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Σύνοψη 
 
Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση και 

ανάλυση στρατηγικών Μάρκετινγκ στον κλάδο των Υπηρεσιών. Στο πρώτο 

κεφάλαιο παρατίθενται οι βασικές έννοιες, τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες 

των υπηρεσιών, καθορίζεται και εξηγείται η έννοια της ποιότητας στις 

υπηρεσίες, αναλύονται καταστάσεις και διεργασίες των αγορών και τέλος 

παρουσιάζονται οι τελευταίες εξελίξεις στα μοντέλα μέτρησης της ποιότητας. 

Οι πληροφορίες του πρώτου κεφαλαίου στηρίζουν την ανάπτυξη των 

προτεινόμενων στρατηγικών επιλογών των κεφαλαίων 2, 3 και 4.      

 

Σε κάθε περίπτωση οι στρατηγικές που προτείνονται για εφαρμογή στις 

υπηρεσίες θα πρέπει να έχουν ως βασική προτεραιότητα τη στήριξη εκείνων 

των ιδιοτήτων τους που από φύση τους τις καθιστούν εμπορεύσιμες. Επίσης, 

σημαντική προτεραιότητα αποτελεί η απαλοιφή των χαρακτηριστικών τους 

που δυσχεραίνουν τη φυσική προσέγγιση νέων και υφιστάμενων 

καταναλωτών υπηρεσιών. 

Οι στρατηγικές εταιρικού επιπέδου διαμορφώνουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο 

μπορούν να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν οι στρατηγικές ανταγωνιστικού 

και λειτουργικού επιπέδου. Κατάλληλος συνδυασμός των τριών στρατηγικών 

μεταβλητών (τεχνολογία, παροχή υπηρεσίας και τύπος υπηρεσίας) είναι 

δυνατό να δημιουργήσουν επιθυμητές υπηρεσίες για τους πελάτες. Έχοντας 

διαμορφώσει κατάλληλα τις παρεχόμενες υπηρεσίες, στη συνέχεια είναι 

απαραίτητη η συστηματοποίηση των τρόπων με τους οποίους θα 

ανταγωνιστούν οι επιχειρηματικές μονάδες στην αγορά. Τέλος, για την 

επιτυχία της ανταγωνιστικής στρατηγικής των επιχειρηματικών μονάδων 

απαιτείται η εφαρμογή στρατηγικών και τακτικών βάσει των στοιχείων του 

μίγματος μάρκετινγκ των υπηρεσιών.  

   

Η δομή της εργασίας είναι προσαρμοσμένη στα τρία επίπεδα στρατηγικής, 

εταιρικό, ανταγωνιστικό και λειτουργικό, για την καλύτερη δυνατή τοποθέτηση 

και αποσαφήνιση των προτεινόμενων στρατηγικών επιλογών, με ανάλυση 

ενός στρατηγικού επιπέδου ανά κεφάλαιο.  Σε κάθε κεφάλαιο παρουσιάζονται 

συμπεράσματα και προτάσεις που συμβάλλουν στην αυτοτέλειά του. 
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1. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
 
1.1 Εισαγωγή - Γενικά - Ορισμός 
 
Οι υπηρεσίες αποτελούν τον λεγόμενο τριτογενή τομέα οικονομικής 

δραστηριότητας και αποτελούν την κινητήρια δύναμη κάθε σύγχρονης 

οικονομίας. Η συμμετοχή του κλάδου των υπηρεσιών στο ελληνικό ΑΕΠ είναι 

71%, με τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα να συμβάλλουν ποσοστιαία 

κατά 7% και 22% αντίστοιχα (εκτίμηση 2004, CIA-The World Factbook, 2005). 

Στις χώρες του δυτικού κόσμου, περισσότερο από το 50% του Ακαθάριστου 

Εθνικού Προϊόντος «παράγεται» στον κλάδο των υπηρεσιών (CIA-The World 

Factbook, 2005). Επίσης, ένας πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων 

απασχολούνται στον κερδοσκοπικό και μη, κλάδο των υπηρεσιών, που στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το 66,9% του συνολικού εργατικού δυναμικού. Η 

σημαντικότητα του κλάδου υπηρεσιών για την οικονομία της Ευρώπης 

αντικατοπτρίζεται στην ποσοστιαία συνεισφορά του κλάδου των υπηρεσιών 

στο συνολικό Α.Ε.Π. της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανέρχεται σε 69,4% (CIA-

The World Factbook, 2005). 

  

Στη βιβλιογραφία του Μάρκετινγκ Υπηρεσιών έχουν δοθεί κατά καιρούς 

αρκετοί ορισμοί για να περιγράψουν την έννοια του όρου «υπηρεσία». 

Εννοιολογικές προσεγγίσεις έχουν γίνει από σημαντικούς ακαδημαϊκούς όπως 

οι Christian Grönroos (1990a), Philip Kotler (1991), John Bateson (1992), και 

Valarie Zeithaml και Mary Jo Bitner (1996). Θεωρούμε ως τον πλέον 

ολοκληρωμένο και σύγχρονο ορισμό τον παρακάτω (Kasper et al., 1999):  

 

«Οι υπηρεσίες είναι καταρχήν άυλες και, σχετικά, γρήγορα αναλώσιμες 

δραστηριότητες, των οποίων η αγορά πραγματοποιείται σε μια διαδικασία 

αλληλεπίδρασης που στοχεύει στην ικανοποίηση των πελατών, αλλά κατά τη 

διάρκεια της αλληλεπιδραστικής κατανάλωσης, αυτή δεν οδηγεί πάντα σε 

υλική κατοχή.»  

 

Μία μεγάλη ποικιλία από δραστηριότητες μπορούν να χαρακτηριστούν ως 

υπηρεσίες. Κάποιες από αυτές είναι ο τουρισμός, η εκπαίδευση, η παροχή 
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υπηρεσιών υγείας, οι ασφάλειες, η συντήρηση, οι δημόσιες υπηρεσίες, οι 

μεταφορές κτλ. Ορισμένες από τις υπηρεσίες παρέχονται από οργανισμούς ή 

επιχειρήσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα όπως τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, τα 

ιδιωτικά νοσηλευτήρια, τα κομμωτήρια, ενώ άλλες παρέχονται από 

οργανισμούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα όπως είναι η αστυνομία, τα 

πανεπιστημιακά νοσοκομεία ή οι δημοτικές επιχειρήσεις. 

 

 

1.2 Τα Βασικά Χαρακτηριστικά των Υπηρεσιών 

Οι ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τις υπηρεσίες είναι οι ακόλουθες τέσσερις 

(Zeithaml et al., 1985): 

• Αϋλότητα (intangibility), ως βαθμός απτότητας. 

• Αδιαιρετότητα (inseparability), ως βαθμός διαχωριστικότητας. 

• Ανομοιογένεια (inconsistency), ως βαθμός ετερογένειας. 

• Αναλωσιμότητα (perishability), ως βαθμός αποθηκευτικότητας. 

 

Η Αϋλότητα είναι η πιο προφανής ιδιότητα των υπηρεσιών αφού πρόκειται 

για δραστηριότητες, για εμπειρίες και όχι για πράγματα. Οι συνέπειες που 

προκύπτουν από αυτή την ιδιότητα είναι οι δυσκολίες επίδειξης, δοκιμής, 

προώθησης και προβολής των υπηρεσιών, όπως επίσης η δυσκολία 

τιμολόγησης. Βέβαια στην καθημερινή ζωή οι επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών προσπαθούν να καταστήσουν την άυλη προσφορά τους όσο πιο 

απτή γίνεται ενώ πολλοί κατασκευαστές προϊόντων επιδιώκουν να 

περιβάλλουν τα αγαθά που παράγουν με μία άυλη εικόνα αντί να εστιάζουν 

διαφημιστικά στις υλικές πτυχές τους. Αυτό κάνουν π.χ. οι αεροπορικές 

εταιρείες με την προβολή ποιοτικών χαρακτηριστικών της εξυπηρέτησης που 

παρέχουν στους πελάτες τους από την πρώτη επαφή στο έδαφος, κατά τη 

διάρκεια της πτήσης και στον αποχαιρετισμό. Σπάνια, αναφέρονται 

χαρακτηριστικά του στόλου των αεροσκαφών ή στοιχεία του απαραίτητου 

ειδικού εξοπλισμού.  

Εξάλλου, πολλές υπηρεσίες είναι αδύνατο να παρασχεθούν χωρίς υλικές 

υποδομές, όπως για παράδειγμα οι μεταφορές (αεροπλάνα, πλοία, 

σιδηρόδρομοι κτλ.) και οι υπηρεσίες υγείας (τεχνολογικός εξοπλισμός, κλίνες 
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κτλ.). Ακόμη όμως και η γενική έννοια της αϋλότητας δεν είναι τόσο απλή αν 

προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε και να κατατάξουμε τις υπηρεσίες βάσει 

των ενεργειών που περιλαμβάνουν για να παρασχεθούν (αν δηλαδή 

περιλαμβάνουν περισσότερα υλικά ή άυλα στοιχεία). Ο Lovelock (1985) 

αναφέρεται σε: 

• Υλικές ενέργειες που απευθύνονται ή κατευθύνονται σε ανθρώπους ή 

αντικείμενα, και 

• Άυλες ενέργειες που απευθύνονται ή κατευθύνονται σε ανθρώπους ή 

αντικείμενα. 

Υλικές ενέργειες προς ανθρώπους είναι, για παράδειγμα, υπηρεσίες που 

χρησιμοποιούν υλικά στοιχεία (εργαλεία, εξοπλισμό κ.ο.κ.) και κατευθύνονται 

προς τον ανθρώπινο παράγοντα, όπως υπηρεσίες υγείας ή κομμώσεις. Αν η 

υπηρεσία είναι, κυρίως, ένας συνδυασμός από υλικές ενέργειες προς 

αντικείμενα, τότε ο Lovelock αναφέρει ως παράδειγμα τη συντήρηση, 

μεταφορά φορτίων ή την υπηρεσία πλυντηρίων. 

Παραδείγματα άυλων ενεργειών είναι η εκπαίδευση, τα μουσεία (προς 

ανθρώπους) ή χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες (προς 

αντικείμενα ή/ και ανθρώπους).    

Η σύγχρονη τάση είναι να προσφέρονται αγαθά προς κατανάλωση που 

συνδυάζουν τα υλικά και άυλα στοιχεία σε όλο και περισσότερους τομείς της 

γενικότερης οικονομικής δραστηριότητας. Αυτή η παρατήρηση πρέπει να 

αποτελεί αφετηρία για νέες εταιρικές και ανταγωνιστικές στρατηγικές στην 

παροχή υπηρεσιών. 

 

Η Αδιαιρετότητα εξηγείται με το γεγονός ότι ο καταναλωτής πρέπει να 

συμμετέχει στην παραγωγή των υπηρεσιών στις περισσότερες των 

περιπτώσεων, κάποιες φορές χωρίς ο ίδιος να το γνωρίζει. Αυτή η 

αλληλεπιδραστική κατανάλωση αναφέρεται από τους Eiglier και Langeard 

(1987) ως «διαδικασία παρεσίας» (servuction process), ένας νεολογισμός 

που προκύπτει από τη σύντμηση των όρων παραγωγή (production) και 

υπηρεσία (service), καταδεικνύοντας την ταυτόχρονη παραγωγή και 

κατανάλωση των υπηρεσιών.  
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Η αλληλεπίδραση αυτή επηρεάζεται από τον ανθρώπινο παράγοντα σε τρία 

επίπεδα: 

1) το περιβάλλον στο οποίο η παραγωγή και κατανάλωση της υπηρεσίας 

λαμβάνουν χώρα, 

2) το προσωπικό της επιχείρησης που εμπλέκεται στη διαδικασία 

παρεσίας, 

3) ο καταναλωτής/πελάτης. 

 

Όσο μεγαλύτερη η αϋλότητα της υπηρεσίας τόσο σημαντικότερος ο ρόλος του 

περιβάλλοντος χώρου παροχής υπηρεσιών. Επειδή η συμμετοχή του 

καταναλωτή/πελάτη είναι απαραίτητη (Edvardsson et al., 1994), οι 

επιχειρήσεις πρέπει να παρέχουν τις προϋποθέσεις για να αποσπάσουν τη 

συνεργασία του. 

Στρατηγικές δεύτερου (ανταγωνιστικού) και τρίτου (λειτουργικού) επιπέδου 

μπορούν και πρέπει να αναπτύσσονται για την καλύτερη δυνατή απόδοση της 

επιχείρησης στη διαδικασία παρεσίας. Κάθε φορά που εξυπηρετείται ένας 

πελάτης πραγματοποιείται και μία ξεχωριστή διεργασία που πρέπει να 

ολοκληρωθεί με επιτυχία για το συμφέρον της επιχείρησης.     

 

Η Ανομοιογένεια εξηγείται με τη δυσκολία που παρατηρείται στην 

τυποποίηση ή προτυποποίηση των περισσοτέρων τύπων υπηρεσιών. Κάθε 

παροχέας υπηρεσιών πρέπει να προσπαθεί για το βέλτιστο έλεγχο του 

ανθρώπινου παράγοντα και του χρόνου σχετικά με την παρεχόμενη ποιότητα 

υπηρεσιών. 

Το πρόβλημα που προκύπτει στην προσπάθεια ελέγχου του ανθρώπινου 

παράγοντα είναι το γεγονός ότι δεν αξιολογούνται μόνο αντικειμενικά ή /και 

τεχνικά θέματα από τους πελάτες. Η υποκειμενική προτίμηση είναι σχετική και 

σε πολλές περιπτώσεις περισσότερο σημαντική. Ο πελάτης χρησιμοποιεί 

αντικειμενικά και υποκειμενικά κριτήρια στην αξιολόγηση της ποιότητας 

υπηρεσιών και ολόκληρης της διεργασίας παρεσίας της οποίας αποτελεί 

συστατικό στοιχείο (Bolton, R. and Drew, J. H., 1991).  

Ένα άλλο αντικειμενικό όσο και υποκειμενικό κριτήριο είναι ο χρόνος, ο 

οποίος σχετίζεται με: 
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• το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την παροχή της υπηρεσίας 

την οποία ενδιαφέρεται να καταναλώσει ο πελάτης, 

• το χρονικό διάστημα που αναμένει ο πελάτης πριν ή και μεταξύ 

διαφόρων τμημάτων κατανάλωσης μιας ολοκληρωμένης 

υπηρεσίας.  

 

Ο χρόνος, επειδή είναι μία από τις ποιοτικές παραμέτρους (Hui and Tse, 

1996), μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την κρίση του καταναλωτή για 

την ποιότητα άσχετα από το πραγματικό (τεχνικό) αποτέλεσμα της υπηρεσίας. 

Αυτό διότι υπάρχουν πολλοί καταναλωτές που θεωρούν κάποιες κατηγορίες 

υπηρεσιών (όπως υπηρεσίες υγείας, κομμώσεις, υπηρεσίες αναψυχής και 

αναζωογόνησης, τουρισμός) ως τελετουργικές διαδικασίες και ευκαιρίες για 

ανακούφιση ή επιβράβευση της προσωπικότητάς τους. Οι καταναλωτές αυτοί 

δεν ενδιαφέρονται μόνο (ή σε τόσο μεγάλο βαθμό) για το τεχνικό αποτέλεσμα 

ή τον επαγγελματισμό με τον οποίο προσφέρονται οι υπηρεσίες, αλλά 

προσδοκούν από αυτές ένα ικανοποιητικό ενσωματωμένο χρόνο επένδυσης 

προς τον πελάτη (π.χ. χρόνοι με εμπειρίες, δραστηριότητες κτλ.) και όχι 

απλώς ένα μηχανιστικό και διεκπεραιωτικό χαρακτήρα.  

Αντίθετα, υπάρχουν πολλοί καταναλωτές που θεωρούν σημαντικό 

πλεονέκτημα τη γρήγορη εξυπηρέτηση ανεξάρτητα από την κατηγορία της 

υπηρεσίας, διότι δεν έχουν την χρονική πολυτέλεια να χαλαρώσουν και να 

απολαύσουν μία υπηρεσία στη διάρκεια της ημέρας ή ακόμη κάποιες φορές 

το μήνα.  

 

Οι χρόνοι αναμονής χαρακτηρίζονται από μία αντικειμενική πτυχή (πόσα 

λεπτά οφείλει ο πελάτης να περιμένει;) και μία υποκειμενική πτυχή (πόσο 

μακρύς είναι αντιληπτικά ο χρόνος αναμονής;). Αν οι δύο αυτές πτυχές 

διαφέρουν, τότε υπάρχει πρόβλημα όταν ο υποκειμενικός χρόνος αναμονής 

θεωρείται πιο μακρύς από τον αντίστοιχο αντικειμενικό (Pruyn and Smidts, 

1998).  

Οι άνθρωποι και ο χρόνος δε μπορούν να χωριστούν μεταξύ τους. Είναι 

δηλαδή αλληλένδετοι παράγοντες. Η χρονική διαθεσιμότητα των 

καταναλωτών επηρεάζει εν μέρει τη διάθεσή τους, που τελικά επιδρά στη 
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θέλησή τους να συμμετέχουν εκτενώς σε μία διαδικασία παρεσίας. Για 

παράδειγμα στον κλάδο της μαζικής εστίασης, αν και η προσπάθεια 

επικεντρώνεται στην ίση, αδιάκριτη και τάχιστη εξυπηρέτηση των πελατών, 

αυτό δε σημαίνει απαραίτητα ότι εκλαμβάνεται από όλους τους καταναλωτές 

ως πλεονέκτημα κάθε χρονική στιγμή ή σε κάθε περίσταση.        

 

Η Αναλωσιμότητα είναι μία ακόμη ιδιότητα των υπηρεσιών που εξηγείται ως 

η άμεση κατανάλωση με το πέρας της παροχής της υπηρεσίας. Όσο πιο άυλη 

είναι μία υπηρεσία, τόσο μικρότερες είναι οι δυνατότητες για αποθήκευσή της. 

Με άλλα λόγια, ο βαθμός αϋλότητας επηρεάζει ευθέως ανάλογα την 

αναλωσιμότητα της υπηρεσίας (Berkowitz et al., 1986). Πολύ συχνά οι 

μάνατζερ σε οργανισμούς παροχής υπηρεσιών έχουν να αντιμετωπίσουν 

μεταβολές στη ζήτηση των υπηρεσιών ή στη δυναμικότητα των ανθρώπινων 

πόρων που απασχολούν. Για την αντιμετώπιση της αναλωσιμότητας των 

υπηρεσιών υπάρχουν στρατηγικές ανταγωνιστικού επιπέδου, που η 

κατάλληλη εφαρμογή τους είναι δυνατό να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές 

επιδράσεις της ιδιότητας αυτής.  

 

Οι προηγούμενες τέσσερις ιδιότητες, που περιγράφηκαν, έχουν μία κοινή 

αφετηρία: το θέμα της διανομής των υπηρεσιών, η «ένταση» της οποίας 

περιλαμβάνει τις επόμενες παραμέτρους (Gutek B. and T. Welsh, 2000): 

• το χρόνο εμπλοκής, που αναφέρεται στο χρόνο που διαρκεί η 

διαδικασία παρεσίας, 

• το είδος εμπλοκής, που αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο ο 

παροχέας εμπλέκεται με τον πελάτη (π.χ. τυποποιημένη, ενισχυμένη 

ή πελατοκεντρική υπηρεσία), και 

• την ποσότητα εμπλοκής, που αναφέρεται στο βαθμό που ο παροχέας 

έρχεται σε επαφή με τον πελάτη (π.χ. πλήρεις υπηρεσίες, 

συνδυασμένη παραγωγή, ή αυτοεξυπηρέτηση).    

 

Ανάλογα με το χαρακτήρα που διαμορφώνει η εμπλοκή στην παρεσία, 

προκύπτουν διαφορετικές μορφές για το ίδιο αντικείμενο ή κλάδο υπηρεσιών. 

H συγκεκριμένη ανάλυση των μορφών των υπηρεσιών παρατίθεται από τους 
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Järvinen and Lehtinen (2003) και παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία στην 

παράγραφο 1.3.2.  

 

 

1.3 Εννοιολογική Προσέγγιση στα πλαίσια του Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 

Από τα προηγούμενα συμπεραίνουμε ότι, όσον αφορά την εικόνα του 

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών, υπάρχουν συνδέσεις αυτού με στοιχεία όπως τον 

προσανατολισμό στην αγορά, την ποιότητα, την τμηματοποίηση, την ανάγκη 

για ικανοποίηση, τις σχέσεις ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τους πελάτες, την 

εξυπηρέτηση. Όλα αυτά τα στοιχεία κωδικοποιούνται στις παρακάτω έννοιες, 

που είναι βασικές για τη συστηματική προσέγγιση του Μάρκετινγκ στις 

Υπηρεσίες. Οι έννοιες αυτές είναι (Day and Wensley, 1983): 

• Ο προσανατολισμός στην αγορά, 

• Οι προσδοκίες πελατών και οι αντιλήψεις ποιότητας. 

 

 

1.3.1 Προσανατολισμός στην αγορά 

«Προσανατολισμός στην αγορά αποκαλείται ο βαθμός στον οποίο μία 

επιχείρηση ή οργανισμός σε όλο το σχεδιασμό και δράση (εσωτερικά και 

εξωτερικά) οδηγείται και δεσμεύεται από τους παράγοντες που καθορίζουν τη 

συμπεριφορά της επιχείρησης και των καταναλωτών της στην αγορά. Οι 

κατάλληλες ενέργειες για το εσωτερικό και εξωτερικό της επιχείρησης είναι οι 

προϋποθέσεις για τη δημιουργία οφέλειας και αξίας για αυτήν και τους 

πελάτες της.» (Kasper et al., 1999).   

Για να είναι επιτυχημένος ο προσανατολισμός μιας επιχείρησης στην αγορά 

που δραστηριοποιείται θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους 

παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση της στην αγορά (Day and Wensley, 

1983; Gutek and Welsh, 2000): 

• Στους πελάτες/καταναλωτές (customers/consumers), 

• Στις ανταγωνίστριες επιχειρήσεις (competitiors), 

• Στους παροχείς των υπηρεσιών/προσωπικό (service 

providers/personnel), 

• Στην επιχείρηση συνολικά ως μία οργανωτική οντότητα (organization), 
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• Στους μετόχους/ιδιοκτήτες της επιχειρηματικής μονάδας.  

 

Η παραπάνω διαπίστωση αποτελεί συγκερασμό της στρατηγικής 

προσέγγισης μάρκετινγκ που πρότειναν οι George Day και Robin Wensley 

(1983) και οι Barbara A. Gutek και Theresa Welsh (2000), τις διαπιστώσεις ή 

προτάσεις τους.      

Επιδιώκοντας την απεικόνιση της σχέσης ανάμεσα στους παραπάνω 

παράγοντες καταλήξαμε στο μοντέλο χωροθέτησης παραγόντων του 

σχήματος 1. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Πελάτες 

Προσωπικό X 

Επιχείρηση Υ 

Προσωπικό Υ 

Επιχείρηση Ζ 

Επιχείρηση X 

Επιχείρηση W 

Μέτοχοι X 
 

Μέτοχοι Υ 
 

Τρίγωνο 
Υπηρεσίας 

 
 
Σχήμα 1: Χωροθετημένη Απεικόνιση των Παραγόντων της αγοράς υπηρεσιών.  
 
 
Οι παράγοντες αυτοί αλληλεπιδρούν σε μία συγκεκριμένη αγορά υπηρεσιών, 

όπως ο κλάδος ή η γεωγραφική αγορά στην οποία παρέχεται η υπηρεσία. 

Κάθε επιχείρηση οφείλει να παρέχει υπηρεσίες που πραγματικά ικανοποιεί τις 

ανάγκες, επιθυμίες, ιδιοτροπίες και προτιμήσεις των παρόντων και 

μελλοντικών πελατών. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η δύσκολη και 

πολύπλοκη αποστολή, οι επιχειρήσεις πρέπει να επιλέξουν μία κατάλληλη 

ομάδα στόχο. Η στόχευση σε αυτούς τους πελάτες ονομάζεται πελατειακός 

προσανατολισμός (customer orientation) και μπορεί να οδηγήσει σε 

διαφορετικές υπηρεσίες για διαφορετικές κατηγορίες πελατών.  
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Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση ή ο οργανισμός οφείλει να γνωρίζει πότε, 

που, πως και κατά πόσο οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται την πιθανή 

διαφοροποίηση της επιχείρησης, που μας ενδιαφέρει, από τις αντίστοιχες 

ανταγωνίστριες και σε αυτή την περίπτωση η επιχείρηση είναι σε θέση να 

τοποθετηθεί κατάλληλα σε σχέση με την ποιότητα και την τιμή, εφαρμόζοντας 

κατάλληλες στρατηγικές διαφοροποίησης ή εστίασης (Porter, 1980). Η 

εφαρμογή κατάλληλων στρατηγικών δημιουργούν τις συνθήκες για βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας κάθε επιχείρησης παροχής υπηρεσιών. 

Ο George Day (1990) ισχυρίζεται ότι η ανταγωνιστική υπεροχή εμφανίζεται 

στην αγορά ως συνδυασμός ανώτερης αξίας στον πελάτη και ελάχιστου 

κόστους κτήσης για αυτόν. Ανώτερη αξία προκύπτει για τον πελάτη με 

συνδυασμό των τριών επόμενων στοχεύσεων: 

• Καλύτερα (μέσω παροχής ανώτερης ποιότητας υπηρεσιών), 

• Ταχύτερα (μέσω της αντίληψης και ικανοποίησης μεταβαλλόμενων 

πελατειακών απαιτήσεων γρηγορότερα από τους ανταγωνιστές), 

• Κοντύτερα (με τη δημιουργία ανθεκτικών σχέσεων των επιχειρήσεων 

με τους πελάτες). 

 

Εμείς συμπληρώνουμε, βάσει των αποτελεσμάτων της βιβλιογραφικής 

αναζήτησης, και μία τέταρτη στόχευση, δίνοντας έμφαση στην υιοθέτηση 

πρακτικών του εσωτερικού μάρκετινγκ (internal marketing): 

• Πιο ανθρώπινα και πιο επαγγελματικά (με τη δημιουργία εταιρικής 

κουλτούρας που σέβεται το προσωπικό και με το προσωπικό να 

σέβεται και να υποστηρίζει τη δομή και την εύρυθμη λειτουργία της 

επιχείρησης σε κάθε περίπτωση) (Peters and Waterman, 2004) . 

 

Η Διοίκηση κάθε επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ανεξαρτήτως μεγέθους  

όπως ακόμη και σε επίπεδο ανάλυσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

που αφορά την ανθρώπινη μονάδα, για παράδειγμα οι ελεύθεροι 

επαγγελματίες που προσφέρουν υπηρεσίες, (π.χ. σύμβουλοι επιχειρήσεων, 

ιατροί, δικηγόροι) θα πρέπει να αναζητούν κάθε στιγμή την υπεροχή σε 

δεξιότητες, πόρους (τεχνολογικούς, ανθρώπινους) και συστήματα διαχείρισης 
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όλων των στοιχείων που αποτελούν πηγές διαμόρφωσης ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος έναντι των ανταγωνιστών τους (Kasper et al., 1999).  

 

 

1.3.2 Προσδοκίες Πελατών και Αντιλήψεις Ποιότητας 

Εκτός από τον προσανατολισμό στην αγορά, τα διευθυντικά στελέχη, που 

είναι υπεύθυνα για τις δραστηριότητες μάρκετινγκ ή marketing managers, 

οφείλουν να δίδουν μεγάλη προσοχή στην προσδοκία των πελατών και στον 

τρόπο που οι τελευταίοι αντιλαμβάνονται την ποιότητα.  

Το πρώτο θέμα των προσδοκιών που τρέφουν οι πελάτες αναφέρεται στο 

γεγονός ότι οι πελάτες πρέπει να γνωρίζουν εκ των προτέρων τι είναι αυτό 

που ο οργανισμός παροχής υπηρεσιών μπορεί να τους προσφέρει ή τι μπορεί 

να σημαίνει για αυτούς. Η δημιουργία κατάλληλων προσδοκιών μετρά 

αποφασιστικά για τους παροχείς υπηρεσιών ώστε να αποφεύγουν 

καταστάσεις στις οποίες οι πελάτες διαμορφώνουν προσδοκίες που δεν είναι 

δυνατό να ικανοποιηθούν. Η δίκαιη και ειλικρινής επικοινωνία με το υπαρκτό 

και εν δυνάμει πελατειακό δυναμικό, σχετικά με τις δυνατότητες ικανοποίησης 

των προσδοκιών του, συμβάλλει αποφασιστικά στην πρόληψη λανθασμένων 

ή αδικαιολόγητων προσδοκιών που μπορούν να οδηγήσουν σε αρνητικές 

συνέπειες, όπως η επιρροή και άλλων εν δυνάμει πελατών από σχόλια και 

παράπονα υπαρκτών πελατών (Beckwith, 2004). 

