διεθνές περιβάλλον. Η γλωσσική διάσταση, που δίνει στη µάρκα τον χαρακτήρα 

της και επηρεάζει την αναγνωρισιµότητά της, αποτελείται από τρεις πτυχές στις 
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οποίες πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την επιλογή του ονόµατος (Alon, 

Littrell and Chan, 2009):  

Α) Την νοηµατική (semantic), η οποία αναφέρεται στο γεγονός ότι µια λέξη µπορεί 

να σηµαίνει διαφορετικά πράγµατα σε διαφορετικούς ανθρώπους  

Β) Φωνητική (phonetics), που αναφέρεται στον ήχο του λόγου που παράγεται όταν 

προφέρεται η λέξη, και  

Γ) Μορφολογικές απαιτήσεις (Morphological Requirements) που αναφέρονται στον 

τρόπο µε τον οποίο φαίνεται το όνοµα της µάρκας, δηλαδή στο µέγεθος του 

ονόµατος και στο πώς οι λέξεις της ονοµασίας συνδυάζονται.  

 

Είναι εµφανείς οι δυσκολίες µεταφοράς και απόδοσης του ονόµατος µιας µάρκας σε 

άλλη γλώσσα. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο διεθνές περιβάλλον 

συνηθίζουν να προσαρµόζουν τα ονόµατα των σηµάτων στην τοπική γλώσσα 

ιδιαίτερα όταν πρόκειται για αγορές όπου δεν είναι εύκολη ούτε η νοηµατική ούτε η 

φωνητική µεταφορά τους (Αυλωνίτης, Λυµπερόπουλος και Τζαναβάρας, 2010). 

Κάποιες φορές µάλιστα, σύµφωνα µε τους Francis, Lam and Walls (2002) κατά την 

προσπάθεια προσαρµογής προκύπτουν ονοµασίες µε περισσότερο νόηµα και 

θετικούς συνειρµούς από τα αρχικά ονόµατα. Επιπλέον, κατά την προσαρµογή 

δίνεται µεγάλη βαρύτητα στη νοηµατική συγγένεια του αρχικού ονόµατος και του 

νέου και γίνεται προσπάθεια φωνητικής σύνδεσης µε το αρχικό όνοµα σύµφωνα 

πάντα µε την τοποθέτηση που θα έχει η µάρκα, τις πολιτιστικές αξίες και τα οφέλη 

του προϊόντος.  

 

Για το όνοµα της µάρκας σηµαντικό ρόλο παίζει και η εικόνα (brand image). 

Συνήθως ονόµατα µε δυτική εικόνα ωφελούνται από τη θετική επίδραση της χώρας 

προέλευσης ενώ ένα όνοµα µε τοπική εικόνα καθιστά ευκολότερο για τους 

καταναλωτές να ταυτιστούν µε τη µάρκα.  

 

Τα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να διέπουν την ονοµασία των διεθνών µαρκών, 

είναι γνωστά και ως 4 T’s δηλαδή: Translation (Μετάφραση), Transliterarion 

(Μεταγλώττιση, δηλαδή η ανάγκη για αναζήτηση συνειρµικών νοηµάτων σχετικών 

µε το όνοµα), Transparency (∆ιαφάνεια, δηλαδή η ανάπτυξη ενός νέου ονόµατος 

χωρίς νόηµα προς αποφυγή προβληµάτων µε άλλα κατοχυρωµένα σήµατα) και 
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Transculture (∆ιαπολιτισµική διάσταση, δηλαδή η χρήση του ονόµατος στη γλώσσα 

µιας ξένης χώρας που συνδέεται µε την κατηγορία του ονόµατος που προωθείται).  

 

Γ.2. Επιλογή λογοτύπου (logo) 

 

Το σύµβολο που θα χρησιµοποιήσει µια µάρκα είναι επίσης πολύ σηµαντικός 

παράγοντας για την επιτυχία της, συντελεί στη διαφοροποίηση της επιχείρησης και 

στην αύξηση της αναγνωρισιµότητάς της. 

 

Υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες συµβόλων της µάρκας σύµφωνα µε τον Murphy 

(1990): α) τα σύµβολα-λογότυπα όπου η επωνυµία διακρίνεται από τα ξεχωριστά 

χρώµατα και γραµµατοσειρές που χρησιµοποιεί, β) τα αφηρηµένα σύµβολα που δεν 

συνδέονται µε τη φύση του προϊόντος, και γ) τα σύµβολα που είναι σχετικά µε τη 

φύση του προϊόντος. 

 

Υπάρχει εκτεταµένη βιβλιογραφία σχετικά µε το πώς πρέπει να γίνεται η επιλογή και 

ο σχεδιασµός του λογοτύπου, ωστόσο ξεφεύγει από τα όρια αυτής της εργασίας η 

ανάλυση των παραγόντων κατά τη δηµιουργία ενός λογοτύπου. Ωστόσο, θεωρούµε 

σηµαντικό να αναφέρουµε ότι το λογότυπο πρέπει να είναι απλό, να µένει στη µνήµη 

και να διαρκεί στον χρόνο, να είναι ευέλικτο και κατάλληλο ενώ ο Neumeier (2010) 

προσθέτει το να είναι διακριτό και να µπορεί να προστατευθεί. Μάλιστα υποστηρίζει 

ότι η εποχή των δισδιάστατων λογοτύπων έχει παρέλθει µαζί µε την εποχή των 

τυπογραφείων, δίνοντας τη θέση της σε πιο διαδραστική επικοινωνία µε τους 

καταναλωτές λόγω της εκτεταµένης χρήσης του διαδικτύου, της τηλεόρασης και των 

ζωντανών εκδηλώσεων, οδηγώντας έτσι σε δηµιουργία λογοτύπων 3 και 4 

διαστάσεων (icons ή avatars). 

 

Γ.3. Κατοχύρωση ονόµατος/λογοτύπου  

 

Η εµπορική καταχώρηση του σήµατος ανήκει επίσης στις τακτικές αποφάσεις που 

αφορούν τη µάρκα. Αν και δεν είναι υποχρεωτική, συνίσταται λόγω του ότι 

προστατεύει από πολλούς κινδύνους, όπως, για παράδειγµα, από τη χρήση του 

σήµατός της από άλλη εταιρεία µε αποτέλεσµα τη µείωση των πωλήσεων και τη µη 
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ικανότητα αντιστροφής της κατάστασης λόγω του ότι δεν µπορεί να αποδειχθεί ποια 

χρησιµοποίησε πρώτη το προϊόν. 

 

Προστασία του ονόµατος µπορεί να γίνει σε πολλές χώρες πέραν της χώρας 

προέλευσης. Στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τον Ν 2239/1994, οι εταιρείες που επιθυµούν 

να προστατεύσουν τα σήµατά τους απευθύνονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, και «η κατοχύρωση/καταχώρηση εµπορικού 

σήµατος παρέχει στον δικαιούχο του το δικαίωµα της αποκλειστικής χρήσης του και 

τη δυνατότητα να διακρίνει και να διαφοροποιεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της 

επιχείρησής του από άλλες». Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να κατοχυρώσει το 

εµπορικό της σήµα µια επιχείρηση και στις 27 χώρες της Ε.Ε. απευθύνεται στο ΓΕΕΑ 

(Γραφείο Εναρµόνισης στην Εσωτερική Αγορά) µε έδρα στο Αλικάντε της Ισπανίας 

και διέπεται από τον κανόνα 83 του κανονισµού της Επιτροπής (ΕΚ) µε αριθµό 

2868/95. Τα παγκόσµια σήµατα κατατίθενται στα γραφεία του World Intellectual 

Property Organization, µε έδρα τη Γενεύη. Από 10/8/2000 εφαρµόστηκε και στην 

Ελλάδα το Πρωτόκολλο της Μαδρίτης, σύµφωνα µε τον νόµο 2783/2000, ο οποίος 

ορίζει τη διαδικασία που απαιτείται για την καταχώρηση του σήµατος καθώς και τα 

δικαιώµατα που εκπορεύονται από την καταχώρηση ενός σήµατος. 

  

Η σηµασία που δίνεται για την προστασία των εµπορικών σηµάτων παγκοσµίως, 

φαίνεται από την εξέχουσα θέση που είχε το συγκεκριµένο θέµα των TRIP’s (Trade 

Related Aspects of Intellectual Property Rights) στον γύρο της Ουρουγουάης 

(Uruguay Round of Multilateral Trade Talks) και το γεγονός ότι θεωρείται πυλώνας 

του παγκόσµιου οργανισµού εµπορίου.  

 

∆. ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ (Brand Equity) 

 

∆.1. Θεωρητική προσέγγιση 

 

Η εποχή που η µάρκα ταυτιζόταν µε το σήµα ή το λογότυπο έχει παρέλθει. Σήµερα οι 

µάρκες χαρακτηρίζουν αγαθά, υπηρεσίες ή οντότητες που τελικά δηµιουργούν 

οικονοµική αξία και κέρδος. Η µέτρηση της αξίας της εµπορικής επωνυµίας είναι, 

συνεπώς, πολύ σηµαντική καθώς τα άυλα περιουσιακά στοιχεία πλέον 
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αναγνωρίζονται σαν περιουσία υψηλής αξίας. Η µέτρηση είναι επιθυµητή για τους 

παρακάτω λόγους: α) για χάραξη της στρατηγικής της εµπορικής επωνυµίας, β) για 

χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, γ) σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών 

και δ) για νοµικούς λόγους.  

 

Η έννοια της αξίας της εµπορικής επωνυµίας έχει αποτελέσει θέµα εκτενούς 

ανάλυσης στη διαχείριση της µάρκας σε εθνικό επίπεδο (Aaker, 1991 & 1992, 

Ambler & Styles, 1995, Cook, 1997, Johnson, 1996, Keller, 1993, Park and 

Srinivasan, 1994, Upshaw, 1995, Yoo and Donthu, 2000 & 2001). Το αρχικό 

κεφάλαιο πολλών επιχειρήσεων είναι οι µάρκες τους και η ιδέα ότι η µάρκα έχει µια 

αξία που υπερβαίνει τη λογιστική αξία έχει ήδη αναπτυχθεί από αρκετούς 

χρηµατοοικονοµικούς αναλυτές. Πάντως, το συγκριτικό πλεονέκτηµα µιας 

επιτυχηµένης µάρκας είναι πολύτιµο περιουσιακό στοιχείο για την επιχείρηση. 

 

Από τις πρώτες προσεγγίσεις για το brand equity είναι αυτές του Aaker (1991) και 

του Keller (1993), οι οποίες έχουν πολλά κοινά σηµεία. Συγκεκριµένα ο Aaker 

διακρίνει τέσσερις βασικές διαστάσεις της αξίας από την πλευρά του καταναλωτή, 

δηλαδή την αντιληφθείσα ποιότητα, την αναγνωρισιµότητα της µάρκας, τους 

συσχετισµούς/συνδέσεις µε τη µάρκα (brand associations) και την αφοσίωση στη 

µάρκα. Αντίστοιχα ο Keller δίνει ιδιαίτερη σηµασία στο πώς η γνώση για τη µάρκα 

οδηγεί σε δηµιουργία αξίας και διακρίνει τρεις διαστάσεις της αξίας, δηλαδή τη 

γνώση για τη µάρκα, την αναγνωρισιµότητα και την εικόνα της µάρκας, χωρίς, 

δηλαδή, να συµπεριλαµβάνει την έννοια της αφοσίωσης στη µάρκα. 

 

Σχηµατικά, οι εναλλακτικές θεωρήσεις του brand equity από τους Keller και Aaker 

αποτυπώνονται στο ∆ιάγραµµα 1. 
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∆ιάγραµµα 1: Σύγκριση των εναλλακτικών θεωριών για την αξία της µάρκας από τους Aaker και 

Keller (Atilgan et al., 2009) 

 

Η αξία της εµπορικής επωνυµίας µπορεί να αναλυθεί από δύο όψεις: α) αυτήν του 

µάρκετινγκ και β) αυτήν της χρηµατοοικονοµικής αξίας που υπολογίζεται µε 

προεξόφληση των µελλοντικών ταµειακών ροών που θα δηµιουργούνταν από έσοδα 

του επώνυµου προϊόντος σε σύγκριση µε τις ταµειακές ροές που θα υπήρχαν αν το 

προϊόν δεν ήταν επώνυµο (Simon and Sullivan, 1993, Yoo and Donthu, 2000). 

 

Από την πλευρά του µάρκετινγκ, η αξία της εµπορικής επωνυµίας ορίζεται ως: «ένα 

σύνολο στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που σχετίζονται µε µία µάρκα, το 

όνοµα και το σύµβολό της, που προσθέτει ή αφαιρεί από την αξία που παρέχεται από 

το προϊόν ή την υπηρεσία στην επιχείρηση ή/και στους πελάτες της επιχείρησης» 

(Aaker, 1991). Ο ίδιος επισήµανε ότι η αξία µιας µάρκας εξαρτάται από τον αριθµό 

των ατόµων που την αγοράζουν τακτικά, καθιστώντας σαφές ότι είναι αλληλένδετη 

µε την αφοσίωση των πελατών στη µάρκα. Οι µάρκες οδηγούν σε αφοσίωση των 

πελατών, η οποία διασφαλίζει µελλοντικές ταµειακές ροές. Άλλα στοιχεία που 

επηρεάζουν την αξία της µάρκας είναι η αναγνωρισιµότητα του προϊόντος και η 

αντιληφθείσα ποιότητά του. Την ίδια άποψη υποστηρίζουν και άλλοι συγγραφείς, 

όπως για παράδειγµα ο Shocker (1993), ο οποίος πιστεύει ότι η υψηλή αφοσίωση των 

καταναλωτών στη µάρκα, η αναγνωρισιµότητα της µάρκας και η αντιληφθείσα 

ποιότητα είναι απαραίτητα στοιχεία για να δηµιουργηθεί και να διατηρηθεί η αξία 

της εµπορικής επωνυµίας. 
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Αντίστοιχα, από χρηµατοοικονοµικής πλευράς οι Simon and Sullivan (1993) 

ανέπτυξαν µια τεχνική υπολογισµού της αξίας της µάρκας. Σύµφωνα µε αυτούς, η 

τιµή της µετοχής ορίζεται σαν τις «αυξητικές ταµειακές ροές που προκύπτουν για τα 

επώνυµα προϊόντα έναντι των µη επώνυµων προϊόντων». Η συγκεκριµένη 

χρηµατοοικονοµική θεώρηση της έννοιας της αξίας της µάρκας, περιλαµβάνει κατά 

τους ίδιους συγγραφείς, τη θεώρηση της αξίας από πλευράς µάρκετινγκ, καθώς η 

τιµή της µετοχής αντανακλά και τις αποφάσεις µάρκετινγκ που έχουν ληφθεί.  

 

Κατά µία άλλη προσέγγιση, η χρηµατοοικονοµική αξία της µάρκας υπολογίζεται µε 

βάση έναν πολλαπλασιαστή των κερδών από τη µάρκα ή µε συντελεστές 

βασισµένους σε ιστορικά δεδοµένα όπως για παράδειγµα τα έξοδα διαφήµισης ή το 

µερίδιο της µάρκας. Η χρηµατοοικονοµική αξία σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο του 

Financial World και την εταιρεία Interbrand είναι το γινόµενο του πολλαπλασιαστή 

και του µέσου κέρδους των προηγούµενων τριών ετών (Wentz and Martin, 1989). 

Σύµφωνα µε τον Kapferer (1992), είναι αποδεκτό να βασίζεται ο υπολογισµός σε 

ιστορικά στοιχεία και όχι σε µελλοντικές προβλέψεις, καθώς είναι λιγότερο 

υποκειµενικά και περισσότερο αξιόπιστα από ότι θα ήταν ένας αυθαίρετος 

υπολογισµός. Στην πράξη τα στελέχη µάρκετινγκ των εταιρειών, αν και 

αντιλαµβάνονται την έννοιά της, δεν είναι πολύ ευέλικτα στον υπολογισµό της, 

καθώς δίνουν περισσότερη βαρύτητα στις πηγές των εσόδων και κατά συνέπεια της 

αξίας της µάρκας παρά στο τελικό αποτέλεσµα του υπολογισµού.  

 

∆.2. Καθορισµός προτύπων ISO για τη µέτρηση της αξίας2 

 

Το ότι η µέτρηση της αξίας της µάρκας γίνεται ολοένα και πιο σηµαντική, είναι 

φανερό και από το γεγονός ότι µέσα στην προηγούµενη χρονιά (2010), ο διεθνής 

οργανισµός τυποποίησης (ISO) υπεύθυνος για την ανάπτυξη και δηµοσίευση διεθνών 

προτύπων, δηµοσίευσε ένα πρότυπο µε τίτλο “BSI ISO:10668 brand valuation: 

requirements for monetary brand valuation”. Σε αυτό το πρότυπο περιγράφονται οι 

διαδικασίες και οι µέθοδοι του οικονοµικού υπολογισµού της µάρκας και παρέχεται 

                                                 
2  Οι πληροφορίες για την ενότητα ∆.2 αντλήθηκαν από την επίσηµη ιστοσελίδα της ISO, 
(http://www.iso.org/iso/pressrelease.htm?refid=Ref1364, 20-10-2010) και από την ιστοσελίδα 
http://www.ipvalue-site.com/?p=822, 16-3-2011 
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ένα πλαίσιο που πρέπει να ακολουθείται. Η µέτρηση της αξίας αποτελεί µια µη ενιαία 

πρακτική, η οποία µε το συγκεκριµένο πρότυπο καθίσταται περισσότερο συµβατική, 

αφού ορίζονται τα πλαίσια αξιολόγησης της µάρκας. 

 

Οι αποδεκτές µέθοδοι υπολογισµού αξίας της µάρκας, κατά το συγκεκριµένο 

πρότυπο είναι τρεις: 

 

∆.2.Α. Η προσέγγιση αγοράς (market approach) 

 

Σύµφωνα µε το κείµενο του προτύπου «η προσέγγιση αγοράς µετρά την αξία 

βασισµένη στο τι πλήρωσαν οι αγοραστές για περιουσιακά στοιχεία που µπορούν να 

θεωρηθούν όµοια µε αυτά που εκτιµώνται. Η εφαρµογή της προσέγγισης της αγοράς 

έχει ως αποτέλεσµα την εκτίµηση της τιµής που αναµένεται λογικά να 

πραγµατοποιηθεί αν η µάρκα επρόκειτο να πωληθεί. Πρέπει να συλλεχθούν δεδοµένα 

για την τιµή συγκρίσιµων µαρκών, και πρέπει να γίνουν προσαρµογές για να 

επανορθωθούν διαφορές ανάµεσα σε αυτά τα στοιχεία και την υπό εξέταση µάρκα.» 

 

∆.2.Β. Η προσέγγιση κόστους (cost approach) 

 

Η προσέγγιση του κόστους ορίζει την αξία αποκωδικοποιώντας το συνολικό κόστος 

δηµιουργίας της µάρκας. Με βάση το κείµενο του προτύπου 10668 «µετρά την αξία 

µιας µάρκας βασιζόµενη στο κόστος που επενδύθηκε για τη δηµιουργία της µάρκας 

(building), την αντιγραφή της (duplicating) ή την αντικατάστασή της (replacing). 

Βασίζεται δε στην παραδοχή ότι ένας συνετός επενδυτής δεν θα πλήρωνε για τη 

µάρκα περισσότερα από το κόστος της αντικατάστασης (replace) ή αναπαραγωγής 

της (reproduce) της». 

 

∆.2.Γ. Η προσέγγιση εσόδων (income approach) 

 

Η συγκεκριµένη θεωρείται η πιο αξιόπιστη προσέγγιση καθώς χαρακτηρίζεται από 

συνοχή. Μέσα στο πρότυπο 10668 αναφέρεται ότι «η προσέγγιση εσόδων µετρά την 

αξία της µάρκας µε αναφορά στην παρούσα αξία των οικονοµικών κερδών που 

αναµένονται να ληφθούν κατά τη διάρκεια της εναποµείνασας οικονοµικής ζωής της 
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µάρκας. Τα βήµατα που ακολουθούνται κατά τη εφαρµογή της προσέγγισης εσόδων 

πρέπει να περιλαµβάνουν εκτίµηση για τις αναµενόµενες ταµειακές ροές µετά τους 

φόρους, που αναλογούν στο στοιχείο για την εναποµείνασα διάρκεια της οικονοµικής 

ζωής του και µετατρέποντας αυτές τις ταµειακές ροές µετά τους φόρους σε παρούσα 

αξία µέσω προεξόφλησης µε ένα κατάλληλο ποσοστό.». 

 

Πέρα από τον ορισµό των αποδεκτών µεθόδων υπολογισµού (προσέγγιση αγοράς, 

κόστους ή εσόδων), το συγκεκριµένο πρότυπο ορίζει ότι πριν τον υπολογισµό πρέπει 

να διενεργείται εκτεταµένη ανάλυση σε νοµικά και συµπεριφορικά στοιχεία ώστε να 

διασφαλιστεί ότι είναι διαθέσιµα όλα τα στοιχεία.  

 

Αναφορικά µε τη νοµική ανάλυση, πρέπει να δοθεί βαρύτητα στην νοµική προστασία 

της µάρκας καθώς όπως ορίζεται µέσα στο πρότυπο «ο εκτιµητής αξιολογεί τη 

νοµική προστασία που παρέχεται για το σήµα, προσδιορίζοντας όλα τα νόµιµα 

δικαιώµατα που παρέχονται για το σήµα, τον νόµιµο ιδιοκτήτη των δικαιωµάτων 

αυτών και τις νοµικές παραµέτρους που επηρεάζουν αρνητικά ή θετικά την αξία της 

µάρκας».  

 

Όσον αφορά την συµπεριφορική (behavioral) ανάλυση, πρέπει να ορίζεται η ισχύς 

της µάρκας, η οποία στη συνέχεια χρησιµοποιείται για να παρέχει το πλαίσιο του 

µοντέλου εκτίµησης. Όπως ορίζεται στο κείµενο του προτύπου BSI ISO:10668 «για 

την εκτίµηση της αξίας της µάρκας, η χρηµατοοικονοµική ανάλυση πρέπει να 

περιέχει ανάλυση των στοιχείων της συµπεριφοράς της µάρκας που σχετίζονται µε τα 

ενδιαφερόµενα µέρη. Όταν εφαρµόζεται η προσέγγιση εισοδήµατος, η ανάλυση της 

συµπεριφοράς είναι απαραίτητη για να καθορίσει την νοµισµατική αναλογία που 

αντιστοιχεί στο σήµα και για να εκτιµηθεί ο κίνδυνος που σχετίζεται µε τη µάρκα, 

όταν καθορίζεται το προεξοφλητικό ποσοστό». 

 

Σύνοψη 1ου  κεφαλαίου 

 

Στο παρόν κεφάλαιο αναλύθηκε ο ορισµός της παγκόσµιας εµπορικής επωνυµίας και 

επιχειρήθηκε µία ανάλυση των στρατηγικών και τακτικών αποφάσεων που 

χρειάζεται να λάβει µία διεθνής επιχείρηση. Ιδιαίτερα αναλύθηκε η απόφαση για 
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τυποποίηση ή προσαρµογή της µάρκας και δόθηκε έµφαση στη σηµασία της 

κουλτούρας κατά τη λήψη αποφάσεων για την παγκόσµια εµπορική επωνυµία. 

Περιγράφηκε, επίσης, ο τρόπος µε τον οποίο η µάρκα επιδρά στην αξία της 

επιχείρησης. Λόγω του γεγονότος ότι µία παγκόσµια µάρκα µπορεί να περάσει από 

διαφορετικά στάδια κατά την παγκοσµιοποίησή της (εισαγωγή σε ξένες αγορές, 

εναρµόνιση, επέκταση ή δηµιουργία νέας παγκόσµιας µάρκας) και ότι δεν περνούν 

όλες οι µάρκες από τα ίδια στάδια, στο επόµενο κεφάλαιο θα αναλυθούν οι επιµέρους 

περιπτώσεις που ενδέχεται να αντιµετωπίσει ένας brand manager σε µία παγκόσµια 

επιχείρηση, δίνοντας έµφαση στα στοιχεία του εσωτερικού και εξωτερικού 

περιβάλλοντος που επηρεάζουν τη στρατηγική της επιχείρησης σε κάθε περίπτωση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

ΧΑΡΑΣΣΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες, το πολυσυζητηµένο θέµα της παγκοσµιοποίησης 

προκάλεσε ραγδαίες αλλαγές σε όλες τις αγορές, και άνοιξε νέους ορίζοντες 

ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις, διευρύνοντας το γεωγραφικό πλαίσιο µέσα στο οποίο 

αυτές κινούνται. Οι επιχειρήσεις ταυτόχρονα µε τη γεωγραφική διεύρυνσή τους, 

έχουν ως δεδοµένα την αλµατώδη διεύρυνση των παγκόσµιων µέσων ενηµέρωσης 

και την κινητικότητα ανθρώπων, κεφαλαίων και οργανισµών, δεδοµένα που 

συντελούν στη διαµόρφωση µιας αγοράς που διέπεται από συνοχή.  

 

Με την ταχεία εξέλιξη του διαδικτύου αλλά και την κινητικότητα των ανθρώπων από 

χώρα σε χώρα, είναι φανερό ότι στην εποχή µας η διάδοση οποιασδήποτε είδησης 

είναι υπόθεση δευτερολέπτων και αυτός είναι ο λόγος που αρκετοί συγγραφείς 

(Douglas and Craig, 1999) προτείνουν στις επιχειρήσεις να έχουν µία ολοκληρωµένη 

στρατηγική µάρκετινγκ σε όλες τις αγορές.  

 

A. Αρχιτεκτονική διεθνούς εµπορικής επωνυµίας 

 

Καθώς η διαχείριση της εµπορικής επωνυµίας παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο για τον 

καθορισµό της ταυτότητας της επιχείρησης και της θέσης που αυτή κατέχει στη 

διεθνή αγορά, είναι φανερό ότι πρέπει να αναπτυχθεί µία σαφής στρατηγική για την 

µάρκα, ή διαφορετικά «Αρχιτεκτονική διεθνούς εµπορικής επωνυµίας» ή 

«αρχιτεκτονική διεθνούς µάρκας» (international brand architecture).  

 

Είναι ευνόητο ότι κάθε διεθνής επιχείρηση που θα θελήσει να αναπτύξει την 

αρχιτεκτονική διεθνούς µάρκας χαρακτηρίζεται από διαφορετική οργανωσιακή 

κουλτούρα και ιεραρχία, διαφορετικό βαθµό διεθνοποίησης και διαφορετικό στάδιο 

τυποποίησης ή προσαρµογής στις ξένες αγορές. Εποµένως, η χάραξη της 

στρατηγικής αυτής δεν µπορεί να είναι κάτι το τυποποιηµένο, αλλά προσαρµόζεται 

στις ανάγκες κάθε εταιρείας. Τα γενικά, όµως, σηµεία που πρέπει να ληφθούν υπ’ 
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όψη είναι: πόσα και ποια είναι τα διαφορετικά επίπεδα διαχείρισης της µάρκας, πόσο 

έχει επεκταθεί η µάρκα σε ξένες αγορές, ποιος θα είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασµό 

και την υλοποίηση της στρατηγικής αυτής στις ξένες αγορές κλπ. Επιχειρήσεις όπως 

η Coca-Cola, που έχουν επεκτείνει τη µάρκα σε ξένες αγορές µε σχετικά 

τυποποιηµένη παρουσία θα ακολουθήσουν άλλη στρατηγική από επιχειρήσεις όπως η 

Nestle, η οποία παραδοσιακά προσάρµοζε τη στρατηγική της στη χώρα που 

επεκτεινόταν. Στη δεύτερη περίπτωση, ενδείκνυται εναρµόνιση της µάρκας ανάµεσα 

στις διαφορετικές αγορές, όπως θα δούµε αναλυτικότερα στη συνέχεια του 

κεφαλαίου. 

 

Με την έννοια της «αρχιτεκτονικής της µάρκας» (brand architecture) ή «δοµή της 

µάρκας» (brand structure), ασχολήθηκαν ο Olin (1989) και οι Laforet and Saunders 

(1994). Ο πρώτος διέκρινε τρεις δοµές µάρκας:  

Α) µονολιθική (Monolithic), όπου κυριαρχεί µία ταυτότητα σε όλες τις αγορές (π.χ. 

Coca-Cola, Kellogs) 

Β) µάρκα-υπογραφή (endorsed), όπου το εταιρικό όνοµα χρησιµοποιείται µαζί µε την 

επωνυµία του προϊόντος, και  

Γ) επώνυµη (branded), που χαρακτηρίζεται από πολλά επίπεδα επωνυµιών. 

Αντίστοιχα οι Laforet and Saunders (1994) διέκριναν τρεις παρόµοιες δοµές µε του 

Olin (corporate brands, mixed brands, brand dominant), εµπλουτισµένες όµως µε 

αρκετές υποκατηγορίες, και διαπίστωσαν ότι αρκετές εταιρείες έκαναν ταυτόχρονη 

χρήση περισσότερων δοµών, για τα διαφορετικά τους προϊόντα. Οι αντίστοιχοι τύποι 

αρχιτεκτονικής που παρατηρήθηκαν ήταν: α) κυρίαρχη η εταιρεία (corporate 

dominant), β) κυρίαρχο το προϊόν (product dominant) και γ) υβριδικός ή µικτός τύπος 

(Hybrid or mixed). Ο πρώτος τύπος επικρατεί συνήθως σε εταιρείες που διαθέτουν 

µικρό εύρος προϊόντων ή µε πολύ σαφώς οριοθετηµένη αγορά-στόχο. Αντιθέτως, ο 

δεύτερος τύπος επικρατεί σε οργανισµούς µε πολλές τοπικές µάρκες ενώ ο τρίτος 

τύπος είναι ο συχνότερος και περιλαµβάνει είτε παγκόσµιες επιχειρήσεις µε τοπικές 

µάρκες είτε εταιρείες µε διαφορετικές δοµές για διαφορετικές προϊοντικές κατηγορίες. 

 

Η έρευνα των Laforet and Saunders (1994), προχώρησε ένα βήµα ακόµα, 

παρατηρώντας ότι η αρχιτεκτονική της εµπορικής επωνυµίας επηρεάζεται από τρεις 

παράγοντες: α) χαρακτηριστικά της εταιρείας, β) χαρακτηριστικά της αγοράς του 
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προϊόντος, δηλαδή η φύση της αγοράς-στόχου, ο βαθµός ενοποίησης της αγοράς και 

η θέση του προϊόντος στην κουλτούρα (cultural embeddedness) και γ) τη δυναµική 

της αγοράς, δηλαδή τη διεθνοποίηση του λιανικού εµπορίου, την εσωτερική δοµή 

όσον αφορά τα µέσα προβολής και τα τυχόν πολιτικά και οικονοµικά εµπόδια. Τα 

χαρακτηριστικά της εταιρείας, (π.χ. οργανωσιακή δοµή, στρατηγική διεθνούς 

επέκτασης, εταιρική ταυτότητα) ορίζουν την αρχιτεκτονική της µάρκας, αλλά η 

δυναµική της αγοράς µαζί µε το κόστος προβολής δηµιουργούν πιέσεις για 

εναρµόνιση της µάρκας ανάµεσα σε διαφορετικές αγορές, για να επιτευχθούν 

οικονοµίες κλίµακας και σκοπού. Με τον τρόπο αυτό, η αρχιτεκτονική της εµπορικής 

επωνυµίας είναι κάτι που µεταβάλλεται διαρκώς λόγω των συνεχών πιέσεων.  

 

A.1. Σχεδιασµός, διοίκηση και έλεγχος της Αρχιτεκτονικής ∆ιεθνούς Εµπορικής 

Επωνυµίας (Douglas and Craig, 1999) 

 

Το πώς επιλέγεται στην πράξη η στρατηγική που θα ακολουθηθεί, είναι θέµα της 

ανώτερης διοίκησης που θα επιµεληθεί τον σχεδιασµό (designing), τη διαχείριση 

(managing) και τον έλεγχό (auditing) της. 

 

Το πρώτο στάδιο είναι η δηµιουργία µιας αρµονικής στρατηγικής, που θα αφορά όλες 

τις αγορές στις οποίες υπάρχει η µάρκα και όλα τα εταιρικά προϊόντα που 

περιλαµβάνει. Κατά το σχεδιασµό, λοιπόν, πρέπει να επιδιώκονται τα εξής:  

Α) Οικονοµία (parsimony): εφόσον η νέα στρατηγική θα περιλαµβάνει όλες τις 

µάρκες που βρίσκονται στην κατοχή της επιχείρησης, πρέπει να κινηθεί προς την 

ενοποίησή τους, µειώνοντας τον αριθµό των µαρκών και ενδυναµώνοντας την 

παρουσία τους. Ιδιαίτερα µάλιστα αν υπάρχουν διαφορετικές µάρκες για το ίδιο 

προϊόν, είναι φανερό ότι χρειάζεται να συγχωνευθούν. 

Β) Συνοχή (consistency): χρειάζεται ισορροπία ως προς το εύρος των προϊόντων που 

θα καλύπτει η µάρκα είτε δηµιουργία µιας ενιαίας ταυτότητας για όλα τα προϊόντα. 

Γ) «Υπογραφή» (endorsement): το να υπάρχει µία κεντρική εταιρική υπογραφή σε 

όλα τα προϊόντα είναι απαραίτητο. Η χρήση εταιρικής µάρκας που θα λειτουργεί ως 

«υπογραφή» είτε µόνο µε το όνοµα είτε µε ένα λογότυπο, θα χαρακτηρίζει την 

εταιρεία και ταυτόχρονα θα καθησυχάσει τον πελάτη. Ωστόσο, µε την παραπάνω 

τακτική, εάν η εταιρική «υπογραφή» έχει αρνητικές συνδέσεις (negative effects or 
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associations), είναι ευνόητο ότι αντίστοιχα θα επηρεαστούν αρνητικά όλα τα 

προϊόντα της επιχείρησης. Εποµένως, πρέπει να υπάρχει προσεκτικός σχεδιασµός 

κατά τον καθορισµό της εταιρικής «υπογραφής». 

 

Αναφορικά µε τη διαχείριση της αρχιτεκτονικής διεθνούς εµπορικής επωνυµίας, τα 

σηµεία που έχουν σηµασία είναι τα εξής: Αρχικά, αν υπάρχουν πολλές µάρκες σε 

διαφορετικά επίπεδα ιεραρχίας, δηλαδή, όπως περιγράψαµε παραπάνω, µία µη ενιαία 

εταιρική µάρκα, πρέπει να καθοριστεί ποιες είναι οι µάρκες εκείνες που θα 

αποτελέσουν τον κεντρικό άξονα γύρω από τον οποίο θα διαµορφωθεί η παγκόσµια 

στρατηγική της εταιρείας. Χρειάζεται επίσης να ανατεθεί σε ανώτερο στέλεχος της 

εταιρείας η επιτήρηση, το οποίο θα δίνει αναφορά απευθείας στην ανώτατη διοίκηση 

και θα έχει πλήρη δικαιοδοσία να προχωρήσει ή να αρνηθεί µια επέκταση της µάρκας. 