  

Όταν οι πελάτες δε διαθέτουν κάποια εμπειρία ή επαρκή πληροφόρηση για το 

είδος, το επίπεδο και τη φύση της παρεχόμενης υπηρεσίας από ένα 

οργανισμό παροχής υπηρεσιών, τότε υπάρχει ασυμμετρία πληροφόρησης. Η 

ασυμμετρία αυτή μπορεί να επιλυθεί παρέχοντας πληροφόρηση ή 

οικοδομώντας καλή φήμη ή δυνατό εμπορικό σήμα (brand name). Tρία είδη 

ιδιοτήτων συγκροτούν την απαραίτητη πληροφόρηση για την επίλυση της 

ασυμμετρίας πληροφόρησης (Zeithaml and Bitner, 1996): 

• Ιδιότητες αναζήτησης, που περιλαμβάνουν στοιχεία που είναι εύκολο 

να κριθούν από τους καταναλωτές, διότι αξιολογούνται πριν από την 

παροχή των υπηρεσιών, και πρόκειται κυρίως για υλικά στοιχεία, 

φυσικώς ορατά και συνδέονται περισσότερο με τον εξοπλισμό της 
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επιχείρησης παρά με το ανθρώπινο δυναμικό που θα παράσχει τις 

υπηρεσίες.   

• Ιδιότητες πίστης, που μπορούν να αξιολογηθούν αρκετό χρόνο μετά 

την παροχή της υπηρεσίας και βασίζεται στην εμπιστοσύνη των 

πελατών έναντι του προσωπικού της επιχείρησης. 

• Ιδιότητες εμπειρίας, που τοποθετούνται μεταξύ των δύο 

προηγούμενων κατηγοριών ιδιοτήτων, και είναι αρκετά δύσκολο να 

αξιολογηθούν εκ των προτέρων και κυρίως μπορούν να γίνουν 

αντιληπτές κατά τη διάρκεια ή λίγο μετά την παροχή της υπηρεσίας.  

 

Η Αντίληψη της ποιότητας (Quality Perception) ή αντιληπτή πελατειακή αξία 

(Customer Perceived Value) έχει αποκτήσει διάφορους ορισμούς στη 

βιβλιογραφία του μάρκετινγκ υπηρεσιών (π.χ. Woodruff, 1997; Zeithaml, 

1998). Mία από τις θεωρητικά πιο παραδοσιακές προσεγγίσεις την ορίζει ως 

τη συνολική αξιολόγηση του πελάτη που αφορά τη χρησιμότητα ενός 

προϊόντος ή υπηρεσίας βασισμένη σε αντιλήψεις του «τι αποκομίζει» και «τι 

του προσφέρεται» (Zeithaml, 1988).  

Πιο συγκεκριμένα, η ποιότητα έχει προταθεί ως μέρος της αντιληπτής αξίας 

(Liljander and Strandvik, 1995). Οι διαστάσεις, λοιπόν, που επηρεάζουν την 

ποιότητα υπηρεσίας, επηρεάζουν έμμεσα την αντιληπτή πελατειακή αξία. 

Συνεπώς, οι διαστάσεις που συγκροτούν την έννοια της ποιότητας μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για να ορισθεί εν μέρει η αντιληπτή αξία.  

Με βάση τις προηγούμενες παρατηρήσεις, και το ακαδημαϊκό υπόβαθρο που 

είναι διαθέσιμο στη διεθνή βιβλιογραφία (Grönroos, 1982; Parasuraman et al., 

1995; Lehtinen and Lehtinen, 1991; Brandy and Cronin, 2001; Kasper et al., 

1999; Heinonen, 2004) διεξάγεται ότι η αντιληπτή αξία που εκφράζει ο 

πελάτης καθορίζεται από τις ακόλουθες 6 ποιοτικές διαστάσεις: 

 

1) τεχνική (technical), 2) λειτουργική (functional), 3) χρονική (temporal), 4) 

χωρική (spatial), 5) σχεσιακή (relational), και 6) περιβαλλοντική 

(environmental).  

 
Στο Σχήμα 2 δίνονται σχηματικά οι 6 διαστάσεις της αντιληπτής αξίας. 
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Στην καρδιά της αντιληπτής πελατειακής αξίας βρίσκονται η τεχνική και η 

λειτουργική ποιοτική διάσταση, διαδραματίζοντας τον πιο αποφασιστικό ρόλο 

στην κρίση των καταναλωτών. 

 

  

Τεχνική Λειτουργία 

Τόπος 

Συνθήκες 

Χρόνος 

Σχέση 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 2: Οι έξι διαστάσεις της αντιληπτής πελατειακής αξίας.  
 

Η τεχνική διάσταση περιλαμβάνει τεχνικά στοιχεία της παρεχόμενης 

υπηρεσίας και αναφέρεται στο «Τι (ή ποιο)» είναι το αποτέλεσμα των 

δραστηριοτήτων της παρεσίας (σύντμηση παραγωγής και υπηρεσίας), 

δηλαδή της “servuction”.  

 

Η λειτουργική διάσταση καταδεικνύει «Πώς» πραγματοποιείται η παροχή της 

υπηρεσίας. Εξετάζοντας την παραγωγή των υπηρεσιών ως μία συνέχεια, οι 

υπηρεσίες μπορούν να παραχθούν απόλυτα από τις επιχειρήσεις, 

κοινοπρακτικά από τις επιχειρήσεις και τους πελάτες ή αποκλειστικά και μόνο 

από τους πελάτες. Διαφορετικά ειπωμένο, αναφερόμαστε σε πλήρεις 

υπηρεσίες (full service), συνδυασμένη παραγωγή (joint production), ή 

αυτοεξυπηρέτηση (self service).  
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Η χρονική διάσταση βασίζεται στο πως αντιλαμβάνεται ο πελάτης τη χρονική 

ευελιξία των υπηρεσιών που καταναλώνει και δείχνει το «Πότε» και «Πόσο» 
χρόνο επενδύουν ο παροχέας και ο πελάτης για την ολοκλήρωση της 

υπηρεσίας (βλέπε και παράγραφο 1.2). Μία ιδιαίτερη περίπτωση της χρονικής 

διάστασης είναι οι τεχνολογικά βασισμένες υπηρεσίες αυτοεξυπηρέτησης που 

είναι πρακτικά ανεξάρτητες από χρονικούς περιορισμούς, προσφέροντας 

πλήρη χρονική ευελιξία (π.χ. διαδικτυακές υπηρεσίες).      

 

Η χωρική διάσταση αναφέρεται στο πως αντιλαμβάνεται ο πελάτης τη χωρική 

ευελιξία που του παρέχει ο παροχέας των υπηρεσιών σχετικά με το «Που» 

λαμβάνει χώρα η διαδικασία παρεσίας. Για παράδειγμα τεχνολογικά 

βασισμένες υπηρεσίες αυτοεξυπηρέτησης μπορούν να πραγματοποιηθούν 

στον τόπο κύριας εξυπηρέτησης, σε ουδέτερο τόπο ή στο χώρο του πελάτη 

(π.χ. τραπεζικές συναλλαγές μπορούν να συμβούν σε ΑΤΜ τράπεζας, με 

τραπεζικές επιταγές σε οποιοδήποτε κατάστημα λιανικής – κυρίως στις Η.Π.Α. 

– και μέσω διαδικτύου στην κατοικία ή στο χώρο εργασίας του πελάτη).  

 

Η σχεσιακή διάσταση αναφέρεται στο πως αντιλαμβάνεται ο πελάτης τη 

σχέση του με τον παροχέα και απαντά στην ερώτηση «Από Ποιόν» 

παρέχεται η υπηρεσία. Αυτή η διάσταση αποτελεί ένα ιδιαίτερο τομέα έρευνας 

του μάρκετινγκ υπηρεσιών, ο οποίος μας ενδιαφέρει από στρατηγικής 

άποψης. Συνοπτικά αναφέρουμε ότι ανάλογα με τους δεσμούς που 

διαμορφώνονται μεταξύ επιχείρησης, προσωπικού αυτής και των πελατών, 

προκύπτουν τρία κύρια είδη οργανωτικών δομών: 

• Τυποποιημένες υπηρεσίες/ Σημεία επαφής (Standard Services/ 

Encounters) 

• Ενισχυμένα σημεία επαφής (Enhanced Encounters) 

• Προσαρμοσμένες υπηρεσίες/ Πελατοκεντρικές Σχέσεις (Customized 

Services / Relationships) 
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Τα παραπάνω είδη πρέπει να αντιμετωπίζονται ως στάδια μίας φυσικής 

συνέχειας (ως συνεχείς εξαρτημένες μεταβλητές) και αποτέλεσμα σύνθεσης 

τριών διαφορετικών στρατηγικών μεταβλητών (Järvinen and Lehtinen, 2003):  

1) Ο βαθμός χρήσης τεχνολογίας στην παροχή της υπηρεσίας 

(technology), 

2) Ο τύπος της υπηρεσίας (Service type), 

3) Η αντιμετώπιση του πελάτη από το προσωπικό που παρέχει 

υπηρεσίες στα σημεία επαφής (service encounter). 

 

Το σχήμα 3 παρουσιάζει όλα τα είδη υπηρεσιών που μπορούν να προκύψουν 

από το συνδυασμό των τριών στρατηγικών μεταβλητών.  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στενή 
Επαφή 

Μέση 
Επαφή 

Χαλαρή 
Επαφή 

Υψηλό 
Επίπεδο 

Μεσαίο 
Επίπεδο 

Χαμηλό 
Επίπεδο 

Προσαρμοσμένη 

Εν μέρει 
Προσαρμοσμένη 

Τυποποιημένη

 
Σχήμα 3: Κύβος στρατηγικών επιλογών διαμόρφωσης των υπηρεσιών.  
(Järvinen Raija and Uolevi Lehtinen (2003), Options of strategic decision making in services: 
Tech, touch and customization in financial services, European Journal of Marketing, Vol. 37 
No. 5/6, p. 787) 
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Από τον κύβο του Σχήματος 3 προκύπτουν 27 κύριες στρατηγικές επιλογές, 

με τυπικά άπειρες διαβαθμίσεις ανάμεσα σε αυτές. Εκτενής αναφορά σε 

επιλεγμένους συνδυασμούς των στρατηγικών μεταβλητών θα γίνουν στα 

κεφάλαια 2 και 3. 

 

Η περιβαλλοντική διάσταση συνδέεται με τις συνθήκες υπό τις οποίες 

παρέχονται υπηρεσίες και περιλαμβάνει τρεις υπο-διαστάσεις: τις φυσικές 

περιβαλλοντικές συνθήκες, το σχεδιασμό και κοινωνικούς παράγοντες (π.χ. 

κοινωνική ή εισοδηματική τάξη) του χώρου στον οποίο πραγματοποιούνται οι 

διεργασίες υπηρεσιών. 

 

Η τελική αντιληπτή αξία από τον πελάτη ή η ποιότητα της υπηρεσίας αφενός 

καθορίζεται από την πιο αδύναμη διάσταση και αφετέρου εξαρτάται από τη 

σημαντικότητα κάθε διάστασης στην εν λόγω υπηρεσία.   

 

 

1.4 Καταστάσεις, Διεργασίες και Προθέσεις Αγορών 

Οι καταναλωτές είναι δυνατό να αντιμετωπίσουν διαφορετικές αγοραστικές 

καταστάσεις. Για παράδειγμα, υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ μίας 

αρχικής και μίας επαναλαμβανόμενης αγοράς. Η διαφορά αυτή έγκειται στη 

γνώση που διαθέτει ο αγοραστής για τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας ή για 

το βαθμό συμμετοχής του στη διαδικασία παρεσίας. Σε μία αρχική αγορά, τα 

πάντα είναι καινούρια, σχετικά άγνωστα, και συνεπώς υπάρχει υψηλός 

αντιληπτός κίνδυνος στον καταναλωτή. Κατά τη διάρκεια μία απόφασης για 

επαναλαμβανόμενη αγορά, οι εμπειρίες από προηγούμενες παροχές 

υπηρεσιών πιθανώς να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο (Peter and Olson, 

1993).  

 

Οι υπηρεσίες μπορούν να θεωρηθούν ως μία δέσμη ιδιοτήτων. Διαθέτουν 

έναν αριθμό από χαρακτηριστικά, ιδιότητες ή γνωρίσματα, τα οποία 

αποδίδουν ένα συγκεκριμένο όφελος ή συνέπεια στον καταναλωτή και που 

αναλύθηκαν αναλυτικά στις προηγούμενες παραγράφους. Τα οφέλη ή οι 

συνέπειες μπορούν να έχουν μία θετική ή αρνητική σημασία για τον 

καταναλωτή. Από την άποψη αυτή, οι καταναλωτές κρίνουν τη διεργασία 
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αγοράς μίας υπηρεσίας σύμφωνα με τις συνέπειες που προκύπτουν για 

αυτούς, αναφορικά με τις 6 ποιοτικές διαστάσεις που αναλύθηκαν 

προηγούμενα.  

Σε αυτό το σημείο είναι δυνατό να διακρίνουμε τις συνέπειες (ή οφέλη) σε 

λειτουργικές (π.χ. ικανοποιώντας την πείνα κάποιου καταναλώνοντας τροφή) 

και ψυχοκοινωνικές (π.χ. η αντίδραση φίλων, ομάδων αναφοράς κ.ά. σχετικά 

με την κατανάλωση της συγκεκριμένης τροφής). Οι συνέπειες της αγοράς 

υπηρεσιών και της συμμετοχής σε διαδικασίες παρεσίας μπορούν επίσης να 

ταξινομηθούν σε θετικές (προσλαμβανόμενα οφέλη) και σε αρνητικές 

(ανάληψη κινδύνων). Οι συνέπειες αυτές επιβεβαιώνουν ότι ο καταναλωτής 

μπορεί τελικά να πετύχει και να αποκτήσει – περισσότερο ή λιγότερο 

αφηρημένες – αξίες, οι οποίες κατά τη γνώμη του είναι σημαντικές (Peter and 

Olson, 1993). 

 

Οι αξίες, στις οποίες αναφερόμαστε, διακρίνονται σε οργανικές και οριστικές. 

Οργανικές αξίες είναι «οι γνωστικές αντιπροσωπεύσεις προτιμημένων 

τρόπων επικοινωνίας ή συμπεριφοράς, όπως είναι η ανεξαρτησία, η 

αυτοδυναμία και η προσωπική ευχαρίστηση». Παραδείγματα στον κλάδο των 

υπηρεσιών τέτοιων αξιών είναι: η ικανότητα, ο οίκτος, η ακεραιότητα, η 

ευγένεια, και λοιπές επιθυμητές συμπεριφορές. 

Οι οριστικές αξίες αντιπροσωπεύουν επιθυμητές καταστάσεις ύπαρξης 

(ευτυχισμένος, ήρεμος, πλούσιος). Στον κλάδο των υπηρεσιών, οι αξίες αυτές 

μπορεί να είναι: κοινωνική αρμονία, ασφάλεια, προσωπική ολοκλήρωση και 

πραγμάτωση. Αντιπροσωπεύουν, ουσιαστικά, επιθυμητούς τελικούς στόχους 

της ζωής του καταναλωτή (Peter and Olson, 1993).             

 

 

1.4.1 Στάδια διεργασιών αγορών 

Οι διεργασίες αγορών στον κλάδο υπηρεσιών μπορούν να περιγραφούν από 

τρία στάδια (Kasper et al., 1999): 

1. Το στάδιο προ-αγοράς, που περιλαμβάνει την αναγνώριση του 

προβλήματος ή της ανάγκης προς ικανοποίηση, την αναζήτηση 
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πληροφοριών, την αξιολόγηση των εναλλακτικών προτάσεων και τη 

λήψη της απόφασης· 

2. Το στάδιο κατανάλωσης, που περιλαμβάνει τη διαδικασία παρεσίας, 

δηλαδή την αγορά της υπηρεσίας· 

3. Το στάδιο μετα-αγοράς (αξιολόγηση), που προσδιορίζει εν μέρει την 

ικανοποίηση ή τη δυσαρέσκεια του καταναλωτή για τη διαδικασία 

παρεσίας συνολικά. 

 

 Στο στάδιο πριν την αγορά, ο καταναλωτής αναζητά πληροφορίες για τον 

παροχέα των υπηρεσιών, τις υπηρεσίες και τη διεργασία παροχής των 

υπηρεσιών. Επειδή οι υπηρεσίες είναι άυλες και οι πληροφορίες που δίνονται 

δεν είναι πάντα αξιόπιστες, ο καταναλωτής πολλές φορές δε γνωρίζει ποιες 

πτυχές είναι σημαντικές όταν επιλέγει μία συγκεκριμένη υπηρεσία ή παροχέα 

υπηρεσιών. Ο καταναλωτής βασίζεται για την επιλογή του, ανάμεσα σε 

άλλους, στους παρακάτω παράγοντες: 

• Στις προσωπικές του ανάγκες, επιθυμίες και εμπειρίες από το 

παρελθόν σε σχέση με διάφορους παροχείς υπηρεσιών. 

• Στην προφορική επικοινωνία (word-of-mouth) με άλλους καταναλωτές 

και παροχείς υπηρεσιών. 

• Σε αντικειμενικές πηγές όπως συμβουλή ή αποτελέσματα συγκριτικών 

δοκιμών (σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο) από καταναλωτικές ομάδες ή 

οργανώσεις (Parasuraman et al., 1988). 

 

Εκτός όμως από τα προηγούμενα, πολύ σημαντικό ρόλο στη διαδικασία 

λήψης απόφασης, διαδραματίζει η εικόνα και η φήμη του παροχέα των 

υπηρεσιών. Το επίπεδο της εικόνας και η φήμη που συνοδεύει την επιχείρηση 

παροχής υπηρεσιών μπορεί να διαμορφώσει στον καταναλωτή αντίστοιχη 

αίσθηση εμπιστοσύνης και ασφάλειας. Έτσι μία λογική επιχειρηματική 

συνέπεια είναι ότι οι οργανισμοί παροχής υπηρεσιών επενδύουν στην 

προστασία και στην οικοδόμηση της εικόνας τους, προφανές στην περίπτωση 

τραπεζιτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Το συγκεκριμένο 
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θέμα σχετίζεται και με την έναρξη σχέσης σε παροχή μεταξύ επαγγελματιών 

και επιχειρήσεων (B2B services) (Venetis, 1997).  

 

Το στάδιο προ-αγοράς είναι το πρώτο στάδιο στον κύκλο ζωής της 

επαγγελματικής σχέσης, στο οποίο θα προκύψουν τα πρώτα στοιχεία και 

αλήθειες για τον παροχέα των υπηρεσιών. Τα στοιχεία αυτά θα 

προσδιορίσουν εν πολλοίς τη διάθεση και θέληση του καταναλωτή να 

συνεχίσει ή όχι τη σχέση που οριακά ξεκινά με τον παροχέα ή την επιχείρηση 

παροχής των υπηρεσιών. 

 

Το στάδιο κατανάλωσης είναι αυτό στο οποίο πραγματοποιείται η παροχή της 

υπηρεσίας. Στο στάδιο αυτό η υπηρεσία και ο παροχέας αυτής αξιολογείται 

από μία διαφορετική οπτική γωνία σε σχέση με το στάδιο της προ-αγοράς. Η 

αξιολόγηση ικανοποίησης του πελάτη βασίζεται και στις έξι διαστάσεις 

ποιότητας που περιγράψαμε παραπάνω. Τα οφέλη που αποκομίζει ο πελάτης 

συνίστανται στην εμπειρία που του παρέχεται μέσω της αλληλεπιδραστικής 

διεργασίας. Στη διάρκεια της κατανάλωσης υπάρχουν πολλές «στιγμές 

αλήθειας» για τις υπηρεσίες που παρέχονται και καταναλώνονται, διότι η 

διαδικασία αυτή συμβαίνει ταυτόχρονα. Κάποιες φορές οι πραγματικές 

«στιγμές αλήθειας» ίσως θεωρηθούν πολύ σύντομες, ωστόσο, τα εμπειρικά 

γνωρίσματα της υπηρεσίας είναι τώρα απολύτως εμφανή στον καταναλωτή 

(Kasper and Lemmink, 1989). 

 

Στο στάδιο μετα-αγοράς, ο καταναλωτής εξετάζει και αξιολογεί την παροχή της 

υπηρεσίας στο σύνολό της. Σε αυτό το σημείο μπορεί να εξετασθεί σε ποιο 

βαθμό ο καταναλωτής έλαβε τα επιθυμητά λειτουργικά και ψυχοκοινωνικά 

οφέλη. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης στο στάδιο μετα-αγοράς πιθανώς να 

μην είναι διαθέσιμο αμέσως μετά το τέλος της διεργασίας παρεσίας, διότι 

γενικά απαιτείται χρόνος για την ολοκλήρωση αυτής της αξιολόγησης και την 

εξαγωγή συμπερασμάτων. Όταν όμως ολοκληρωθεί, τότε προκύπτει αν και 

κατά πόσο ο καταναλωτής είναι ικανοποιημένος ή όχι. Με άλλα λόγια, αν 

παρασχέθηκε εξαιρετική ποιότητα υπηρεσίας ή όχι (Bateson, 1992). 
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Οι θετικές ή αρνητικές συνέπειες της παροχής υπηρεσιών στον καταναλωτή 

θα έχουν συνέπειες και για τις επόμενες αγοραστικές καταστάσεις και βέβαια 

επηρεάζουν καθοριστικά την απόφαση συνέχισης της σχέσης καταναλωτή – 

παροχέα υπηρεσιών, από την πλευρά του καταναλωτή (Kasper and 

Lemmink, 1988). 

 

 

1.5 Ποιοτικά και Ποσοτικά Μοντέλα Μέτρησης Ποιότητας 

Η μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει οποιαδήποτε 

επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον κλάδο των υπηρεσιών αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωση των πτυχών που δρουν 

ανασταλτικά στο έργο της επιχείρησης και τη διατήρηση ή περαιτέρω 

υποστήριξη των στοιχείων που λειτουργούν θετικά στην κρίση του 

καταναλωτή (Zeithaml, Berry and Parasuraman, 1996).  

Για την απόκτηση μίας λεπτομερούς εικόνας σχετικά με την παρεχόμενη 

ποιότητα υπηρεσιών, έχουν αναπτυχθεί δύο γενικές κατηγορίες μεθόδων: οι 

ποιοτικές και οι ποσοτικές. 

Οι ποιοτικές μέθοδοι περιλαμβάνουν προσωπικές ή ομαδικές συνεντεύξεις με 

καταναλωτές, περιοδικές συνεντεύξεις με την ίδια ομάδα καταναλωτών 

(panel), αναλύσεις παραπόνων, επισκέψεις από «μυστηριώδεις» 

καταναλωτές (mystery shopping). 

Οι ποσοτικές μέθοδοι περιλαμβάνουν έρευνες μεγάλης κλίμακας με 

ερωτηματολόγια, αναλύσεις του αριθμού των παραπόνων ή του αριθμού των 

πιστωτικών σημειωμάτων και η χρήση αυτών για τη λήψη διορθωτικών 

μέτρων. Οι κύριες μέθοδοι που συναντώνται στην διεθνή βιβλιογραφία είναι: 

• Η τεχνική SERVQUAL, 

• Η τεχνική SERVPERF, 

• Η τεχνική Σημαντικότητας – Επίδοσης (Importance – Performance), 

• Το μοντέλο μέτρησης ποιότητας Grönroos, και 

• Το μοντέλο μέτρησης ποιότητας Kano. 

 

Όλες οι παραπάνω ποσοτικές έρευνες – μέθοδοι υιοθετούν την τακτική 

προσδοκίας – μη επιβεβαίωσης, που αναζητά τη σχέση ανάμεσα στις 
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προσδοκίες των πελατών πριν την αγορά και τις αντιλήψεις που 

διαμορφώνουν για την επίδοση της υπηρεσίας μετά την παροχή της.  

 

 

1.5.1 Το Μοντέλο SERVQUAL 

Το μοντέλο αυτό, που αναπτύχθηκε από τους Zeithaml, Parasuraman και 

Berry (1988), μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ποιοτική και ποσοτική έρευνα. 

Παρόλα αυτά, στην πράξη χρησιμοποιείται κυρίως στην ποσοτική έρευνα, 

μέσω γραπτών ερωτηματολογίων ή τηλεφωνικών συνεντεύξεων. Πρόκειται 

για μία προσέγγιση με διαστάσεις την Ανταπόκριση (Responsiveness), την 

Ασφάλεια (Assurance), τα Υλικά Αγαθά (Tangibles), την Αξιοπιστία 

(Reliability), και την Συμπάσχεια (Empathy). 

Η ποιότητα υπηρεσιών μετράται από τις 5 προαναφερθείσες διαστάσεις μέσω 

22 ερωτήσεων. Οι ερωτήσεις αυτές αναφέρονται στο σχήμα 4 (Parasuraman, 

Zeithaml and Berry, 1994). Κάθε ερώτηση λειτουργεί διπλά: Ως ερώτηση 

προσδοκίας πελατών, που αφορά την «εξαιρετική επιχείρηση» στο 

συγκεκριμένο κλάδο υπηρεσιών και ως ερώτηση αντίληψης της ποιότητας 

των υπηρεσιών που παρέχονται από την επιχείρηση που αξιολογείται. 

   

Οι μελέτες SERVQUAL ξεκίνησαν με ποιοτική έρευνα ώστε να κατανοηθεί 

καλύτερα η έννοια της ποιότητας στις υπηρεσίες. Συνεντεύξεις εστιασμένες σε 

συγκεκριμένες καταναλωτικές ομάδες, έδειξαν ότι ορισμένοι παράγοντες 

επηρεάζουν τις προσδοκίες των πελατών: 

• Οι απόψεις, προτάσεις και συμβουλές άλλων πελατών, 

• Προσωπικές ανάγκες, 

• Προηγούμενες εμπειρίες σχετικά με υπηρεσίες, 

• Η εξωτερική επικοινωνία των παροχέων υπηρεσιών, που 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο είδος και τη μορφή των 

προσδοκιών που σχηματίζονται (δεσμεύσεις των επιχειρήσεων έναντι 

των πελατών). 
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Διάσταση Ερώτηση 

Υλικά Αγαθά 1 Ο τεχνικός εξοπλισμός της (επιχείρησης…) είναι απόλυτα σύγχρονος. 

 2 Ο χώρος εργασίας είναι ελκυστικός. 

 3 Οι εργαζόμενοι έχουν επιμελημένη ενδυμασία. 

 4 Τα απαραίτητα εργαλεία για την παροχή της υπηρεσίας είναι ελκυστικά και σε 

καλή κατάσταση.  

Αξιοπιστία 5 Οι δεσμεύσεις για παροχή της υπηρεσίας σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο 

τηρούνται πάντα στο ακέραιο.  

 6 Παράπονα ή προβλήματα λύνονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

 7 (Η επιχείρηση …) παρέχει την υπηρεσία σωστά από την πρώτη φορά. 

 8 (Η επιχείρηση …) παρέχει την υπηρεσία τη χρονική στιγμή που συμφωνήθηκε. 

 9 Η εγγραφή της επιθυμητής υπηρεσίας / παραγγελίας δεν είναι ποτέ 

λανθασμένη.  

Ανταπόκριση 10 (-) Δε μπορεί κάποιος να περιμένει από (την επιχείρηση …) να πληροφορεί 

τους πελάτες για τον ακριβή χρόνο της παροχής. 

 11 (-) Δεν είναι ρεαλιστικό να αναμένει κάποιος άμεση παροχή υπηρεσίας από 

(την επιχείρηση …). 

 12 (-) Οι εργαζόμενοι (της επιχείρησης …) δεν είναι πάντα πρόθυμοι να βοηθούν 

τους πελάτες.  

 13 (-) Είναι αποδεκτό το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι είναι πολύ απασχολημένοι για 

να βοηθήσουν τους πελάτες άμεσα. 

Ασφάλεια 14 Η συμπεριφορά των εργαζομένων (της επιχείρησης …) εντυπωσιάζει τους 

πελάτες με την αξιοπιστία της υπηρεσίας. 

 15 Οι πελάτες αισθάνονται ασφαλείς όταν έρχονται σε επαφή με τους 

εργαζομένους (της επιχείρησης …). 

 16 Οι εργαζόμενοι είναι πάντα φιλικοί και ευγενικοί. 

 17 Οι εργαζόμενοι κατέχουν τη γνώση για να απαντούν ερωτήσεις των πελατών. 

Συμπάσχεια 18 (-) Δε μπορεί κάποιος να περιμένει από εργαζομένους (της επιχείρησης …) την 

απόδοση προσοχής σε κάθε πελάτη χωριστά. 

 19 (-) Δε μπορεί κάποιος να περιμένει από εργαζόμενους (της επιχείρησης …) να 

αποδώσουν προσωπική προσοχή σε κάθε πελάτη 

 20 (-) Δεν είναι ρεαλιστικό να αναμένει κάποιος από εργαζόμενους (της 

επιχείρησης …) να καταλάβουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών. 

 21 (-)Δεν είναι ρεαλιστικό να αναμένει κάποιος από εργαζόμενους (της 

επιχείρησης …) να εργαστούν μόνο προς το συμφέρον των πελατών. 

 22 (-) Δε μπορεί κάποιος να περιμένει ότι το ωράριο λειτουργίας είναι κατάλληλο 

για όλους τους πελάτες. 