Επιπλέον, η παρακολούθηση της συνοχής της χρήσης του εµπορικού σήµατος είναι 

ουσιαστικής σηµασίας, και απαιτούνται εργαλεία παρακολούθησης σε όλες τις 

αγορές και για όλα τα προϊόντα. 

 

Τέλος, καθώς η αρχιτεκτονική της εµπορικής επωνυµίας είναι µια διαδικασία 

δυναµική, χρειάζεται συνεχής έλεγχος και επανεξέταση των δεδοµένων. Ο ρόλος του 

ελέγχου έγκειται στη συµµόρφωση µε τις καθορισµένες διαδικασίες και στον 

εντοπισµό των σηµείων της αρχιτεκτονικής που πρέπει να αλλάξουν. Στην πρώτη 

φάση του ελέγχου οι Douglas and Craig διακρίνουν τα εξής βήµατα: α) συλλογή 

δεδοµένων για τη χρήση της µάρκας σε κάθε χώρα ξεχωριστά, β) εκτίµηση 

αποκλίσεων από το πρότυπο που είχε τεθεί, γ) εκτίµηση απόδοσης της µάρκας. Στη 

δεύτερη φάση γίνεται στρατηγικός έλεγχος από την κορυφή της ιεραρχίας προς τη 

βάση. Ξεκινώντας, δηλαδή, από την ανώτατη διοίκηση, η οποία καθορίζει κατά πόσο 

επιτεύχθηκε η συµµόρφωση µε το πρότυπο, έπειτα αξιολογώντας τη συνολική δοµή 

της αρχιτεκτονικής και τέλος, ελέγχοντας το κατά πόσο έχουν αλλάξει τα δεδοµένα 

της αγοράς ώστε να γίνουν αντίστοιχες προσαρµογές στην στρατηγική. 

 

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι κατά τη χάραξη της αρχιτεκτονικής της 

διεθνούς µάρκας, το ζητούµενο είναι να δηµιουργηθεί µία µάρκα όσο το δυνατό 

περισσότερο ενιαία και αρµονική, µε συνοχή ανάµεσα στα διαφορετικά προϊόντα και 

τις διαφορετικές χώρες. Άλλωστε, µε τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται ταυτόχρονα και 
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µειώσεις του κόστους από τις συνεπαγόµενες οικονοµίες κλίµακας, που τελικά είναι 

και το ζητούµενο σε πολλές περιπτώσεις. 

 

B. Ανάπτυξη µίας µάρκας στην παγκόσµια αγορά 

 

Ακόµα και οι πιο δυνατές µάρκες έχουν αντιµετωπίσει ή θα αντιµετωπίσουν 

µελλοντικά, περιορισµούς στην επέκτασή τους, οι οποίοι συνήθως χαρακτηρίζονται 

από χαµηλό ποσοστό ανάπτυξης, κορεσµό των τµηµάτων-στόχων της αγοράς, 

διάβρωση τιµών λόγω εκτεταµένου ανταγωνισµού, πιέσεις τιµών από τους 

λιανοπωλητές ή τους προµηθευτές, τέλος στον κύκλο ζωής του προϊόντος, µειωµένα 

περιθώρια κέρδους επειδή απαιτούνται περισσότερες ενέργειες µάρκετινγκ, 

πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα λόγω αισιόδοξων προβλέψεων για την αγορά 

κλπ.. Για κάποιες µάρκες οι περιορισµοί έρχονται σε αρχικό στάδιο του κύκλου ζωής 

τους, ως πίεση για γεωγραφική επέκτασή τους. Αυτό συµβαίνει συνήθως σε niche 

µάρκες, που εξυπηρετούν τοπικές ανάγκες εξ’ ορισµού, ή σε τεχνολογικά και 

φαρµακευτικά προϊόντα που χρειάζονται γρήγορους ρυθµούς επένδυσης για να 

συµβαδίζουν µε τον κλάδο τους, που χαρακτηρίζεται από καινοτοµία. Σε άλλες 

περιπτώσεις, αυτό συµβαίνει όταν πλέον κάποιο προϊόν είναι ξεπερασµένο ή δεν έχει 

ανανεωθεί στη χώρα προέλευσής του. Σε αυτές τις περιπτώσεις, και ιδιαίτερα όταν 

πρόκειται για µικρή, αναπτυγµένη αγορά όπου ήδη υπάρχει κορεσµός, η µόνη λύση 

για την επιχείρηση είναι να αναπτυχθεί σε νέες αγορές (Van Gelder, 2005). 

 

Η ανάλυση για την περίπτωση της ανάπτυξης µιας µάρκας στο διεθνές περιβάλλον, 

οφείλει να είναι εσωτερική και εξωτερική ώστε να διασαφηνιστούν όλοι οι 

παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της µάρκας. 

 

B.1. Εσωτερική ανάλυση 

 

Τα τρία στοιχεία της εσωτερικής ανάλυσης είναι ο οργανισµός (organization), η 

έκφραση της µάρκας (brand expression) και το µάρκετινγκ και αυτό που αποκτά 

σηµασία είναι το πώς αυτά διαφέρουν ανάµεσα στη χώρα προέλευσης της µάρκας και 

στη χώρα στόχο. 
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Όταν αναφερόµαστε στον οργανισµό, αναφερόµαστε ουσιαστικά στην επιχειρησιακή 

στρατηγική (Business strategy), στις εσωτερικές συµβάσεις και συνήθειες και στην 

µέθοδο που παραδοσιακά κατέχει η επιχείρηση (legacy). Είναι σηµαντικό να 

προσέχουν τα στελέχη µάρκετινγκ ότι η στρατηγική της εταιρείας είναι έτοιµη να 

οδηγηθεί σε διεθνές επίπεδο. Ο Rangan (2000) διακρίνει τρία βασικά κριτήρια που 

πρέπει να διασφαλιστούν πριν επιχειρηθεί ανάπτυξη σε ξένες αγορές:  

Α) να κατέχει τουλάχιστον ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο µε µεγάλη αξία 

(τεχνολογία, πατέντες κλπ) 

Β) να υπάρχει σταθερή ζήτηση για την κατηγορία του υπό µελέτη προϊόντος στην 

χώρα προορισµού 

Γ) ο οργανισµός να µπορεί να αναπαράγει την εµπειρία του καταναλωτή (consumer 

experience) στο εξωτερικό 

 

Σηµεία που πρέπει να εξεταστούν από την επιχείρηση είναι η συµπεριφορά των 

εµπλεκόµενων µερών στη χώρα προέλευσης και στη χώρα προορισµού, αν υπάρχουν 

συγκεκριµένες οµάδες συµφερόντων που πρέπει να ληφθούν υπόψη, ποιοι είναι οι 

παράγοντες push & pull που ωθούν την επιχείρηση σε ξένες αγορές, ποια είναι τα 

ταλέντα και οι δεξιότητες που απαιτούνται για να είναι επιτυχηµένη η ανάπτυξη αυτή 

κλπ. 

 

Αναφορικά µε τις εσωτερικές συµβάσεις (internal conventions), η επιχείρηση επίσης 

θα πρέπει να τις λάβει σοβαρά υπόψη και ιδιαίτερα το πώς η κουλτούρα του 

οργανισµού συµπίπτει µε αυτή στη χώρα προορισµού και ποια στοιχεία της 

οργανωσιακής κουλτούρας πρέπει να προσαρµοστούν στις νέες συνθήκες. 

 

Τέλος, η εσωτερική µέθοδος του οργανισµού ή «κληρονοµιά» (legacy) της µάρκας 

µπορεί να µεταφερθεί από τη χώρα προέλευσης, χωρίς όµως να έχει πάντα την ίδια 

σηµασία και σχετικότητα. Για παράδειγµα, στη χώρα προέλευσης µπορεί η 

συγκεκριµένη µάρκα να είναι µία από τις πολλές µάρκες που αποτελούν ένα brand 

group ενώ στη χώρα προορισµού µπορεί να είναι η βασική µάρκα. 

 

Αναφορικά µε την έκφραση της µάρκας, είναι σηµαντικό να προσδιοριστεί αν αυτή 

θα µεταφερθεί αυτούσια από τη χώρα προέλευσης στη χώρα προορισµού. Βεβαίως 
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εάν τα τρία προηγούµενα στοιχεία του οργανισµού δεν µείνουν ίδια στη χώρα 

προορισµού, τότε καλό είναι να διαφοροποιηθεί και η έκφραση της µάρκας.  

 

Το τρίτο στοιχείο της εσωτερικής ανάλυσης είναι, όπως προαναφέρθηκε, το 

µάρκετινγκ. Το ερώτηµα που προκύπτει και πάλι είναι εάν µπορεί το µίγµα 

µάρκετινγκ να µεταφερθεί από την χώρα προέλευσης, η απόφαση όµως αυτή 

εξαρτάται µερικώς από την έκφραση της µάρκας και µερικώς από τοπικές 

περιστάσεις, οι οποίες συµπεριλαµβάνονται στους εξωτερικούς παράγοντες που θα 

αναλυθούν στη συνέχεια. Αν η έκφραση διαφέρει από τη µία χώρα στην άλλη, τότε 

και το µίγµα µάρκετινγκ πιθανώς να διαφέρει.  

 

Η τιµή είναι το πρώτο στοιχείο που µπορεί να υποστεί µεταβολές από τη χώρα 

προέλευσης στην χώρα προορισµού, εξαρτάται άµεσα από την έκφραση της µάρκας 

και πρέπει να κυµαίνεται στα τοπικά επίπεδα, µε ένα mark-up που θα ορίζεται από 

την έκφραση της µάρκας. Ένα προϊόν ανώτερο ποιοτικά από τα τοπικά είναι λογικό 

ότι θα έχει αυξηµένη τιµή για να προσδώσει στο προϊόν ανώτερη θέση. 

 

Οι άνθρωποι που υποστηρίζουν το προϊόν είναι το δεύτερο στοιχείο που µπορεί να 

διαφέρει σε ένα µίγµα µάρκετινγκ, καθώς αυτή θα στελεχωθεί τις περισσότερες 

φορές από άτοµα της χώρας προορισµού ενώ το τρίτο στοιχείο είναι τα προϊόντα και 

οι υπηρεσίες που παρέχονται, και που, πολλές φορές, µπορεί να διαφέρουν στον 

σχεδιασµό τους ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις τοπικές ανάγκες. 

 

Ο σχεδιασµός της διανοµής του προϊόντος µπορεί επίσης να διαφέρει από χώρα σε 

χώρα. Κλασικό παράδειγµα αποτελούν τα προϊόντα Louis Vuitton τα οποία σε 

ολόκληρο σχεδόν τον κόσµο διατίθενται µέσω αποκλειστικών καταστηµάτων, ενώ 

στο Hong Kong πωλούνται σε stands µέσα σε εµπορικά κέντρα, χωρίς αυτό να 

αλλοιώνει την εικόνα της µάρκας τοπικά. 

 

Η επικοινωνία είναι το στοιχείο εκείνο που τα περισσότερα στελέχη µάρκετινγκ 

επιθυµούν να τυποποιήσουν όταν αναπτύσσονται στο εξωτερικό, καθώς σε αυτήν 

οφείλονται τα περισσότερα έξοδα. Ωστόσο, δεν είναι δυνατό να υπάρχει απόλυτη 
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τυποποίηση και ταύτιση των µεθόδων επικοινωνίας από χώρα σε χώρα (Van Gelder, 

2003). 

 

Τέλος, η εφαρµογή του προγράµµατος µάρκετινγκ δεν είναι ξεκάθαρο αν πρέπει να 

µεταφέρεται στη χώρα προορισµού ή όχι, καθώς το συγκεκριµένο θέµα επαφίεται και 

στην τοπική κουλτούρα, εποµένως πρέπει να εξετάζεται εκτενώς. 

 

B.2. Εξωτερική ανάλυση 

 

Μόλις η µάρκα εισαχθεί στη νέα αγορά, βρίσκεται αντιµέτωπη µε τους εξωτερικούς 

παράγοντες, δηλαδή τις τοπικές συνήθειες και αντίληψη για τη µάρκα και την 

αναγνώριση της µάρκας. 

 

Οι τοπικές συνήθειες είναι σηµαντικές αφενός γιατί δείχνουν τι παρακινεί τους 

καταναλωτές και αφετέρου τι επηρεάζει την αντίληψή τους για τη µάρκα. Μπορεί να 

σχετίζονται µε την κουλτούρα, είτε µε τα κίνητρα και τις ανάγκες των ανθρώπων. Το 

ερώτηµα που προκύπτει εδώ είναι εάν η µάρκα πρέπει να µείνει στις υπάρχουσες 

συνήθειες ή να προκαλέσει την αλλαγή τους. Όταν οι καταναλωτές δεν προτίθενται 

να δεχθούν µια εναλλακτική, η συνήθεια είναι σταθερή και υπάρχει µικρό περιθώριο 

αλλαγής της. Αντιθέτως, είναι ευέλικτη όταν επιδέχεται αλλαγής στο µυαλό των 

καταναλωτών. Γενικά, το κατά πόσο είναι πάγιες οι συνήθειες των καταναλωτών 

(solidity of conventions) εξαρτάται συνήθως από το κατά πόσο υπάρχει σε αυτές 

ενιαία παρουσία, οµοιοµορφία, σταθερότητα, σηµαντικότητα και βάθος. 

 

Οι συνήθειες στη χώρα προορισµού µπορούν να διαχωριστούν στις συνήθειες 

(προϊοντικής) κατηγορίας, αναγκών και κουλτούρας. Οι πρώτες είναι πιο εύκολα 

παρατηρήσιµες, καθώς µπορούν να παρατηρηθούν µε mystery shopping, µε αγορά 

ανταγωνιστικών προϊόντων, ανάλυση διαφηµίσεων κ.α. Ο βαθµός οµοιογένειας της 

αγοράς συντελεί στην πολυπλοκότητά τους και στο πόσο διαφορετικές είναι οι 

ανταγωνιστικές µάρκες. Οι συνήθειες ανάγκης έχουν άµεση σχέση µε την 

προηγούµενη κατηγορία και µάλιστα η επιχείρηση µπορεί να αντλήσει πληροφορίες 

από την πρώτη κατηγορία για να βγάλει συµπεράσµατα για τη δεύτερη. Γενικά, µια 

συνήθεια προϊοντικής κατηγορίας στην οποία έχουν επενδυθεί αρκετοί πόροι 
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διαχρονικά είναι δύσκολο να αλλάξει. Συνεντεύξεις µε συµβούλους ή ερευνητές και 

µελέτη της συµπεριφοράς των καταναλωτών µπορεί να διευκολύνει επίσης στο να 

αποκρυπτογραφηθούν οι συγκεκριµένες συνήθειες. Ωστόσο, ανάλογα µε τη χώρα 

προορισµού, η διαθεσιµότητα αυτών των στοιχείων µπορεί να µην είναι εύκολη, 

κυρίως στις αναπτυσσόµενες χώρες, όπου οι ερευνητές πρέπει µόνοι τους να 

παρατηρήσουν τις αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών, να διεξάγουν ποσοτική 

έρευνα µε συζητήσεις σε γκρουπ και συνεντεύξεις ή ακόµα και να συµµετέχουν στην 

καθηµερινή τους ζωή. Τέλος, οι πολιτισµικές συνήθειες είναι αρκετά περίπλοκες, 

καθώς συνήθειες που φαινοµενικά δεν σχετίζονται µε το προϊόν αποδεικνύεται πως 

το επηρεάζουν. Κάποιες από αυτές είναι δυνατό να µελετηθούν µε βάση βαθύτερους 

πολιτισµικούς παράγοντες. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η συγκεκριµένη κατηγορία 

πρέπει να διασταυρώνεται και να µη γίνονται υποθέσεις.  

 

Ακόµα και αν παρατηρηθούν όλα τα παραπάνω, το πώς θα εφαρµοστούν στην πράξη 

για µία συγκεκριµένη µάρκα είναι διαφορετικό ζήτηµα καθώς δεν µπορεί να 

προβλεφθεί µε ακρίβεια ποιοι παράγοντες θα επηρεάσουν τη µάρκα σε µια 

συγκεκριµένη περιοχή. Αντιθέτως, συγκεκριµένοι τύποι µαρκών επηρεάζονται από 

συγκεκριµένους παράγοντες.  

 

Το δεύτερο στοιχείο της εξωτερικής ανάλυσης είναι η αντίληψη για τη µάρκα και 

διαµορφώνεται από τις εξής συνιστώσες: α) χώρος µάρκας (brand domain), β) φήµη 

µάρκας (brand reputation) και γ) έλξη για τη µάρκα (brand affinity). Και για τις τρεις 

χρειάζεται εκτεταµένη χαρτογράφηση, καθώς είθισται να διαφοροποιούνται από τις 

αντίστοιχες συνιστώσες στο εθνικό περιβάλλον της κάθε µάρκας.  

 

Αναφορικά µε το τρίτο στοιχείο της εξωτερικής ανάλυσης, τη διάκριση της µάρκας 

(brand discrimination) ή αναγνωρισιµότητα της µάρκας (brand recognition) αυτό 

είναι από τα πιο βασικά σηµεία του διεθνούς branding, καθώς το να εισάγεται µία 

µάρκα σε µία ξένη αγορά και να δηµιουργείται για αυτήν µια αντίληψη (brand 

perception) είναι µεν σηµαντικό, αλλά δεν έχει ουσία εάν δεν µπορούν οι 

καταναλωτές να διαχωρίσουν και να διακρίνουν τη µάρκα από τις ανταγωνιστικές 

της (Van Gelder, 2003). Η διαφοροποίηση βέβαια, δεν πρέπει να είναι ο µοναδικός 

σκοπός του branding αλλά να είναι αποτέλεσµα επερχόµενο από ολόκληρη τη 
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διαδικασία που αναλύουµε. Και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί η απόφαση 

αν η διάκριση της µάρκας και ο διαχωρισµός της από τις ανταγωνιστικές θα γίνει στο 

διεθνές περιβάλλον σύµφωνα µε αυτόν που υπήρχε στο εθνικό περιβάλλον. 

 

Όπως αντιλαµβανόµαστε από τα παραπάνω η εισαγωγή µίας υπάρχουσας µάρκας σε 

µια καινούρια χώρα δεν είναι από µόνη της επίτευγµα, αφού απαιτείται συντονισµός 

και οργάνωση ώστε να εδραιωθεί εκεί και να ανταγωνιστεί τις τοπικές µάρκες ή και 

άλλες παγκόσµιες µάρκες που δραστηριοποιούνται σε εκείνη την αγορά. Το να γίνει 

η εισαγωγή της µάρκας σε πολλές χώρες ταυτόχρονα είναι αρκετά δυσκολότερο και 

πρέπει να δηµιουργείται µια δοµή βάσει της οποίας θα εισάγεται η µάρκα τοπικά 

χωρίς ταυτόχρονα να αποκλίνει σηµαντικά από το διεθνές πρότυπό της.  

 

Γ. Εναρµόνιση παγκόσµιας µάρκας 

 

Για πολλούς λόγους, συµβαίνει συχνά να υπάρχει απόκλιση ή διαφοροποίηση της 

µάρκας από το διεθνές πρότυπο όταν έχει εισαχθεί σε αρκετές χώρες. ∆ιαφοροποίηση 

της µάρκας µπορεί να υπάρχει για λόγους παραδείγµατος χάριν τοπικής προσαρµογής 

ή ανταγωνιστικής δραστηριότητας και οδηγεί στο να υπάρχει µία µάρκα που 

οργανώνεται και υποστηρίζεται διαφορετικά σε κάθε αγορά. Η απόκλιση αυτή 

συνιστά ταυτόχρονα την «αχίλλειο πτέρνα» της, αφού οι ανταγωνιστικές 

τυποποιηµένες παγκόσµιες µάρκες µπορούν να χρησιµοποιήσουν τις οικονοµίες 

κλίµακας που διαθέτουν και να ασκήσουν µεγάλη πίεση πάνω της, χωρίς να µπορεί η 

ίδια να αµυνθεί αφού δεν µπορεί να ανταγωνιστεί τις οικονοµίες κλίµακας. Για να 

αποφευχθεί ή να διορθωθεί κάτι τέτοιο, πολλές µάρκες είναι «εναρµονισµένες» 

 (harmonized) . 

 

Η εναρµόνιση της µάρκας είναι ο συγχρονισµός της πρότασης της µάρκας, δηλαδή 

του πακέτου που υπόσχεται στον καταναλωτή, ανάµεσα στις θυγατρικές της 

εταιρείας (Van Gelder, 2003). Ωστόσο είναι ένα εξαιρετικά λεπτό εγχείρηµα, διότι αν 

δεν γίνει σωστός χειρισµός µπορεί να αναστατώσει τους τοπικούς καταναλωτές και 

την τοπική διοίκηση της εταιρείας. Κλειδί για την επιτυχηµένη εναρµόνιση αποτελεί 

ο καθορισµός των στοιχείων που είναι και πρέπει να είναι ίδια σε όλες τις αγορές και 

που µπορούν να τυποποιηθούν ξανά χωρίς να υπάρξουν προβλήµατα στις τοπικές 
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αγορές. Αντίστοιχα πρέπει να αποφασιστεί ποια θα είναι τα στοιχεία για τα οποία θα 

αποφασίζει η τοπική διοίκηση της εταιρείας και πώς πρέπει να τα διαχειριστεί. 

 

Σε κάθε περίπτωση πάντως η εναρµόνιση της εµπορικής επωνυµίας πρέπει να γίνει 

στις πιο σηµαντικές αγορές για να υπάρχει θετικό αποτέλεσµα εκεί που έχει 

µεγαλύτερη σηµασία αλλά και γιατί αν η εναρµόνιση πετύχει στις βασικές αγορές δεν 

θα υπάρχει λόγος αντίθεσης σε αυτήν από οποιαδήποτε άλλη δευτερεύουσα αγορά 

(Van Gelder, 2003). Για να γίνει η διαδικασία πιο κατανοητή θα επιχειρηθεί και πάλι 

εσωτερική και εξωτερική ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν τη διαδικασία. 

 

Γ.1. Εσωτερική ανάλυση 

 

Όπως και στην προηγούµενη περίπτωση, τα τρία στοιχεία της εσωτερικής ανάλυσης 

είναι ο οργανισµός, η έκφραση της µάρκας και το µάρκετινγκ. Στην περίπτωση της 

εναρµόνισης έµφαση δίνεται στο πώς αυτά τα στοιχεία διαφέρουν ανάµεσα σε 

διαφορετικές χώρες.  

 

Η εναρµόνιση ξεκινά από την επιχειρησιακή στρατηγική, το πρώτο στοιχείο του 

οργανισµού, διότι η στρατηγική εξ’ ορισµού περιλαµβάνει στοιχεία τα οποία ευνοούν 

την τυποποίηση του σήµατος. Πρέπει να υπάρχει όραµα για σύγκλιση των 

απαιτήσεων των καταναλωτών και φιλοδοξία για την υπεροχή (Van Gelder, 2003). 

Από την άλλη, είναι λανθασµένη τακτική ο µοναδικός στόχος της στρατηγικής να 

είναι οι οικονοµίες κλίµακας ή η παγκόσµια µάρκα είτε η τυποποίηση της µάρκας, 

αφενός γιατί στην πρώτη περίπτωση µπορεί η επίτευξη µεγάλου µεριδίου αγοράς να 

συνοδεύεται από µείωση στις ταµειακές ροές και στο περιθώριο κέρδους ή µπορεί η 

επίτευξη πολύ χαµηλού κόστους να οδηγήσει σε χαµηλές δαπάνες για την 

απαραίτητη ανάπτυξη του προϊόντος και αφετέρου γιατί στη δεύτερη και τρίτη 

περίπτωση ο στόχος θα βασίζεται σε εσφαλµένες αντιλήψεις. Αυτό σηµαίνει ότι αν ο 

µοναδικός στόχος στην επιχειρησιακή στρατηγική είναι ένα παγκόσµιο σήµα τότε 

βασίζεται στην πεποίθηση ότι ένα παγκόσµιο σήµα από µόνο του µπορεί να 

συντρίψει τον ανταγωνισµό. Ενώ αντίστοιχα αν µοναδικός στόχος είναι η 

τυποποίηση της µάρκας, τότε βασίζεται στην εσφαλµένη επίσης αντίληψη ότι οι 

παγκόσµιοι καταναλωτές εξοµοιώνονται όσον αφορά στις προτιµήσεις τους και στην 
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αντίληψη ότι όταν ο καταναλωτής ταξιδεύει, αναζητά τις ίδιες ακριβώς µάρκες µε 

αυτές που χρησιµοποιεί στην πατρίδα του. 

  

Οι εσωτερικές συνήθειες στην κάθε επιχείρηση είναι επίσης ουσιαστικός παράγοντας 

που επιδρά στην εναρµόνιση. Αρχικά πρέπει να γίνει σαφές ποιος έχει την ευθύνη για 

την εναρµόνιση της εµπορικής επωνυµίας ενώ «σε αποκεντρωµένους οργανισµούς, 

όπου οι περισσότερες αποφάσεις για τις µάρκες λαµβάνονται τοπικά, είναι συχνά 

σοφό να ξεκινά η διαδικασία εναρµόνισης ορίζοντας παγκόσµια πρόταση µάρκας σαν 

σηµείο αναφοράς για την τοπική διοίκηση» (Van Gelder, 2005, σελ.188).  

 

Προχωρώντας την εσωτερική ανάλυση σε επίπεδο έκφρασης της µάρκας, γίνεται 

ξεκάθαρο ότι αν αρχικά δεν υπάρχει κεντρική διαχείρισή της στις επιµέρους αγορές, 

αυτό έχει ως συνέπεια να διασπάται η συνοχή της µάρκας και γίνεται δύσκολο να 

επαναδοµηθεί η έκφραση του σήµατος από την κεντρική διοίκηση. Το πρώτο βήµα 

προς την εναρµόνιση σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να είναι η δηµιουργία του 

πυρήνα της έκφρασης µε συνοχή µέσα στον ίδιο οργανισµό πρώτα (δηλαδή ανάµεσα 

στα τµήµατά του σε διάφορες χώρες) και µετά προς τους καταναλωτές. Αυτό µπορεί 

να γίνει για παράδειγµα µε εισαγωγή ενός νέου προϊόντος (είτε καινοτόµου είτε µε 

απόκτηση ενός υπάρχοντος προϊόντος) γύρω από το οποίο θα συσπειρωθεί το 

προσωπικό. 

 

Τέλος, το µίγµα µάρκετινγκ είναι το τρίτο στοιχείο της εσωτερικής ανάλυσης ως 

«πρωταρχική σφαίρα επιρροής της τοπικής µάρκας» (Van Gelder, 2003, σελ. 190) 

και συνήθως προβάλλει αντίσταση στην εναρµόνιση. Αν και η κεντρική διοίκηση δεν 

µπορεί να έχει τον έλεγχο των τοπικών µιγµάτων µάρκετινγκ που επιλέγονται, 

εντούτοις η εναρµόνιση βοηθά στη διαµόρφωσή του. Η έκφραση της µάρκας µπορεί 

να δώσει τη γενική κατεύθυνση για τις τιµές του προϊόντος στις διαφορετικές αγορές. 

Για παράδειγµα, µπορεί ένα προϊόν να έχει διαφορετική τιµή αλλά αυτή να µένει 

σταθερά πιο κάτω από τις ανταγωνιστικές τιµές. Οι άνθρωποι που υποστηρίζουν τη 

µάρκα πρέπει επίσης να προετοιµαστούν για την εναρµόνιση και αν υπάρχουν 

δυσκολίες, µπορεί να γίνει ταυτόχρονη ευθυγράµµιση όλων των επικοινωνιών, 

εσωτερικών και εξωτερικών για να επιτευχθεί κατανόηση του πυρήνα της έκφρασης 

της µάρκας. Η διανοµή, που απαρτίζεται από τα κανάλια διανοµής πρέπει επίσης να 
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εναρµονιστεί. Το να υπάρχει περιορισµένος αριθµός επιλογών καναλιών διανοµής 

(π.χ. λόγω µονοπωλίων), όπως συµβαίνει συχνά, είναι ένα πρόβληµα που 

αντιµετωπίζει η επιχείρηση όταν θελήσει να εναρµονίσει τη µάρκα, λόγω των 

δυνατών σχέσεων µε τα υπάρχοντα κανάλια διανοµής. Για το λόγο αυτό, συνίσταται 

να µην εγκαταλείπονται οι συνεργασίες µε τα εκάστοτε κανάλια διανοµής. Επιπλέον, 

τα προϊόντα ή υπηρεσίες που αποτελούν τον πυρήνα της επιχείρησης ή µάρκας, 

πρέπει να τυποποιούνται σε όλες τις αγορές, χωρίς να απαιτείται και εναρµόνιση 

όλων των προϊόντων. Τέλος, η επικοινωνία είναι το στοιχείο εκείνο που όλες οι 

παγκόσµιες επιχειρήσεις θα επιθυµούσαν να τυποποιήσουν λόγω του µεγάλου 

κόστους. Επειδή όµως η επικοινωνία ακολουθεί όλα τα προηγούµενα στοιχεία του 

µίγµατος µάρκετινγκ, η τυποποίησή της µπορεί να επιτευχθεί µόνο όταν όλα τα 

προαναφερθέντα σηµεία έχουν υλοποιηθεί, διαφορετικά οι καταναλωτές θα λάβουν 

ένα µήνυµα που δεν συνάδει µε τις προηγούµενες εµπειρίες τους από τη µάρκα.  

 

Γ.2. Εξωτερική ανάλυση 

 

Η εναρµόνιση του σήµατος δεν είναι µόνο εσωτερικό ζήτηµα της επιχείρησης αν και 

από πολλούς οργανισµούς αντιµετωπίζεται έτσι. Πρέπει επίσης να δίνει αξία στους 

καταναλωτές είτε µε την προσθήκη νέων πλεονεκτηµάτων από τη χρήση του 

προϊόντος που πριν την εναρµόνιση δεν θα µπορούσαν να έχουν, είτε µε πρόσβαση 

σε ανώτερη τεχνολογία που επίσης δεν θα µπορούσαν να έχουν µε την τοπική µάρκα. 

 

Αρχικά πρέπει να γίνεται καθορισµός των καταναλωτικών συνηθειών που 

επηρεάζουν τη µάρκα τοπικά. Κάποια από αυτά θα είναι κοινά και στις παγκόσµιες 

αγορές ενώ άλλα θα χαρακτηρίζουν µόνο τη συγκεκριµένη αγορά. Ακόµα και στην 

περίπτωση που κάποιες συνήθειες είναι κοινές, αυτό δεν σηµαίνει ότι από την 

εναρµόνιση σε αυτές τις αγορές θα λάβουν οι καταναλωτές τα ίδια οφέλη. 

Ακολουθώντας τον διαχωρισµό των συνηθειών της παραγράφου Ε.2.Β., πρέπει να 

αρχίσουµε µελετώντας τις συνήθειες σχετικές µε την κατηγορία του προϊόντος. 

Επειδή σε αυτή την περίπτωση το προϊόν ήδη υπήρχε στην αγορά, οι πληροφορίες 

αυτές µπορούν να αποκτηθούν εύκολα. Έτσι, το πρώτο βήµα είναι ο εντοπισµός των 

διαφορών αυτών των συνηθειών από χώρα σε χώρα και έπειτα να προσδιοριστεί τι 

προκαλεί την ελαστικότητά τους ή τη σταθερότητά τους. Αναφορικά µε τις συνήθειες 
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ανάγκης και τις πολιτισµικές συνήθειες, είναι δυσκολότερο να παρατηρηθούν και να 

συγκριθούν ανάµεσα σε πολλές χώρες καθώς εκ των πραγµάτων, η κάθε κουλτούρα 

διαφέρει µε οποιαδήποτε άλλη.  

 

Κατά την προσπάθεια εναρµόνισης της µάρκας, σηµασία δίνεται επίσης στην 

αντίληψη για τη µάρκα, η οποία µετά την εναρµόνιση πρέπει να είναι καλύτερη από 

πριν, εφόσον οι καταναλωτές θα έχουν συνδέσει το προϊόν µε µεγαλύτερη αξία. Αν 

δεν συµβεί αυτό, είναι πιθανόν να χαθούν πελάτες και για το λόγο αυτό, ο βασικός 

σκοπός της επιχείρησης πρέπει να είναι αυτός και όχι µόνο οι οικονοµίες κλίµακας. 

Επιπλέον, η διαµόρφωση µιας κοινής παγκόσµιας έκφρασης για τη µάρκα γίνεται µε 

συµµετοχή της κεντρικής διοίκησης και των τοπικών brand managers οι οποίοι 

διαθέτουν την εµπειρία για να αποφασίσουν αν µια συγκεκριµένη νέα αντίληψη για 

τη µάρκα θα ταιριάξει µε την κουλτούρα της αγοράς. 

 

Τέλος, η αναγνωρισιµότητα της µάρκας µπορεί επίσης να διαφέρει από αγορά σε 

αγορά και το πόσο διαφέρει εξαρτάται από το χρονικό διάστηµα παρουσίας του 

προϊόντος στην κάθε αγορά και την τοποθέτησή της στην τοπική αγορά.  

 

∆. Επέκταση παγκόσµιας µάρκας 

 

Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, η εναρµόνιση της µάρκας µπορεί να επιχειρείται 

για να επιτευχθούν οικονοµίες κλίµακας αλλά ταυτόχρονα µπορεί να πετύχει 

οικονοµίες σκοπού (µέσω της αύξησης των προϊόντων που παράγει η επιχείρηση), οι 

οποίες δίνουν την ευκαιρία στην επιχείρηση να διαχειριστεί αποτελεσµατικότερα την 

εµπορική της επωνυµία. Ένα από τα σηµαντικότερα οφέλη των οικονοµιών σκοπού 

(economies of scope) είναι ότι καθιστούν ευκολότερες τις επεκτάσεις (ή προεκτάσεις) 

του παγκόσµιου σήµατος. 