Σχήμα 4: Οι 22 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου SERVQUAL. (Parasuraman, A., Zeithaml, 
Valarie A. and Leonard L. Berry (1994), Alternative Scales for Measuring Service Quality: a 
Comparative Assessment Based on Psychometric and Diagnostic Criteria, Journal of 
Retailing, vol. 70, no. 3.) 
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Το μοντέλο SERVQUAL ορίζει, ουσιαστικά, ένα τρόπο αντίληψης και 

λειτουργίας της παροχής υπηρεσιών, μέσω των 5 χασμάτων ποιότητας που 

αποτελούν τις πηγές δυσχερειών για τις επιχειρήσεις του κλάδου των 

υπηρεσιών. Στο Σχήμα 5 παρουσιάζεται το μοντέλο SERVQUAL (Kasper, 

Helsdingen and Vries, 1999).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

   

 

 

   

 

 
 
 
 
 

Προφορική Επικοινωνία 
(Word-of-Mouth) 

Προσωπικές Ανάγκες 
(Personal Needs) 

Προηγούμενη Εμπειρία 
(Past Experience) 

Προσδοκώμενη Υπηρεσία 
(Expected Service) 

Αντιληπτή Υπηρεσία 
(Perceived Service) 

Παροχή Υπηρεσίας 
(Service Delivery including 

pre- and post- contacts) 

Εξωτερική Επικοινωνία με 
καταναλωτές 

(Ext. Communications) 

Μετατροπή των 
αντιληπτικών αξιών σε 
ποιοτικά χαρακτηριστικά 
(Perceptions to Specs) 

Διοικητικές Αντιλήψεις των 
Πελατειακών Προσδοκιών 

(Management Perceptions of 
consumer expectations)  

Χάσμα 5 

Χάσμα 1 

Χάσμα 2 

Χάσμα 4 

Χάσμα 3 

Πελάτης 

Μάνατζερ 

 
Σχήμα 5: Το Μοντέλο SERVQUAL. (Kasper, Hans, Helsdingen, van, Piet, and Wouter de 
Vries jr (1999), Services Marketing Management, An International Perspective, John Wiley & 
Sons, Chichester, England, p. 217) 
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Το μοντέλο SERVQUAL ορίζει την ποιότητα ως τη διαφορά μεταξύ των 

προσδοκιών και αντιλήψεων των πελατών για τις υπηρεσίες που τους 

παρέχονται. Δηλαδή: 

 Αντίληψη – Προσδοκία = Ποιότητα 
 
 
Ο τύπος αυτός υποδηλώνει ότι αν οι προσδοκίες υπερέχουν των αντιλήψεων, 

τότε η ποιότητα είναι πτωχή, ενώ αν οι αντιλήψεις ποιότητας υπερβαίνουν τις 

προσδοκίες των πελατών, τότε η ποιότητα είναι εξαιρετική. Ο τρόπος αυτός 

ερμηνείας εμπλέκει δύο «περίεργες» καταστάσεις: 

• Οι καταναλωτές έχουν χαμηλές προσδοκίες, οι οποίες ικανοποιούνται. 

• Οι καταναλωτές λαμβάνουν περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες 

από αυτές που χρειάζονται˙ παρέχονται εξαιρετικές υπηρεσίες, αλλά το 

επίπεδο ποιότητας πιθανώς είναι αδικαιολόγητα υψηλό για αυτούς τους 

πελάτες. 

 

Οι προηγούμενες θεωρήσεις οδηγούν σε δύο είδη προσδοκιών: 

1. η προσδοκία αναφορικά με το τι επιθυμούν οι πελάτες από ένα 

συγκεκριμένο κλάδο υπηρεσιών. 

2. η προσδοκία αναφορικά με το τι θα αποδεχθούν οι πελάτες από μία 

συγκεκριμένη επιχείρηση ως ένα ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο παροχής 

υπηρεσιών. 

 

Η διαφορά μεταξύ των δύο προσδοκιών ονομάζεται «Ζώνη Ανοχής». Η ζώνη 

αυτή αντικατοπτρίζει το ωφέλιμο πεδίο στο οποίο πρέπει να κινηθεί μία 

επιχείρηση παροχής υπηρεσιών προκειμένου να είναι ανταγωνιστική στον 

κλάδο που δραστηριοποιείται. 

 

Η ποιότητα υπηρεσιών μπορεί να επηρεαστεί θετικά με δύο τρόπους. Ο ένας 

είναι προφανής και έγκειται στη βελτίωση πτυχών των υπηρεσιών. Με τον 

δεύτερο τρόπο, μπορούμε να έχουμε ανάλογα αποτελέσματα χαμηλώνοντας 

το επίπεδο προσδοκιών των καταναλωτών. Ωστόσο, θα πρέπει σε αυτή την 

περίπτωση να λάβουμε υπόψη τη συμπεριφορά ή αντίδραση των 
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ανταγωνιστών, που σημαίνει ότι πιθανώς να μην είναι συνετό να επενδύουμε 

στη μείωση των προσδοκιών σε ποιότητα. 

Μακροπρόθεσμα, η διατήρηση υψηλών προσδοκιών έχει νόημα αν η επίδοση 

της επιχείρησης είναι τουλάχιστο ίση με το επίπεδο των προσδοκιών. Η 

διαχείρηση των προσδοκιών των πελατών είναι κρίσιμη για τις επιχειρήσεις 

παροχής υπηρεσιών. 

     

Όλα τα παραπάνω οδηγούν στη διαπίστωση ότι η διαδικασία υποστηρίζει την 

ανίχνευση των ποιοτικών διαφορών, μεταξύ των πελατών, διοίκησης, 

προσωπικού, από όπου κι αν αυτές πηγάζουν. Για αυτό στην ποσοτική 

ανάλυση με τη χρήση του SERVQUAL είναι απαραίτητη η συμμετοχή όχι μόνο 

των καταναλωτών-πελατών, αλλά και των υπαλλήλων, των συνεργατών και 

των μάνατζερ όλων των επιπέδων διοίκησης. Το στελεχιακό δυναμικό της 

επιχείρησης συμμετέχει στην έρευνα, συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο 

που προορίζεται για τους πελάτες, ωσάν πελάτες της επιχείρησης. Το 

μοντέλο υποθέτει ότι οι διαφορές ανάμεσα στην υπηρεσία που επιθυμεί ο 

πελάτης και την υπηρεσία που τελικά παρέχεται από την επιχείρηση ή 

παροχέα υπηρεσιών μπορεί να προκληθεί από τα παρακάτω τέσσερα 

χάσματα: 

 

Χάσμα 1: χάσμα προσδοκίας πελάτη – αντίληψης διοίκησης 

Στη διαμόρφωση της πολιτικής παροχής υπηρεσιών, η διοίκηση δεν 

αντιλαμβάνεται ή μεταφράζει σωστά τις προσδοκίες των πελατών.  

 

Χάσμα 2: χάσμα αντίληψης διοίκησης – καθορισμός ποιότητας υπηρεσιών 

Η Διοίκηση δε μετατρέπει σωστά την πολιτική υπηρεσιών σε κανόνες και 

οδηγίες για τους εργαζομένους. 

 

Χάσμα 3: χάσμα καθορισμού ποιότητας υπηρεσιών – παροχής υπηρεσιών 

Οι εργαζόμενοι δε μετατρέπουν σωστά τους κανόνες και οδηγίες σε 

αντίστοιχες ενέργειες. 

 

Χάσμα 4: χάσμα παροχής υπηρεσιών – εξωτερικής επικοινωνίας 
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Η εξωτερική επικοινωνία – δεσμεύσεις έναντι των πελατών – δεν συναντά την 

πραγματική παροχή υπηρεσιών. 

 

Το μοντέλο SERVQUAL, όπως δίνεται στο σχήμα 5, εμφανίζει τη σχέση 

μεταξύ του εξωτερικού χάσματος 5 (αντιληπτή ποιότητα) και των εσωτερικών 

χασμάτων 1 – 4. Το χάσμα 5 εξαρτάται από το μέγεθος και την κατεύθυνση 

των τεσσάρων χασμάτων, τα οποία σχετίζονται με την παροχή της ποιότητας 

υπηρεσιών από την πλευρά του μάρκετινγκ μάνατζερ. Αν τα χάσματα 1 – 4 

ελαττωθούν, τότε η ποιότητα των υπηρεσιών μπορεί να βελτιωθεί. Ωστόσο, 

είναι πολύ σημαντικό να εξετάσουμε αν οι απόψεις του ανθρώπινου 

δυναμικού της επιχείρησης (των εργαζομένων και στελεχών σε ατομικό και 

ομαδικό επίπεδο) ευθυγραμμίζονται με τις απόψεις των πελατών αναφορικά 

με την παρεχόμενη ποιότητα. Αν αυτές οι απόψεις διαφέρουν κατά πολύ τότε 

υπάρχει διοικητικό πρόβλημα προς άμεση επίλυση.  

 

Από ακαδημαϊκής άποψης, το εργαλείο SERVQUAL έχει δεχθεί κριτική σε 

διάφορα σημεία. Οι κριτικές αφορούν: 

• την ανάγκη για μέτρηση των προσδοκιών, 

• τον τρόπο που μετρώνται οι προσδοκίες, 

• την αξιοπιστία και εγκυρότητα της χρήσης του τύπου που υπολογίζει 

την ποιότητα υπηρεσίας (αφαίρεση), 

• τον αριθμό και είδος των εμπλεκόμενων μεταβλητών (οι μεταβλητές 

που χρησιμοποιούνται είναι επαρκείς;) 

• τις ψυχομετρικές ιδιότητες του μοντέλου και, 

• την καταλληλότητά του για εφαρμογή σε διάφορες κλάδους παροχής 

υπηρεσιών. 

 

Επίσης, διερευνάται κατά πόσο είναι πρακτικό να ερωτούνται οι καταναλωτές 

για τις προσδοκίες τους αμέσως πριν από την κατανάλωση της υπηρεσίας και 

για τις αντιλήψεις τους σχετικά με την επίδοση του παροχέα αμέσως μετά. 
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1.5.2 Το μοντέλο SERVPERF 

Για τους παραπάνω λόγους, πολλοί ερευνητές πιστεύουν ότι απαιτείται μία 

περισσότερο άμεση προσέγγιση στη μέτρηση της ποιότητας υπηρεσιών. Έτσι 

υπήρξε η αίσθηση ότι οι μετρήσεις της ποιότητας που βασίζονται μόνο στην 

επίδοση του παροχέα των υπηρεσιών, πιθανώς να οδηγήσει σε ένα 

βελτιωμένο τρόπο μέτρησης (Bolton and Drew, 1991). Η πρόταση αυτή 

οδήγησε στην ανάπτυξη και εφαρμογή μίας αμεσότερης μορφής της τεχνικής 

μη επιβεβαίωσης, που περιγράφεται καλύτερα από μία απόλυτη 

βαθμολόγηση των στάσεων των καταναλωτών έναντι της ποιότητας 

υπηρεσιών. Σταθμός σε αυτή την τάση υπήρξε η εργασία των Cronin και 

Taylor (1992) και η ανάπτυξη της τεχνικής SERVPERF. Όπως άλλωστε 

συμβαίνει με την SERVQUAL, η προσέγγιση αυτή απαιτεί από τους πελάτες 

να αξιολογήσουν την επίδοση του παροχέα υπηρεσιών σε μία επταβάθμια 

κλίμακα Likert, με πόλους «7 = Συμφωνώ απόλυτα» και «1 = Διαφωνώ 

απόλυτα» (Parasuraman et al., 1988).  

Η τεχνική SERVPERF στηρίζεται στις διαστάσεις της SERVQUAL και στις 

ίδιες 22 ερωτήσεις. Ωστόσο, δεν υπολογίζονται διαφορές προσδοκιών – 

αντιλήψεων, όπως συμβαίνει στη SERVQUAL, παραθέτοντας 

ερωτηματολόγια με αντικείμενο τις αντιλήψεις των πελατών μετά την 

κατανάλωση. Σύμφωνα με τους Hope και Muhlemann (1997), η τεχνική 

SERVPERF, ξεπερνά κάποια από τα θέματα που ανακύπτουν από τη χρήση 

της SERVQUAL: 

• την αύξηση των προσδοκιών των πελατών, 

• την αμφισβητούμενη εγκυρότητα συνθετικής αξιοποίησης των 

αποτελεσμάτων των δύο μερών του ερωτηματολογίου, 

 

Παρόλα αυτά, επισημαίνεται ότι χάνεται πολύτιμη πληροφόρηση όταν 

μετρώνται αποκλειστικά οι επιδόσεις των παροχέων. Η μέτρηση των 

προσδοκιών των πελατών έχει διαγνωστική αξία, που χωρίς αυτή μπορεί μία 

επιχείρηση να οδηγηθεί σε λανθασμένη ή χωρίς αντίκρισμα τοποθέτηση 

πόρων. 
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1.5.3 Τεχνική Σημαντικότητας – Επίδοσης (Importance – Performance)  

Ένα ακόμη εργαλείο, που είναι πιο άμεσο από την SERVPERF, είναι η 

τεχνική Σημαντικότητας – Επίδοσης. Οι διαστάσεις στις οποίες στηρίζεται είναι 

τρεις και όχι πέντε, όπως συμβαίνει με τη SERVQUAL και τη SERVPERF. 

Συγκεκριμένα, αναφέρεται στα Υλικά Αγαθά (Tangibles), στην Ανταπόκριση 

(Responsiveness) και στην Επαφή (Contact). Η τελευταία είναι προϊόν 

συγχώνευσης της Αξιοπιστίας, της Ασφάλειας και της Συμπάσχειας των δύο 

προηγούμενων μεθόδων. Οι ερωτήσεις είναι κατά βάση οι ίδιες απλά η 

κατηγοριοποίησή τους είναι διαφορετική.  

Σε αντίθεση με την SERVPERF, με την τεχνική αυτή επιδιώκεται να μετρηθεί η 

σημαντικότητα που έχουν για τους πελάτες τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία 

θα αξιολογήσουν τον παροχέα των υπηρεσιών. Σύμφωνα με τον Barsky 

(1995), χαμηλές αξιολογήσεις σημαντικότητας θα παίξουν μικρότερο ρόλο στη 

διαμόρφωση των αντιλήψεων των πελατών, ενώ υψηλότερες αξιολογήσεις 

σημαντικότητας είναι πιθανό ότι θα προσδιορίσουν σε μεγαλύτερο βαθμό την 

ικανοποίηση τους. Η πληροφόρηση που προκύπτει είναι ανεκτίμητη σε σχέση 

με την ανάπτυξη στρατηγικών μάρκετινγκ για τις επιχειρήσεις που 

χρησιμοποιούν την τεχνική αυτή. Αυτό διότι βοηθά στην τοποθέτηση πόρων 

σε τομείς που η βελτίωση της επίδοσης της επιχείρησης θα έχει το μέγιστο 

δυνατό αποτέλεσμα στην ικανοποίηση των πελατών. Επίσης, δείχνει ποιοι 

τομείς εξυπηρέτησης πρέπει να διατηρηθούν στα σημερινά επίπεδα και ποιοι 

είναι οι τομείς, των οποίων σημαντική βελτίωση δε θα έχει την ανάλογη 

επιδιωκόμενη επίδραση στην ικανοποίηση των καταναλωτών. 

 

 

1.5.4 Το ευρωπαϊκό μοντέλο μέτρησης της ποιότητας του Grönroos 

Τα μοντέλα μέτρησης της ποιότητας που περιγράφηκαν προηγούμενα και 

εκφράζουν την αμερικανική πρακτική, επιχειρούν να μετρήσουν ουσιαστικά 

μία μόνο ποιοτική διάσταση: την λειτουργική.  

Παράλληλα όμως με τα αμερικανικά μοντέλα, αναπτύχθηκε ο ευρωπαϊκός 

τρόπος μέτρησης της ποιότητας (μοντέλο Grönroos) που βασίζεται σε τρεις 

ποιοτικές διαστάσεις: την τεχνική, τη λειτουργική και την εταιρική εικόνα 

(βλέπε σχήμα 6). Η εταιρική εικόνα εκφράζει τη συνολική αίσθηση και 

εντύπωση που έχει σχηματίσει κάθε πελάτης για την επιχείρηση. Επηρεάζεται 
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και από τις 6 ποιοτικές διαστάσεις (βλέπε παράγραφο 1.3.2) και λειτουργεί ως 

φίλτρο στην αντιληπτή πελατειακή αξία. Αν λοιπόν ένας παροχέας υπηρεσιών 

έχει σχηματίσει θετική εικόνα στο μυαλό των πελατών του, μικρής έκτασης και 

σημασίας λάθη συγχωρούνται. Αν βέβαια συμβαίνουν συχνά λάθη, τότε η 

εικόνα της επιχείρησης θα πληγεί.  

Από την άλλη πλευρά, αν η εταιρική εικόνα είναι αρνητική, τότε η επίδραση 

όποιου λάθους θα μεγεθυνθεί στο μυαλό του πελάτη (Kang and James, 

2004). 

  

 
 

Σχήμα 6: Μοντέλο μέτρησης ποιότητας Grönroos. (Grönroos, Christian (1990a), Relationship 
Approach to Marketing in Service Contexts: the Marketing and Organizational Behavior 
Interface, Journal of Business Research, Vol. 20)   
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1.5.5 Το μοντέλο μέτρησης ποιότητας Κano 

Ο ιάπωνας καθηγητής Noriaki Kano διακρίνει στο μοντέλο του ανάμεσα σε 

τρεις τύπους καταναλωτικών αναγκών, που επηρεάζουν την ικανοποίηση των 

πελατών κατά διαφορετικό τρόπο (Kano, 1984). Πρόκειται για τις 

υποχρεωτικές (βασικές) ανάγκες, τις ανάγκες απόδοσης και τις ανάγκες 

διέγερσης.  

 

Οι βασικές ανάγκες (Must-be requirements) αποτελούν βασικά κριτήρια για 

κάθε προϊόν ή υπηρεσία. Αν αυτές οι ανάγκες δεν πληρούνται, τότε οι πελάτες 

θα παρουσιάσουν υψηλό βαθμό δυσαρέσκειας. Από την άλλη πλευρά, επειδή 

οι βασικές ανάγκες θεωρούνται δεδομένες, η πλήρωσή τους δεν αυξάνει την 

πελατειακή ικανοποίηση. Αποτελούν αποφασιστικό ανταγωνιστικό 

παράγοντα, και στην περίπτωση μη πλήρωσής τους, οι πελάτες δεν πρόκειται 

να ενδιαφερθούν για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

Στις ανάγκες απόδοσης (Performance requirements) η πελατειακή 

ικανοποίηση είναι ανάλογη του επιπέδου πλήρωσης των αναγκών. Όσο πιο 

υψηλό είναι το επίπεδο πλήρωσης, τόσο μεγαλύτερη είναι ικανοποίηση και 

αντίστροφα. Αυτού του είδους οι ανάγκες προβάλλονται από τους 

καταναλωτές προς τις επιχειρήσεις με σαφήνεια και η πλήρωσή τους αποτελεί 

βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση των υπηρεσιών. Για παράδειγμα όσο 

μεγαλύτερη η διάρκεια των αποτελεσμάτων που προσφέρουν οι υπηρεσίες, 

τόσο μεγαλύτερη η ικανοποίηση των πελατών που τις αγόρασαν.  

Τέλος, υπάρχουν ενσωματωμένες στις υπηρεσίες συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά και ιδιαίτερες λειτουργίες, που οι πελάτες δεν αναμένουν να 

βρουν φυσιολογικά ως αποτέλεσμα της διεργασίας παρεσίας. Συνεπώς, η 

παρουσία τους διεγείρει το ενδιαφέρον των καταναλωτών και τους καθιστά 

περιχαρείς. Αυτά τα χαρακτηριστικά αποτελούν την κύρια πηγή 

διαφοροποίησης των υπηρεσιών μιας επιχείρησης από τις ανταγωνίστριές της 

(Matzler, Hinterhuber, Bailom and Sauerwein, 1996).  

Το σχήμα 7 αναπαριστά το μοντέλο Kano σε γραφική μορφή.    
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Σχήμα 7: Μοντέλο Kano. (Kano, N., Nobuhira, S., Takahashi, F. and Tsuji, S. (1984), 
“Attractive quality and must be quality”, Quality, Vol. 14 No. 2, pp. 39-48) 
 

 

Ο Kano υποστηρίζει ότι στο σχεδιασμό των υπηρεσιών, οι επιχειρήσεις 

πρέπει πρώτα να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες που είναι 

επιθυμητές από τους πελάτες. Στη συνέχεια να αναπτύσσουν τις υπηρεσίες, 

ενσωματώνοντας αυτά τα στοιχεία, ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες των 

καταναλωτών στο μέγιστο δυνατό βαθμό (Bhattacharyya and Rahman, 2004).  

Για να γίνει γνωστή η άποψη των καταναλωτών για συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά των υπηρεσιών, χρησιμοποιείται ερωτηματολόγιο με ζεύγη 

ερωτήσεων. Οι πρώτες ερωτήσεις στα ζεύγη στοχεύουν στην αποκάλυψη της 

αίσθησης του ερωτώμενου για ένα χαρακτηριστικό που υπάρχει στην 

υπηρεσία, ενώ οι δεύτερες αναζητούν την αντίδρασή του στη περίπτωση που 

αυτό το χαρακτηριστικό δεν υπήρχε. Η μέτρηση γίνεται με μία πενταβάθμια 

κλίμακα με πόλους τους χαρακτηρισμούς «5 = Μου αρέσει πραγματικά» και 

«1 = Δε μου αρέσει καθόλου». Η πελατειακή αντίληψη μελετάται βάσει των 5 

διαστάσεων που συνιστούν την ποιότητα υπηρεσιών (Zeithaml, 1988). Οι 

συνδυασμοί των απαντήσεων, που δίνονται από κάθε ερωτώμενο στα ζεύγη 

ερωτήσεων, υποδεικνύουν αν τα χαρακτηριστικά που περιέχονται στην 

υπηρεσία βασικές ανάγκες, ανάγκες απόδοσης ή ανάγκες διέγερσης. 
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 1.6 Συμπεράσματα – Συζήτηση 1ου Κεφαλαίου 

Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρήθηκε μία περιεκτική αναφορά στις ιδιότητες, τις 

ποιοτικές διαστάσεις και τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις υπηρεσίες, καθώς 

επίσης οι τρόποι μέτρησης της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. 

Στήθηκε το πλαίσιο λειτουργίας των υπηρεσιών, πάνω σε σύγχρονες 

βιβλιογραφικές αναφορές, για να γίνει αντιληπτή η φύση των υπηρεσιών αλλά 

και των σχέσεων ανάμεσα στους παράγοντες που μετέχουν στη διαδικασία 

παρεσίας. 

Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι η παροχή υπηρεσίας είναι μια πολυσύνθετη 

διαδικασία, που επηρεάζεται από παραμέτρους που κάποιες ελέγχονται πιο 

εύκολα (π.χ. χώρος, περιβάλλον, τεχνικά στοιχεία) και άλλες πιο δύσκολα 

(π.χ. ψυχολογικές, σχεσιακές, λειτουργικές, χρονικές). Ακόμη, ο σχεδιασμός 

των υπηρεσιών δε μπορεί να γίνει επιτυχημένα εφαρμόζοντας αρχές του 

μάρκετινγκ προϊόντων, λόγω της πολύπλευρης ιδιαιτερότητάς τους. 

 

Η ανάλυση που προηγήθηκε είναι χρήσιμη όχι μόνο για την εισαγωγή μας 

στον κλάδο των υπηρεσιών, αλλά κυρίως διότι όλες οι προηγούμενες 

διαπιστώσεις θα δώσουν δικαιολόγηση των στρατηγικών που εφαρμόζονται 

και εναύσματα για νέες προτεινόμενες στρατηγικές. 

Για παράδειγμα, η θεώρηση της διάστασης του χρόνου, που σαφώς 

επηρεάζει ποιοτικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες, αποτελεί βάση για τη 

διαμόρφωση επιχειρηματικών επιλογών. Έτσι, από την πλευρά των 

παροχέων υπηρεσιών, θεωρείται προσόν η γρήγορη και σωστή εξυπηρέτηση 

κάτι όμως που δεν εκλαμβάνεται ως θετικό σημείο από το σύνολο των 

καταναλωτών υπηρεσιών. Στην Ελλάδα, η μόνη ίσως κατηγορία υπηρεσιών 

που έχει διαφοροποιήσει το χρόνο εξυπηρέτησης ανάλογα με τη διάθεση των 

καταναλωτών είναι η μαζική εστίαση και η καφεστίαση που δίνει διάφορες 

δυνατότητες ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο των πελατών. Στην Ευρώπη 

έχουν αρχίσει ήδη τα πρώτα βήματα σε κλάδους περιποίησης και φροντίδας 

για την παροχή υπηρεσιών ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο του καταναλωτή 

διαμορφώνοντας ανάλογα και τις τιμές των παρεχομένων υπηρεσιών, χωρίς 

να υπολείπονται σε τεχνική ποιότητα. Αυτό συμβαίνει για παράδειγμα στον 

διεθνή όμιλο παροχής υπηρεσιών κομμωτικής και αισθητικής Dessange 
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International, ο οποίος έχει αναπτύξει τρεις φίρμες στον ίδιο κλάδο 

(Ιστοσελίδα Dessange Paris): 

1) Dessange Paris (για υπηρεσίες πολυτελείας και μέσο πραγματικό 

χρόνο εξυπηρέτησης 45 λεπτά της ώρας ανά υπηρεσία), 

2) Camille Albane (για υπηρεσίες υψηλού επιπέδου  και μέσο πραγματικό 

χρόνο εξυπηρέτησης 30 λεπτά της ώρας ανά υπηρεσία), 

3) Frederic Moreno (για γρήγορες υπηρεσίες και μέσο πραγματικό χρόνο 

εξυπηρέτησης 15 – 20 λεπτά της ώρας ανά υπηρεσία). 

 

Είναι, λοιπόν, σαφές ότι κατάλληλες στρατηγικές εταιρικού και λειτουργικού 

επιπέδου μπορούν να μετατρέψουν το χρόνο σε ένα σημαντικό σύμμαχο από 

προβληματικό παράγοντα. Παρομοίως, προβλήματα που συνδέονται με άλλες 

ποιοτικές διαστάσεις των υπηρεσιών μπορούν να αποτελέσουν αφορμές για 

βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών.  
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2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

 

 

2.1 Εισαγωγή 

Στο πρώτο κεφάλαιο παραθέσαμε το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο θα 

βασιστούμε για να υποστηρίξουμε τη διαδικασία ανάπτυξης στρατηγικών σε 

όλα τα επίπεδα οργάνωσης μίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών. 

 

 

2.1.1 Τα δύο ανώτερα επίπεδα γενικών στρατηγικών 

Η διοίκηση κάθε επιχείρησης οφείλει να έχει στη διάθεσή της ένα στρατηγικό 

πλάνο που να διέπει ολόκληρη τη δομή της. Το πλάνο αυτό θεωρείται ως το 

στρατηγικό πλάνο σε εταιρικό επίπεδο, το οποίο χαρακτηρίστηκε εδώ ως 

πρώτο επίπεδο. Το πρώτο επίπεδο περιέχει τους στόχους και τις βασικές 

γραμμές των πλάνων που αναπτύσσονται σε καθεμιά από τις επιχειρηματικές 

μονάδες στο δεύτερο επίπεδο.  

Τα στρατηγικά πλάνα 2ου  επιπέδου, που ονομάζονται και ανταγωνιστικά, 

περιλαμβάνουν τη στρατηγική για κάθε τομέα δραστηριοποίησης κάθε 

επιχειρηματικής μονάδας, ανάλογα με το μακρο-περιβάλλον στο οποίο 

δραστηριοποιείται. Στα δύο αυτά υψηλά επίπεδα, καθορίζονται οι γενικές 

στρατηγικές.   

 

 

2.1.2 Το λειτουργικό επίπεδο 

Τα στρατηγικά πλάνα διαμορφώνονται σε λεπτομέρεια στο λειτουργικό 

επίπεδο. Το τμήμα μάρκετινγκ ετοιμάζει το σχέδιο μάρκετινγκ, το τμήμα 

πληροφορικής τεχνολογίας (Information Technology department, ΙΤ) 

διαμορφώνει το στρατηγικό σχέδιο πληροφόρησης, και το τμήμα ανθρωπίνων 

πόρων αναπτύσσει ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο που αφορά το προσωπικό 

και την ανάπτυξή του στον οργανισμό. Τέλος, όλα αυτά τα σχέδια τρίτου 

επιπέδου 3, είναι ανάγκη να συντονιστούν από ένα τμήμα σχεδιασμού 
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(Planning department, ιδιαίτερα στην περίπτωση των επιχειρήσεων που 

διαθέτουν και διαχειρίζονται μεγάλους αριθμούς πόρων (Kasper et al., 1999).    

 

Το παρόν κεφάλαιο έχει ως κύριο αντικείμενο την αναλυτική παρουσίαση των 

στρατηγικών επιλογών σε εταιρικό επίπεδο ή στο πρώτο επίπεδο των γενικών 

στρατηγικών.  

 

 

2.2 Τα κύρια βήματα του σχεδιασμού σε εταιρικό επίπεδο 

Μία επιχείρηση καλείται να χαράξει τη στρατηγική της σε εταιρικό επίπεδο 

πριν την έναρξη της δραστηριότητάς της στην αγορά, και στη συνέχεια 

ανάλογα με τον κλάδο δραστηριότητας, σε πολύ αραιά χρονικά διαστήματα. 