 

Ως επέκταση της µάρκας (brand extension) εννοούµε την ανάπτυξη µιας µάρκας µε 

εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία µπορεί να είναι είτε «κλειστά», 

(close) δηλαδή της ίδιας προϊοντικής κατηγορίας, είτε «αποµακρυσµένα» (remote, 

άλλος όρος που χρησιµοποιείται σε αυτή την περίπτωση είναι «τέντωµα της µάρκας» 

(brand stretching) λόγω της ελαστικότητας της µάρκας να επεκτείνεται και σε άλλες 
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κατηγορίες) όταν πρόκειται για διαφορετικές κατηγορίες. Αυτό που είναι καλό να 

τηρείται σε κάθε περίπτωση, είναι να υπάρχει κάποια σχέση ανάµεσα στη µάρκα και 

στην επέκτασή της µέσα στο µυαλό των καταναλωτών, όχι απαραίτητα µε προϊόντα 

του ίδιου χαρτοφυλακίου (µάλιστα ο Van Gelder υποστηρίζει ότι οι µεγάλες εταιρείες 

µε ισχυρή φήµη έχουν δυνατότητα να επεκτείνονται σε κατηγορίες που δεν είναι καν 

κοντινές µε τα προϊόντα της) αλλά µε προϊόντα που διέπονται π.χ. από τις ίδιες αξίες 

µε την αρχική µάρκα. Το να ταιριάξουν η µάρκα µε την επέκτασή της είναι ένα 

ζήτηµα που διαφέρει από χώρα σε χώρα. 

 

∆.1. Εσωτερική ανάλυση 

 

Ξεκινάµε και πάλι µε εσωτερική ανάλυση, η οποία σε αυτή την περίπτωση στοχεύει 

στην κατανόηση των στρατηγικών λόγων που οδηγούν στην επέκταση, την 

ικανότητα του οργανισµού να υπεραµυνθεί της επέκτασης, την επίδραση που θα έχει 

η επέκταση στην έκφραση της µάρκας και τις απαραίτητες τροποποιήσεις στο µίγµα 

µάρκετινγκ. 

 

Όπως και στις προηγούµενες παραγράφους, η επιχειρησιακή στρατηγική ως βασικό 

συστατικό του οργανισµού έχει µεγάλη σηµασία, καθώς όλες οι επεκτάσεις έχουν 

πραγµατοποιηθεί λόγω ενός οράµατος για αλλαγή (τεχνολογική, οικονοµική, 

κοινωνική κλπ). Σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι σαφής η αιτιολογία της 

επέκτασης. Σύµφωνα µε τον Kapferer (1997) κάποιοι λόγοι για επέκταση της µάρκας 

(αντί για δηµιουργία καινούργιας) είναι:  

α. το να προσφέρει στους καταναλωτές νέες εµπειρίες µε συνεχείς καινοτοµίες για να 

ανταποκριθεί στις αλλαγές των προτιµήσεων των καταναλωτών 

β. το να περιορίσει το κόστος ανάπτυξης και διαφήµισης της µάρκας 

γ. ως άµυνα για ανταγωνιστικές τεχνολογικές καινοτοµίες, ώστε να µένει διαρκώς 

ενηµερωµένη (up to date) 

δ. γιατί υπάρχει µικρότερος κίνδυνος από ότι αν δηµιουργηθεί η µάρκα από την αρχή, 

αφού οι επεκτάσεις της µάρκας έχουν περισσότερες πιθανότητες να διατηρηθούν 

στην αγορά. 
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Αντίστοιχα ο Kapferer (1997) επίσης αναφέρει κάποιους λόγους που δεν είναι ικανοί 

να αιτιολογήσουν από µόνοι τους την επέκταση: 

α. για λόγους παραγωγής, δηλαδή καθαρά και µόνο επειδή ένα προϊόν µπορεί να 

παραχθεί, η επιχείρηση αποφασίζει να επεκτείνει τη µάρκα 

β. για λόγους τεχνολογίας, δηλαδή εάν είναι δυνατή µια καινούρια τεχνολογία, δεν 

σηµαίνει ότι πρέπει να επεκτείνουµε µε αυτήν τη µάρκα. 

γ. το γεγονός ότι η επιχείρηση έχει ήδη µια καθιερωµένη µάρκα δεν σηµαίνει ότι 

πρέπει να την επεκτείνει 

δ. οικονοµίες σκοπού 

ε. φήµες για τη µάρκα, τις οποίες η επιχείρηση επιθυµεί να αντιµετωπίσει µε µία 

επέκταση, ώστε να αποδείξει ότι η µάρκα είναι ενεργή. 

 

Σηµαντικός είναι ο ρόλος της τοπικής διοίκησης, ο οποίος πρέπει να ενισχύεται σε 

περιπτώσεις επέκτασης και να της ανατίθεται η επιτυχία του νέου προϊόντος στην 

τοπική αγορά και η επικοινωνία του στους τοπικούς συνεργάτες. Επιπλέον, η 

κεντρική διοίκηση έχει χρέος να ελέγξει τους τοπικούς διευθυντές για να διαπιστώσει 

κατά πόσο είναι πρόθυµοι να συµµετέχουν στην διαδικασία επέκτασης. 

 

Εξετάζοντας τη σχέση της επέκτασης µε την έκφραση της µάρκας, διαπιστώνουµε ότι 

δεν έχουν µονόπλευρη σχέση, δηλαδή δεν αναζητούµε µόνο το κατά πόσο η 

επέκταση ταιριάζει µε την έκφραση αλλά και αν την αναβαθµίζει. Η έκφραση της 

µάρκας αλλάζει µε κάθε επέκταση εφόσον προστίθεται ένα νέο προϊόν και αυτόµατα 

επηρεάζεται η τοποθέτησή της (προσθέτοντας µια διαφορετική χρήση ή 

πλεονέκτηµα), και η προσωπικότητά της. 

 

Τέλος, όσον αφορά το µίγµα µάρκετινγκ, υποστηρίζεται από τον Van Gelder (2003) 

ότι είναι αδύνατη η επέκταση χωρίς την επινόηση ενός νέου µίγµατος µάρκετινγκ 

καθώς είναι αδύνατη η επέκταση µε την υιοθέτηση ενός ενιαίου µίγµατος µάρκετινγκ 

παγκόσµια. Τα κανάλια διανοµής και οι άνθρωποι που υποστηρίζουν τη µάρκα είναι 

συνήθως τα ίδια και στην επέκτασή της, εκτός εάν (στην περίπτωση της διανοµής) η 

επέκταση αφορά νέα προϊοντική κατηγορία και σε αυτήν την περίπτωση χρειάζεται 

κάποιες φορές να αναζητηθούν νέα κανάλια διανοµής. Επιπλέον, είναι σηµαντικό να 

αναφερθεί ότι η τιµή του προϊόντος µε το οποίο έγινε η επέκταση, µπορεί να διαφέρει 
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από χώρα σε χώρα αλλά η σχετική τιµή πρέπει να είναι ίδια για να υπάρχει συνοχή µε 

την έκφραση µάρκετινγκ. 

 

∆.2. Εξωτερική ανάλυση 

 

Για την περίπτωση της επέκτασης η εξωτερική ανάλυση είναι το πιο σηµαντικό ίσως 

σηµείο, καθώς τελικά αυτό που µετράει περισσότερο για την επιτυχία της είναι η 

αντίληψη των καταναλωτών και η αξία που δίνουν στη µάρκα, στοιχεία που 

εξαρτώνται από τις ενέργειες της επιχείρησης αλλά κυρίως από τις τοπικές συνήθειες. 

 

Είναι εποµένως πολύ σηµαντικό να αντιληφθούµε τους παράγοντες που επηρεάζουν 

τις αντιλήψεις. Όπως προαναφέρθηκε, κάποιες συνήθειες µπορεί να είναι κοινές σε 

περιοχές ενώ κάποιες άλλες µπορεί να είναι ιδιοτυπία µιας κουλτούρας ή αγοράς. 

Όµως ακόµα και αν η επιχείρηση έχει να αντιµετωπίσει παρόµοιες συνήθειες δεν 

είναι πάντα σταθερές. Αν η επιχείρηση προσπαθήσει να προκαλέσει αλλαγή στις 

συνήθειες, αυτό µπορεί να εκληφθεί από την κάθε αγορά θετικά, ουδέτερα ή 

αρνητικά, µπορεί να ενισχύσει την αξία που προσδίδουν οι καταναλωτές στο σήµα 

της, ή µπορεί να µη γίνει δεκτή. Για να αποφασίσει η επιχείρηση αν θα προκαλέσει ή 

όχι την αλλαγή πρέπει να κρίνει το πόσο στέρεες είναι οι συνήθειες βασισµένη σε 

κάποια ερωτήµατα όπως για παράδειγµα αν όλοι οι καταναλωτές συµπεριφέρονται 

ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο σε σχέση µε µια συγκεκριµένη συνήθεια, αν η συνήθεια 

έχει µείνει ίδια διαχρονικά, αν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη σηµασία για αυτή τη 

συνήθεια κλπ.  

 

Οι άλλες τρεις κατηγορίες συνηθειών (κατηγορίας, ανάγκης και πολιτισµικές) έχουν 

παρόµοια σηµασία όπως περιγράφηκε σε προηγούµενη παράγραφο, µε τη διαφορά 

ότι οι συνήθειες για την προϊοντική κατηγορία είναι ήδη γνωστές όταν πρόκειται να 

γίνει επέκταση, καθώς η µάρκα βρισκόταν ήδη στην αγορά.  

 

Κατά την ανάλυση των αντιλήψεων για τη µάρκα και την επέκταση, σε καµία 

περίπτωση δεν πρέπει να θεωρείται η επέκταση ως κάτι δεδοµένο που δεν επιδέχεται 

αλλαγών. Τουναντίον, µια γνώση για τις αντιλήψεις για τη µάρκα µπορεί να 

βοηθήσει στην κατανόηση του πόσο θα ταιριάξει η επέκταση µε την υπάρχουσα 
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µάρκα και ουσιαστικά αποτελεί τον «καθορισµό της έκτασης της επέκτασης» (Van 

Gelder, 2003). 

 

Τα δύο πιο συνηθισµένα κίνητρα για επέκταση είναι η ενίσχυση της υπάρχουσας 

µάρκας και η αξιοποίηση της αντιληφθείσας αξίας της µάρκας προς όφελος της 

επέκτασης. Στην δεύτερη περίπτωση, ωστόσο, «εάν οι επεκτάσεις χρησιµοποιούνται 

µόνο για να “αρµέξουν” την αρχική µάρκα και όχι για να βοηθήσουν στην ενίσχυσή 

της», είναι θέµα χρόνου να καταστεί αδύνατη η αξιοποίηση της αρχικής (Van Gelder, 

2003). 

 

Η αναγνωρισιµότητα της µάρκας µπορεί επίσης να διαφέρει ανάµεσα στις αγορές, 

ανάλογα µε το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο η µάρκα υπάρχει σε µία αγορά, την 

τοποθέτησή της, οι επενδύσεις που έγιναν για τη µάρκα σε τοπικό επίπεδο κλπ.  

 

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές πως για παγκόσµια εναρµονισµένες µάρκες, οι 

επεκτάσεις τους πρέπει επίσης να ταιριάζουν µε το κεντρικό σήµα όπου αυτό είναι 

δυνατό. Για την πλειονότητα των εµπορικών επωνυµιών αυτό δεν γίνεται στην πράξη 

καθώς η ανάπτυξη των επεκτάσεων γίνεται µε κεντρικό σχεδιασµό ενώ ο έλεγχος του 

πόσο συµβαδίζουν και ταιριάζουν µε το αρχικό σήµα µπορεί να γίνει µόνο τοπικά. 

Τέλος, η βασική µάρκα και η επέκτασή της µπορεί να ταιριάζουν απόλυτα ακόµα και 

αν η βασική µάρκα διαφέρει από χώρα σε χώρα. Το γεγονός αυτό όµως δεν καθιστά 

µη αναγκαία τη µικρή προσαρµογή στο προϊόν τοπικά για να ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις των τοπικών καταναλωτών. 

 

Ε. ∆ηµιουργία παγκόσµιας µάρκας 

 

Μέχρι τώρα η ανάλυση των πιθανών στρατηγικών παγκόσµιας εµπορικής επωνυµίας 

(ανάπτυξη, εναρµόνιση, επέκταση) βασίστηκε σε µία υπόθεση: ότι η µάρκα υπάρχει. 

Σε εθνικό επίπεδο στην περίπτωση της ανάπτυξής της σε µία νέα αγορά, και σε 

διεθνές επίπεδο στην περίπτωση της εναρµόνισης και επέκτασής της.  

 

Το ζήτηµα της δηµιουργίας µιας παγκόσµιας µάρκας εξ’ ολοκλήρου από την αρχή 

είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από τις προηγούµενες περιπτώσεις. Ουσιαστικά η 
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δηµιουργία για µία παγκόσµια µάρκα σηµαίνει τη δηµιουργία µάρκας που δεν 

υπάρχει σε καµία χώρα και εισάγεται ταυτόχρονα σε πολλές χώρες (Van Gelder, 

2003) ή τις µάρκες «που από τη σύλληψή τους ακολουθούν το όραµα της παγκόσµιας 

εκδοχής τους και συχνά παγκοσµιοποιούν την επιχείρησή τους γρήγορα χωρίς 

προηγούµενη περίοδο εγχώριας ή διεθνούς παρουσίας» (Luostarinen and Gabrielsson, 

2004). Ο Knight (1997) υποστηρίζει επίσης τα παραπάνω λέγοντας ότι επειδή οι 

επιχειρήσεις που ονοµάζονται born globals δεν διαθέτουν πηγές χρηµατοδότησης για 

προώθηση και διαφήµιση, προσανατολίζονται σε διαφοροποίηση του προϊόντος τους 

µέσω της καινοτοµίας που εφαρµόζουν. 

 

Οι µάρκες που έχουν ξεκινήσει ως παγκόσµιες είναι ελάχιστες έως σήµερα (Van 

Gelder, 2003) και αναφέρονται στη βιβλιογραφία συχνά µε τον όρο «γεννηµένες 

παγκόσµιες» ή «παγκόσµιες από τη σύστασή τους» (Born Globals). Υπάρχουν 

αρκετοί ορισµοί για τις born globals, αλλά γενικά σύµφωνα µε τους Gabrielsson and 

Al-Obaidi (2004) οι born globals είναι συνήθως εταιρείες περιορισµένων πόρων και 

δυνατοτήτων, µε ολιγάριθµο προσωπικό και παγκόσµια προϊόντα niche ενώ σύµφωνα 

µε τους Luostarinen and Gabrielsson (2004) τα 7 χαρακτηριστικά των born globals 

είναι: α) ξεκινούν τις διεθνείς τους λειτουργίες ταυτόχρονα ή πριν από τις εθνικές, β) 

βασίζουν το όραµά τους στο παγκόσµιο περιβάλλον, γ) σχεδιάζουν όλες τις 

λειτουργίες τους σε παγκόσµια βάση, δ) µέρος της αποστολής τους είναι να γίνουν 

παγκόσµιοι ηγέτες, ε) χρησιµοποιούν καινοτόµα προϊόντα και διαδικασίες, στ) 

ακολουθούν διαφορετικές παγκόσµιες στρατηγικές και ζ) αναπτύσσονται γρήγορα 

στο διεθνές περιβάλλον. Από τις ελάχιστες εταιρείες born globals που έχουν 

µεγαλύτερους πόρους είναι η Yahoo! και η Hotmail.  

 

Συνοπτικά το κλειδί της επιτυχίας για το λανσάρισµα παγκόσµιων εµπορικών 

σηµάτων, είναι η «δηµιουργία µιας κατηγορίας ή υποκατηγορίας που µπορεί να 

διεκδικηθεί και να διατηρηθεί από τη µάρκα και που παρέχει αξία στους 

καταναλωτές διαφορετικών χωρών» (Van Gelder,  2003 σελ. 231). 
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Ε.1. Εσωτερική ανάλυση 

 

Η εσωτερική ανάλυση είναι το σηµαντικότερο ίσως στάδιο όταν πρόκειται να 

δηµιουργηθεί από την αρχή µια παγκόσµια µάρκα και αυτό γιατί η τελευταία 

χαρακτηρίζεται από βαθιά εσωτερική λογική, η οποία ταυτόχρονα πρέπει να είναι 

άψογη ώστε να αποφευχθεί πιθανή αποτυχία. Αν δεν υπάρχει ένα επαρκές 

επιχειρηµατικό µοντέλο µπορεί να οδηγηθεί σε αποτυχία πολύ σύντοµα. 

 

Η επιχειρησιακή στρατηγική και οι εσωτερικές συνήθειες είναι τα στοιχεία εκείνα 

του κάθε οργανισµού στα οποία θα στηριχθεί η εσωτερική ανάλυση, όπως στις 

προηγούµενες ενότητες που αναλύθηκαν.  

 

Πιο συγκεκριµένα, τα στοιχεία εκείνα που εµπνέουν (inspirational) σε µια 

επιχειρησιακή στρατηγική πρέπει να είναι σταθερά καθώς καθορίζουν τον τρόπο που 

αντιµετωπίζει η διοίκηση την κατηγορία (ή υποκατηγορία) που θα καλύψει το προϊόν 

αλλά και τον τρόπο µε τον οποίο θα ισχυροποιηθεί και τελικά θα επικρατήσει σε 

αυτήν την προϊοντική κατηγορία. ∆ιασαφηνίζοντας από την αρχή θέµατα όπως τα 

εµπόδια (εισόδου και εξόδου), τα χαρακτηριστικά της προϊοντικής κατηγορίας, τα 

πλεονεκτήµατα που παρέχουν στους καταναλωτές, γίνονται ουσιαστικά τα πρώτα 

βήµατα προς αυτή την κατεύθυνση. 