Αυτό σημαίνει ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός σε εταιρικό επίπεδο είναι 

μακρόπνοος και για αυτό απαιτείται διορατικότητα και ξεκάθαρο όραμα από 

την ηγεσία για να αποδειχθεί επιτυχημένος στο μέλλον. Συχνές αλλαγές σε 

αυτόν δε συμβαδίζουν με το πνεύμα της ύπαρξής του και μπορεί να αποβούν 

μοιραίες για την κατάληξη της επιχείρησης. Τα αναγκαία βήματα για τη 

διαμόρφωση στρατηγικού σχεδίου σε εταιρικό επίπεδο φαίνονται στο σχήμα 

8.     

 

Το πρώτο βήμα για τη διαμόρφωση στρατηγικού σχεδίου υπηρεσιών στο 

επίπεδο 1 είναι η προσεκτική μελέτη του ευρύτερου μακρο-περιβάλλοντος και 

συγκεκριμένα των παρακάτω παραγόντων: 

• δημογραφικοί, 

• νομικοί – πολιτικοί, 

• οικονομικοί, 

• τεχνολογικοί, και 

• κοινωνικοί – πολιτιστικοί. 

 

Στη συνέχεια, και αφού έχουμε καταλήξει στον τομέα επιχειρηματικής 

δραστηριότητας που παρουσιάζει ενδιαφέρον, είναι αναγκαία η ανάλυση του 

περιβάλλοντος του κλάδου των υπηρεσιών και ακόμη πιο συγκεκριμένα, της 

δραστηριότητας που θέλουμε να αναπτύξουμε. 
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Ανάλυση Μακροπεριβάλλοντος 

Περιγραφή Αποστολής 

Ανάλυση Μικροπεριβάλλοντος 

Καθορισμός στόχων και οράματος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 8: Διαμόρφωση Στρατηγικού Σχεδίου σε εταιρικό επίπεδο. (Kasper, Hans, Helsdingen, 

van, Piet, and Wouter de Vries jr (1999), Services Marketing Management, An International 

Perspective, John Wiley & Sons, Chichester, England) 

 

 

Και τα τρία επίπεδα μελέτης περιβάλλοντος έχουν τη σημασία τους για να 

είμαστε σε θέση να ορίσουμε το πλαίσιο της επιχειρηματικής μας 

δραστηριότητας ή να αναθεωρήσουμε πτυχές αυτής.      

 

Το δεύτερο κρίσιμο βήμα είναι ο προσδιορισμός και η περιγραφή της 

αποστολής της επιχείρησης. Το βήμα αυτό προσδιορίζει την κατεύθυνση του 

οργανισμού για μία σχετικά μακρά περίοδο. Οι δηλώσεις αποστολής 

εμπνέουν και παρακινούν τους ανθρώπους να παράσχουν εξαιρετική 

ποιότητα υπηρεσιών και να καθοδηγήσουν τη διαδικασία κατανομής των 

πόρων της επιχείρησης ορθολογικά. Παρέχουν την αίσθηση  του σκοπού και 

βεβαιώνουν ότι δεν αγνοούνται τα συμφέροντα των βασικών συμμετεχόντων 

στην παραγωγική διαδικασία. Επίσης, ενεργοποιούν την εστίαση της δομής 
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της επιχείρησης στον κεντρικό στόχο, καθιστούν δυνατή την καλύτερη 

διοίκηση και τον έλεγχο των εργαζομένων και προωθεί κοινές αξίες και 

πρότυπα συμπεριφοράς.  

Ιδιαίτερα στον κλάδο των υπηρεσιών που η μίμηση (me-too-strategy) είναι 

κοινή πρακτική, μία συμπαγής δήλωση αποστολής προσδίδει συγκεκριμένη 

κατεύθυνση για ανάπτυξη, διατήρηση της εστίασης και διαφοροποίηση από 

τον ανταγωνισμό.    

 

Η τρίτη φάση του στρατηγικού σχεδιασμού περιλαμβάνει: 

• την καθιέρωση και συμφωνία σχετικά με τους στόχους, 

• την υπόδειξη των (αναμενόμενων) παραγόντων επιτυχίας, και 

• τη διαμόρφωση του οράματος της διοίκησης σχετικά με τις σχέσεις της 

επιχείρησης με τους πελάτες. 

 

Οι διάφοροι οργανισμοί παροχής υπηρεσιών είναι πιθανό ότι έχουν 

ταυτόχρονα αρκετούς στόχους. Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι στόχοι αυτοί 

θα πρέπει να είναι ακριβείς (μετρήσιμοι), λογικοί και να υποδεικνύουν μία 

περίοδο-στόχο στην οποία αναμένεται να πραγματοποιηθούν. Πολύ συχνά, οι 

εταιρικοί στόχοι εκφράζονται με δείκτες, οι οποίοι συνήθως σχετίζονται με την 

απόδοση, την απορροφητικότητα, τη ρευστότητα κτλ. Για σύγκριση διαφόρων 

επιχειρήσεων του ιδίου κλάδου επιχειρηματικής δραστηριότητας, αντί να 

χρησιμοποιούνται χρηματοοικονομικοί δείκτες, πολλές φορές το ενδιαφέρον 

επικεντρώνεται στις διεργασίες των υπηρεσιών (εισαγωγή και 

ρυθμοαπόδοση). Στην περίπτωση αυτή εστιάζουμε π.χ. σε διαθεσιμότητα ανά 

τόνο ανά χιλιόμετρο, δείκτη πληρότητας, έσοδα ανά επιβάτη (πελάτη) ανά 

χιλιόμετρο (επίσκεψη) κτλ. 

 

Ο Len Berry (1995), στο βιβλίο του “On Great Service” καθορίζει το πλαίσιο 

για την παροχή εξαιρετικών υπηρεσιών. Αναφέρει ότι η επιχείρηση 

υπηρεσιών πρέπει: 

• να αναπτύξει δεξιότητες στην ηγεσία των υπηρεσιών, 

• να διαμορφώσει ένα σύστημα πληροφόρησης για την ποιότητα, 
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• να δημιουργήσει μία συμπαγή στρατηγική στηριζόμενη στις 4 αρχές για 

παροχή εξαιρετικών υπηρεσιών.  

 

Οι 4 αυτές βασικές αρχές συνοψίζονται σε τέσσερις όρους: 

1. Αξιοπιστία (Reliability), 

2. Έκπληξη (Surprise), 

3. Ανάκτηση (Recovery), 

4. Δικαιοσύνη (Fairness). 

 

Όταν η στρατηγική της επιχείρησης σχεδιάζεται με οδηγούς τις 4 

προηγούμενες αρχές τότε αυξάνονται οι πιθανότητες για μια επιτυχή παροχή 

υπηρεσιών προς τους πελάτες της.  

 

Όσον αφορά τις σχέσεις ανάμεσα στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και 

στους πελάτες τους, αυτές καθορίζονται από το βαθμό εισαγωγής της 

τεχνολογίας, από το βαθμό εμπλοκής και φροντίδας του προσωπικού, και 

από το βαθμό τυποποίησης των υπηρεσιών. Ο καθορισμός των τριών αυτών 

μεταβλητών είναι καταρχάς αντικείμενο του στρατηγικού σχεδιασμού σε 

εταιρικό επίπεδο, διότι χαρακτηρίζουν σε μεγάλο βαθμό τη φύση των 

υπηρεσιών που προσφέρονται, άρα και την επιχείρηση.  

Διαφορετικά ποσοστά ανάμιξης από την κάθε μεταβλητή διαμορφώνει μία 

τελείως διαφορετική υπηρεσία, από την άποψη της τοποθέτησης στην αγορά.  

Επειδή αυτό το θέμα αποτελεί αντικείμενο και της ανταγωνιστικής στρατηγικής 

των επιχειρηματικών μονάδων (2ο επίπεδο στρατηγικής), θα το αναλύσουμε 

εκτεταμένα στο 3ο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας.  

 

 

2.3 Στρατηγικές Εξέλιξης στις Υπηρεσίες 

Το τέταρτο και καθοριστικό βήμα στη διαμόρφωση της εταιρικής στρατηγικής 

είναι να επιλεγεί η κατεύθυνση και ο τρόπος με τον οποίο θα εξελιχθεί η 

επιχείρηση.  Ανάπτυξη, Σταθεροποίηση ή Υποχώρηση; 

Για καθεμιά από τις προηγούμενες επιλογές εξέλιξης υπάρχουν αντίστοιχοι 

τρόποι για την υλοποίησή τους. Οι τρόποι αυτοί μπορούν να απεικονισθούν 

συσχετίζοντας την ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης με την ελκυστικότητα 
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του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται, την οθόνη επιχειρήσεων McKinsey 

& GE. Η απεικόνιση αυτή δίνεται στο σχήμα 9.    

 
1 Ανάπτυξη/Συγκέντρωση  
   με κάθετη ολοκλήρωση 

 

 
2 Ανάπτυξη/Συγκέντρωση  

     με οριζόντια ολοκλήρωση 

 
3 Υποχώρηση/Αντιστροφή 
Υπάρχουσας Κατάστασης 

 
4 Σταθεροποίηση/Στάση 

    ή μικρά βήματα εμπρός 

5 Ανάπτυξη/Συγκέντρωση 
οριζ. Ολοκλήρωση ή  
Σταθεροποίηση/Αρχική 
Στρατηγική ή Βραχέα 
Ρευστοποίηση Κερδών 

 
6 Υποχώρηση/Αιχμαλωσία 

 ή Πώληση τμήματος 

 
7 Ανάπτυξη/Συσχετισμένη  

Διαποικίλιση 
 

 
8 Ανάπτυξη/Ασυσχέτιστη 

Διαποικίλιση 

 
9 Υποχώρηση/Χρεοκοπία  

ή Εκκαθάριση   

 

 

 

 

  
 
Σχήμα 9: Οθόνη Επιχειρήσεων McKinsey & GE. (Hunger J.D., Flynn E.J., Wheelen T.I. 

(1990), Contingency Corporate Strategy: A Proposed Typology with Research Propositions. 

Paper presented to the Midwest Division of the Academy of Management, Milwaukee, 

Wisconsin, April) 
 

 

Ισχυρή Μεσαία Ασθενής 

Ισχυρή 

Μεσαία 

Ασθενής 

Οι στρατηγικές που παρουσιάζονται στα σχήματα 9 και 10 είναι γνωστές, 

γενικότερα, από την επιστημονική περιοχή της Στρατηγικής Διοίκησης.  Αν  ταγωνιστική Θέση Επιχείρησης
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2.3.1 Στρατηγικές ανάπτυξης στον κλάδο των υπηρεσιών 

Η ανάπτυξη αποτελεί μία απαραίτητη στρατηγική κατεύθυνση για κάθε 

επιχείρηση που επιθυμεί την επιβίωσή της στο περιβάλλον που 

δραστηριοποιείται, ακόμη και αν η πορεία αυτή διακόπτεται κατά διαστήματα 

από άλλες στρατηγικές κατευθύνσεις όπως η σταθεροποίηση και η 

υποχώρηση. 

Η εσωτερική ανάπτυξη (internal growth) νοείται ως η εξέλιξη της επιχείρησης 

βασιζόμενη στην ισχύ του ίδιου του οργανισμού. Παράδειγμα αυτής της  

στρατηγικής είναι η McDonald’s, η οποία δεν  έχει εξαγοράσει άλλες αλυσίδες 
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για να αναπτυχθεί στο πέρασμα του χρόνου. Επίσης, μεγάλες εταιρείες 

λογιστικών ή/και χρηματιστηριακών υπηρεσιών ή ανάπτυξης λογισμικών 

εφαρμογών για Η/Υ, αναπτύσσονται με τη λογική των 

συνεταίρων/συνεργατών, σύμφωνα με την οποία επιτυχημένοι εργαζόμενοι 

προτείνονται για συνέταιροι ή μέτοχοι. 

 

Πολλοί οργανισμοί παροχής υπηρεσιών αναπτύσσονται με εξαγορές άλλων 

οργανισμών (Παπαδάκης, 2002). Η μία περίπτωση είναι αυτή της οριζόντιας 

ολοκλήρωσης (horizontal integration), με την οποία ένας οργανισμός 

εξαγοράζει έναν άλλο με παρόμοιες δραστηριότητες (αν όχι ακριβώς ίδιες) με 

σκοπό την αύξηση του μεριδίου αγοράς, την αύξηση των σημείων παροχής 

υπηρεσιών, την αύξηση του εύρους υπηρεσιών και την ενδυνάμωση της 

εταιρικής εικόνας του. Αυτό για παράδειγμα συνέβη στην αγορά των 

τραπεζικών υπηρεσιών στη διάρκεια της δεκαετίας 1990, με το σχηματισμό 

τραπεζικών κολοσσών, σε ολόκληρο τον κόσμο. 

 

Η δεύτερη περίπτωση εξαγορών είναι η λεγόμενη κάθετη ολοκλήρωση 

(vertical integration), στην οποία ένας οργανισμός υπηρεσιών εξαγοράζει 

άλλους οργανισμούς της κλαδικής αλυσίδας. Με την κάθετη ολοκλήρωση, που 

διακρίνεται σε ολοκλήρωση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω, ο εξαγοράζων 

οργανισμός προσπαθει να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο σε πολλές ή σε όλες 

τις επιχειρήσεις στην αλυσίδα διανομής. Παράδειγμα αυτού είναι η εξαγορά  

προμηθευτών πατάτας και κρέατος από τη McDonald’s. Οι στόχοι της 

αλυσίδας εστιατορίων είναι να εξασφαλίζεται σταθερή ποιότητα πρώτων υλών 

για την παρασκευή των γευμάτων και έλεγχος των τιμών προμήθειας των 

πρώτων υλών. 

 

Η συσχετισμένη διαποικίλιση (related diversification) επιλέγεται για υπηρεσίες 

που παρουσιάζουν ομοιότητες ως προς την τεχνολογία, τις μεθόδους 

παραγωγής ή τις μεθόδους προώθησης. Τα πιο ισχυρά κίνητρα για την 

επιλογή της συσχετισμένης διαποικίλισης είναι οι προκύπτουσες οικονομίες 

κλίμακας καθώς επίσης η ανταλλαγή ή διάχυση τεχνογνωσίας στην 

εκμετάλλευση του εμπορικού σήματος, στο μάρκετινγκ, στην εφοδιαστική 

αλυσίδα, στην παραγωγή και στο σχεδιασμό και εισαγωγή νέων προϊόντων. 
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Οι επιχειρήσεις που προχωρούν σε συσχετισμένη διαποικίλιση, επιτυγχάνουν 

στη διασπορά του επιχειρηματικού κινδύνου, γίνονται πιο εύκολα γνωστές για 

το σύνολο των δραστηριοτήτων τους στις αγορές (brand reputation) που 

οδηγεί σε αυξημένα μερίδια αγορών (Aaker, 2005). Παραδείγματα τέτοιων 

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών είναι ο όμιλος Intracom (ολοκληρωμένες 

υπηρεσίες πληροφορικής, συμβουλευτικές υπηρεσίες, εκπαιδευτικές 

υπηρεσίες, υπηρεσίες οργάνωσης και προώθησης τυχερών παιχνιδιών, 

υπηρεσίες διεθνούς εμπορίου) και ο όμιλος ALTEC (σχεδιασμός – 

εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφορικής, υπηρεσίες 

επαγγελματικής εκπαίδευσης, συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών 

συσκευών, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες marketing και 

προβολής του ομίλου) (Ιστοσελίδες Intracom / ALTEC, 2005). 

 

Η πέμπτη βασική στρατηγική ανάπτυξης είναι η ασυσχέτιστη διαποικίλιση 

(unrelated diversification). Τα πιο ισχυρά κίνητρα για την εφαρμογή 

ασυσχέτιστης διαποικίλισης είναι η επίτευξη υψηλής ρευστότητας με την 

εξαγορά ή συγχώνευση μίας επιχείρησης που συμβολίζεται ως «αγελάδα», 

από τον κλάδο των υπηρεσιών ή τον βιομηχανικό, η επίτευξη υψηλού ROI, η 

μείωση του επιχειρηματικού κινδύνου, φορολογικά οφέλη, η απόκτηση 

κυκλοφορούντων ενεργητικών (π.χ. τράπεζες και ασφαλιστικές επιχειρήσεις), 

ο επαναπροσδιορισμός της εξαγοράζουσας ή /και της εξαγοραζόμενης 

επιχείρησης (Aaker, 2005).  

Βέβαια, η βασική έννοια της ασυσχέτιστης διαποικίλισης ενέχει κίνδυνο και 

επιχειρηματικές δυσκολίες, διότι δεν υπάρχει δυνατότητα οποιασδήποτε 

συνέργιας. Επιπλέον, ακόμη και αν είναι επιτυχημένη η ασυσχέτιστη 

διαποικίλιση, πιθανώς να βλάψει την κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα 

αποπροσανατολίζοντας το ενδιαφέρον και τους πόρους από αυτήν. Οι 

συνέπειες είναι σύγχυση των καταναλωτών για το εμπορικό σήμα, 

υποβάθμιση της κύριας δραστηριότητας και των προϊόντων ή υπηρεσιών της,  

και μείωση μεριδίου αγοράς. Πραγματοποιείται όχι μόνο μεταξύ επιχειρήσεων 

παροχής υπηρεσιών αλλά και ανάμεσα σε διάφορους κλάδους της 

οικονομίας. Ένα ξεχωριστό παράδειγμα είναι αυτό της TOYOTA η οποία έχει 

πραγματοποιήσει επενδύσεις στο Internet, σε τηλεπικοινωνίες και σε 

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (Thornton, Larry and Kerwin, 2000).   
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Εδώ πρέπει όμως να αναφερθούμε στα κύρια συμπεράσματα της ανάλυσης 

της βάσης δεδομένων PIMS (Profit Impact of Marketing Strategy) για 

στρατηγικές εταιρικού επιπέδου στον κλάδο των υπηρεσιών (Farris and 

Moore, 2004): 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 10: Στρατηγικές Ανάπτυξης με την εκτεταμένη μήτρα Ansoff για τις Υπηρεσίες. (Aaker, 
David A. (2005), Strategic Market Management, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, p. 245)  
 
 

• Η οριζόντια ολοκλήρωση προς τα εμπρός αυξάνει γενικά το μερίδιο 

αγοράς και έχει σημαντική θετική επίδραση στις οικονομικές επιδόσεις 

των επιχειρήσεων. 

• Η οριζόντια ολοκλήρωση προς τα πίσω δεν έχει, γενικά, κάποια 

επίδραση στην αγορά της επιχείρησης ή στις χρηματοοικονομικές 

επιδόσεις της.  

••  ΕΕξξααγγοορρέέςς  
••  ΣΣυυγγχχωωννεεύύσσεειιςς

11..  ΔΔιιεείίσσδδυυσσηη  σσεε  υυππάάρρχχοουυσσεεςς  ααγγοορρέέςς 

••  ΑΑύύξξηησσηη  μμεερριιδδίίοουυ  ααγγοορρώώνν  
••  ΑΑύύξξηησσηη  κκααττααννάάλλωωσσηηςς  μμεε::  
    --  ΑΑύύξξηησσηη  εεππιισσκκεεψψιιμμόόττηηττααςς  
    --  ΑΑύύξξηησσηη  ττζζίίρροουυ  ααννάά  ππεελλάάττηη  
    --  ΑΑννααννέέωωσσηη  υυππηηρρεεσσιιώώνν  
    --  ΔΔιιαασσττααυυρροούύμμεεννεεςς  ααγγοορρέέςς  ((CCrroossss--bbuuyy))  

••  ΕΕππέέκκτταασσηη  ““ππρροοϊϊοοννττιικκώώνν””  γγρρααμμμμώώνν  
••  ΝΝέέαα  γγεεννιιάά  υυππααρρχχόόννττωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  
•• ΝΝέέεεςς ““ππρροοϊϊοοννττιικκέέςς”” γγρρααμμμμέέςς 

22.. ΑΑννάάππττυυξξηη ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν 

33..  ΑΑννάάππττυυξξηη  ΑΑγγοορρώώνν 

••  ΓΓεεωωγγρρααφφιικκήή  εεξξάάππλλωωσσηη    
••  ΣΣττόόχχεευυσσηη  σσεε  ννέέαα  ττμμήήμμαατταα  ττηηςς  ααγγοορράάςς  

44..  ΔΔιιααπποοιικκίίλλιισσηη  μμεε  ννέέεεςς    
    υυππηηρρεεσσίίεεςς κκααιι ααγγοορρέέςς 

••  ΣΣυυσσχχεεττιισσμμέέννηη  
••  ΑΑσσυυσσχχέέττιισσττηη  
  

ΚΚάάθθεεττηη  
ΟΟλλοοκκλλήήρρωωσσηη  

ΥΥππάάρρχχοουυσσεεςς ΥΥππηηρρεεσσίίεεςς  ΝΝέέεεςς ΥΥππηηρρεεσσίίεεςς 

ΥΥππάάρρχχοουυσσεεςς    
ΑΑγγοορρέέςς  

ΝΝέέεεςς    
ΑΑγγοορρέέςς  

55..  ΣΣττρρααττηηγγιικκέέςς ΚΚάάθθεεττηηςς ΟΟλλοοκκλλήήρρωωσσηηςς 

••  ΟΟλλοοκκλλήήρρωωσσηη  ππρροοςς  τταα  εεμμππρρόόςς  
••  ΟΟλλοοκκλλήήρρωωσσηη  ππρροοςς  τταα  ππίίσσωω  

66..  ΣΣττρρααττηηγγιικκέέςς    
ΟΟρριιζζόόννττιιααςς    

ΟΟλλοοκκλλήήρρωωσσηηςς 

ΟΟρριιζζόόννττιιαα  
ΟΟλλοοκκλλήήρρωωσσηη 



• Οι διάφορες συνέργιες, όπως εξαγορές, συγχωνεύσεις, κοινοπραξίες 

σε τοπικό ή διεθνές επίπεδο, αυξάνουν τα μερίδια της επιχείρησης στις 

αγορές που δραστηριοποιείται, βελτιώνουν τις χρηματοοικονομικές 

επιδόσεις της, και ελαττώνουν τους επιχειρηματικούς κινδύνους. 

 

Στον κλάδο παροχής υπηρεσιών, είναι συνήθης η επιλογή της εσωτερικής 

ανάπτυξης με επέκταση βασιζόμενη στην επανεπένδυση κερδών ή η 

επέκταση του δικτύου με την εδραίωση νέων συνεργασιών, όπως για 

παράδειγμα συμβαίνει με ασφαλιστικές επιχειρήσεις, λογιστικές και 

αεροπορικές. Για παράδειγμα η Lufthansa έχει αναπτύξει στρατηγική 

συνεργασία με τη SAS, τη United Airlines, την Air Canada, την Thai Airways,  

την South African, και τη Varig με την επωνυμία Star Alliance. Οι ωφέλειες για 

τις εταιρίες που συμμετέχουν στη συμμαχία Star Alliance είναι πολύπλευρες 

με κυριότερες την πρόσβαση στις αγορές όλου του κόσμου, η ανταλλαγή 

τεχνογνωσίας σε διοικητικό και λειτουργικό επίπεδο και η ανάπτυξη της 

εταιρικής εικόνας τους ως μέλη ενός μεγάλου αεροπορικού οργανισμού (The 

European Forum for Management Development, 1997). 

 

Στον τομέα των συνεργασιών εντάσσονται τα διοικητικά συμβόλαια στην 

περιοχή του μάρκετινγκ (π.χ. προώθηση, προβολή, διανομή), μεταξύ 

ανεξάρτητων επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις αυτές που δεν ανήκουν σε 

αλυσίδες, επιδιώκουν συνεργασίες αυτού του τύπου για να στηρίξουν πιο 

αποτελεσματικά και κυρίως πιο οικονομικά το εμπορικό τους σήμα, απέναντι 

στον οξύ ανταγωνισμό. Παραδείγματα τέτοιων επιχειρήσεων είναι ξενοδοχεία, 

τραπεζικά ιδρύματα και γενικά μεσαίες επιχειρήσεις του τομέα υπηρεσιών.  

 

Μία τελευταία μορφή συνεργασίας, ως στρατηγική επιλογή ανάπτυξης, είναι η 

δικαιοπαροχή (franchising). Χρησιμοποιείται συχνά από επιχειρήσεις που 

επιδιώκουν την ανάπτυξη σε μικρό χρονικό διάστημα. Ο συνδυασμός μίας 

τυποποιημένης φόρμουλας, βασικών οικονομικών συμφωνιών και ενός 

σχεδίου ανάπτυξης μέσω μίας πολυδιάστατης γεωγραφικής στρατηγικής, 

δημιουργεί ένα πλαίσιο, το οποίο είναι δύσκολο να μιμηθούν οι ανταγωνιστές.      
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Στο Σχήμα 11 παρουσιάζονται μερικές από τις πιο συνήθεις στρατηγικές 

ανάπτυξης με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που φέρει καθεμιά 

(Kasper, Helsdingen and Vries, 1999).            

 

Στρατηγική Πλεονεκτήματα 

Εσωτερική Ανάπτυξη • Περιορισμένα κόστη επένδυσης 
• Δυνατότητα για διαποικίλιση υπηρεσίας/αγοράς 
• Αυτο-προσδιορισμός επιπέδου πωλήσεων  

Συγχώνευση • Απόκτηση σημαντικής δύναμης με μία κίνηση 
• Μειωμένος κίνδυνος για εξαγορά από άλλη επιχείρηση  
• Δυνατότητα για συνέργια  
• Βελτίωση απόδοσης 

Εξαγορά • Απόκτηση σημαντικού μεριδίου αγορά σε ένα βήμα 
• Πρόσβαση σε (νέα) τεχνολογία, που σε διαφορετική περίπτωση 
θα έπρεπε να αναπτυχθεί με ίδιους πόρους 

• Δυνατότητα γρήγορης ανάπτυξης 
• Πρόσβαση σε αλλοδαπές αγορές  

Κοινοπραξία και λοιπά 

είδη συνεργασιών 
• Ευελιξία, κίνηση που ικανοποιεί ακριβώς τις ανάγκες και μόνο 
• Χρήσιμο εργαλείο σε μεγάλα, επικίνδυνα σχέδια ή τελείως νέες 
υπηρεσίες (Π.χ. κινητή τηλεφωνία) 

• Χαμηλά κόστη επένδυσης ανά συμμετέχοντα οργανισμό 
• Εύκολη η λύση της επιχειρηματικής συνεργασίας 

Δικαιοπαροχή • Γρήγορος τρόπος ανάπτυξης (μικρότερο χρημ/μικό κόστος και 
ταχεία απόδοση εσόδων) 

• Πρόσβαση σε νέες αγορές, που η προσέγγισή τους με άλλο 
τρόπο ίσως είναι πολύ δύσκολη 

• Πρόσβαση στη γνώση των τοπικών αγορών  
Στρατηγική Μειονεκτήματα 

Εσωτερική Ανάπτυξη • Υψηλό κόστος ανάπτυξης προσωπικού 
• Αρχικά μικρή κερδοφορία, λόγω υψηλούς κόστους εκκίνησης 

Συγχώνευση • Προβλήματα ολοκλήρωσης 
• Διαφορές κουλτούρας (ειδικά μεταξύ αλλοδαπών επιχειρήσεων) 
• Οικονομικά και νομικά προβλήματα 

Εξαγορά • Υψηλό κόστος επένδυσης 
• Πίεση για γρήγορη απορρόφηση 
• Κέρδος ανά μετοχή υπό πίεση 
• Διαφορές κουλτούρας και προβλήματα ολοκλήρωσης 

Κοινοπραξία και λοιπά 

είδη συνεργασιών 
• Πιθανότητα διαμόρφωσης αντιτιθέμενων συμφερόντων 
• Πιθανότητα μη κοινής φιλοσοφίας για την αγορά 
• Συμφωνίες για τον τρόπο συνεργασίας (δεσμεύσεις, 
εμπιστοσύνη, καιροσκοπική συμπεριφορά) δεν ικανοποιούνται 

Δικαιοπαροχή • Δυσκολίες ελέγχου εφαρμογής της τυποποιημένης φόρμουλας 
• Επιπλέον διοικητικά και εμπορικά κόστη για τον δικαιοπάροχο 

 

Σχήμα 11: Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα διαφόρων στρατηγικών ανάπτυξης. (Kasper, 

Hans, Helsdingen, van, Piet, and Wouter de Vries jr (1999), Services Marketing Management, 

An International Perspective, John Wiley & Sons, Chichester, England, p. 322.) 
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2.4 Στρατηγικές Διαμόρφωσης των Υπηρεσιών 

 

2.4.1 Διαδικασία παροχής υπηρεσίας  

Στην παράγραφο 1.3.2 αναφερθήκαμε στη σημαντικότητα του τρόπου 

διαμόρφωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών με βάση τις τρεις στρατηγικές 

μεταβλητές: τεχνολογία, παροχή υπηρεσίας και τύπο υπηρεσίας.   

 

Ο κύβος του σχήματος 3 (βλέπε σελίδα 15) επιτρέπει π.χ. το υψηλό 

τεχνολογικό επίπεδο να συνδυαστεί με χαλαρή, μέση ή στενή επαφή στην 

παροχή της υπηρεσίας, και με τυποποιημένη, εν μέρει προσαρμοσμένη και 

προσαρμοσμένη υπηρεσία ή ένα διαφορετικό συνδυασμό αυτών. Στο 

ερώτημα ποιος είναι ο πιο κατάλληλος συνδυασμός για μικρές ή μεγάλες 

επιχειρήσεις, η απάντηση εξαρτάται από τη στρατηγική επιλογή του παροχέα 

των υπηρεσιών. Για παράδειγμα μία στρατηγική επιλογή είναι να δοθεί 

έμφαση στην απόδοση των υπηρεσιών, που συνοδεύεται από μειωμένο 

αριθμό προσωπικού και αυξημένη αυτο-εξυπηρέτηση που οδηγεί σε 

τυποποιημένες υπηρεσίες, αντί να προτιμηθεί πελατοκεντρική προσέγγιση και 

ατομική εξυπηρέτηση που παρέχεται από καταρτισμένο προσωπικό σε 

πελάτες που εκτιμούν την προσαρμοσμένη και προσωπική αλληλεπίδραση, 

και για την οποία είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν αντίστοιχο τίμημα. 

Μερικές φορές η στρατηγική της επιχείρησης μπορεί να περιλαμβάνει την 

παροχή διαφορετικών μορφών εξυπηρέτησης σε περίπτωση που ζητηθούν 

από τους πελάτες, αλλά σε αυτή την περίπτωση οι διαθέσιμες εναλλακτικές 

επιλογές θα πρέπει να προβάλλονται ξεκάθαρα. 

 

 

2.4.2 Τεχνολογία στις υπηρεσίες 

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να εξετάσουμε αν η μετακίνηση από χαμηλό 

προς υψηλό τεχνολογικό επίπεδο σημαίνει χαλαρή ή στενή επαφή, όπως 

επίσης περισσότερο ή λιγότερο προσαρμοσμένες υπηρεσίες.  
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Τα συμπεράσματα που έχουν προκύψει από διάφορες ερευνητικές εργασίες, 

και που αφορούν τον προσανατολισμό των επιχειρήσεων στους καταναλωτές, 

συγκλίνουν στην εξής πρόταση, όσον αφορά την τεχνολογία: 

«Οι παροχείς (επιχειρήσεις) υπηρεσιών τείνουν να σχεδιάζουν και να 

εκτελούν προγράμματα υψηλής τεχνολογίας για εσωτερικούς λόγους και 

σκοπούς και δεν υπολογίζουν τους πελάτες ως σημαντικό τμήμα των 

προγραμμάτων αυτών.» (Järvinen and Lehtinen, 2003). 

Ανάλογα, η μελέτη των Keltner και Finegold (1996) επιβεβαιώνει ότι οι 

τράπεζες έχουν συχνά υπερεκτιμήσει τη σημαντικότητα της τεχνολογίας. 

Επιπλέον, η μελέτη των Paulin και Ferguson (2000) υποδεικνύει τη 

σημαντικότητα των κοινωνικών και διαπροσωπικών πτυχών των τραπεζικών 

σχέσεων και συναλλαγών, αλλά η ίδια μελέτη επιβεβαιώνει ότι οι διοικήσεις 

των τραπεζικών ιδρυμάτων πιστεύουν στη διατήρηση των σχέσεων με τους 

πελάτες τους μέσω της χρήσης νέας τεχνολογίας. Ωστόσο, οι Turnbull και 

Gibbs (1993) τονίζουν τη σημαντικότητα των εταιρικών τραπεζικών σχέσεων. 

Χωρίς την αποδοχή των νέων τεχνολογιών από τους πελάτες, οι παροχείς 

υπηρεσιών κινδυνεύουν με απώλεια χρόνου και χρήματος με την επένδυση 

σε αυτοματοποιημένες υπηρεσίες και ηλεκτρονικά κανάλια.  

 

Στη σύγχρονη εποχή οι πελάτες/καταναλωτές είναι ενεργοί. Απαιτούν 

εναλλακτικές σε κάθε τους ανάγκη και αποφασίζουν συνειδητά για κάθε τους 

επιλογή. Κατά συνέπεια, όταν γίνεται σχεδιασμός νέων τεχνολογικών λύσεων 

και νέων τύπων υπηρεσιών είναι σημαντικό να ερευνάται τι επιθυμούν 

πραγματικά οι πελάτες, και να αναζητούνται οι πλέον κατάλληλες λύσεις για 

την πλήρωση των αναγκών τους. 

Το κύριο πρόβλημα είναι ότι οι πελάτες πολύ σπάνια γνωρίζουν επαρκώς τι 

πρέπει ή μπορούν να αναμένουν από τους παροχείς υπηρεσιών. Οι 

επιχειρήσεις πρέπει να δρουν πρωτοποριακά και να αναγνωρίζουν τις 

ανάγκες πριν το πράξουν οι πελάτες μόνοι τους. Για παράδειγμα, οι πελάτες 

δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν τον κατάλληλο τρόπο διαχείρισης του 

ασφαλιστικού τους χαρτοφυλακίου, ή να επιλέγουν την καλύτερη λύση από τις 

διαθέσιμες χρηματιστηριακές επενδύσεις. Αυτό ακριβώς αποτελεί το πεδίο 

δραστηριοποίησης των χρηματιστηριακών εταιρειών, και έτσι διαμορφώνεται 
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η βάση για την τοποθέτησή τους ως ειδικοί σύμβουλοι επί του αντικειμένου 

(Raija and Lehtinen, 2003).  

 

  

2.4.3 Τύπος παρεχόμενης υπηρεσίας 

Οι διάφορες παραλλαγές στη χρήση της τεχνολογίας, στην επαφή που 

παρέχεται και στο βαθμό τυποποίησης, συνδέονται από το ιδιαίτερο 

περιεχόμενο κάθε υπηρεσίας. Με αυτό εννοούμε ότι οι υπηρεσίες είναι τόσο 

διαφορετικές μεταξύ τους όσο και οι κλάδοι στους οποίους ανήκουν. Έτσι 

λοιπόν, εκτός από τις χρηματιστηριακές υπηρεσίες, σε πολλές άλλες, όπως οι 

τουριστικές και η διασκέδαση, έχουν εφαρμοστεί επιτυχώς νέες τεχνολογίες 

και ηλεκτρονικά κανάλια εξυπηρέτησης, ενώ σε άλλους κλάδους υπηρεσιών, 

όπως για παράδειγμα στα κομμωτήρια, νομικές υπηρεσίες και παιδικούς 

σταθμούς, δεν προχώρησαν σχεδόν καθόλου.    

Ισχυρή χρήση της τεχνολογίας σε διάφορους κλάδους υπηρεσιών δε σημαίνει 

αυτόματη εγκατάλειψη και αδυναμία εφαρμογής ενός μίγματος υπηρεσίας που 

θα περιλαμβάνει στενή επαφή στην παροχή της. Μερικές φορές, η χαλαρή 

επαφή είναι η συνειδητή επιλογή των πελατών και σε άλλες περιπτώσεις η 

επιλογή αυτή μπορεί να είναι στενή επαφή. Η διαπίστωση αυτή θέτει τους 

παροχείς υπηρεσιών μπροστά σε μία μεγάλη πρόκληση που είναι η απαίτηση 

διαφορετικών εναλλακτικών καναλιών εξυπηρέτησης από την ύπαρξη μόνο 

ενός. Η αυξανόμενη ποικιλία καναλιών εξυπηρέτησης ευνοεί την επιλογή της 

πιο κατάλληλης εναλλακτικής από τον πελάτη, ανάλογα με την περίσταση. Η 

τμηματοποίηση ή κατάτμηση της αγοράς, ανάλογα με τα κανάλια 

εξυπηρέτησης, μάλλον δε βοηθά ιδιαίτερα, διότι τα συμπεράσματα μπορεί να 

είναι απρόβλεπτα και  αντικρουόμενα. Κάποιοι πελάτες ίσως είναι πιστοί σε 

ένα μόνο κανάλι εξυπηρέτησης, ενώ άλλοι μπορεί να γίνουν χρήστες 

περισσότερων καναλιών.      

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι οι παροχείς υπηρεσιών πρέπει να 

προσφέρουν διαφορετικούς εφικτούς συνδυασμούς τεχνολογίας, παροχής και 

τύπου υπηρεσίας. Ο κεντρικός ρόλος της τεχνολογίας είναι ότι μπορεί να 

υποστηρίξει ταυτόχρονα διάφορες λύσεις αυξανόμενης προσαρμογής και 

επαφής στην παροχή της υπηρεσίας (Järvinen and Lehtinen, 2003).   
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Πολλοί παροχείς υπηρεσιών, όπως τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες, ενώ 

λειτουργούν σε ώριμες αγορές είναι δυνατό να αναμίξουν υπηρεσίες, 

προϊόντα και καινοτόμες ιδέες με τέτοιους τρόπους που αρχικά ίσως να 

φαίνονται ασυσχέτιστα με τη βασική επιχειρηματική δραστηριότητα. Αυτή η 

παρατήρηση ίσως μπορεί να εγγυηθεί σε μία επιχείρηση τη μελλοντική της 

επιβίωση (Rayport and Sviokla, 1994). Πάντως, η βασική επιδίωξη θα πρέπει 

να είναι η σύνδεση νέων τύπων υπηρεσιών, με νέες δυνατότητες διανομής 

τους (κανάλια) και τέλος με τις επιθυμίες των πελατών. 

 

    

2.5 Συμπεράσματα – Συζήτηση 2ου Κεφαλαίου 

Στο κεφάλαιο 2 αναλύσαμε τις στρατηγικές εταιρικού επιπέδου, αφού πρώτα 

παραθέσαμε τον τρόπο σύμφωνα με τον οποίο πρέπει να σχεδιαστεί μία 

στρατηγική αυτής της κατηγορίας. 

Εκτός όμως από τις βασικές στρατηγικές επιλογές μιας επιχείρησης 

υπηρεσιών, που γενικά είναι κοινές με αυτές των επιχειρήσεων κάθε κλάδου 

της οικονομίας, στο κεφάλαιο αυτό εστιάσαμε στον τρόπο διαμόρφωσης του 

μίγματος των υπηρεσιών ανάλογα με τα αναπτυξιακά σχέδια της επιχείρησης 

και τις επιθυμίες των πελατών. Αυτό βασίστηκε στις τρεις στρατηγικές 

μεταβλητές (επαφή, τεχνολογία, τύπο υπηρεσίας) και στον «κύβο» 

στρατηγικών επιλογών. 

Κατά τη γνώμη μας, μία υπηρεσία σπάνια μπορεί να θεωρηθεί ως απόλυτα 

τυποποιημένη ή απόλυτα προσαρμοσμένη, αλλά συνήθως περιλαμβάνει 

χαρακτηριστικά και από τους δύο τύπους υπηρεσιών. Υπάρχουν ευκαιρίες και 

δυνατότητες για πλατιά διαφοροποίηση στη σύνθεση του μίγματος των 

υπηρεσιών, οι οποίες είναι σκόπιμο να αξιοποιηθούν από τις επιχειρήσεις για 

τη διαμόρφωση στρατηγικού πλεονεκτήματος. 

 

Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται στις υπηρεσίες είναι ένα θέμα εταιρικής 

στρατηγικής, που περιλαμβάνει τα στοιχεία που επιβάλλεται να είναι 

αυτοματοποιημένα και άλλα στοιχεία που ίσως καταστρέψουν την υπηρεσία 

αν αυτοματοποιηθούν. Οι κοινωνικές διαστάσεις που συνδέονται με την 
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τεχνολογία αφορούν τόσο το προσωπικό της επιχείρησης όσο και τους 

πελάτες / καταναλωτές, στους οποίους απευθύνονται οι υπηρεσίες της.  

Αν λοιπόν οι παροχείς υπηρεσιών περιμένουν από τους πελάτες να αλλάξουν 

την καταναλωτική τους συμπεριφορά, τότε οι πελάτες θα πρέπει πρώτα να 

αποδεχτούν το νέο τρόπο παροχής των υπηρεσιών. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις 

πολλών τομέων του κλάδου υπηρεσιών οφείλουν να ξεκινήσουν την 

ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους πελάτες, παράλληλα με τα 

προγράμματα εκπαίδευσης του προσωπικού τους, ώστε να δημιουργήσουν 

περισσότερο θετικές στάσεις απέναντι στα νέα συστήματα.  

 

Δε μπορούμε να συμφωνήσουμε απόλυτα με τους Quinn και Paquette (1990), 

οι οποίοι ισχυρίζονται ότι πραγματική επιτυχία στις υπηρεσίες διαμορφώνεται 

σε κάθε κλάδο από ένα μοναδικό μίγμα ενός σωστά δομημένου τεχνολογικού 

συστήματος και ενός προσεκτικά αναπτυγμένου συστήματος διοίκησης για 

την υποστήριξη του τεχνολογικού συστήματος. Βέβαια, οι τράπεζες βασίζονται 

στην υψηλή τεχνολογία για να επιτύχουν ένα περισσότερο παραγωγικό και 

αποδοτικό τρόπο λειτουργίας και για να επιβιώσουν σε ένα σκληρό 

ανταγωνιστικό περιβάλλον (Vuorinen et al., 1998). Δε μπορεί όμως αυτό να 

γίνει εις βάρος των πελατών και των επιθυμιών τους περί του τρόπου 

εξυπηρέτησής τους.  

Εξάλλου, πρέπει να μελετώνται οι προτιμήσεις των πελατών σχετικά με τα 

ηλεκτρονικά κανάλια εξυπηρέτησης, ώστε να αναδεικνύονται τα σημεία που 

ενδυναμώνουν τις πελατειακές σχέσεις, παρά τη μικρότερη συχνότητα 

φυσικής αλληλεπίδρασης των παροχέων με τους πελάτες, που προκύπτει 

από τη χρήση της τεχνολογίας. Με λίγα λόγια, οι πελάτες πρέπει να 

εκλαμβάνονται ως οδηγοί κέρδους παρά ως προϊόντα ή συναλλαγές. 
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3. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
 
 
3.1 Εισαγωγή 

Μετά την προηγούμενη ανάλυση των στρατηγικών που ακολουθούν ή 

δύνανται να εφαρμόσουν οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών σε εταιρικό 

επίπεδο, ακολουθεί η δεύτερη διαδικασία παρουσίασης γενικών στρατηγικών 

που αναφέρονται σε στρατηγικά πλάνα 2ου επιπέδου (βλέπε και ενότητα 

2.1.1).  

Οι γενικές ανταγωνιστικές στρατηγικές, που αναπτύσσονται σε επίπεδο 

στρατηγικών επιχειρηματικών μονάδων (Strategic Business Units, για 

συντομία στη συνέχεια ως SBU) ή στρατηγικής ομάδας υπηρεσιών (Services 

Strategic Groups για συντομία στη συνέχεια ως SSG), αποτελούν το 

αντικείμενο του παρόντος κεφαλαίου. Βασίζονται σε ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα που κατέχει ή σκοπεύει να διαμορφώσει μία επιχείρηση ή 

ένας οργανισμός παροχής υπηρεσιών. 

 

Τέσσερις είναι οι κύριες ανταγωνιστικές στρατηγικές στον τομέα των 

υπηρεσιών που πρώτα περιγράφηκαν από τον James Heskett (1986) και 

είναι οι ακόλουθες: 

1) Στρατηγικές που παράγουν υπηρεσίες χαμηλού κόστους, 

2) Στρατηγικές που παράγουν ιδιαίτερα διαφοροποιημένες υπηρεσίες, 

3) Στρατηγικές που παράγουν ιδιαίτερα διαφοροποιημένες χαμηλού 

κόστους υπηρεσίες, 

4) Στρατηγικές που παράγουν χαμηλού επιπέδου και υψηλού κόστους 

υπηρεσίες. 
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Στο σχήμα 12 παρουσιάζονται οι προηγούμενες ανταγωνιστικές στρατηγικές 

επιλογές.    

 

Η τελευταία κατηγορία φαίνεται να είναι μη ρεαλιστική αν και συναντάται στην 

πραγματικότητα. Υποτίθεται ότι τέτοιες στρατηγικές ακολουθούνται ακούσια 

και ασυναίσθητα, και είναι καλό να αποφεύγονται. Ουσιαστικά, πρόκειται για 

την περίπτωση που η αντιληπτή πελατειακή αξία είναι χαμηλή ενώ η 

τιμολόγηση της υπηρεσίας είναι υψηλή, με συνέπεια ο πελάτης να μη 

λαμβάνει ικανοποιητική αξία για τα χρήματα που δαπανά. Αυτό μπορεί να 

αποτελέσει ενδεχόμενο πρόβλημα για κάθε παροχέα υπηρεσιών.     

 
Οι τυποποιημένες υπηρεσίες, σύμφωνα με την ορολογία των στρατηγικών 

εταιρικού επιπέδου, συναντώνται περισσότερο στην αριστερά πλευρά του 

σχήματος 12, που το κύριο χαρακτηριστικό είναι το χαμηλό κόστος. Οι 

προσαρμοσμένες υπηρεσίες είναι συνήθως υψηλά διαφοροποιημένες και 

αυτό υποδηλώνει γενικώς υψηλά κόστη, τόσο για τον πελάτη όσο και για την 

επιχείρηση παροχής των υπηρεσιών, και τοποθετούνται στην άνω δεξιά 

πλευρά του σχήματος 12.  

Στην επόμενη παράγραφο εξετάζουμε τα χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν 

τις προαναφερθείσες στρατηγικές.  

 
 
 
 
 

Στρατηγικές Υπηρεσιών 

Υψηλής ∆ιαφοροποίησης 

& Χαμηλού Κόστους 

Στρατηγικές Υπηρεσιών 

Χαμηλού Κόστους 

Στρατηγικές Υπηρεσιών 

Υψηλής ∆ιαφοροποίησης 

Στρατηγικές Υπηρεσιών 

Χαμηλού Επιπέδου & 

Υψηλού Κόστους 

 
Υψηλή 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Χαμηλή 
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Τιμή 

Υπηρεσίας 
 Χαμηλή Υψηλή 
 
 
Σχήμα 12: Γενικές Εναλλακτικές Ανταγωνιστικές Στρατηγικές στον Τομέα Υπηρεσιών. 
(Heskett James L. (1986), Managing in the Service Economy, Harvard Business School 
Press, Boston, MA) 
 
 
 
 
 
3.2 Χαρακτηριστικά Διαμόρφωσης Ανταγωνιστικών Στρατηγικών 

 
3.2.1 Στρατηγικές Υπηρεσιών Χαμηλού Κόστους 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για μία επιχείρηση παροχής υπηρεσιών για να 

επιτύχει το στρατηγικό στόχο διαμόρφωσης υπηρεσιών χαμηλού κόστους. 

Μερικοί από αυτούς είναι η αναζήτηση πελατών χαμηλού κόστους, η 

τυποποίηση προσαρμοσμένων υπηρεσιών, η μείωση της ανθρώπινης 

επίδρασης/ανάμιξης (χαλαρή επαφή) και η μείωση της «τυραννίας» δικτύου. 

 

Μερικές επιχειρήσεις του κλάδου των υπηρεσιών προσπαθούν να 

«παράγουν» υπηρεσίες σε όσο το δυνατό χαμηλότερα κόστη αναζητώντας για 

πελάτες χαμηλού κόστους. Γνωστά παραδείγματα είναι οι Southwest Airlines, 

η EasyJet και άλλες αεροπορικές εταιρείες. Η βασική ιδέα είναι απλή: 

αναζήτησε αν υπάρχουν αρκετοί επιβάτες που πετούν από ένα συγκεκριμένο 

μέρος σε ένα άλλο αρκετά συχνά. Αν είναι έτσι τότε η υπηρεσία θα περιληφθεί 

στο πρόγραμμα πτήσεων. Οι εν λόγω αεροπορικές εταιρείες εκτελούν 

δρομολόγια μόνο με ένα τύπο αεροσκάφους ώστε να διατηρούν τα 

λειτουργικά κόστη σε χαμηλά επίπεδα (π.χ. τυποποίηση στο service, στις 

απαιτήσεις στην κατανάλωση καυσίμων, στις ανάγκες των αεροσκαφών σε 

φροντιστές και αεροσυνοδούς). Οι επιβάτες γνωρίζουν ότι στη διάρκεια της 

πτήσης δεν προσφέρονται επιπλέον υπηρεσίες, όπως τρόφιμα, ποτά, 

τηλεοπτικά προγράμματα) ενώ συγχρόνως επιτρέπουν στους επιβάτες να 

φέρουν μαζί τους καταναλωτικά αγαθά στη διάρκεια του ταξιδιού. Ο 

σχεδιασμός αυτός εξυπηρετεί πολύ τις σχετικά κοντινές πτήσεις, 

μετατρέποντας τα αεροσκάφη σε ιπτάμενα λεωφορεία. Η στρατηγική αυτή έχει 
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καταστήσει τις εταιρείες αυτές ως τις πλέον κερδοφόρες και ταχέως 

αναπτυσσόμενες σε ολόκληρο τον  κόσμο (Heskett, 1994). 

 

Δύο επιπλέον τρόποι που συνεισφέρουν στη μείωση του κόστους μίας 

υπηρεσίας είναι η τυποποίηση των υπηρεσιών και η μείωση της προσωπικής 

επαφής στο ελάχιστο κατά την παροχή της υπηρεσίας. Η ανάπτυξη 

εγχειριδίων για την παροχή των υπηρεσιών μπορεί να μειώσει τα κόστη (π.χ. 

McDonalds), όπως επίσης η κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού που 

είναι απολύτως απαραίτητο. Οι αυτόματοι πωλητές που αντικαθιστούν τους 

πωλητές ή ταμίες (π.χ. ΑΤΜ σε τράπεζες, αυτόματα παρκόμετρα) μειώνουν 

την εμπλοκή των ανθρώπων στην παροχή των υπηρεσιών καθιστώντας τις 

υπηρεσίες περισσότερο έντασης τεχνολογίας και κεφαλαίου (Järvinen and 

Lehtinen, 2003).  

Εναλλακτικά, με την πληροφορική τεχνολογία υπάρχει η δυνατότητα παροχής 

υψηλότερου επιπέδου υπηρεσιών, περισσότερο προσαρμοσμένων στις 

ανάγκες των πελατών, αφού οι πληροφορίες που αφορούν τις ατομικές 

προτιμήσεις και επιθυμίες τους αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων ή στο 

πληροφοριακό σύστημα ποιότητας υπηρεσιών.  

 

Ενδιαφέροντα αποτελέσματα προκύπτουν όταν εξετάζεται η λειτουργία ενός 

οργανωμένου δικτύου παροχέων υπηρεσιών. Η Federal Express και η DHL 

δεν αποστέλλουν αεροπορικά τα δέματα απευθείας από το μέρος που αρχικά 

κατατίθενται προς τον τελικό προορισμό τους, αλλά χρησιμοποιούν κόμβους 

(hubs). Αποστέλλοντας με επίγεια μέσα όλα τα δέματα σε ένα κεντρικό κόμβο, 

που έχει τη λειτουργία της συγκέντρωσης και ταξινόμησης, και στη συνέχεια 

χρησιμοποιώντας αεροσκάφη προς τους τελικούς προορισμούς, μειώνεται η 

«τυραννία» του δικτύου. Οι αεροπορικές εταιρείες και οι διεθνείς προμηθευτές 

ηλεκτρονικών δεδομένων (π.χ. Elsevier), συχνά ακολουθούν αυτή την τακτική 

των κόμβων (Kasper et al., 1999).                

 

 
3.2.2 Στρατηγικές Υπηρεσιών Υψηλής Διαφοροποίησης 

Υπάρχουν αρκετές δυνατότητες για να βελτιωθεί και να διαφοροποιηθεί μία 

υπηρεσία. Το κοινό που έχουν όλες αυτές οι ανταγωνιστικές στρατηγικές είναι 
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ότι γενικά η βελτίωση της υπηρεσίας συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση του 

κόστους. Ωστόσο, το ερώτημα που προκύπτει είναι αν η αντιληπτή 

πελατειακή αξία αυξάνει με την αύξηση του κόστους για τον πελάτη. Είναι 

σημαντικό για τους πελάτες η ύπαρξη μίας θετικής συσχέτισης ανάμεσα στο 

κόστος αγοράς και την αντιληπτή αξία.  

Η βελτίωση της υπηρεσίας μπορεί να γίνει με τη μείωση του βαθμού 

αυλότητας, με την προσαρμογή των τυποποιημένων υπηρεσιών στις ανάγκες 

των πελατών, με τον ποιοτικό έλεγχο, με την προσήλωση στην εκπαίδευση 

και την επένδυση στο προσωπικό και επηρεάζοντας τις προσδοκίες 

ποιότητας των πελατών.  

 

Οι επιχειρήσεις που στοχεύουν στη διαφοροποίηση των υπηρεσιών τους από 

τους ανταγωνιστές θα πρέπει να κάνουν μία προσπάθεια ώστε να 

καταστήσουν την άυλη υπηρεσία τους όσο πιο απτή γίνεται (Heskett, 1986). 

Οι πλούσια χρωματισμένες αφίσες των τραπεζών και των ασφαλιστικών 

ιδρυμάτων, ο εσωτερικός τους διάκοσμος, οι διάφοροι χώροι για την αναμονή, 

για τη συμβουλευτική και για τα ταμεία εντάσσονται στις προσπάθειες για την 

επίτευξη διαφοροποίησης στις προσφερόμενες υπηρεσίες. Παρόμοιες 

προσπάθειες γίνονται από πολλές αεροπορικές εταιρείες, με την ποιότητα 

των γευμάτων στις πτήσεις, τον εξοπλισμό των αεροσκαφών, την ενδυμασία 

του προσωπικού κτλ. (The European Forum for Management Development, 

1997). Ακόμη τα ατμοσφαιρικά στοιχεία του χώρου που προσφέρονται οι 

υπηρεσίες είναι κρίσιμα για την απόδοση αίσθησης ποιότητας στην υπηρεσία. 

 

Ένας άλλος τρόπος για τη βελτίωση των υπηρεσιών πληρώντας καλύτερα τις 

ανάγκες των πελατών είναι η μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα σε αυτούς. 

Βασίζεται στην εφαρμογή κάποιων αρχών εξυπηρέτησης που, χωρίς 

απαραίτητα υψηλό κόστος, κάνουν τον πελάτη να αισθάνεται ξεχωριστός. 

Τέτοιες αρχές είναι να του απευθυνόμαστε κατά τον προτιμητέο για αυτόν 

τρόπο, να του δίνουμε τη δυνατότητα να ελέγχει τη διαδικασία παρεσίας 

μέχρις ένα βαθμό και να παρέχουμε τις υπηρεσίες με τις τυχόν ιδιαιτερότητες 

που ζητά ο καταναλωτής (π.χ. τρόπος σερβιρίσματος). Αυτά προκύπτουν 

από την επίδραση ψυχολογικών παραγόντων που μελετώνται εκτενώς από 
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τις επιστήμες της αντιληπτικής ψυχολογίας, της κοινωνικής ψυχολογίας και 

της συμπεριφοράς λήψης αποφάσεων (Chase and Dasu, 2001).  

 

Ο ποιοτικός έλεγχος στον κλάδο υπηρεσιών είναι ιδιαίτερα σημαντικός και 

σχετικά με τη μέτρηση της ποιότητας αναφερθήκαμε στο πρώτο κεφάλαιο. 

Προηγήθηκε ανάλυση για τα 5 χάσματα ποιότητας στην παρουσίαση του 

μοντέλου SERVQUAL (Kasper et al., 1999), τη βάση για την αξιολόγηση των 

παρεχομένων υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο.  

Έρευνες που έχουν διενεργηθεί για τη σημασία των εσωτερικών χασμάτων 1 

– 4 (βλέπε σχήμα 5 πρώτου κεφαλαίου) αναφορικά με την αντιληπτή 

πελατειακή αξία, δείχνουν ότι ειδικά τα χάσματα 3 και 4 παίζουν βασικό ρόλο. 

Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να επικεντρώσουν τις προσπάθειές 

τους σε παράγοντες που επηρεάζουν κυρίως αυτά τα χάσματα ποιότητας: 

π.χ. πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού, χρήση των κατάλληλων 

εργαλείων και εξοπλισμού, παροχή μεγαλύτερης ελευθερίας κινήσεων στους 

υπαλλήλους, υποκίνηση ομαδικής εργασίας, εισαγωγή διαδικασιών για 

βέλτιστη συνεργασία, ειδικά, μεταξύ του τμήματος μάρκετινγκ και του 

τμήματος διαχείρισης λειτουργιών και η παροχή αληθούς πληροφόρησης 

προς τους πελάτες σχετικά με τις υπηρεσίες. 

 

Εφόσον οι πελάτες πιστεύουν ότι με βελτίωση των υπηρεσιών η ικανοποίησή 

τους οδεύει σε υψηλότερα επίπεδα, ακόμη και αν αυτό σημαίνει υψηλότερο  

για αυτούς κόστος, θα πρέπει να ακολουθείται στρατηγική διαχείρισης των 

πελατειακών προσδοκιών (Heskett, 1990). Βέβαια, οι πελατοκεντρικές 

επιχειρήσεις υπηρεσιών οφείλουν να εξετάζουν το θέμα της ελαστικότητας της 

ζήτησης και την τοποθέτησή τους σχετικά με τους ανταγωνιστές. Η αντίληψη 

της διοίκησης και του προσωπικού για την ποιότητα των υπηρεσιών πιθανώς 

να είναι διαφορετική από την αντίστοιχη των πελατών. Ο επηρεασμός των 

προσδοκιών των πελατών, από τις επιχειρήσεις, είναι ένα μέσο για να 

προετοιμαστούν οι πελάτες για συνθήκες αιχμών ζήτησης, οι οποίες λόγω 

περιορισμένου αριθμού προσωπικού, μπορεί να προκαλέσουν χαμηλότερο 

επίπεδο ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών. Σε αυτή την περίπτωση οι 

πελάτες λαμβάνουν υπόψη τους τη σχετική ενημέρωση και αποδέχονται 

χαμηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης σε περιόδους αιχμής ή επιλέγουν να 
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εξυπηρετηθούν σε διαφορετικό χρόνο. Η ποιότητα των υπηρεσιών δε 

μειώνεται στα μάτια των πελατών, διότι το επίπεδο των προσδοκιών τους 

είναι χαμηλότερο (Heskett, 1997).  