 

 Επιπλέον, η διοίκηση πρέπει να έχει διαµορφώσει σαφή περιγραφή της παγκόσµιας 

µάρκας. Καθώς είναι πιθανό η µάρκα να µην κυριαρχήσει από την αρχή στην 

κατηγορία της, η διαµορφωθείσα περιγραφή και φιλοδοξία για τη µάρκα πρέπει να 

είναι µακροπρόθεσµη απαντώντας σε ερωτήµατα όπως το πώς θα πειστούν οι 

καταναλωτές να συνεχίσουν να εµπιστεύονται το προϊόν σαν ηγέτη του κλάδου, ποιοι 

είναι οι στόχοι της µάρκας για τους πελάτες, τους εργαζόµενους και τους επενδυτές 

και πόσο πιθανό είναι να κυριαρχήσει στον κλάδο της. 

 

Τέλος, για να εξασφαλιστεί η βιωσιµότητα της µάρκας πρέπει να οριστούν µε 

σαφήνεια οι στρατηγικοί σκοποί και το πώς µπορούν να επιτευχθούν µε αλλαγή στη 

νοοτροπία και συµπεριφορά του καταναλωτή, αλλά ταυτόχρονα και το πώς η αλλαγή 

αυτή µπορεί να επιτευχθεί.  
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Ο ρόλος των συνηθειών στο εσωτερικό του οργανισµού µιας παγκόσµιας µάρκας, 

κατά πολλοίς εξαρτάται από το πόσο καινούργιος είναι ο οργανισµός. Αν και ο 

οργανισµός είναι νεοσύστατος, οι διαδικασίες, τα σύµβολα και η οργανωσιακή δοµή 

δεν θα είναι σχηµατισµένα ενώ αντιθέτως, εάν ο οργανισµός είναι εδραιωµένος, η 

νέα µάρκα θα δεχτεί επιρροές από τις υπάρχουσες συνήθειες. Ωστόσο, ένας 

οργανισµός που προϋπάρχει της µάρκας, µπορεί να δυσχεράνει τη νέα παγκόσµια 

µάρκα µε τις αργές διαδικασίες από τις οποίες χαρακτηρίζεται ή αντιθέτως να τη 

διευκολύνει µε τις µεγαλύτερες δυνατότητες που έχει για έρευνα και ανάπτυξη 

(R&D) και για χρηµατοδότηση. 

 

Αφού έχουν διασαφηνιστεί τα παραπάνω στοιχεία του οργανισµού, σειρά έχει η 

έκφραση της µάρκας. Αν η νέα µάρκα καθιερώνει µια καινούργια κατηγορία, αυτό θα 

έχει ως αποτέλεσµα µια πολύ συγκεκριµένη έκφραση, η οποία στην αρχή πρέπει να 

στοχεύει στο να µεταφράζει τη στρατηγική της επιχείρησης σε αξία για τους 

καταναλωτές ενώ µπορεί και να εµπλουτιστεί στο µέλλον. 

 

Τέλος, τα στοιχεία του µάρκετινγκ καθορίζονται διαφορετικά από τις προηγούµενες 

περιπτώσεις όταν αναφερόµαστε σε µία νεοσύστατη παγκόσµια µάρκα. 

Συγκεκριµένα, νέες µάρκες που χαρακτηρίζουν ολόκληρες προϊοντικές κατηγορίες, 

ακριβώς λόγω αυτής της καινοτοµίας συνήθως χρησιµοποιούν και συγκεκριµένες 

τεχνολογίες όπως δορυφορική µετάδοση ή e-banking. Επιπλέον, επειδή είναι 

πρωτοεµφανιζόµενες διεκδικούν µία θέση στη δηµοσιότητα και βασίζονται σε αυτήν 

για να δηµιουργήσουν µία πρώτη επαφή και ενδιαφέρον στο καταναλωτικό τους 

κοινό. Το µάρκετινγκ µιας νέας παγκόσµιας µάρκας έχει όµως µια ιδιοµορφία: επειδή 

δεν υπάρχει πρωθύστερη γνώση και εφαρµογή µάρκετινγκ, ενδέχεται να υπάρχει 

δυσκολία λόγω της έλλειψης καλών πρακτικών προώθησης και διαφήµισης για την 

κάθε µεµονωµένη περίπτωση. 

 

Ε.2. Εξωτερική ανάλυση 

 

Η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος µιας νεοσύστατης παγκόσµιας µάρκας 

είναι κάτι δύσκολο αφού πρώτον, δεν υπάρχει προηγούµενη παρουσία και γνώση για 
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το προϊόν και δεύτερον γιατί συνήθως δεν υπάρχει εκτεταµένη γνώση ούτε για την 

κατηγορία του προϊόντος διότι είναι ρηξικέλευθο. Εποµένως µπορεί να έχει ανοιχτά 

όλα τα θέµατα που το αφορούν αλλά από την άλλη πλευρά µπορεί και να προκαλεί 

τις συνήθειες του καταναλωτικού κοινού. Πολύ σηµαντική θεωρείται από τον Van 

Gelder (2003) και στην περίπτωση των born globals, η απόφαση της επιχείρησης αν 

θα προκαλέσει την αλλαγή των δεδοµένων συνηθειών ή θα συµπλεύσει µε αυτές. 

Από την απόφαση αυτή θα εξαρτηθεί κατά κύριο λόγο η δηµιουργία αξίας για τον 

πελάτη. Βεβαίως, εάν οι συνήθειες είναι παγιωµένες, δεν επιδέχονται αλλαγής και η 

µάρκα (ή κάποιο συγκεκριµένο χαρακτηριστικό της) πρέπει να προσαρµοστεί σε 

αυτές. Αντίθετα εάν είναι πιο ευέλικτες, υπάρχει δυνατότητα η επιχείρηση να 

προκαλέσει µια συνήθεια διαφοροποιούµενη εντελώς από τους ανταγωνιστές και 

δίνοντας διακριτή αξία στον καταναλωτή.  

 

Αναφορικά µε τις συνήθειες που σχετίζονται µε την κατηγορία του προϊόντος, είναι 

ευνόητο ότι αν η νέα µάρκα αποτελεί από µόνη της µια προϊοντική κατηγορία, δεν θα 

αντιµετωπίσουν τέτοιες συνήθειες αφού αυτές δεν υπάρχουν. Αντιθέτως, η µάρκα 

είναι αυτή που θα τις διαµορφώσει εξαρχής και θα θέσει τη βάση στην εκάστοτε 

αγορά. Αντίστοιχα, όταν η µάρκα εισάγει µια νέα υποκατηγορία, αντιµετωπίζει τις 

συνήθειες που αφορούν την κεντρική κατηγορία. Μία νέα παγκόσµια µάρκα συχνά 

ανταποκρίνεται στις συνήθειες που σχετίζονται µε τις ανάγκες αλλά µπορεί επίσης να 

τις διαµορφώσει και η ίδια εισάγοντας ανάγκες που προηγουµένως δεν υπήρχαν ή δεν 

εµφανίζονταν. Αντιθέτως, όσον αφορά τις πολιτισµικές συνήθειες, επειδή αυτές δεν 

είναι ίδιες παγκόσµια και δεν ισχύει η υπόθεση του Levitt, ότι δηλαδή υπάρχει 

πολιτισµική οµοιογένεια στον κόσµο, η µάρκα πρέπει να προσαρµόζεται στην 

εκάστοτε τοπική κουλτούρα για να πετύχει το µέγιστο δυνατό αποτέλεσµα.  

 

Η αντίληψη και η αναγνώριση της µάρκας είναι τα τελευταία σηµεία που µελετώνται 

κατά την εξωτερική ανάλυση και δεν είναι κάτι τυποποιηµένο και σταθερό. Μπορεί 

δηλαδή µια νέα µάρκα να γίνει γνωστή σύντοµα ή σε αρκετά χρόνια. Ωστόσο, αν και 

υπάρχει πίεση για αύξηση της αναγνωρισιµότητάς της, η ανάγκη για τη διαµόρφωση 

του δικτύου διανοµής υπερέχει. Όπως παρατηρεί ο Van Gelder (2003), σε πολλές 

περιπτώσεις νεοσύστατων παγκόσµιων µαρκών, δεν χρειάζεται ούτε διαφήµιση ούτε 

διαφοροποίηση από τον ανταγωνισµό (όταν δηµιουργούν νέες κατηγορίες ή 
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υποκατηγορίες προϊόντων) για να γίνουν αναγνωρίσιµες, παρά µόνο η διάδοση από 

στόµα σε στόµα, άρα είναι απαραίτητο να φτάσουν αρχικά στον καταναλωτή. Αυτό 

όµως που σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να συµβαίνει είναι να εισάγεται µία µάρκα 

µε στρατηγική niche και στη συνέχεια να το αναιρεί και να καταστεί πιο ασαφής 

καθώς µε αυτόν τον τρόπο χάνει την ικανότητα της διαφοροποίησής της, άρα και της 

αναγνωρισιµότητάς της.  

 

Συνοψίζοντας σε λίγες γραµµές την περίπτωση της δηµιουργίας µιας νέας 

παγκόσµιας µάρκας, που διευκολύνεται από την διαρκώς αυξανόµενη ταχύτητα των 

τεχνολογικών και οικονοµικών αλλαγών, θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε ότι η 

επιτυχία µιας νέας παγκόσµιας µάρκας έρχεται µόνο αν αποτελεί για τον καταναλωτή 

ένα προϊόν που του παρέχει µεγάλη αξία έτσι ώστε να αντισταθµιστούν οι 

οποιεσδήποτε πολιτισµικές διαφορές υπάρχουν από χώρα σε χώρα. 

 

Σύνοψη 2ου κεφαλαίου 

 

Στο 2ο κεφάλαιο αναλύθηκαν λεπτοµερειακά όλα τα στάδια διεθνοποίησης µιας 

µάρκας, από τη δηµιουργία µιας νέας, εξ’ ολοκλήρου παγκόσµιας µάρκας, έως την 

εναρµόνιση των υπαρχουσών παγκόσµιων µαρκών για να επιτευχθεί συνοχή µεταξύ 

τους. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην ανάλυση των στοιχείων του εσωτερικού 

περιβάλλοντος, δηλαδή τον οργανισµό, την έκφραση της µάρκας και το µάρκετινγκ 

αλλά και στο εξωτερικό περιβάλλον (τοπικές συνήθειες, αντίληψη µάρκας και 

διάκριση/αναγνωρισιµότητα µάρκας).  

 

Στο επόµενο κεφάλαιο, µε την ανάλυση της περίπτωσης της Disneyland Paris, θα 

δούµε πρακτικά µε ποιον τρόπο όλα τα προαναφερθέντα επιµέρους στοιχεία και 

κυρίως ο οργανισµός, οι τοπικές συνήθειες και η αντίληψη για τη µάρκα είναι 

αναπόσπαστα τµήµατα της απόφασης µιας επιχείρησης να δραστηριοποιηθεί σε ξένες 

αγορές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ‘Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΤΟΠΙΚΟΠΟΙΗΣΗ;  

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ. 

 

Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 1, µία από τις πιο σηµαντικές στρατηγικές 

αποφάσεις της κάθε επιχείρησης που επεκτείνει την εµπορική επωνυµία των 

προϊόντων της στο εξωτερικό, είναι εάν θα επιλέξει ένα µοναδικό σήµα και µία 

µοναδική µέθοδο προβολής παγκόσµια ή αν θα προσαρµόσει το σήµα της και την 

προβολή στα δεδοµένα της κάθε χώρας στην οποία προσδοκά να αναπτυχθεί.  

 

Αρκετοί συγγραφείς τάσσονται υπέρ της τυποποίησης, προβάλλοντας ως 

πλεονεκτήµατά της το µειωµένο κόστος, τις οικονοµίες κλίµακας και το ενισχυµένο 

brand image που συνεπάγεται για την επιχείρηση µία τέτοια απόφαση. Άλλοι 

επιχειρηµατολογούν υπέρ της προσαρµογής της µάρκας σε κάθε αγορά, ώστε να έχει 

πρόσβαση σε αγορές µε διαφορετική κουλτούρα και ταυτόχρονα να αποκοµίσει τα 

µέγιστα δυνατά οφέλη από κάθε αγορά. H παγκοσµιοτοπικοποίηση (glocalization), 

δηλαδή ο συνδυασµός παγκόσµιων χαρακτηριστικών της µάρκας µε τοπικά στοιχεία 

της κάθε αγοράς, χρησιµεύει στην εκµετάλλευση των οφελών ενός παγκόσµιου 

σήµατος και στην προσαρµογή κάποιων στοιχείων της µάρκας στην τοπική 

κουλτούρα. Με αυτόν τον τρόπο συµβάλλει στη µεγιστοποίηση της ενσωµάτωσης 

της µάρκας στην αγορά και εποµένως στη µεγιστοποίηση των οικονοµικών οφελών. 

 

Παρατηρώντας τη λίστα µε τις καλύτερες µάρκες παγκοσµίως επιλεγµένες σύµφωνα 

µε την αξία της µάρκας (Interbrand 2011), παρατηρούµε ότι αρκετές επιλέγουν την 

τυποποίηση (π.χ. Coca-Cola) ενώ άλλες υιοθετούν την προσαρµογή σε κάθε αγορά 

(π.χ. Nestlé) είτε εφαρµόζουν glocalization (π.χ. McDonalds, Google). Αυτό σηµαίνει 

πρώτον, ότι δεν υπάρχει µία σωστή στρατηγική που πρέπει να εφαρµοστεί σε όλες τις 

παγκόσµιες µάρκες και δεύτερον, ότι ανάλογα µε τις εκάστοτε συνθήκες (κατηγορία 

προϊόντος, µάρκα, οργανωσιακή κουλτούρα κλπ) πρέπει να εκτιµηθεί ποια από τις 

στρατηγικές ενδείκνυται.  
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Στο παρόν κεφάλαιο θα αναλυθεί η περίπτωση ενός παγκόσµιου brand προς 

διερεύνηση του τρόπου επιλογής της κατάλληλης στρατηγικής. Αναλύεται λοιπόν η 

περίπτωση της Disney, η οποία επιχείρησε να αναπτυχθεί στην ευρωπαϊκή αγορά µε 

το θεµατικό πάρκο Disneyland Paris στη Γαλλία και εφάρµοσε επιτυχώς τη 

στρατηγική glocalization. Η Disney συγκαταλέγεται στη λίστα της εταιρείας 

Interbrand µε τις καλύτερες παγκόσµιες µάρκες, ανελλιπώς από την ίδρυσή της. Στον 

πίνακα 2, παρουσιάζεται η κατάταξη µε τις 10 πρώτες καλύτερες παγκόσµιες µάρκες 

για το 2010.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

 
Πίνακας 2: Οι 10 καλύτερες παγκόσµιες µάρκες για το 2010. Πηγή: Interbrand, 2011 

http://www.interbrand.com/en/best-global-brands/best-global-brands-2008/best-global-brands-

2010.aspx 

 

Αξίζει να διευκρινιστεί εκ των προτέρων ότι η συγκεκριµένη στρατηγική απόφαση 

για την εφαρµογή glocalization στη Euro Disney δεν επιλέχθηκε εξαρχής, αλλά ως 

λύση «σωτηρίας» του πάρκου έπειτα από µία περίοδο επαναλαµβανόµενων 

ανεπιτυχών προσεγγίσεων του γαλλικού και ευρωπαϊκού κοινού.  

 

Α. Μελέτη περίπτωσης: Η εφαρµογή της «παγκοσµιοτοπικοποίησης» 

(glocalization) στη Disneyland Paris. 
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Α.1. Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία 

 

Η “The Walt Disney Company” ιδρύθηκε το 1923 από τους αδερφούς Walt & Roy 

Disney, ενώ εισήχθη στο χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, στον δείκτη Dow Jones 

Industrial Average το 1991. Με κύκλο εργασιών 28,7 δις. δολάρια το 2010, 

συγκαταλέγεται κάθε χρόνο στην πρώτη δεκάδα της λίστας µε τις 100 καλύτερες 

παγκόσµιες µάρκες του οργανισµού Interbrand. Μαζί µε τις θυγατρικές της εταιρείες, 

η «The Walt Disney Company» αποτελεί ηγέτη στην οικογενειακή ψυχαγωγία, µε 

δραστηριότητα χωρισµένη σε τέσσερις τοµείς: 1. The Walt Disney Studios ή Studio 

Entertainment, που ασχολείται µε ταινίες, δισκογραφία και θέατρο. 2. Θεµατικά 

πάρκα και θέρετρα. Αυτή τη στιγµή υπάρχουν πάρκα Disney στις Ηνωµένες 

Πολιτείες, στην Ευρώπη και την Ασία. 3. Καταναλωτικά προϊόντα (Ρούχα, παιχνίδια 

κλπ), 4. τηλεοπτικές σειρές και επενδύσεις στο Internet. 

 

 

∆ιάγραµµα 2: Ποσοστά κερδών των επιµέρους εταιρικών τµηµάτων του οµίλου 

Disney 

 

Σύµφωνα µε την ίδια την εταιρεία, αντικειµενικός σκοπός της είναι να αποτελεί 

«έναν από τους ηγέτες στην παραγωγή και παροχή διασκέδασης και πληροφοριών, 

χρησιµοποιώντας το χαρτοφυλάκιο των εµπορικών σηµάτων της για να διαφοροποιεί 

το περιεχόµενό της, τις υπηρεσίες της και τα καταναλωτικά της προϊόντα».  