 

 

3.2.3 Στρατηγικές Υπηρεσιών Υψηλής Διαφοροποίησης & Χαμηλού Κόστους 

Οι ανταγωνιστικές στρατηγικές συχνά επιδιώκουν τη βελτίωση του επιπέδου 

των υπηρεσιών και τη μείωση του κόστους ταυτόχρονα. Ο ενδιαφέρων 

συνδυασμός της μείωσης του κόστους και διαποικίλισης των υπηρεσιών 

μπορεί να επιτευχθεί μέσω των εξής στρατηγικών επιλογών: προσωπικές 

προσαρμοσμένες υπηρεσίες, τυποποίηση, διαχείριση της ζήτησης και 

προσφοράς, ανάπτυξη μίας συνδρομητικής βάσης, έλεγχος μέσω ιδιοκτησίας, 

εύρεση - μόχλευση σπάνιων ταλέντων, αντικατάσταση εξοπλισμού με 

πληροφορίες, διαχείριση του μίγματος προσωπικού – συστημάτων – 

μηχανημάτων, διαχείριση του τριγώνου υπηρεσίας και επικέντρωση σε μία 

κεντρική υπηρεσία.  

 

Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις στον κλάδο των χρηματοοικονομικών και 

ασφαλιστικών υπηρεσιών οι οποίες συνδυάζουν τις προσαρμοσμένες 

υπηρεσίες και την τυποποίηση στην ανταγωνιστική στρατηγική τους. Έτσι, με 

τη βοήθεια ενός αυτοματοποιημένου υπολογιστικού μοντέλου αναπτύσσουν 

μία ασφάλεια ζωής (ή ένα χαρτοφυλάκιο αμοιβαίων κεφαλαίων) 

προσαρμοσμένη (εξατομικευμένη) στις ανάγκες του κάθε πελάτη. Για την 

επιχείρηση υπηρεσιών είναι σημαντικό να τυποποιήσει τα πιθανά σενάρια 

που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών, να βελτιώσει τον έλεγχο της 

διαδικασίας και να διατηρήσει το αντιληπτό επίπεδο υπηρεσιών όσο πιο ψηλά 

γίνεται (Proenca and Castro, 1997).  

 

Η διαχείριση της ζήτησης και της προσφοράς είναι μία δύσκολη υπόθεση για 

τις επιχειρήσεις υπηρεσιών, αλλά ταυτόχρονα ιδιαίτερα κρίσιμη διότι οι 

επιχειρήσεις του κλάδου είναι στο μεγαλύτερο μέρος τους έντασης εργασίας. 

Γενικά η παροχή υπηρεσιών υποφέρει σε περιόδους αιχμής ζήτησης, με το 

προσωπικό να αδυνατεί να ικανοποιήσει άμεσα και τελείως αποτελεσματικά 

τα αιτήματα των πελατών, και από την άλλη πλευρά παρατηρείται  ότι οι 
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επιχειρήσεις παρουσιάζουν δυσκολίες στην ανάγκη να διατηρήσουν υψηλά 

επίπεδα υπηρεσιών σε περιόδους που η ζήτηση είναι χαμηλή. Η αντίστροφη 

καμπύλη ζήτησης συναντάται συχνά σε καταστήματα λιανικής , ξενοδοχεία, 

εστιατόρια και καφετέριες ή αεροπορικές εταιρείες. Μικρός φόρτος εργασίας 

αναλογικά με την αριθμητική δύναμη του προσωπικού μπορεί να προκαλέσει 

βαρεμάρα, που πιθανώς να επηρεάσει την παρεχόμενη ποιότητα υπηρεσιών 

κατά έναν αρνητικό τρόπο. Στο σχήμα 13 παρουσιάζεται η σχέση μεταξύ του 

ποσοστού απασχόλησης του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού και του 

πραγματικού, του αναμενόμενου και του αντιληπτού επιπέδου ποιότητας. 

Όπως φαίνεται προκύπτει θετικά αντιληπτή υπηρεσία από το μέσο έως το 

75% του πλήρους επιπέδου απασχόλησης. Σε αυτά τα επίπεδα 

απασχόλησης, το προσωπικό της επιχείρησης μπορεί να διαθέσει με σχετική 

ευχέρεια τον απαραίτητο χρόνο για την παροχή της υπηρεσίας, χωρίς τη 

δημιουργία λειτουργικών προβλημάτων σε ατομικό (π.χ. άγχος) και σε 

ομαδικό επίπεδο (π.χ. ασυνεννοησία, εκνευρισμοί, καθυστερήσεις) που 

συμβαίνουν στην περίπτωση υπερβολικού φόρτου εργασίας.  
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Σχήμα 13: Σχέση μεταξύ του ποσοστού απασχόλησης του διαθέσιμου ανθρώπινου 
δυναμικού και του πραγματικού, του αναμενόμενου και του αντιληπτού επιπέδου ποιότητας. 
(Heskett James L. (1986), Managing in the Service Economy, Harvard Business School 
Press, Boston, MA) 
 

Άξιο προσοχής είναι ότι η αντιληπτή αξία της υπηρεσίας στον πελάτη είναι 

αρνητική και στην περίπτωση που η απασχόληση του προσωπικού είναι πολύ 

χαμηλή, διότι το προσωπικό παραμένει άπραγο και νωχελικό, επηρεάζοντας 

αρνητικά τη συναισθηματική νοημοσύνη τόσο των εργαζομένων όσο και του 

πελάτη. Η εμπιστοσύνη των πελατών στην επιχείρηση μπορεί να καμφθεί και 

η εταιρική εικόνα να πληγεί σε περίπτωση που το φαινόμενο διαρκεί μεγάλα 

χρονικά διαστήματα. Τέλος, η δημιουργία αρνητικού κλίματος στο προσωπικό 

λόγω χαμηλού επιπέδου απασχόλησης ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοσή 

τους στις προσφερόμενες υπηρεσίες, ανεξάρτητα από τις δεξιότητες και τα 

επαγγελματικά τους προσόντα (Brignall and Balantine, 1996). 

 

Ανάπτυξη Πελατειακού Δυναμικού 

• Οικοδομώντας σχέσεις εμπιστοσύνης με τους υφιστάμενους πελάτες 

• Για ανάπτυξη πελατολογίου με εισαγωγή νέων πελατών 

• Για ανάπτυξη νέων καναλιών παροχής των υπηρεσιών 

Ανάπτυξη Δεσμών (Πακέτα) Υπηρεσιών 

• Για παροχή υψηλότερης αξίας υπηρεσιών 

• Για αύξηση της ζήτησης 

• Για μείωση του κινδύνου πωλήσεων υπηρεσιών 

• Για μείωση του κόστους μάρκετινγκ 

• Για την κάλυψη εκπτώσεων σε υπηρεσίες (διατήρηση υψηλής εικόνας) 

Υποστήριξη Προσωπικού 

• Για αύξηση κινητροποίησης και πίστης προσωπικού 

Ανταλλαγή υπηρεσιών με κίνητρα στους πελάτες 

• Για μείωση του κόστους στην επιχείρηση και αύξηση αξίας στον πελάτη 

• Για επέκταση της ποικιλίας των «προϊοντικών» γραμμών 

• Για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

Δέσμευση – παραχώρηση προσωπικού σε μεσάζοντες   

• Για ορθή ανάπτυξη νέων αγορών (π.χ. πράκτορες, agents)  
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Αποτροπή εισόδου νέων ανταγωνιστών   

• Μέσω εξάπλωσης σε κάποιο τμήμα της αγοράς (δημογραφική ή γεωγραφική) 

• Μέσω εξάπλωσης στον κλάδο δραστηριοποίησης γενικά  
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Διαφοροποίηση 

• Για βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών  

 
Σχήμα 14: Στρατηγικές αξιοποίησης ικανότητας ανθρώπινου δυναμικού επιχειρήσεων. (Ng, 

Irene C.L., Wirtz Jochen and Khai Sheang Lee (1999), The strategic role of unused service 

capacity, International Journal of Service Industry Management, Vol. 10 No. 2, p. 224)  

 

Πολλές επιχειρήσεις στον κλάδο των υπηρεσιών αντιμετωπίζουν το 

πρόβλημα της διαχείρισης της διαθέσιμης ικανότητας σε προσωπικό. Οι 

στρατηγικές που είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν προς την κατεύθυνση της 

αξιοποίησης της αδιάθετης δύναμης των επιχειρήσεων σε προσωπικό 

φαίνονται στο σχήμα 14. 

 

Στο σχήμα 15 παρουσιάζεται το μοντέλο στρατηγικής αξιοποίησης ικανότητας 

ανθρώπινου δυναμικού σε διαγραμματική μορφή.  

 

 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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• Ανάπτυξη Πελατειακού Δυναμικού     
• Ανάπτυξη Δεσμών Υπηρεσιών 
• Υποστήριξη Προσωπικού 
• Ανταλλαγή Υπηρεσιών με κίνητρα

• Δέσμευση Προσωπικού σε μεσάζοντες         
• Αύξηση αριθμού απασχολουμένων 
• Διαφοροποίηση 

Στρατηγικές αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού
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Οφέλη και τελική έκβαση

Αύξηση Πωλήσεων / Βελτίωση Κερδοφορίας 
και Βελτιωμένη επιχειρησιακή απόδοση 

Σχήμα 15: Μοντέλο στρατηγικής αξιοποίησης ικανότητας ανθρώπινου δυναμικού. (Ng, Irene 

C.L., Wirtz Jochen and Khai Sheang Lee (1999), The strategic role of unused service 

capacity, International Journal of Service Industry Management, Vol. 10 No. 2, p. 230) 
 

Στη συνέχεια παρατίθενται παραδείγματα επιχειρήσεων από διάφορους 

τομείς του κλάδου των υπηρεσιών, οι οποίες εφαρμόζουν κάποιες από τις 

στρατηγικές αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού.  

 

 

3.2.3.1 Δωρεάν Παροχές προς συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και πελάτες  

Στην κατηγορία της ανάπτυξης πελατειακού δυναμικού, πολλές αεροπορικές 

εταιρείες άρχισαν να προσφέρουν από το 1981 δωρεάν εισιτήρια από τη 

συσσώρευση μιλίων μέσω των προγραμμάτων συχνών πτήσεων (όπως π.χ. 

η American Airlines, η Lufthansa και ολόκληρος ο όμιλος Star Alliance), και 

ξενοδοχεία προσφέρουν δωρεάν κάποιες ημέρες διαμονής στους συχνούς 

πελάτες τους, όπως π.χ. τα ξενοδοχεία Marriot. Αυτό γίνεται στην 

προσπάθεια των επιχειρήσεων αυτών να οικοδομήσουν σχέσεις 

εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και οι 

δωρεάν δοκιμές σε δυνητικούς πελάτες που δίνουν την ευκαιρία για μία 

εμπειρία της προσφερόμενης υπηρεσίας πριν ληφθεί η αγοραστική απόφαση. 

Συναντώνται σε γυμναστήρια, επιχειρήσεις υγείας αλλά και σε πακέτα 

λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών για δοκιμαστική χρήση περιορισμένου 

χρόνου. Οι δοκιμές αυτές δεν έχουν ως στόχο μόνο τους τελικούς 

καταναλωτές, αλλά και ενδιάμεσους πράκτορες και εξωτερικούς συνεργάτες 

για την εξοικείωσή τους με την υπηρεσία που θα κληθούν να πουλήσουν 

στους καταναλωτές. Είναι σύνηθες φαινόμενο στον τουριστικό τομέα όπως σε 

θεματικά πάρκα, νέους τουριστικούς προορισμούς, νέα ξενοδοχεία, νέες 

γραμμές κρουαζιέρας (π.χ. θεματικό πάρκο Futuroscope στη Γαλλία), αλλά 
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και στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από πανεπιστήμια που 

προσπαθούν να προσελκύσουν νέους φοιτητές (π.χ. ιδιωτικά πανεπιστήμια 

και κολέγια μικρής εμβέλειας) (Reddy et al., 1993).  

 

 

3.2.3.2 Ανάπτυξη δεσμών υπηρεσιών για την τόνωση της ζήτησης (Bundling) 

Στην κατηγορία ανάπτυξης δεσμών υπηρεσιών, πολλές επιχειρήσεις 

υπηρεσιών προσαρμοσμένου λογισμικού συνοδεύουν το κυρίως πρόγραμμα 

– υπηρεσία με υπηρεσίες υποστήριξης για την εξασφάλιση ικανοποίησης από 

τη σωστή χρήση του λογισμικού. Ακόμη εταιρείες επαγγελματικών 

υπηρεσιών, όπως νομικές και κατασκευαστικές, διαμορφώνουν δέσμες 

υπηρεσιών, διότι οι πελάτες τους επιθυμούν να συνεργάζονται μόνο με μία 

εταιρεία ή πρόσωπο κάθε φορά για την ολοκλήρωση του έργου. Κατά τον ίδιο 

τρόπο, ιδιώτες ή επιχειρήσεις προτιμούν να λαμβάνουν όλες τις υπηρεσίες 

ελλιμενισμού για τα σκάφη τους από μία εταιρεία αντί να αναζητούν 

συνεργάτες για κάθε  υπηρεσία που είναι απαραίτητη (Yadav and Monroe, 

1993).  

Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και τα πακέτα υπηρεσιών που ως στόχο έχουν 

την αύξηση της ζήτησης υπηρεσιών που χρειάζονται τόνωση. Συναντάται σε 

καλωδιακές τηλεοπτικές υπηρεσίες και σε ινστιτούτα υγιεινής και αισθητικής. 

Οι δέσμες υπηρεσιών μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση του 

επιχειρηματικού κινδύνου όπως κάνουν για παράδειγμα οι αεροπορικές 

εταιρείες οι οποίες πωλούν φθηνότερα σε πελάτες που επιθυμούν να 

προμηθευτούν από πολύ νωρίς τα εισιτήριά τους. Τέλος, για την αποφυγή 

πολέμου τιμών με ανταγωνίστριες επιχειρήσεις, πολλές από αυτές προτιμούν 

να δημιουργούν δέσμες υπηρεσιών (π.χ. βολικό αν υπάρχουν σχέσεις με 

αδελφές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς) σε 

συμφέρουσες τιμές για τους καταναλωτές (Guiltinan, 1987).    

 

 

3.2.3.3 Αύξηση δυναμικότητας ανθρώπινων πόρων 

Η στρατηγική επιπλέον δυναμικότητας χρησιμοποιείται επίσης ως μέσο 

αποτροπής εισόδου νέων ανταγωνιστών. Αυτό είναι γεγονός στις 

αερομεταφορές που αρκετές εταιρείες προτιμούν να συντηρούν δρομολόγια 
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προς προορισμούς που η πληρότητα δεν είναι ικανοποιητική και στις 

τηλεπικοινωνιακές εταιρείες που προκειμένου να προλάβουν ανταγωνιστές σε 

νέες αγορές με προοπτικές, προχωρούν σε δυσανάλογα μεγάλες επενδύσεις 

(Shemwell and Cronin, 1994).  

 

Η επιπλέον δυναμικότητα είναι ένα εργαλείο για επίτευξη διαφοροποίησης. 

Κρατώντας μέρος της δυναμικότητας, κατά διαστήματα, άεργο, οι πελάτες 

απολαμβάνουν μεγαλύτερη άνεση όταν καταναλώνουν υπηρεσίες και 

υψηλότερη ικανοποίηση. Αυτό συναντάται σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, 

ινστιτούτα ομορφιάς και ιδιωτικές κλινικές.    

Πολύ σημαντικό έργο μπορεί να επιτευχθεί με τον σωστό προσδιορισμό του 

μίγματος ανθρώπων, συστημάτων και μηχανημάτων. Τα αποτελέσματα αυτής 

της στρατηγικής είναι πολύ συχνά η μείωση του κόστους επένδυσης, 

λειτουργίας και διαχείρισης με ταυτόχρονη βελτίωση του επιπέδου 

παρεχομένων υπηρεσιών. Η παρακολούθηση του μίγματος των 

παραγωγικών πόρων της επιχείρησης αποδίδει χρήσιμα συμπεράσματα για 

τη μελλοντική ανταγωνιστική στρατηγική της. 

Οι επιχειρήσεις υπηρεσιών πρέπει να αντιμετωπίζουν τυχόν επιπλέον 

δυναμικότητα προσωπικού ως μία ευκαιρία για διαμόρφωση στρατηγικών 

πλάνων για αποκόμιση μεγαλύτερων κερδών και τελικά υψηλότερης 

επιχειρησιακής απόδοσης.  

 

 

3.2.3.4 Συνδρομητική σχέση με πελάτες 

Η ανάπτυξη συνδρομητικής βάσης αποτελεί μία ακόμη στρατηγική επιλογή για 

την παραγωγή υπηρεσιών υψηλής διαφοροποίησης και χαμηλού κόστους. Οι 

Reed Elesevier και Wolters Kluwer βρίσκονται στην κορυφή της ευρωπαϊκής 

λίστας με τις καλύτερα διαχειριζόμενες εταιρείες στον κόσμο. Μέρος της 

επιτυχίας αυτών των εκδοτών, αναμφισβήτητα, οφείλονται συνδρομητική 

σχέση που διατηρούν θυγατρικές τους με πελάτες. Τόσο η Elsevier Science 

Publishers (ESP), όσο και η Kluwer στοχεύουν σε «νησίδες» της αγοράς 

(niches). Ακόμη και σε περιόδους οικονομικής ύφεσης υπάρχουν πελάτες που 

συνεχίζουν τη συνδρομή τους στις βάσεις δεδομένων των εταιρειών αυτών, 

όπως π.χ. πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, μορφωτικοί οργανισμοί, 

 71



βιβλιοθήκες κτλ. Οι τηλεπικοινωνιακές εταιρείες διατηρούν, επίσης, ισχυρές 

οικονομικές και στρατηγικές θέσεις στη βάση των σχέσεων με σταθερά μέλη – 

πελάτες (π.χ. κυβέρνηση, δημόσιες υπηρεσίες), για να έχουν την οικονομική 

δυνατότητα να αναπτύσσουν  νέες υπηρεσίες σε χαμηλό κόστος (Schijns, 

1996). Σε πολλές χώρες της Ευρώπης, όπως βέβαια και με την περίπτωση 

του ΟΤΕ Α.Ε. στην Ελλάδα, οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών που απολάμβαναν 

στο παρελθόν μονοπώλια, έχουν αρχίσει να δραστηριοποιούνται στην 

ενδυνάμωση των σχέσεων με τους πελάτες τους, για να προστατευθούν από 

νέους ανταγωνιστές.       

Βέβαια, όλες αυτές οι εταιρείες πρέπει να αντιληφθούν ότι οι πελάτες τους δε 

θα συνεχίσουν τις συνδρομητικές σχέσεις μαζί τους, όταν η ποιότητα 

υπηρεσιών θα είναι κατώτερη της αναμενόμενης. Είναι ωφέλιμο να υπάρχει 

μία ευρεία συνδρομητική βάση πελατών, αλλά πρέπει πάντα να βρίσκονται 

νέοι τρόποι για ενίσχυση της δέσμευσης και ανάμιξης των πελατών. Το ότι 

είναι κάποιος μέλος σε μία εταιρεία δεν εγγυάται ότι αυτόματα θα παραμείνει 

μέλος και στο μέλλον. (Bhattacharya, 1998).  

 

 

3.2.3.5 Αξιοποίηση των ικανοτήτων των ανθρώπινων πόρων 

Η μόχλευση και αξιοποίηση ταλέντων στο ανθρώπινο δυναμικό είναι 

εποικοδομητική όπως και η χρηματοοικονομική μόχλευση. Εταιρείες λογιστών 

και συμβούλων εφαρμόζουν την αρχή της μόχλευσης, θέτοντας σε 

συνεργασία ανώτερα στελέχη με νέους υπαλλήλους ώστε να εξασφαλιστεί το 

μέλλον αυτών των επιχειρήσεων.  

 

 

3.2.3.6 Εναλλακτικά συστήματα ενημέρωσης και πληροφόρησης  

Η αντικατάσταση εξοπλισμού με πληροφορίες συναντάται στα καταστήματα 

λιανικής. Η ηλεκτρονική πληροφόρηση φροντίζει για παραδόσεις just-in-time, 

για να συντηρούνται το δυνατό μικρότερα αποθέματα στις αποθήκες. Με αυτό 

τον τρόπο επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή προσαρμογή των υπηρεσιών της 

επιχείρησης στις ανάγκες των καταναλωτών, διαθέτοντας κάθε προϊόν που 

είναι δυνατό να ζητήσουν οι πελάτες και στη χρονική στιγμή που επιθυμούν 

(Morrison and Roberts, 1998).      
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3.2.3.7 Προεκτική διαχείριση του τριγώνου υπηρεσίας 

Το σχήμα 1 στο Κεφάλαιο 1, δείχνει παραστατικά τους εμπλεκόμενους φορείς 

στις υπηρεσίες. Ο πυρήνας, όμως, της διαδικασίας παρεσίας είναι το 

λεγόμενο Τρίγωνο Υπηρεσίας, με «κορυφές» το προσωπικό, την επιχείρηση 

(ως οργάνωση) και, βέβαια, τους πελάτες. Η προσεκτική διαχείριση του 

Τριγώνου Υπηρεσίας είναι ουσιαστικής σημασίας. Για παράδειγμα, όταν 

άτομα από το προσωπικό μιας επιχείρησης παραιτούνται ή απολύονται, 

πιθανώς να παρασύρουν μαζί τους πελάτες σε μία άλλη επιχείρηση ή στη νέα 

δική τους δουλειά.  Το φαινόμενο αυτό απαντάται σε τομείς του κλάδου 

υπηρεσιών όπως είναι οι επιχειρήσεις ομορφιάς, η διαφήμιση και η 

συμβουλευτική (Løwendahl, 1997). Η λειτουργική διαμόρφωση του Τριγώνου 

Υπηρεσιών είναι ιδιαίτερα σημαντική και έχει μελετηθεί εκτενώς από τις 

Barbara A. Gutek και Theresa Welsh (2000). Στην παράγραφο 3.3 θα 

ασχοληθούμε με την στρατηγική οργάνωσης αυτού του τριγώνου στα πλαίσια 

της ανταγωνιστικής στρατηγικής.  

 

 

3.2.3.8 Επικέντρωση στην παροχή μίας κύριας υπηρεσίας 

Η τελευταία μέθοδος για την παραγωγή υπηρεσιών υψηλής διαφοροποίησης 

και χαμηλού κόστους είναι η επικέντρωση στην παροχή μία κεντρικής 

υπηρεσίας. Αυτή η επιλογή σημαίνει περιορισμό του αριθμού των 

παρεχομένων υπηρεσιών. Οι πελάτες και οι ανταγωνιστές στον ίδιο κλάδο 

πιθανώς να θεωρήσουν ότι έρχονται σε επαφή με επιχείρηση που προσφέρει 

εξειδικευμένες υπηρεσίες. Παραδείγματα αυτής της ανταγωνιστικής 

στρατηγικής συναντώνται σε κλάδους όπως η φύλαξη παιδιών (π.χ. μόνο 

βρέφη), αλυσίδες εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης (π.χ. μόνο διαιτητικά 

προϊόντα), ιατρικές υπηρεσίες (π.χ. οδοντιατρικές υπηρεσίες) κτλ. (Duboff and 

Sherer, 1997).  

 

 

3.2.4 Στρατηγική Επικέντρωσης σε Οργανισμούς Υπηρεσιών 
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Ένας οργανισμός/επιχείρηση δε δύναται να ικανοποιεί όλες τις λειτουργίες ή 

υπηρεσίες για όλους τους πολίτες σε κάθε χρονική στιγμή. Οι επιχειρήσεις 

υπηρεσιών αρκετές φορές αντιμετωπίζουν προβλήματα όταν εφαρμόζουν 

διαφορετικά επίπεδα υπηρεσιών απευθυνόμενα σε διαφορετικά τμήματα 

αγοράς. Η λύση της ξεκάθαρης επιλογής φαίνεται να είναι επιβεβλημένη. Οι 

οργανισμοί που επικεντρώνουν την υπηρεσία τους σε ένα τύπο πελατείας ή 

παρέχοντας μία καλά εκτελούμενη υπηρεσία για περισσότερα τμήματα 

αγοράς, πετυχαίνουν χαμηλότερα λειτουργικά κόστη και υψηλότερα επίπεδα 

υπηρεσιών. Η πειθαρχία των ηγετών της αγοράς εξαρτάται από την ικανότητά 

τους να επιλέξουν μία καλά διακριτή ομάδα πελατών περιορίζοντας το 

επίκεντρό τους για κυριαρχία στην αγορά (Treacy and Wiersema, 1995). Με 

άλλα λόγια, ένας συνδυασμός από χαμηλά κόστη, υψηλή ποιότητα και ισχυρή 

επικέντρωση μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερη παραγωγικότητα (Heskett, 

1986). Η παραγωγικότητα ορίζεται με όρους ουσιαστικών λειτουργικών 

περιθωρίων. Η επιχείρηση επιτυγχάνει τα περιθώρια αυτά στη βάση των 

βασικών της δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα τη δημιουργία ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος. Τα κέρδη και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μπορούν να 

συμβάλλουν  στην ανάπτυξη και βελτίωση των λειτουργιών της επιχείρησης, 

του ανθρώπινου δυναμικού της και της αίσθησης νοικοκυρέματος.  

 

 

3.2.5 Στρατηγικές Ποικιλίας και Στρατηγικές Πίστης Πελατών 

Το Σχεσιακό Μάρκετινγκ (Relationship Marketing) λαμβάνει ολοένα και 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη σύγχρονη πρακτική των υπηρεσιών και οι 

προκλήσεις που παρέχει για τη διαμόρφωση μακροπρόθεσμων σχέσεων με 

τους πελάτες είναι πολύ ενδιαφέρουσες (Gruen, 1997). Ο λόγος εφαρμογής 

του από τις επιχειρήσεις είναι η αποφυγή της μεταβολής επιλογής παροχέα 

υπηρεσιών από τους πελάτες. Παρόλα αυτά, οι πελάτες/καταναλωτές 

αρέσκονται στην ποικιλία αγαθών και υπηρεσιών. Συνεπώς, υπάρχει μία 

ένταση ανάμεσα στην πίστη και στην ποικιλία που επηρεάζει τις 

διαμορφούμενες στρατηγικές.  

 

Είναι γενικά παραδεκτό ότι η πίστη σταδιακά μειώνεται στην αγορά. Ανάμεσα 

στους λόγους μείωσης της πίστης από την πλευρά των πελατών είναι η 
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διαμόρφωση κουραστικών ή βαρετών επιλογών από τις επιχειρήσεις, η ευρεία 

διάθεση πληροφοριών και εύκολη εφαρμογή τους και η γενικότερη 

εμπορευματοποίηση (πολλά προϊόντα, ακόμη και πολυτελείας μοιάζουν 

ολόιδια!) (Shriver, 1997). Οι αυξανόμενες δυνατότητες επιλογής υπηρεσιών, 

που προσφέρονται από τις επιχειρήσεις, είναι το αποτέλεσμα στρατηγικών 

που στοχεύουν  στην προσφορά ποικιλίας στους πελάτες, για την «τέλεια» 

ικανοποίηση των αναγκών ενός συγκεκριμένου τμήματος της αγοράς. Όμως, 

μία στρατηγική παροχής υπηρεσιών υψηλής ποικιλίας οδηγεί τελικά σε ένα 

ειδικό τύπο υπηρεσιών: τις προσαρμοσμένες. Από την άλλη πλευρά, οι 

πελάτες αναζητούν ενστικτωδώς την ποικιλία. Η περιέργεια, η τάση για 

μάθηση, εσωτερικές ανάγκες λόγω κορεσμού, το φυσικό ένστικτο της 

επιβίωσης, η αλλαγή των αναγκών ανά περιόδους (π.χ. ο οικογενειακός 

κύκλος), δυσαρέσκεια από συγκεκριμένους παροχείς υπηρεσιών ή τυχαίες 

περιστάσεις μπορούν να οδηγήσουν τους καταναλωτές σε συμπεριφορά 

αναζήτησης ποικιλίας υπηρεσιών.       

 

Αντί λοιπόν της παροχής υπηρεσιών προσαρμοσμένης ποικιλίας (customized 

variety), που φαίνεται ως φυσική επιλογή, το Σχεσιακό Μάρκετινγκ πρεσβεύει 

την προσαρμοσμένη πίστη (customized loyalty). Εδώ βρίσκουν έδαφος 

εφαρμογής 5 αρχές (Duboff and Sherer, 1997): 

1. Επικέντρωση σε ειδικές κατηγορίες πελατών (π.χ. τους περισσότερο 

κερδοφόρους),  

2. Επικέντρωση στη δημιουργία αξίας για τον πελάτη, όχι στη μείωση της 

τιμής για αύξηση της ανταγωνιστικότητας, 

3. Επικέντρωση στην οικοδόμηση πίστης, όχι απλά στη μείωση της 

διαφυγής πελατών, 

4. Συστηματικότητα στη διαμόρφωση προτεραιοτήτων βασισμένες στα 

Έσοδα ανά Επενδεδυμένα Κεφάλαια (ROI), και 

5. Δημιουργία κοινωνικών και ψυχολογικών δεσμών που ισορροπούνται 

από τις χρηματοοικονομικές απαιτήσεις για τη λειτουργία της 

επιχείρησης.  

 

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν μία επιχείρηση  

υπηρεσιών επενδύει είτε στην ποικιλία (ή διαποικίλιση) είτε στην πίστη, ώστε 
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να μη χάνεται το μέτρο και να μη δημιουργεί παρενέργειες στην καταναλωτική 

διάθεση των πελατών ή/και στη λειτουργία των επιχειρήσεων.             

 

 

3.3 Το Τρίγωνο Υπηρεσίας και οι σχετιζόμενες Στρατηγικές Επιλογές 

      Διαμόρφωσης της Οργανωτικής Δομής της Επιχείρησης 

 

Το Τρίγωνο Υπηρεσίας αποτελεί σχηματική απεικόνιση των σχέσεων μεταξύ 

των τριών παραγόντων του πυρήνα της υπηρεσίας. Το μοντέλο αυτό 

περιλαμβάνει: τους Καταναλωτές/Πελάτες (Κ), την Επιχείρηση (Ε) ή 

Οργάνωση και τους Παροχείς (Π). Τοποθετώντας αυτούς τους παράγοντες 

στις κορυφές ενός τριγώνου και διακρίνοντας τους δεσμούς μεταξύ τους σε 

χαλαρούς και ισχυρούς. Το μοντέλο αυτό έχει εφαρμογή σε όλες τις 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εκτός από εκείνη που βασίζεται 

αποκλειστικά σε έναν επαγγελματία. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει 

ξεχωριστή επιχειρηματική οντότητα από τον παροχέα των υπηρεσιών.  

Στο μοντέλο αυτό, η έννοια Επιχείρηση αντιπροσωπεύεται από τους μάνατζερ 

ή γενικά όλα τα επίπεδα διοίκησης και που φέρουν το φορτίο της ενίσχυσης 

της εταιρικής ταυτότητας.     

Οι Παροχείς είναι οι εργαζόμενοι, οι οποίοι έρχονται σε επαφή με τους 

πελάτες παρέχοντας στους τελευταίους τις υπηρεσίες που υποστηρίζει η 

επιχείρηση. Ο παροχέας μπορεί επίσης να είναι μία μηχανή ή 

αυτοματοποιημένη διαδικασία. Οι πελάτες είναι τα άτομα που αγοράζουν τις 

υπηρεσίες που προσφέρονται από την επιχείρηση μέσω των παροχέων.    

 

Το σχήμα 16 παρουσιάζει τέσσερις τρόπους διασύνδεσης μεταξύ των 

καταναλωτών – πελατών, μιας επιχείρησης (οργανισμού) και ενός παροχέα 

υπηρεσιών. Αυτό που είναι κοινό και στις τέσσερις παραλλαγές του μοντέλου 

Σχεσιακής ή Προσαρμοσμένης Υπηρεσίας (relationship service) είναι ένας 

ισχυρός δεσμός μεταξύ Καταναλωτών και Παροχέα (Gutek, Barbara A. and 

Theresa Welsh, 2000). 

Ο πρώτος τύπος Σχεσιακής Υπηρεσίας περιλαμβάνει ισχυρούς δεσμούς 

ανάμεσα και στους τρεις παράγοντες του τριγώνου. Παράδειγμα αυτής της 

δομής είναι μία επιχειρηματική δραστηριότητα στην οποία οι παροχείς 
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εργάζονται σε μία εταιρεία συμβούλων υψηλού κύρους. Οι πελάτες εκτιμούν 

τις στενές σχέσεις που διατηρούν με την επιχείρηση και αναπτύσσουν μία 

στενή εργασιακή σχέση με έναν συγκεκριμένο παροχέα υπηρεσιών. Είναι 

ένας καλός τύπος για την παροχή υπηρεσιών αλλά αφορά ένα μικρό αριθμό 

επιχειρήσεων. 
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                  Ισχυρός Δεσμός 

                  Χαλαρός Δεσμός 

                    
Σχήμα 16: Τύποι Σχεσιακής ή Προσαρμοσμένης Υπηρεσίας. (Gutek, Barbara A. and Theresa 

Welsh (2000), The Brave New Service Strategy: aligning Customer Relationships, Market 

Strategies, and Business Structures, Ch.3, AMACOM, New York) 

 

 

Ο δεύτερος τύπος βασίζεται σε ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα στον καταναλωτή 

και τον παροχέα, όπως επίσης ανάμεσα στον καταναλωτή και την επιχείρηση. 

Οι παροχείς έχουν αναπτύξει τις δεξιότητές τους στο χώρο εργασίας, όπως 

στην περίπτωση των τηλεφωνητριών, ή πιθανώς εργάζονται για ένα 

συνεταιρισμό στον οποίο δεν είναι εταίροι. Εδώ, ο πελάτης διατηρεί μία 

παράδοση συνεργασίας με την εταιρεία και επικοινωνεί με τον ίδιο παροχέα 

κάθε φορά. Στον τύπο αυτό, ο παροχέας ίσως παραιτηθεί από την επιχείρηση 

αναζητώντας καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες, αφήνοντας τον πελάτη να 

 77



αποφασίσει αν θα τον ακολουθήσει στο νέο χώρο εργασίας ή αν θα μείνει 

στην ίδια επιχείρηση. Χαρακτηριστικά παραδείγματα ενασχόλησης του 

παροχέα είναι τα επαγγέλματα του κομμωτή και του πωλητή σε μικρές 

επιχειρήσεις. 

Ο τρίτος τύπος Σχεσιακής ή Προσαρμοσμένης Υπηρεσίας περιλαμβάνει 

ισχυρούς δεσμούς μεταξύ Καταναλωτή – Παροχέα και Επιχείρησης – 

Παροχέα. Η επιχείρηση χαρακτηρίζεται από την παρουσία ενός Εξέχοντος 

Παροχέα (Star Provider), που συνήθως είναι ο ιδρυτής διαφημιστικού 

γραφείου, συμβουλευτικής επιχείρησης, επιχείρηση ερευνών αγοράς κτλ. Οι 

πελάτες συνδέονται με τον οργανισμό μέσω ισχυρών δεσμών με ένα 

συγκεκριμένο παροχέα, οι υπηρεσίες του οποίου τιμώνται ιδιαίτερα υψηλά.  

Ο τελευταίος τύπος της κατηγορίας αυτής περιλαμβάνει έναν ισχυρό δεσμό 

ανάμεσα στον καταναλωτή των υπηρεσιών και τον παροχέα, αλλά και οι δυο 

έχουν χαλαρό δεσμό με την επιχείρηση – οργανισμό. Αυτό είναι καλό για τους 

παροχείς, αλλά όχι για την επιχείρηση που διακινδυνεύει να απολέσει τόσο 

τους παροχείς όσο και τους πελάτες της. Τα ινστιτούτα ομορφιάς, στα οποία 

οι παροχείς ενοικιάζουν χώρο, ιατροί ή φυσιοθεραπευτές που μοιράζονται μία 

τεχνική και δικηγόροι που επιχειρούν στο ίδιο γραφείο ικανοποιούν αυτό το 

μοντέλο. Εδώ υπάρχει μία σταθερή εναλλαγή παροχέων και πελατών, με τους 

πελάτες να ακολουθούν τους παροχείς των υπηρεσιών όταν μετακινούνται σε 

άλλη επιχείρηση ή γραφείο. Αφορά μία επιχειρηματική δραστηριότητα κατά 

την οποία ο οργανισμός λειτουργεί ουσιαστικά μόνο ως μέσο για την 

επικοινωνία των καταναλωτών με τους παροχείς.  

 

Το σχήμα 17 παρουσιάζει τους τέσσερις τρόπους με τους οποίους οι τρεις 

παράγοντες του τριγώνου υπηρεσίας μπορούν να συνδεθούν στην 

περίπτωση των Τυποποιημένων Υπηρεσιών (Service Encounter). Το κοινό 

χαρακτηριστικό όλων των τύπων αυτού του είδους είναι ο χαλαρός δεσμός 

μεταξύ καταναλωτών και παροχέων. Τα δύο πρώτα μοντέλα χαρακτηρίζονται 

από έναν ισχυρό δεσμό μεταξύ καταναλωτών και επιχείρησης: Ο πελάτης 

είναι πιστός στην επιχείρηση. Αυτοί οι τύποι τυποποιημένων υπηρεσιών 

αποκαλούνται Ψευδο-σχέσεις ή Ενισχυμένες Τυποποιημένες Υπηρεσίες. Η 

διαφορά ανάμεσα στις Ψευδο-σχέσεις (ΨΣ) και στις Ενισχυμένες Τυποιημένες 
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Υπηρεσίες (ΕΤΥ) έγκειται στον τρόπο που η επιχείρηση προσπαθεί να 

οικοδομήσει τον ισχυρό δεσμό καταναλωτών – οργανισμού.  

Το πρώτο μοντέλο (Gutek and Welsh, 2000) περιγράφει κάθε επιχείρηση 

τυποποιημένων υπηρεσιών που χαρακτηρίζεται τόσο από την ύπαρξη πιστών 

εργαζομένων, όσο και πιστών πελατών. Ο οργανισμός παρέχει καλά 

σχεδιασμένες διεργασίες στον παροχέα για την αλληλεπίδρασή του με τον 

πελάτη. Αυτό ίσως περιγράφει μία μία υψηλού επιπέδου ξενοδοχειακή 

αλυσίδα, όπου τόσο η receptionist στην υποδοχή όσο και ο πελάτης που 

εισέρχεται στο ξενοδοχείο αισθάνονται ότι η διεργασία λειτουργεί 

ικανοποιητικά. 

 

Κ Κ Κ Κ Π Π Π Π 
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                     Ισχυρός Δεσμός 

                     Χαλαρός Δεσμός 

                    
Σχήμα 17: Τύποι Ενισχυμένων Τυποποιημένων Υπηρεσιών. (Gutek, Barbara A. and Theresa 

Welsh (2000), The Brave New Service Strategy: aligning Customer Relationships, Market 

Strategies, and Business Structures, Ch.3, AMACOM, New York) 

 

 

Το δεύτερο μοντέλο αφορά επιχειρηματικές δραστηριότητες που οι εναλλαγές 

στο προσωπικό είναι συχνές, είναι δηλαδή σύνηθες στον κλάδο των 

υπηρεσιών. Τα εστιατόρια γρήγορης εξυπηρέτησης και τα περισσότερα 

καταστήματα λιανικής προσαρμόζονται σε αυτό το μοντέλο. Ο οργανισμός 

διατηρεί την πίστη πελατών μέσω ανταγωνιστικής τιμολόγησης και 

διεργασιών που μπορούν να διδαχθούν γρήγορα σε νέους εργαζομένους. 

Ο επόμενος τύπος αυτής της κατηγορίας διαθέτει ένα χαλαρό δεσμό 

καταναλωτή – επιχείρησης. Με αυτό περιγράφονται νεοϊδρυθείσες 
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επιχειρήσεις ή τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις που πωλούν ειδικές υπηρεσίες. 

Στην τελευταία περίπτωση οι πελάτες συγχέονται από πολλές παρόμοιες 

προσφορές, αλλά οι παροχείς τείνουν να παραμένουν στην επιχείρηση.  

Το τελευταίο μοντέλο χαρακτηρίζεται από χαλαρούς δεσμούς μόνο, και 

περιγράφει επιχειρήσεις τυποποιημένων υπηρεσιών που δεν εργάζονται 

αρκετά και συστηματικά για επαναλαμβανόμενες αγορές υπηρεσιών από τους 

πελάτες και ταυτόχρονα η εναλλαγή των εργαζομένων στις διάφορες θέσεις 

εργασίας είναι πολύ συχνή. Αυτό το μοντέλο συναντάται σε υπηρεσίες που 

είναι γρήγορες και χαμηλού κόστους όπως π.χ. ένα περίπτερο σε διεθνές 

αεροδρόμιο.  

 

Όπως είπαμε, η βασική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες μοντέλων των 

σχημάτων 16 και 17 είναι ότι στην περίπτωση των τυποποιημένων 

υπηρεσιών υπάρχει πάντα ένας χαλαρός δεσμός μεταξύ καταναλωτή και 

παροχέα. Οι οργανισμοί αυτοί αποζημιώνουν το κοινό τους παρέχοντας στους 

πελάτες τους άνεση, αξιοπιστία και χαμηλό κόστος. Ένας ισχυρός δεσμός 

μεταξύ καταναλωτών και επιχείρησης σημαίνει ότι ο οργανισμός έχει 

οικοδομήσει πελατειακή πίστη.            

 

 

3.3.1 Ψευδο-Σχέσεις (ΨΣ) και Ενισχυμένες Τυποποιημένες Υπηρεσίες (ΕΤΥ) 

 

Στις Ψευδο-σχέσεις (ΨΣ) γίνεται προσπάθεια αντιγραφής κάποιων ποιοτικών 

χαρακτηριστικών Σχεσιακής Υπηρεσίας που δε συμβαίνουν κανονικά σε 

Τυποποιημένες Υπηρεσίες. Εννοούμε την προσπάθεια να δημιουργηθεί 

οικειότητα με τους εργαζομένους να χαμογελούν στους πελάτες ή να τους 

αποκαλούν με το μικρό τους όνομα. Η στρατηγική αυτή επικεντρώνεται στην 

προσπάθεια παρακίνησης των ανθρώπων να συμπεριφέρονται σαν να ζούνε 

σε μία σχέση (Gutek, 1995).  

 

Στις Ενισχυμένες Τυποποιημένες Υπηρεσίες, η επιχείρηση στηρίζεται στη 

δυναμική που εμπεριέχει αυτός ο τύπος, και σε χαρακτηριστικά όπως ώρες 

και χρόνοι εξυπηρέτησης, μη αναγκαιότητα για προγραμματισμό 

συναντήσεων, χαμηλό κόστος. Βασική προϋπόθεση επιτυχίας είναι να 
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γνωστοποιηθούν τα πλεονεκτήματα αυτά στους πελάτες. Δεύτερον, οι ΕΤΥ 

μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα επιτυχείς παρέχοντας τις υπηρεσίες σε 

ένα μοναδικό περιβάλλον και/ή μέσω διεργασιών που είναι αποδεδειγμένα 

αποτελεσματικές στο πελατειακό δυναμικό, οικοδομώντας πίστη σήματος 

(brand loyalty) (Gutek and Welsh, 2000).  

 

Η μέθοδος ΨΣ δεν είναι και η καλύτερη (Gutek, 1995) διότι η εξάρτηση 

ολόκληρης της ανταγωνιστικής στρατηγικής  στην ελπίδα ότι οι παροχείς 

(παλιοί και νέοι) είναι φιλικοί ή εξαναγκάζοντάς τους να δρουν φιλικά δεν είναι 

ό,τι πιο έξυπνο. Η ουσιαστική αδυναμία του μοντέλου των Ψευδο-Σχέσεων 

στις τυποποιημένες υπηρεσίες, είναι η ψευδο-ποιότητά τους, το γεγονός 

δηλαδή ότι οι πελάτες αλληλεπιδρούν με ένα οργανισμό και όχι με ένα 

πρόσωπο. Οι ΨΣ προσπαθούν να διορθώσουν αυτό το πρόβλημα 

στοχεύοντας σε λάθος αντικείμενα. Προσπαθούν να αναδημιουργήσουν τα 

στοιχεία μίας σχεσιακής υπηρεσίας, που όμως δε μπορούν να υπάρξουν σε 

μία οργανωτική δομή τυποποιημένης υπηρεσίας. Μάλιστα, σε αυτή την 

προσπάθεια γίνεται εκτεταμένη συγκέντρωση προσωπικών και 

καταναλωτικών δεδομένων των πελατών για να εφαρμοστεί το λεγόμενο 

«Σχεσιακό Μάρκετινγκ» (Relationship Marketing). Αυτή η στρατηγική που 

προτάθηκε και υποστηρίχθηκε θερμά από τους Don Peppers και Martha 

Rogers (1969), βοηθά στην αποθήκευση δεδομένων όπως τόπος αγοράς, 

χρόνος αγοράς, τρόπος πληρωμής και πολλά προσωπικά και οικογενειακά 

στοιχεία. Η χρήση των στοιχείων που αναφέραμε μπορεί να αποδειχτεί πολύ 

χρήσιμη για τον προσδιορισμό τάσεων και την ανάλυση των προτιμήσεων 

των καταναλωτών. Αυτό, όμως, δεν είναι ταυτόσημο με τη χρήση των 

στοιχείων για να γίνουν υποθέσεις σχετικά με τις μελλοντικές αγορές των 

πελατών. 

 

Από την άλλη πλευρά, οι ΕΤΥ μπορούν να πάρουν τις εξής δύο μορφές 

(Gutek and Welsh, 2000): 

1) Ο καταναλωτής είναι οικείος με τον οργανισμό υπηρεσιών μέσω 

προηγούμενων διεργασιών, διαφήμισης ή της φήμης που έχει 

δημιουργήσει η επιχείρηση.  
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2) Ο οργανισμός διατηρεί πληροφορίες για προηγούμενες αγορές των 

πελατών και χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα για να κάνει καλύτερη 

(ταχύτερη ή πιο αργή και απολαυστική) την εμπειρία που 

προσλαμβάνουν, και υπάρχει πρόβλεψη για προσφορά προγραμμάτων 

ανταμοιβής για τους περισσότερο συχνούς από αυτούς. 

 

Από έρευνες (Gutek et al., 1998) προκύπτει ότι οι πελάτες είναι δυνατό να 

εμπιστευτούν μία επιχείρηση ΕΤΥ. Ενώ δηλαδή η εμπιστοσύνη αναπτύσσεται 

φυσιολογικά σε Σχεσιακές Υπηρεσίες, οι επιχειρήσεις ΕΤΥ μπορούν και 

πρέπει να οικοδομήσουν κλίμα εμπιστοσύνης με τους πελάτες τους, 

προσφέροντάς τους επαναλαμβανόμενες θετικές εμπειρίες. 

 

Ένα άλλο σημείο στο οποίο μπορεί να ανταγωνιστούν οι επιχειρήσεις ΕΤΥ με 

τις επιχειρήσεις Σχεσιακών Υπηρεσιών (ΣΥ) είναι η παροχή ευκολιών. Οι ΕΤΥ 

πρέπει να είναι διαθέσιμες χρονικά κατά το μέγιστο δυνατό και οι διεργασίες 

να είναι σχεδιασμένες για ελάχιστους χρόνους αναμονής. Αυτό είναι ένα 

πραγματικό πλεονέκτημα που οι παροχείς ΣΥ δεν μπορούν να προσφέρουν 

(Woolf, 1998).  

 

Επίσης, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η διαφορά μεταξύ προσαρμοσμένης 

και προσωποποιημένης υπηρεσίας. Οι τυποποιημένες υπηρεσίες δεν είναι 

προσωπικές, και για αυτό η επιμονή στη χρήση των ονομάτων των πελατών ή 

η προσπάθεια να «φορτωθούν» με αγορές προϊόντων, κάνοντας το 

προσωπικό υποθέσεις από περιορισμένες και ελλιπείς πληροφορίες, δε 

βοηθά στην οικοδόμηση πελατειακής πίστης. Και το πιο σημαντικό: Δεν 

πρέπει να αναλαμβάνεται οποιαδήποτε δέσμευση έναντι των πελατών, 

παρόντων και δυνητικών, αν αυτή δεν είναι δυνατό να τηρηθεί (Gutek, and 

Welsh, 2000). 

 

Οι επιτυχημένες επιχειρήσεις ΕΤΥ καθιερώνουν ένα θέμα (theme), το οποίο 

έχει παγκόσμιο χαρακτήρα και αντίκτυπο. Το επιχειρηματικό μοντέλο αυτό των 

επιχειρήσεων είναι μοναδικό και διαφορετικό από αυτό των ανταγωνιστών 

τους. Όταν παρατηρηθεί ότι το μοντέλο που εισάγεται σε μία αγορά γίνεται 

αποδεκτό από τους καταναλωτές, τότε το επαναλαμβάνουν σε πολλές 
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διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Το επιχειρηματικό θέμα δε χρειάζεται να 

υπάρχει στην πραγματικότητα, απλά να έχει αντίκτυπο στο καταναλωτικό 

κοινό. Έτσι πολλές επιχειρήσεις μιμούνται ρομαντικές περιόδους του 

παρελθόντος, αναπαράγουν μυθικές παραστάσεις ή μέρη που δεν υπάρχουν.  

Η ομοιογένεια των αλυσίδων επιχειρήσεων υπηρεσιών είναι πολύ σημαντική 

στην οικοδόμηση πίστης, εκτός της μοναδικότητας που πρέπει να υπάρχει 

στο μοντέλο παροχής υπηρεσιών. Η οικειότητα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

οικοδομεί ένα επίπεδο άνεσης για τον πελάτη και καθορίζει τις προσδοκίες. Η 

προσδοκία μίας γνώριμης εμπειρίας, που αποτελείται από χαρακτηριστικές 

ενέργειες, εικόνες και αντικείμενα από την πλευρά της επιχείρησης, οδηγεί 

τους πελάτες στην επανάληψη της επίσκεψής τους στο μέλλον σε ένα από τα 

καταστήματα που φέρουν την ίδια επωνυμία (Gutek, 1995).  

 

Η δομή των τυποποιημένων υπηρεσιών δε σημαίνει, απαραίτητα, κατώτερη 

ποιότητα για τους πελάτες. Οι επιχειρήσεις που αναπτύσσονται σε αλυσίδες 

πετυχαίνουν αρκετές φορές, διότι προσφέρουν κάτι καλύτερο από τις 

ανεξάρτητες επιχειρήσεις. Τέτοιο παράδειγμα σε όλο τον κόσμο είναι η 

αλυσίδα καφετεριών Starbucks. Η ιδέα να ανοίξει ένα κατάστημα που πουλάει 

καφέδες φαίνεται εξαρχής κακή, αφού γενικά υπάρχουν αμέτρητα καφενεία, 

εστιατόρια και καφετέριες και αυτόματοι πωλητές σχεδόν παντού. Όμως η 

Starbucks προσφέρει κάτι περισσότερο από ένα πλαστικό ποτήρι καφέ.  

Πολλές διαφορετικές γεύσεις καφέδων σε ένα ευχάριστο περιβάλλον με 

εξυπηρετικό προσωπικό είναι το μοντέλο που προσελκύει τους καταναλωτές 

για επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε ένα κατάστημα Starbucks σε κάθε 

γωνιά του πλανήτη (Gutek and Welsh, 2000).  

 

Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις τυποποιημένων υπηρεσιών  δεν αισθάνονται 

γενικά το ίδιο πάθος για τη δουλειά τους όπως οι παροχείς στο μοντέλο των 

Σχεσιακών Υπηρεσιών. Συνήθως, οι εργαζόμενοι δουλεύουν μία συνηθισμένη 

βάρδια για λίγα χρήματα. Είναι μία δουλειά και όχι ένα επάγγελμα που απαιτεί 

δέσμευση. Η ίδια η εργασία μπορεί να σημαίνει λίγα για τους εργαζομένους, 

ειδικά αν εργάζονται σε μία επιχείρηση που τους θεωρεί εύκολα 

αντικαταστάσιμους, όπως τα ανταλλακτικά μηχανών (Schneider and Bowen, 

1995).        
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Πολλές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών στην προσπάθειά τους να 

καταπολεμήσουν την απάθεια των εργαζομένων, οργανώνουν εκπαιδευτικά 

προγράμματα, ώστε να τους καταστήσουν περισσότερο προσαρμοσμένους 

στους πελάτες. Τα προγράμματα αυτά επικεντρώνονται στην παρακίνηση των 

εργαζομένων να συμπεριφέρονται και να δείχνουν ότι νοιάζονται για τους 

πελάτες, είτε το εννοούν είτε όχι. 

Όμως έρευνες αποδεικνύουν (Rafaeli and Sutton, 1999) ότι όταν οι πελάτες 

είναι βιαστικοί ή/και το κατάστημα έχει πολύ κόσμο, τότε δεν ενδιαφέρονται 

καθόλου αν ο υπάλληλος χαμογελά ή αν είχε μία κουβέντα μαζί τους. Στην 

περίπτωση που οι καταναλωτές έχουν αρκετό διαθέσιμο χρόνο, τότε οι 

πελάτες αξιολογούν την υπηρεσία καλύτερα όταν οι παροχείς χαμογελούν και 

αναπτύσσουν συζητήσεις μαζί τους.  

 

Οι παροχείς σχεσιακών υπηρεσιών, έχουν την ελευθερία να χρησιμοποιούν 

αρκετούς διαφορετικούς τρόπους μέχρι να καταλήξουν στον ιδανικό, κάτι το 

οποίο δε μπορούν να κάνουν οι παροχείς τυποποιημένων υπηρεσιών. Επειδή 

οι τελευταίοι εκπαιδεύονται ώστε να συμπεριφέρονται σε όλους τους πελάτες 

κατά τον ίδιο τρόπο, ίσως έχουν μεγαλύτερες δυσκολίες στην αντιμετώπιση 

ουσιαστικών διαφορών στη συμπεριφορά και στυλ των πελατών, που βέβαια 

δε μπορούν να ελέγξουν. 

Αντί λοιπόν να προσφέρονται στους εργαζομένους μαθήματα παροχής καλών 

υπηρεσιών, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να τους δώσουν πραγματικά κίνητρα 

για να εκτιμούν τη δουλειά τους. Τα κίνητρα αυτά θα πρέπει να έχουν τη 

μορφή καλής αμοιβής, ασφάλισης και συμπληρωματικών αποδοχών υψηλής 

απόδοσης. Παρέχοντας επιπλέον βοηθήματα όπως φροντίδα για τα παιδιά 

και μεταφορά τους, που είναι ένα συχνό πρόβλημα για χαμηλά αμειβόμενους 

υπαλλήλους, τότε αναπτύσσουν περισσότερη καλή πίστη από οποιαδήποτε 

εκπαίδευση «χαμόγελου». Η εκπαίδευση θα πρέπει να στοχεύει στην 

καλύτερη δυνατή απόδοση των εργαζομένων από τεχνικής άποψης, δίνοντάς 

τους παράλληλα πρόσβαση στην πληροφόρηση που είναι αναγκαία για να 

εξυπηρετήσουν καλύτερα τους πελάτες (Gutek, et al., 1998).          

Για παράδειγμα, η Carole Presley, αντιπρόεδρος μάρκετινγκ στη Federal 

Express, πιστεύει ότι δε μπορεί κάποιος να εκβιάσει από τους εργαζομένους 
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την καταβολή επιπλέον προσπάθειας στην εργασία τους. Το μόνο που μπορεί 

να αποδειχθεί χρήσιμο είναι να υπάρχουν οι συνθήκες ώστε οι εργαζόμενοι να 

αγαπούν τη δουλειά που κάνουν. Ειδικότερα τονίζει ότι «κάθε εργαζόμενος 

υποχρεώνει τον εαυτό του σε ένα επίπεδο υποχρεωτικής προσπάθειας 

επειδή αποδέχθηκε την εργασία που του προτάθηκε ή που ζήτησε. Αυτό είναι 

το αντάλλαγμα που μπορεί να αναμένει ο εργοδότης για τους μισθούς που 

πληρώνει. Αν όμως ο εργαζόμενος παρακινηθεί, δεσμευθεί και νιώσει ότι 

αποτελεί μέρος κάτι πολύ σημαντικού, τότε θα καταβάλει την πολυπόθητη, 

από τον εργοδότη, επιπλέον προσπάθεια ως αποτέλεσμα της πίστης του 

στον οργανισμό που εργάζεται» (Albrecht, 1992).   

3.4 Παροχείς Γενικών Υπηρεσιών (ΠΓΥ) έναντι Παροχέων Περιορισμένων 

      Υπηρεσιών (ΠΠΥ) 

 

Η ανάπτυξη και παροχή περιορισμένων αγαθών αποτελεί μία ανταγωνιστική 

στρατηγική που αναπτύχθηκε παλαιότερα στο βιομηχανικό κλάδο και που τα 

τελευταία 15 χρόνια έκανε αισθητή την παρουσία της και στον κλάδο των 

υπηρεσιών. Οι Παροχείς Περιορισμένων Υπηρεσιών (ΠΠΥ) επικεντρώνουν 

είτε σε ένα ειδικό και επιλεγμένο εύρος υπηρεσιών ή σε ένα ειδικό τμήμα της 

αγοράς. Η οργάνωση των επιχειρήσεων ΠΠΥ είναι λιγότερο πολύπλοκη από 

τις αντίστοιχες ΠΓΥ και πιο αφοσιωμένη στις δραστηριότητές της  (Edgett, 

1994) .  

Οι τύποι επιχειρήσεων ΠΠΥ είναι οι εξής: 

1) ΠΠΥ καθοδηγούμενες από τη φύση του παρεχόμενου «προϊόντος», 

2) ΠΠΥ καθοδηγούμενες από τη ζήτηση. 