 

Α.2. Εφαρµογή του Glocalization στη Disneyland Paris  
 

Η ίδρυση του θεµατικού πάρκου της Disney στο Παρίσι αποτελεί ένα παράδειγµα 

καλής εφαρµογής glocalization σε µία παγκόσµια εµπορική επωνυµία και 

επισηµαίνει ότι ακόµα και µια τεράστια –από άποψη µεγέθους, τζίρου και φήµης– 
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επιχείρηση πρέπει να προσαρµόζεται στην τοπική κουλτούρα όταν επεκτείνεται στο 

εξωτερικό, και µάλιστα πώς πρέπει να συνδυάζει τα παγκόσµια µε τα τοπικά στοιχεία 

ώστε να επιτύχει αύξηση κερδών και ανταγωνιστικότητα. Ταυτόχρονα δείχνει τον 

τρόπο µε τον οποίο πρέπει να αντιδρούν οι επιχειρήσεις που έχουν εφαρµόσει την 

τυποποίηση της κουλτούρας τους σε άλλες χώρες ανεπιτυχώς (Martin, 2007). 

 

H Disneyland Paris είχε αρχικά την ονοµασία Euro Disney3 όταν άνοιξε τον Απρίλιο 

του 1992. Για τις νέες της εγκαταστάσεις επιλέχθηκε το Παρίσι ανάµεσα σε 200 

πιθανά σηµεία στην Ευρώπη, λόγω της οµορφιάς και της ιστορίας του αλλά κυρίως 

για τις υποδοµές µεταφοράς και την ευκολία πρόσβασης για πάνω από 500 

εκατοµµύρια Ευρωπαίους. Εξαιτίας της µεγάλης επιτυχίας των υπόλοιπων πάρκων 

που λειτουργούσαν έως τότε στην Αµερική και στο Τόκυο, ο σχεδιασµός της 

βασίστηκε στο ίδιο ακριβώς πρότυπο τυποποίησης (“copy-exactly” strategy) 

(Brannen, 2004). Ωστόσο, τα πρώτα χρόνια λειτουργίας δεν σηµείωσε την 

αναµενόµενη επιτυχία, καθώς απόκλινε σηµαντικά από τους στόχους πωλήσεων που 

είχαν τεθεί (Matusitz, 2010).  

 

Παρά το γεγονός ότι στην Αµερική είχε επιτύχει µια καλή διείσδυση στην αγορά και 

στο Τόκυο είχε ήδη επιτυχηµένη παρουσία, όταν δηµιουργήθηκε το πάρκο στο 

Παρίσι δεν έτυχε της ίδιας αποδοχής. Προφανώς, η µεγάλη ιστορία των χαρακτήρων, 

η καινοτοµία των πάρκων, ο µοναδικός ρόλος των επισκεπτών µέσα στο πάρκο και η 

φηµισµένη ποιότητα των υπηρεσιών δεν ήταν αρκετά για τους Γάλλους. 

Συνοψίζοντας τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του πάρκου σε µία µόνο φράση, θα 

υποστήριζε κανείς ότι «το άνοιγµα της Euro Disney αποτελούσε παράδειγµα του πώς 

να µην ανοίξεις ένα θεµατικό πάρκο» (Matusitz, 2010).  

 

Για την αποτυχία αυτή, ενδεχοµένως να ευθυνόταν σε µεγάλο ποσοστό ο εθνικισµός 

των Γάλλων, οι οποίοι εκλαµβάνουν αρνητικά οτιδήποτε αµερικανικό και το 

συνδέουν µε την αποικιοκρατία και τον εξαµερικανισµό (Forman, 1998). Ο Kuisel 

(1993) επιβεβαιώνει την ύπαρξη γαλλικού εθνικισµού, υποστηρίζοντας ότι τα αντι-

αµερικανικά αισθήµατα των Γάλλων οφείλονται στην απειλή που νιώθουν για την 

                                                 
3 Η πλήρης ονοµασία ήταν «Euro Disney S.C.A.». 
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εθνική τους ταυτότητα και την υψηλή τους κουλτούρα λόγω της αµερικανικής 

κυριαρχίας.  

 

Αν και δεν συγκλίνουν στην προηγούµενη άποψη οι απόψεις όλων των συγγραφέων, 

σίγουρα η υποδοχή της Euro Disney δεν ήταν ανάλογη µε αυτήν στο πάρκο του 

Τόκυο, όπου προηγουµένως υπήρχε µεγάλο ενδιαφέρον για υιοθέτηση αµερικανικού 

τύπου διασκέδασης και σαφής προτίµηση σε αµερικανικά προϊόντα. Εκεί, το πάρκο 

της Disney ήταν αντιγραφή του αµερικανικού, είκοσι εννιά από τα τριάντα 

εστιατόρια είχαν αµερικανικό φαγητό, όλες οι επιγραφές όπως και οι περισσότερες 

εκδηλώσεις ήταν αγγλικές και δεν υπήρχε πουθενά στο πάρκο ιαπωνική σηµαία 

(Harvard Businees Review, 1992). Βέβαια, όπως υποστηρίζει ο O’Rourke (2007), οι 

Ιάπωνες, αντίθετα µε τους Γάλλους, δεν θεωρούν την ξένη κουλτούρα ως 

«πολιτιστική µόλυνση». Αν και η ανάλυση των λόγων αυτής της διαφορετικής 

αποδοχής από τις δύο χώρες ξεφεύγει από τα πλαίσια αυτής της εργασίας, θα 

παραθέσουµε την άποψη που διατυπώθηκε από έναν Ιάπωνα ακαδηµαϊκό σύµφωνα 

µε τους Keegan and Schlegelmilch (2001). Η άποψή του ήταν ότι το ψεύτικο και 

πλαστικό στοιχείο, που χαρακτήριζε το πάρκο, ενοχλούσε τους Ευρωπαίους γιατί 

στην Ευρώπη υπάρχουν αληθινά κάστρα και διότι η προέλευση κάποιων ηρώων της 

Disney είναι ευρωπαϊκή. Εποµένως, για τους Ευρωπαίους υπάρχει ένα µέτρο 

σύγκρισης και θεωρούν αρκετά στοιχεία της Disney ανεπιτυχή αποµίµηση. 

Αντιθέτως, οι Ιάπωνες δεν αντιλαµβάνονται κάτι τέτοιο γιατί προηγουµένως 

µπορούσαν µόνο να τα φανταστούν όλα αυτά.  

 

Το πρώτο διάστηµα της λειτουργίας του, το πάρκο της Euro Disney έλαβε 

χαρακτηρισµούς όπως «πολιτισµικό Τσερνόµπιλ» και «εισβολή ενός αµερικάνικου 

∆ούρειου Ίππου» (Trojan horse of American culture). Ήταν φανερό ότι µεγάλο µέρος 

των Γάλλων ήταν αντίθετοι µε την εγκατάσταση του πάρκου θεωρώντας το όχι µόνο 

σαν κάτι ξενόφερτο, αλλά κάτι πολύ περισσότερο: µία απειλή για τον πολιτισµό τους. 

Βεβαίως, αρκετοί ήταν θετικά προσκείµενοι στη λειτουργία του πάρκου κυρίως για 

τις θέσεις εργασίας που θα δηµιουργούσε στην τοπική κοινωνία και όχι µόνο. Το 

γεγονός όµως ότι τα πρώτα χρόνια λειτουργίας υπήρχαν περισσότεροι Αµερικανοί 

υπάλληλοι παρά Γάλλοι ή Ευρωπαίοι φαίνεται πως ήταν ανασταλτικός παράγοντας 

για την επιτυχία του πάρκου. 
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Συγκεκριµένα, αντί για τους 500.000 επισκέπτες που αναµένονταν το πρώτο 

διάστηµα λειτουργίας του πάρκου, είχαν µόλις 50.000 επισκέπτες, ενώ το πρώτο 

τετράµηνο λειτουργίας παραιτήθηκαν 1.000 υπάλληλοι λόγω των συνθηκών 

εργασίας. Ως αποτέλεσµα, ο στόχος των 11 εκατοµµυρίων επισκεπτών την πρώτη 

χρονιά λειτουργίας δεν µπόρεσε να επιτευχθεί. Ταυτόχρονα, το ποσό που ξόδευε 

κάθε επισκέπτης µέσα στο πάρκο ήταν µικρότερο από τις άλλες Disney, ενώ τα 

ξενοδοχεία του πάρκου είχαν µικρά ποσοστά πληρότητας (Matusitz, 2010, Brannen, 

2004). 

 

Η διοίκηση του πάρκου είχε αποδειχτεί ανεπιτυχής, µε την επιλογή ενός Αµερικάνου 

διευθύνοντος συµβούλου, του Robert Fitzpatrick, του οποίου το στυλ διοίκησης ήταν 

καθαρά αµερικανικό (Matusitz, 2010), αν και αρχικά είχε επιλεγεί µε σκοπό να 

κερδίσει τους Γάλλους διανοούµενους λόγω της άριστης γνώσης γαλλικών του και 

λόγω της γνώσης του για την γαλλική κουλτούρα αφού η σύζυγός του ήταν Γαλλίδα 

(Forman, 1998). Ο στόχος δεν επιτεύχθη, καθώς Γάλλοι δηµοσιογράφοι και 

διανοούµενοι άσκησαν κριτική υποστηρίζοντας ότι η Euro Disney ήταν επικίνδυνη 

για τη γλώσσα τους και θα προκαλούσε οµογενοποίηση της κουλτούρας. Ταυτόχρονα, 

από τους Γάλλους αντιµετωπιζόταν σαν «πλαστικό σύµβολο ιµπεριαλισµού» και 

δύσκολα θα γινόταν αποδεκτό εάν δεν άλλαζε η διοίκηση, το 1993, µε τον Philippe 

Bourguignon και διαδοχικά µε άλλους γάλλους CEO να αναλαµβάνουν τα ηνία, 

υιοθετώντας πρακτικές πιο κοντά στους ευρωπαίους επισκέπτες και µετονοµάζοντας 

το πάρκο σε Disneyland Paris για να προσδιορίζει την τοποθεσία του ευκρινώς στο 

κέντρο της Ευρώπης (Kaikati and Kaikati, 2003). Με την αλλαγή της διοίκησης, 

έγινε σαφές ότι προηγουµένως προσπαθούσαν να επιβάλουν µία παγκόσµια 

στρατηγική και όχι τοπική (Matusitz, 2010), γεγονός που καθιστούσε το πάρκο 

απρόσιτο αφού δεν ικανοποιούσε τις ανάγκες των Ευρωπαίων επισκεπτών. Όπως 

δηλώθηκε αργότερα από τη διοίκηση της εταιρείας, υπήρχε προσανατολισµός όχι 

στην προσαρµογή του πάρκου και του στυλ διοίκησης, αλλά στην επίτευξη µιας 

καλής αρχικής συµφωνίας (Brannen, 2004).  

 

Με την επιλογή της νέας διοίκησης, η µητρική εταιρεία ουσιαστικά αναγνώρισε τη 

σηµασία που είχε η ευρωπαϊκή κουλτούρα. Οι απόψεις αρκετών ερευνητών (Matusitz, 
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2010, Brannen, 2004, Kaikati and Kaikati, 2003) συγκλίνουν στο γεγονός ότι η νέα 

διοίκηση επιτέλεσε ριζικές αλλαγές. Σταδιακά, η παγκόσµια προσέγγιση 

εγκαταλείφθηκε δίνοντας έµφαση στις τοπικές προτιµήσεις, οι οποίες για τους 

Ευρωπαίους είναι πολύ ισχυρές (Aupperle and Karimalis, 2001). 

 

Οι 4 αλλαγές που την κατέστησαν πετυχηµένη αφορούσαν στα εξής: α) µείωση τιµής, 

β) διοργάνωση εκδηλώσεων µε γαλλικό χαρακτήρα, γ) αλλαγή µενού στα εστιατόρια 

και διατροφικών συνηθειών, δ) αλλαγή στην κουλτούρα του προσωπικού και τις 

εργασιακές πρακτικές. 

 

Από τις πρώτες ενέργειες ήταν να µειωθούν οι τιµές, οι οποίες µέχρι εκείνο το 

διάστηµα ήταν υψηλότερες από οποιαδήποτε άλλη Disneyland στον κόσµο. Ως 

αποτέλεσµα µέσα σε λίγο διάστηµα οι πωλήσεις εισιτηρίων αυξήθηκαν 23% (1995) 

και 33% (1996). Ταυτόχρονα µειώθηκαν οι τιµές των δωµατίων, προσεγγίζοντας έτσι 

περισσότερο τους Ευρωπαίους που συνήθιζαν να κάνουν πολυήµερες διακοπές, κάτι 

που πριν ήταν ασύµφορο, καθιστώντας τις µονοήµερες επισκέψεις στο πάρκο 

µοναδική επιλογή. Την ίδια περίοδο, υπήρξε προσπάθεια να προωθηθεί το πάρκο 

µέσω ταξιδιωτικών πρακτόρων, αφού για τους Ευρωπαίους αποτελούσε συνήθεια να 

οργανώνουν τις διακοπές τους µέσω πρακτορείων. 

 

Αναφορικά µε την αλλαγή στις εκδηλώσεις και τις εγκαταστάσεις, η γαλλική 

διοίκηση του πάρκου αντιλήφθηκε νωρίς ότι, παρ’ όλο που οι Ευρωπαίοι ήταν 

εξοικειωµένοι µε τους χαρακτήρες της Disney, ωστόσο είχαν διαµορφώσει µια 

διαφορετική εικόνα για αυτούς. Συγκεκριµένα, στην Ευρώπη θεωρούνταν πιο 

εύστροφοι, ενώ οι αντίστοιχοι αµερικανικοί ήταν πιο αφελείς (Brannen, 2004), κάτι 

που τους οδήγησε να µην ενδιαφέρονται για το πάρκο. Ταυτόχρονα υπήρχαν κάποιες 

δραστηριότητες καθαρά αµερικανικές (π.χ. Halloween) µε µικρή επιτυχία. Έπειτα 

από αυτές τις διαπιστώσεις διαµορφώθηκε νέο σχέδιο δράσης, µε δραστηριότητες 

που είχαν αφετηρία «τοπικούς» ήρωες όπως ο Ιούλιος Βερν. Οι διαφηµίσεις του 

πάρκου προσαρµόστηκαν στο να απεικονίζουν τον Ζορό, έναν ήρωα πολύ αγαπητό 

στους Γάλλους, τη Mary Poppins και τον Aladdin. Οι εγκαταστάσεις επίσης 

διαµορφώθηκαν σε πρότυπα αποδεκτά από τους Ευρωπαίους (όχι τόσο λαµπερές και 

πλαστικές αλλά ξύλινες και πιο ρεαλιστικές). Ακόµα και τα χρώµατα των 
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εγκαταστάσεων άλλαξαν, αφού το τόσο διαδεδοµένο στην αµερικανική Disney µωβ 

χρώµα, στην Ευρώπη αποτελούσε ένα πένθιµο χρώµα. Και σε αυτήν την περίπτωση, 

το πάρκο προσαρµόστηκε λαµβάνοντας υπόψη τις θρησκευτικές αντιλήψεις των 

επισκεπτών, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η συγκεκριµένη αντίληψη θα µπορούσε 

να χαρακτηριστεί ως προκατάληψη.  

 

Πέρα από αυτό όµως, για να αυξηθούν οι πωλήσεις σε διαφηµιστικά προϊόντα, 

µειώθηκε η χρήση των λογοτύπων Disney, αφού οι ευρωπαίοι µικροί επισκέπτες του 

πάρκου δεν ανταποκρίνονταν σε αυτά όσο οι αµερικανοί. Oι χαµηλές πωλήσεις των 

οµώνυµων αναµνηστικών αντικειµένων, όπως διαπιστώνει η Brannen (2004), 

υπήρχαν διότι για τους Ευρωπαίους τα συγκεκριµένα αντικείµενα ήταν σπατάλη και 

ταυτόχρονα θα µπορούσαν να διαβρώσουν τις πολιτιστικές αξίες των παιδιών τους 

(Champin, 1992). Στον συγκεκριµένο τοµέα, ακόµα και µετά την εφαρµογή του 

glocalization δεν µπορούν να επιτευχθούν τα κέρδη που υπάρχουν στα υπόλοιπα 

πάρκα της Disney. 

 

Μεγάλης σηµασίας ήταν και η αλλαγή σε ό,τι αφορούσε τη διατροφή µέσα στο 

πάρκο. Η προσαρµογή στη συνήθεια των Γάλλων να πίνουν κρασί µε το φαγητό τους, 

σήµαινε ότι άρχισε να σερβίρεται αλκοόλ κατά παράβαση των αµερικανικών 

κανόνων. Ταυτόχρονα, έγινε καλύτερη οργάνωση του προσωπικού στα εστιατόρια 

ώστε να υπάρχει περισσότερο διαθέσιµο προσωπικό τις µεσηµεριανές ώρες, αφού 

ένα πρόβληµα που υπήρχε ήταν ότι ο αρχικός προγραµµατισµός είχε γίνει µε βάση τη 

συνήθεια των Αµερικάνων να τρώνε ενώ περπατάνε µέσα στο πάρκο. Οι Ευρωπαίοι 

είχαν συγκεκριµένη ώρα φαγητού, µε συνέπεια να υπάρχει ένα διάστηµα µέσα στο 

µεσηµέρι όπου υπήρχε συνωστισµός, ενώ κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης µέρας το 

προσωπικό ήταν πλεονάζον (Montanari, 2006). Επιπλέον, προσφερόταν πλέον και 

γαλλική κουζίνα και σταδιακά κατάφεραν να δηµιουργήσουν εστίες φαγητού µε 

τραπέζια - για να ταιριάξουν στις ευρωπαϊκές συνήθειες- µε ταυτόχρονη τοποθέτηση 

σερβιτόρων µε συµπεριφορά που ήταν καθαρά ευρωπαϊκή, οι οποίοι δηλαδή 

λειτουργούσαν πιο πολύ σαν σύµβουλοι στο φαγητό παρά σαν πωλητές, όπως 

συνηθιζόταν στην Αµερική (Matusitz, 2010). Περαιτέρω αλλαγές που έγιναν 

αφορούσαν την τοποθέτηση προστατευτικών καλυµµάτων πάνω από τα εστιατόρια 

που πριν ήταν ανοιχτά και εκτεθειµένα στα καιρικά φαινόµενα, γεγονός που τα 
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καθιστούσε απρόσιτα σε µέρες µε βροχή ή χιόνι, αλλά επίσης και την είσοδο 

κατοικίδιων ζώων στο πάρκο, σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο. 

 

Τέλος, σηµαντικές ήταν οι αλλαγές που έγιναν στην οργάνωση και διοίκηση του 

προσωπικού. Ο γαλλικός Τύπος ήταν πολύ περιγραφικός στις εργασιακές συνθήκες 

της Euro-Disney, περιγράφοντας µε λεπτοµέρεια τις ανυπόφορες –για τους Γάλλους 

υπαλλήλους- συνθήκες πρόσληψης, εκπαίδευσης και εργασίας (Forman, 1998). Σε 

πολλές περιπτώσεις, για την περιγραφή της διαδικασίας εκπαίδευσης 

χρησιµοποιήθηκαν όροι όπως «κατήχηση» και «πλύση εγκεφάλου». Η αρχική 

πρακτική που είχε ακολουθήσει αρχικά η εταιρεία, να αντιγράψει την αµερικανική 

συµπεριφορά των υπαλλήλων και στη Γαλλία, είχε οδηγήσει σε ένα προσωπικό µε 

χαµηλό ηθικό και σε συνεχείς αποχωρήσεις υπαλλήλων. Ωστόσο υπήρξε βελτίωση 

και σε αυτή την κατεύθυνση. Συγκεκριµένα, ενώ πριν οι υπάλληλοι έπρεπε να µιλάνε 

αγγλικά (Palmer et al., 2007), στη συνέχεια προσλήφθηκαν διερµηνείς ώστε να 

µπορούν να εκφράζονται πιο ελεύθερα, αλλά άρχισαν και προσλήψεις ατόµων από 

διαφορετικά κράτη, αφού διαπιστώθηκε ότι το να µεταφέρεις προσωπικό από τη 

χώρα προέλευσης της εταιρίας κάθε άλλο παρά συνέβαλε στην επιτυχία του πάρκου. 

Γενικότερα στο θέµα της γλώσσας υπήρξαν αλλαγές, µε πολλές δραστηριότητες του 

πάρκου να αποκτούν γαλλικά ονόµατα. 

 

 Επίσης, ο κώδικας ένδυσης που υπήρχε πριν βασισµένος στο “LOOK BOOK” (ένα 

βιβλίο µε αυστηρές οδηγίες για την εµφάνιση των υπαλλήλων), ήταν αντίθετος µε τη 

γαλλική νοµοθεσία αλλά και µε τη γαλλική κουλτούρα και την ευρωπαϊκή θεώρηση 

της οµορφιάς. Με την αλλαγή της διοίκησης και την εφαρµογή του glocalization, 

προσαρµόστηκε στις ευρωπαϊκές συνήθειες, επιτρέποντας έτσι στους εργαζοµένους 

να µην καταπιέζονται όσον αφορά την εµφάνισή τους. Όπως ήταν φυσικό, έπειτα από 

αυτή την αλλαγή άρχισαν να µειώνονται οι παραιτήσεις υπαλλήλων (Adekola and 

Sergi, 2007).  

 

Επιπλέον, όπως αναφέρει ο Matusitz (2010), προηγουµένως οι υπάλληλοι 

µετατρέπονταν σε κλώνους Αµερικάνων ενώ το «smile factory», πρακτική που όριζε 

ότι οι υπάλληλοι έπρεπε να χαµογελάνε στους επισκέπτες σε λιγότερο από ένα λεπτό 

από τη στιγµή που θα έµπαιναν στο πάρκο και να καταπιέζουν τα πραγµατικά τους 
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συναισθήµατα υποκρινόµενοι τους χαρούµενους δεν µπορούσε να λειτουργήσει λόγω 

εντελώς διαφορετικής νοοτροπίας (Geist-Martin, Ray and Sharf, 2003, Adekola and 

Sergi, 2007). Συγκεκριµένα, όπως αναφέρει ο Forman (1998), µπορεί οι ξένοι 

επισκέπτες να ήταν συνηθισµένοι στο να τους χαµογελάνε οι υπάλληλοι, οι Γάλλοι 

όµως θεωρούσαν τα υπερβολικά χαµόγελα ως υποτίµηση της νοηµοσύνης τους. Και 

αυτό το σηµείο άλλαξε, µε συµµόρφωση του πάρκου µε τις τοπικές συνήθειες και τη 

γαλλική νοµοθεσία.  

 

Στις αλλαγές που συντελέστηκαν στη διοίκηση του προσωπικού πρέπει να 

προστεθούν και οι αλλαγές των στελεχών. Με την επιλογή ευρωπαίων διευθυντών 

και στελεχών µε διαφορετική κουλτούρα από της µητρικής εταιρείας, επιτεύχθηκε 

τελικά µείωση του αριθµού των στελεχών (Matusitz, 2010, Mobley and Weldon, 

2006). Μπορούµε να υποθέσουµε ότι αυτό συνέβη διότι τα στελέχη που κατάγονταν 

από τη Γαλλία και άλλες χώρες της Ευρώπης ήταν τελικά αποτελεσµατικότερα διότι 

είχαν γνώση των τοπικών προτιµήσεων.  

 

Αναµφισβήτητα, η συγκεκριµένη στρατηγική αποδείχθηκε επιτυχής για την 

Disneyland Paris (Martin, 2007, Matusitz, 2010). Κάθε χρόνο προσελκύονται 

περισσότεροι από 12 εκατοµµύρια επισκέπτες, καθιστώντας το πάρκο της Disneyland 

το πιο πετυχηµένο στην Ευρώπη ως πρώτο τουριστικό προορισµό, και µειώνοντας 

την επισκεψιµότητα σε όλα τα άλλα ευρωπαϊκά πάρκα. Επιπλέον, αυξήθηκε η 

επενδυτική και δανειοληπτική ικανότητα της επιχείρησης στη Γαλλία, µε τη στήριξη 

κυβερνητικών φορέων. Στον πίνακα 3 µπορούµε να διακρίνουµε την αυξητική πορεία 

των κερδών από την αλλαγή της διοίκησης το 1993.  
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Πίνακας 3: Euro Disney – Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 1992-1995 

 

Συνοψίζοντας, µε την ευελιξία που επέδειξε η Disneyland στο να προσαρµοστεί στη 

γαλλική κουλτούρα είχε σαφώς περισσότερα κέρδη απ’ ότι ακολουθώντας τη 

στρατηγική τυποποίησης της µεθόδου της. Επίσης, η συγκεκριµένη περίπτωση 

µπορεί να αποτελέσει παράδειγµα του πώς ακόµα και µία παγκόσµια εταιρεία-

κολοσσός χρειάζεται να γνωρίσει σε βάθος και να αφοµοιώσει την τοπική κουλτούρα, 

µελετώντας λεπτοµερειακά ακόµα και φαινοµενικά ασήµαντα στοιχεία της 

κουλτούρας. Η εφαρµογή της τυποποίησης σε κάποιες περιπτώσεις µπορεί να είναι η 

ιδανική λόγω της µείωσης του κόστους, σε κάποιες άλλες όµως περιπτώσεις η άγνοια 

για τις τοπικές συνήθειες δηµιουργεί επιπλέον κόστος και τελικά µπορεί να καθορίσει 

την επιτυχία ή την αποτυχία της µάρκας στη συγκεκριµένη αγορά. Τέλος, η 

περίπτωση της Disney δείχνει ότι η άποψη που είχε διατυπώσει ο Levitt (1983), ότι 

δηλαδή οι καταναλωτικές προτιµήσεις τείνουν σε σύγκλιση όλο και περισσότερο, δεν 

ευσταθεί. 

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι παρόµοια επιτυχηµένα αποτελέσµατα υπήρξαν µετά την 

εφαρµογή glocalization στη Disney του Hong Kong, η οποία επίσης κατά τον πρώτο 

χρόνο λειτουργίας της (2005) δεν είχε την αναµενόµενη επισκεψιµότητα, αφού 

απέτυχε να ταιριάξει µε την κινεζική κουλτούρα. Όπως αναφέρει ο O’Rourke (2007), 
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αρχικά ακολούθησαν τη µέθοδο της αντιγραφής του πρωτότυπου αµερικάνικου 

πάρκου, καθώς αυτό είχε επιτυχία στη –διπλανή- Ιαπωνία και λόγω του ότι δεν 

ήθελαν να υπάρχει µεγάλη διαστρέβλωση στην εταιρική κουλτούρα. Στη συνέχεια 

όµως, ακολουθήθηκαν τα ίδια τέσσερα βήµατα τροποποίησης της αρχικής 

στρατηγικής, οδηγώντας το πάρκο σε επιτυχία. Τελικά, δύο από τα πάρκα της Disney, 

στην Ευρώπη και την Κίνα, χρειάστηκαν να προσαρµοστούν στην τοπική κουλτούρα 

ενώ το πάρκο της Ιαπωνίας ήταν πολύ κερδοφόρο (µάλιστα πιο κερδοφόρο από τα 

αµερικανικά πάρκα), παρόλο που σε όλα τα χαρακτηριστικά του ήταν πιστή 

αντιγραφή των αµερικανικών πάρκων (O’Rourke, 2007, Matusitz, 2010). 

 

Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι όχι µόνο τα πάρκα αλλά και όλος ο όµιλος 

Disney εφαρµόζει τακτικές glocalization. ∆ίνεται µεγαλύτερη εξουσία στους 

τοπικούς managers και προσαρµόζεται στις εκάστοτε συνθήκες. Για παράδειγµα 

επιδιώκει τη δηµιουργία ταινιών µε πρωταγωνιστές χαρακτήρες µε τοπικά ονόµατα 

και χαρακτηριστικά. Στην Ινδία, όπου υπάρχουν περισσότερες από µία διάλεκτοι, 

υλοποιείται η παραγωγή ταινιών και στις τρεις διαλέκτους. Ταυτόχρονα σε περιοχές 

όπου τα προϊόντα Disney θεωρούνται προϊόντα πολυτελείας, παραδείγµατος χάριν 

στη Λατινική Αµερική, αρχίζει να στοχεύει στο πιο ευρύ κοινό. 

 

Σύνοψη 3ου κεφαλαίου 

 

Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρήθηκε να αποτυπωθούν µε ένα ρεαλιστικό παράδειγµα τα 

στοιχεία που επηρεάζουν µία παγκόσµια µάρκα, είτε αυτά αφορούν το εξωτερικό είτε 

το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης,  και να διασαφηνιστεί ο τρόπος µε τον 

οποίο µπορεί να προσαρµοστεί η παγκόσµια επιχείρηση ώστε να επιτύχει στη νέα 

αγορά. Συγκεκριµένα, µε την ανάλυση της περίπτωσης της Disneyland Paris φαίνεται 

ότι ακόµα και οι µεγαλύτερες παγκόσµιες µάρκες χρειάζονται προσεκτική µελέτη της 

αγοράς στην οποία επιχειρούν να εισαχθούν και πλήρη ανάλυση των συστατικών της 

κουλτούρας που θα µπορούσαν να επηρεάσουν την επιτυχία τους. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Στην παρούσα εργασία αναλύθηκαν οι στρατηγικές και τακτικές αποφάσεις για µία 

παγκόσµια εµπορική επωνυµία καθώς και οι επιλογές που υπάρχουν κατά τη 

διαµόρφωση της αρχιτεκτονικής διεθνούς εµπορικής επωνυµίας. Τα στελέχη 

µάρκετινγκ σε µία παγκόσµια επιχείρηση πρέπει να λάβουν υπόψη τους πολλά 

στοιχεία σχετικά µε τη φύση των επωνυµιών και σχετικά µε τις στρατηγικές που 

πρέπει να ακολουθήσουν για να αποκτήσουν σηµαντικό µερίδιο της αγοράς. 

 

Οι περισσότεροι ερευνητές συγκλίνουν στην άποψη ότι τα οφέλη που συνεπάγεται 

µία παγκόσµια επωνυµία είναι οι οικονοµίες κλίµακας και το ότι είναι 

αναγνωρισµένη σε περισσότερες χώρες ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι οι παγκόσµιες 

µάρκες πρέπει να προσαρµόζονται στις τοπικές ιδιαιτερότητες. 

  

Αναλύθηκε επίσης, ο ρόλος της κουλτούρας κατά τη διαµόρφωση της διεθνούς 

στρατηγικής. Αν και το παγκόσµιο brand management µελετήθηκε ιδιαίτερα τα 

τελευταία χρόνια, δεν υπάρχει εκτενής βιβλιογραφία για το πώς αυτό επηρεάζεται 

από τις πολιτισµικές διαφορές. Οι έρευνες που έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση 

δείχνουν ότι οι εταιρείες πρέπει να έχουν διαφορετικές αποφάσεις για τις µάρκες τους 

σε διαφορετικές χώρες, διότι ενδέχεται η µάρκα να έχει χαρακτηριστικά που καµία 

σηµασία δεν έχουν σε ορισµένες κουλτούρες. Η δηµιουργία της µάρκας σε µία άλλη 

χώρα και οι τακτικές µάρκετινγκ που θα ακολουθηθούν σε κάθε αγορά αποτελούν 

πρόκληση για µία παγκόσµια επιχείρηση καθώς χρειάζεται να βρίσκονται σε συνοχή 

µε την κουλτούρα της κάθε χώρας. Παρ’ όλο που η ανάλυση του νοµικού, 

οικονοµικού και πολιτικού περιβάλλοντος της χώρας είναι εφικτή µε µελέτη, η 

ανάλυση της κουλτούρας µιας χώρας δεν είναι κάτι απλό, καθώς τα στοιχεία του 

πολιτισµού της κάθε χώρας δεν είναι προφανή για κάποιον ξένο. Σε αυτό ακριβώς 

έγκειται η πρόκληση, διότι στοιχεία του πολιτισµού που µπορεί να φαίνονται 

επιφανειακά και ασήµαντα τελικά ίσως να καθορίσουν το αν µια στρατηγική θα είναι 

πετυχηµένη. 

 

Ένα άλλο σηµείο που πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα τα στελέχη µάρκετινγκ είναι η 

προέλευση του προϊόντος, η οποία σε κάποιες διεθνείς αγορές µπορεί να αποτελέσει 
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ανασταλτικό παράγοντα αγοράς του προϊόντος και σε κάποιες µπορεί να ενισχύσει 

τις πωλήσεις του, κυρίως όταν η χώρα προέλευσής του είναι συνδεµένη µε την 

ποιότητα. Προβλήµατα που µπορεί να προκύψουν λόγω της χώρας προέλευσης, είναι 

δυνατό να λυθούν από την εφαρµογή της στρατηγικής glocalization. 

Προσαρµόζοντας δηλαδή, ορισµένα χαρακτηριστικά στην τοπική κουλτούρα, µπορεί 

να εξαλειφθεί η αρνητική επιρροή της χώρας προέλευσης του προϊόντος.  

 

Στη συνέχεια αναλύθηκαν οι επιλογές που µπορεί να ακολουθήσει η επιχείρηση κατά 

τον σχεδιασµό µιας αρµονικής παγκόσµιας στρατηγικής, ώστε να υπάρχει συνοχή σε 

όλες τις µάρκες που κατέχει και σε όλες τις αγορές. Τα επιµέρους στοιχεία που 

επηρεάζουν αυτή τη στρατηγική είναι εσωτερικά (οργανισµός, έκφραση της µάρκας, 

µάρκετινγκ) και εξωτερικά (τοπικές συνδέσεις για τη µάρκα, αντίληψη για τη µάρκα 

και αναγνωρισιµότητα). Ο χειρισµός τους είναι διαφορετικός σε κάθε περίπτωση και 

ανάλογα µε το αν η µάρκα αναπτύσσεται διεθνώς, επεκτείνεται, δηµιουργείται ως 

παγκόσµια εξαρχής ή εναρµονίζεται. 

 

Τέλος, µε τη µελέτη της εφαρµογής του glocalization στο πάρκο της Disney στο 

Παρίσι, διαπιστώνουµε ότι όταν πρόκειται να δραστηριοποιηθεί µία επιχείρηση στο 

εξωτερικό, εκτός από την ανάλυση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, χρειάζεται 

προσεκτική και εκτεταµένη µελέτη όλων των στοιχείων της κουλτούρας της νέας 

αγοράς γιατί από αυτά θα κριθεί η επιτυχία της µάρκας. Εφόσον οι προτιµήσεις και οι 

συνήθειες των ανθρώπων διαφέρουν, ακόµα και στην ίδια γειτονιά, είναι λογικό να 

θεωρήσουµε ότι πολύ µεγαλύτερες διαφορές θα υπάρχουν στις συνήθειές τους 

ανάµεσα σε διαφορετικές χώρες ή και ηπείρους, όπως στην περίπτωση της Disney. 

Όλα αυτά ισχύουν ακόµα και για τις πιο ισχυρές εταιρείες και για τις πιο γνωστές 

µάρκες, αφού, όπως αποδεικνύει η αρχική αποτυχία της Euro Disney, δεν µπορούν να 

έχουν εγγυηµένη επιτυχία µόνο εξαιτίας του ισχυρού τους ονόµατος. 
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