 

Και οι δυο τύποι επιχειρήσεων ΠΠΥ επιδιώκουν να κερδίσουν μερίδια αγοράς 

από τις επιχειρήσεις ΠΓΥ, βλέπε Σχήμα 18. Η οργάνωση που καθοδηγείται 

από τη φύση του «προϊόντος» εκκινεί από την επικέντρωση στις παρεχόμενες 

υπηρεσίες. Απασχολείται με τον ορισμό ενός ειδικού εύρους παρεχόμενων 

υπηρεσιών, από τεχνικής άποψης, προσφέροντας απλές και/ή τυποποιημένες 

υπηρεσίες και επικεντρώνοντας στα χαρακτηριστικά τους. Η πελατειακή αξία 

δημιουργείται μέσω χαμηλής τιμής και οργάνωσης Ενισχυμένων 

Τυποποιημένων Υπηρεσιών. Τυπικά, αυτή η κατηγορία επιχειρήσεων ΠΠΥ 
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βασίζονται στο κόστος και εφαρμόζουν ένα πλαίσιο μάρκετινγκ «ώθησης» 

(push concept) για να εισάγουν τις υπηρεσίες τους στην αγορά.  

Ο άλλος τύπος επιχειρήσεων ΠΠΥ επικεντρώνει στις ανάγκες των πελατών. 

Παρέχουν ένα συνδυασμό προσαρμοσμένων και τυποποιημένων υπηρεσιών 

για να ικανοποιήσουν τις ιδιαίτερες ανάγκες της καλά ορισμένης ομάδας 

στόχου. Αυτή είναι η συνέπεια της δραστηριοποίησής τους που καθοδηγείται 

από την αγορά και τις ανάγκες της συντελώντας σε ένα πλαίσιο μάρκετινγκ 

«έλξης» (pull concept) (Kasper et al., 1999).     

 

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ήδη σε διάφορους κλάδους των 

υπηρεσιών, οι οποίες προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε ένα 

μεγάλο εύρος πελατών (πολλά τμήματα αγοράς), θα πρέπει να 

προβληματιστούν για τις στρατηγικές τους επιλογές. Μπορούν είτε να 

ακολουθήσουν την τακτική των ΠΠΥ, και να εκκινήσουν οι ίδιες μία 

εξειδικευμένη δραστηριότητα ή να βελτιώσουν τις υπάρχουσες. Στη δεύτερη 

περίπτωση θα πρέπει να εξεταστούν τα λειτουργικά κόστη, οι σχέσεις στον 

επιχειρησιακό χώρο, οι διεργασίες και η εφοδιαστική αλυσίδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

  
Σχήμα 18: Ανταγωνισμός ΠΠΥ έναντι ΠΓΥ. (Kasper, Hans, Helsdingen, van, Piet, and 

Wouter de Vries jr (1999), Services Marketing Management, An International Perspective, 

John Wiley & Sons, Chichester, England) 
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Εδραιωμένες αεροπορικές εταιρείες όπως η British Airways και η Delta 

Airlines έχουν να αντιμετωπίσουν διπλή πρόκληση από νεοεισερχόμενους 

παίκτες στη συγκεκριμένη αγορά των μεταφορών. Πρώτον, ανταγωνισμός 

από εταιρείες όπως η Virgin, Easy Jet, και η Southwest Airlines 

(Kippenberger, 1998) που παρέχουν υπηρεσίες χαμηλού κόστους. Δεύτερον, 

αεροπορικές εταιρείες μισθώσεων (charter) που παρέχουν προσαρμοσμένες 

αεροπορικές υπηρεσίες για επαγγελματικά ταξίδια και εκδρομές κινήτρων 

(π.χ. επιβράβευση προσωπικού και πωλητών κάθε είδους επιχειρήσεων) 

(Kippenberger, 1998).  

Το ίδιο ισχύει και για παγκόσμιες τράπεζες όπως η Citibank και η HSBC που 

έχουν να αντιμετωπίσουν παροχείς χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με 

επίκεντρο ένα πολύ περιορισμένο εύρος προϊόντων, π.χ. επενδύσεις 

αμοιβαίων κεφαλαίων. Η απειλή αυτή είναι ιδιαίτερη ανταγωνιστική και επειδή 

συνίσταται από πολλούς διαφορετικούς παίκτες ανεξαρτήτου μεγέθους, δε 

μπορεί να αντιμετωπιστεί εύκολα (Devlin and Ennew, 1997)).  
 

 

3.5 Συμπεράσματα – Συζήτηση 3ου Κεφαλαίου 

Η ανταγωνιστική στρατηγική στον κλάδο των υπηρεσιών βασίζεται στους 

διάφορους τρόπους διαχείρισης των δεσμών μεταξύ των τριών παραγόντων 

του τριγώνου υπηρεσίας, δηλαδή τον Πελάτη, την Οργάνωση (Επιχείρηση) 

και τον Παροχέα. Είναι σημαντικό να αποδίδεται ίση σημασία στη 

διαμόρφωση και των τριών παραπάνω σχέσεων για να ανταγωνιστεί η 

Επιχείρηση στον κλάδο δραστηριοποίησης από θέση ισχύος.  

 

Ο δεσμός της Επιχείρησης με τους πελάτες, που μπορεί να είναι ισχυρός ή 

χαλαρός, επηρεάζεται αποφασιστικά από το ρόλο της ποιότητας και του 

κόστους κτήσης της υπηρεσίας. Η ξεκάθαρη τοποθέτηση της επιχείρησης 

παροχής υπηρεσιών στην αγορά είναι εφικτή όταν επιλέγεται συνειδητά μία 

από τις βασικές στρατηγικές επιλογές του Heskett (1986) και με την 

υποστήριξη αυτών με αντίστοιχες στρατηγικές στους δεσμούς Παροχέα – 

Πελάτη και Επιχείρησης – Παροχέα. 
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Σε κάθε περίπτωση, πρωταρχικό μέλημα της Διοίκησης θα πρέπει να είναι η 

συνεχής ενδυνάμωση των δεσμών της Επιχείρησης τόσο με τους παροχείς (ή 

εργαζομένους) όσο και με τους πελάτες. Αυτό ισχύει κατά κόρον στις 

επιχειρήσεις τυποποιημένων υπηρεσιών, στις οποίες οι άνθρωποι που 

διαχειρίζονται την επιχείρηση δεν ταυτίζονται με τους παροχείς των 

υπηρεσιών, όπως συμβαίνει στο σχεσιακό μοντέλο. 

 

Όταν το ζητούμενο από τους διοικούντες της επιχείρησης είναι: 

α)  η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών από τους παροχείς, και  

β) η καλλιέργεια θετικής προφορικής επικοινωνίας (positive word-of-mouth) 

ανάμεσα στους υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες αλλά και ανάμεσα στους 

πελάτες και στους παροχείς των υπηρεσιών, 

 

τότε χρέος της Διοίκησης είναι να επιδιώκει ισχυρούς συνεκτικούς δεσμούς με 

τους παροχείς, βελτιώνοντας τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων. Η 

θετική ενέργεια της ικανοποίησης των παροχέων από την εργασία τους περνά 

και στις σχέσεις τους με τους πελάτες. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι «στιγμές 

αλήθειας», για τις υπηρεσίες που παρέχονται, είναι θετικές και ενισχύουν την 

αξία της επιχείρησης (φήμη και πελατεία), άρα και την ανταγωνιστικότητά της 

στην αγορά.               
 

Στο επόμενο κεφάλαιο αναπτύσσονται στρατηγικές τρίτου επιπέδου και 

προτείνονται τακτικές που μπορούν να στηρίξουν λειτουργικά τις στρατηγικές 

πρώτου και δεύτερου επιπέδου.  
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4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  

 

4.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο 3 αναλύθηκαν οι μορφές με τις οποίες οι επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών μπορούν να ανταγωνιστούν στον κλάδο δραστηριοποίησής τους, 

εφαρμόζοντας τις κατάλληλες ανταγωνιστικές στρατηγικές.   

 

Οι στρατηγικές λειτουργικού επιπέδου στοχεύουν στην πραγμάτωση των 

στρατηγικών επιπέδων 1 και 2, μετατρέποντας τις γενικές στρατηγικές αρχές 

σε συστηματοποιημένες ενέργειες που διατρέχουν όλα τα επίπεδα διοίκησης. 

Οι στρατηγικές σε αυτό το επίπεδο μπορούν να εφαρμοστούν τόσο στις 

τυποποιημένες όσο και στις σχεσιακές υπηρεσίες, με μία διαφορά: επειδή η 

οπτική γωνία του παροχέα των υπηρεσιών είναι διαφορετική στους δύο 

αυτούς τύπους υπηρεσιών απαιτούνται διαφορετικές τακτικές για την επιτυχή 

εφαρμογή τους.   

 

Όπως αναφέραμε στο κεφάλαιο 2, ο Len Berry (1995), στο βιβλίο του “On 

Great Service” καθορίζει το πλαίσιο για την παροχή εξαιρετικών υπηρεσιών. 

Αναφέρει ότι η επιχείρηση υπηρεσιών πρέπει: 

• να αναπτύξει δεξιότητες στην ηγεσία των υπηρεσιών, 

• να διαμορφώσει ένα σύστημα πληροφόρησης για την ποιότητα, 

 91



• να δημιουργήσει μία συμπαγή στρατηγική στηριζόμενη στις 4 αρχές για 

παροχή εξαιρετικών υπηρεσιών που είναι η Αξιοπιστία (Reliability), η 

Έκπληξη (Surprise), η Ανάκτηση (Recovery), και η Δικαιοσύνη 

(Fairness). 

 
 
Η παραπάνω προσέγγιση θα αποτελέσουν τις βασικές αρχές ανάπτυξης των 

στρατηγικών λειτουργικού επιπέδου.  

 

 

4.2 Ανθρώπινο Δυναμικό και Οργάνωση 

Η παροχή των υπηρεσιών, στον τριτογενή κλάδο της οικονομίας, 

πραγματοποιείται κυρίως από ανθρώπους και όχι από μηχανές. Αυτό 

σημαίνει ότι το απασχολούμενο προσωπικό είναι δυνατό να στηρίξει την 

υπηρεσία και να αποτελέσει παράγοντα επιτυχίας, όπως επίσης μπορεί να 

δημιουργήσει προβλήματα και συνθήκες αποσύνθεσης της επιχείρησης 

(Webster, 1992). Διακρίνονται τέσσερις τύποι εργαζομένων, στις επιχειρήσεις 

υπηρεσιών, έχοντας αυξανόμενη επαφή με τους πελάτες από τον πρώτο 

προς τον τελευταίο τύπο (Judd, 1987): 

 

1. Απομονωμένοι. Άνθρωποι των υποστηρικτικών λειτουργιών της 

επιχείρησης που δε συνδέονται με το μάρκετινγκ και το σχεδιασμό του, 

π.χ. προμήθειες, λογιστήριο κτλ. 

2. Επιδραστικοί. Άνθρωποι των τμημάτων Μάρκετινγκ, Έρευνας & 

Ανάπτυξης, οι οποίοι προσδιορίζουν τις στρατηγικές μάρκετινγκ,  

πρώτου και δευτέρου επιπέδου, της επιχείρησης. 

3. Τροποποιούντες. Άνθρωποι όπως receptionists και 

τηλεφωνητές/τριες, που συχνά έχουν προσωπική επαφή με τους 

πελάτες σε καθημερινές δραστηριότητες, πρέπει να γνωρίζουν τις 

προσδοκίες των πελατών και τις διαδικασίες – κανόνες της 

επιχείρησης. Δεν εμπλέκονται ιδιαίτερα στο σχεδιασμό του μάρκετινγκ. 

4. Επικοινωνούντες. Άνθρωποι που συναντώνται συχνά με πελάτες 

(πωλήσεις, υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών κτλ.) που 
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δραστηριοποιούνται στο μάρκετινγκ, ή στις πωλήσεις και στο 

σχεδιασμό του μάρκετινγκ.      
  

Οι τροποποιούντες και οι επικοινωνούντες έχουν σαφή εξωτερικό 

προσανατολισμό στην αγορά, ενώ οι απομονωμένοι σαφή εσωτερικό 

προσανατολισμό. Οι επιδραστικοί δύνανται να εκδηλώνουν και τους δύο 

προσανατολισμούς, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν άποψη για το 

περιβάλλον που δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Διαφορετικά δεν είναι σε 

θέση να καθοδηγήσουν και να σχεδιάσουν τη στρατηγική μάρκετινγκ (Grant, 

1991). 

Λόγω της εξαιρετικής σημαντικότητας της αποτελεσματικής διοίκησης και 

οργάνωσης του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων παροχής 

υπηρεσιών, θα ασχοληθούμε στη συνέχεια με τη δράση της ηγεσίας και τα 

αποτελέσματα που μπορεί να επιφέρει.  

4.2.1  Η δράση της ηγεσίας στις επιχειρήσεις του κλάδου υπηρεσιών 

Η σημαντικότητα της ύπαρξης μίας τουλάχιστο ηγετικής μορφής στην 

επιχείρηση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαμόρφωση μίας ξεκάθαρης 

πορείας της στο σύγχρονο πολύπλοκο επιχειρηματικό περιβάλλον. Αν είναι 

δυνατή η ανάπτυξη ηγετών εντός της επιχείρησης σε όλα τα επίπεδα 

διοίκησής της (ανώτερο, μέσο, κατώτερο) τότε τα οφέλη θα είναι 

πολλαπλάσια.  

 

Τόσο στις σχεσιακές υπηρεσίες που στηρίζονται σε ολιγάριθμους 

επαγγελματίες, όσο και στις τυποποιημένες που προσφέρουν υπηρεσίες 

μέσω υπαλλήλων-παροχέων, η αξία της ενθάρρυνσης των ηγετικών 

προσωπικοτήτων και η ενδυνάμωση των ικανοτήτων τους είναι καταλυτική για 

την πλήρωση των στόχων των επιχειρήσεων (Gutek and Welsh, 2000).  

 

Ένα κεντρικό θέμα στις διάφορες αναφορές περί «ενδυνάμωσης» της 

επιχειρησιακής οργάνωσης είναι η απόδοση εξουσίας για τη λήψη 

αποφάσεων στους εργαζομένους, ώστε να αντιμετωπίζουν καταστάσεις και 

προβλήματα που προκύπτουν στην εργασία τους, χωρίς να αναζητούν σε 

πρώτη φάση την έγκριση των προϊσταμένων. Σε αυτή την περίπτωση οι 

εργαζόμενοι πρέπει να κινητροποιούνται από μόνοι τους, όντας σε θέση να 
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κατανοούν  και να επιλύουν τα προβλήματα που προκύπτουν. Η έμφαση στην 

ενδυνάμωση του προσωπικού εγείρει και το θέμα της σημαντικότητας της 

προς-τα-άνω επικοινωνίας και όχι μόνο της προς-τα-κάτω.  

Τα αποτελέσματα της προς-τα-άνω επικοινωνίας είναι η υψηλότερη 

κινητροποίηση και δέσμευση των εργαζομένων. Για να διευκολυνθεί η πορεία 

προς αυτά τα αποτελέσματα, θα πρέπει η οργανωτική δομή να είναι όσο πιο 

επίπεδη γίνεται και η οργάνωση το δυνατό πιο ανεπίσημη (Swartz, Bowen 

and Brown, 1992).  

Επίσης έρευνες (Helgesen, 1990) έχουν δείξει ότι το φύλο διαδραματίζει πολύ 

σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα της ηγεσίας. Το στυλ ηγεσίας θα 

πρέπει να έχει «θηλυκά στοιχεία», διότι η παροχή υπηρεσιών απαιτεί, 

τουλάχιστο ως ένα βαθμό, μία θηλυκή κουλτούρα στη φροντίδα των πελατών. 

Μάλιστα, η αρσενική προσέγγιση του ανταγωνισμού επικρατεί με επιτυχία σε 

οργανισμούς που παράγουν περισσότερο τυποποιημένες υπηρεσίες (π.χ. 

συνεργεία αυτοκινήτων ή μεταφορικές εταιρείες), αντί μίας στρατηγικής 

συνεργατικότητας, στην οποία η επικοινωνία μέσα στον οργανισμό είναι όσο 

πιο ανοιχτή γίνεται. Στη δεύτερη περίπτωση ανήκουν επιχειρήσεις όπως 

ξενοδοχειακές μονάδες, αεροπορικές εταιρείες, ινστιτούτα ομορφιάς, 

υπηρεσίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. 

 

Διακρίνονται τέσσερα διαφορετικά επίπεδα ενδυνάμωσης (Bowen and Lawler, 

1992). Τα επίπεδα αυτά διαφέρουν ως προς το βαθμό κτήσης και χρήσης 

πληροφοριών που δίνουν βέβαια αντίστοιχα περιθώρια δύναμης, εξουσίας και 

διαχείρισης στους εργαζομένους. 

Όταν η υπηρεσία προσφέρεται με τη μορφή «γραμμής παραγωγής» 

(production line process in services), τότε δεν υπάρχει καμία διαδικασία 

ενδυνάμωσης και ο έλεγχος ασκείται μέσω άμεσης επίβλεψης ή τεχνικού 

ελέγχου.  

Σε ένα αμέσως υψηλότερο επίπεδο, οι εργαζόμενοι μπορούν να εκφράζουν 

επίσημα ιδέες και προτάσεις, ενώ ο έλεγχος είναι λίγο πιο χαλαρός. Σε αυτή 

την κατάσταση, που ονομάζεται «συμμετοχή πρότασης» (suggestion 

involvement), και πάλι δεν υπάρχει περιθώριο για ενδυνάμωση του 

προσωπικού.  
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Στην περίπτωση της «συμμετοχής εργασίας» (job involvement), οι 

εργαζόμενοι χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό τις δεξιότητες και τα ταλέντα 

τους και αποκτούν συνείδηση της προστιθέμενης αξίας που παρέχουν στους 

πελάτες της επιχείρησης, αυξάνοντας τη δέσμευσή τους έναντι του 

οργανισμού στον οποίο εργάζονται. Η διοίκηση λαμβάνει ένα περισσότερο 

υποστηρικτικό ρόλο παρά ένα ρόλο ελέγχου.    

Τέλος, στην περίπτωση της «υψηλής ενεργής συμμετοχής» (high 

involvement), η δέσμευση των εργαζομένων στην επιχείρηση είναι ακόμη 

υψηλότερη, λόγω της πληροφόρησής τους σχετικά με τα αποτελέσματα του 

συνόλου του οργανισμού, αλλά και του υψηλού βαθμού συμμετοχής τους στη 

λήψη αποφάσεων.  

 

Οι επιχειρήσεις που ανταγωνίζονται στην αγορά υπηρεσιών βάσει ηγεσίας 

κόστους, με χαμηλή προσωπική επαφή κατά τη διαδικασία παρεσίας και 

λειτουργώντας σε ένα σταθερό και αρκετά απλό περιβάλλον, μπορούν να 

εφαρμόσουν το μοντέλο της γραμμής παραγωγής, συντελώντας σε πολύ 

θετικά αποτελέσματα (π.χ. εταιρείες διανομής διαφόρων αγαθών). Στο άλλο 

άκρο, σε μία επιχείρηση διαφοροποιημένων υπηρεσιών, που προσφέρει 

προσαρμοσμένες υπηρεσίες, είναι απαραίτητη η ύπαρξη εργαζομένων με 

εξειδικευμένα προσόντα, όντας έτοιμοι και διαθέσιμοι για τη λήψη αρκετών 

αποφάσεων.  

 

Ένας άλλος τρόπος για να αναλύσουμε τη δράση της ηγεσίας είναι μέσα από 

τις ιδιότητες που γενικά χαρακτηρίζουν τους επιτυχημένους ηγέτες (Maxwell, 

2001):  

Όραμα, Επιμονή, Υψηλές Προσδοκίες, Εμπειρία, Συναισθηματική 

Νοημοσύνη, Διαπραγματευτικές Ικανότητες και Ακεραιότητα. 

Ιδιαίτερα όμως για τους Ηγέτες Επιχειρήσεων Υπηρεσιών οι επόμενες 

ιδιότητες είναι και οι πιο ουσιαστικές (Berry, 1985): 

1) Όραμα, 

2) Συναισθηματική Νοημοσύνη, 

3) Ιδιαίτερη Αγάπη για τη συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα, 

4) Ακεραιότητα. 
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Οι ηγέτες υπηρεσιών πιστεύουν στη στόχευση για παροχή εξαίρετων 

υπηρεσιών, ως την κινητήρια δύναμη της επιχείρησης. Στοχεύουν στις 

λεπτομέρειες και στις ιδιαιτερότητες της παρεχόμενης υπηρεσίας και 

εφαρμόζουν το όραμα της επιχείρησης στην καθημερινή συμπεριφορά τους. 

Αν το όραμα είναι ισχυρό και σαφές τότε ελαχιστοποιείται η ανάγκη για 

πολιτικές υπηρεσιών και εγχειρίδια διαδικασιών.  

 

Οι ηγέτες υπηρεσιών πιστεύουν στη θεμελιώδη ικανότητα των ανθρώπων να 

θέτουν στόχους και να τους πετυχαίνουν, παρέχουν στους συνεργάτες και 

υφισταμένους τους τα απαραίτητα εργαλεία για να επιτύχουν και ενθαρρύνουν 

την αποδεκτή ηγετική συμπεριφορά σε όλα τα επίπεδα διοίκησης. Έχουν ως 

πρώτη τους προτεραιότητα την επικοινωνία με τους λοιπούς εργαζομένους 

και δρουν ως προπονητές μιας ομάδας. «Η βασικότερη υπηρεσία που 

επιδιώκουν να παρέχουν είναι να εξυπηρετούν τους παροχείς των 

υπηρεσιών», σύμφωνα με τον Len Berry (1995).  

 

Οι καλύτεροι ηγέτες στον κλάδο των υπηρεσιών αγαπούν την επιχειρηματική 

δραστηριότητα που καθοδηγούν και την ενεργό δράση. Πιο συγκεκριμένα 

αγαπούν την εμπλοκή τους στις καθημερινές δυσκολίες και απαιτήσεις της 

επιχείρησης, και την αίσθηση της επιτυχίας μετά από μια καλή ημέρα.    

 

Οι ηγέτες του κλάδου των υπηρεσιών επιδιώκουν πάντα τη σωστή 

αντιμετώπιση των πραγμάτων, ακόμη και όταν αυτό, κάποιες φορές, σημαίνει 

άβολες και οικονομικά ακριβές πρωτοβουλίες. Δίνουν προτεραιότητα στη 

δικαιοσύνη, στην ειλικρίνεια, και στη συνέπεια έναντι των πελατών, των 

εργαζομένων και των προμηθευτών. Η προσωπική ακεραιότητα είναι πηγή 

δέσμευσης του ηγέτη για να εξασκεί τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά και 

τροφοδοτεί το όραμα του ηγέτη για το που πρέπει να οδηγηθεί η επιχείρηση.  

 

Η διάχυση του πνεύματος της ηγεσίας που περιγράψαμε παραπάνω μπορεί 

να επιτευχθεί με τέσσερις τρόπους από την ανώτερη διοίκηση: 

• Προωθώντας τους κατάλληλους ανθρώπους σε υψηλότερα επίπεδα 

διοίκησης, 
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• Επιβραβεύοντας ηθικά ή/και υλικά κάθε εργαζόμενο που υπερβαίνει τις 

προσδοκίες της ηγεσίας στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών, 

• Δίνοντας έμφαση στην προσωπική συμμετοχή όλων των ανθρώπων 

της επιχείρησης, 

• Τονίζοντας τον παράγοντα της οικοδόμησης εμπιστοσύνης ανάμεσα 

στους τρεις συμμετέχοντες του τριγώνου υπηρεσίας, 

• Ενθαρρύνοντας την καλλιέργεια της ηγεσίας σε όλα τα επίπεδα 

διοίκησης.     

          

Από τα προηγούμενα συμπεραίνουμε ότι το στυλ εργασίας και ο χαρακτήρας 

της ηγεσίας καθορίζουν όχι μόνο τι πρέπει να γίνει και με ποιο τρόπο, αλλά 

αποτελούν πρότυπο λειτουργίας ολόκληρης της επιχείρησης υπηρεσιών και 

παράδειγμα προς μίμηση για τους εργαζομένους.            

Πρόκειται για χαρακτηριστικά της υγιούς και γνήσιας ηγεσίας που 

συμπληρώνονται από το καθήκον του ηγέτη να δρα ως συναισθηματικός 

καθοδηγητής της ομάδας που διοικεί ή ολόκληρης της επιχείρησης. Ο ηγέτης 

κατευθύνει το ομαδικό συναίσθημα σε θετική πορεία και διαλύει το 

δηλητηριώδες νέφος που δημιουργούν τα τοξικά συναισθήματα. Αυτό το 

ηγετικό καθήκον έχει παντού τις εφαρμογές του, από την αίθουσα 

συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου έως το κατάστημα λιανικής.  

Το κλειδί με το οποίο η γνήσια ηγεσία θα μπορέσει  να αποδώσει υπέρ όλων 

έγκειται στις ηγετικές δεξιότητες της συναισθηματικής νοημοσύνης: στον 

τρόπο με τον οποίο οι ηγέτες χειρίζονται το άτομό τους και τις σχέσεις τους με 

τους άλλους (Goleman et al., 2002).      

 

 

4.2.2 Ριζικός Επανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών  

         (Business Process Reengineering) 

Με τον όρο Business Process Reengineering (για συντομία BPR) νοείται η 

βασική αναθεώρηση και ο ριζικός επανασχεδιασμός επιχειρησιακών 

διαδικασιών μα σκοπό να επιτευχθούν σημαντικές βελτιώσεις σε κρίσιμα 

μέτρα απόδοσης, όπως κόστος, ποιότητα, και ταχύτητα. Εισήχθηκε ως έννοια 

στα τέλη της δεκαετίας του 1980 όταν άρχισαν να προκύπτουν ανεπιθύμητα 
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επίπεδα βελτίωσης της επιχειρησιακής απόδοσης λόγω των διαδικασιών 

ορθολογισμού και αυτοματισμού που συνόδευσαν την μεγάλη τεχνολογική 

πρόοδο.  

Βασική στόχευση της BPR είναι η εγκατάλειψη παλαιών στρατηγικών, 

πολιτικών, διαδικασιών και πρακτικών, με δημιουργία νέων τρόπων 

ανάπτυξης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών που προσθέτουν αξία στον 

πελάτη.  

 

Η υιοθέτηση και εφαρμογή της BPR είναι αναγκαία, στις επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών, για έναν από τους παρακάτω λόγους (Davenport and Short, 

1990): 

• Η επιχείρηση δεν είναι ανταγωνιστική, και πιο συγκεκριμένα 

αντιμετωπίζει προβλήματα με το κόστος, την ποιότητα των υπηρεσιών, 

τους χρόνους ανταπόκρισης, και στο «μενού» των υπηρεσιών. 

• Η επιχείρηση είναι ανταγωνιστική, αλλά οι πελάτες έχουν υψηλότερες 

προσδοκίες και επιζητούν μία δραματική αλλαγή. 

• Απρόβλεπτες αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος ενδέχεται  

να οδηγήσουν την επιχείρηση σε προβλήματα ανταγωνιστικότητας 

(π.χ. αλλαγή τεχνολογίας). 

• Η επιχείρηση επιθυμεί να κερδίσει ή να διατηρήσει ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της.  

 

Όταν εφαρμόζεται τη BPR, η επίδραση της πληροφορικής τεχνολογίας, οι 

διάφοροι τρόποι οργάνωσης και η διαθεσιμότητα αναγκαίων ανθρωπίνων 

πόρων, λαμβάνονται υπόψη ως καθοριστικοί παράγοντες διαμόρφωσης των 

επιχειρηματικών στόχων και του σχεδιασμού των επιχειρηματικών 

διαδικασιών. Η πληροφορική τεχνολογία, η οργανωτική δομή και οι 

ανθρώπινοι πόροι δε θεωρούνται πλέον ως περιορισμοί, αλλά μετατρέπονται 

σε συστατικούς παράγοντες πρόκλησης των υφιστάμενων επιχειρηματικών 

διαδικασιών και στόχων (Hammer, 1990).    

 

Συγκριτικά με άλλες τεχνικές βελτίωσης της επιχειρηματικής λειτουργίας, στο 

BPR δε θεωρείται τίποτα δεδομένο, όλες οι διαδικασίες επανεξετάζονται και 
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στοχεύονται δραματικές βελτιώσεις. Την ίδια στόχευση έχει και η τεχνική 

Ανταγωνισμός με βάση το Χρόνο (Time Based Competition, για συντομία 

TBC), αλλά αντίθετα με τη BPR εστιάζει σε ένα μέτρο απόδοσης μόνο: το 

χρόνο. Τέλος, οι άλλες δύο ευρέως διαδεδομένες τεχνικές βελτίωσης είναι η 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management, για συντομία TQM) 

και η Συνεχής Βελτίωση (Continuous Improvement), που βασική τους 

επιδίωξη είναι η σταδιακή βελτίωση και όχι η δραματική αλλαγή 

(Venkatraman, 1994). 

 

 

4.2.2.1 Βασικά Στάδια για την εφαρμογή της τεχνικής BPR 

Η ανάπτυξη και εφαρμογή της BPR σε μία επιχείρηση υπηρεσιών 

διευκολύνεται από την τυποποίηση της συγκεκριμένης τεχνικής βελτίωσης σε 

6 διακριτά στάδια (Hammer and Champy, 1993): 

1. Επιλογή της διαδικασίας προς επανασχεδιασμό. Επιδιώκεται η αύξηση 

της γνώσης της επιχείρησης σχετικά με τις διαδικασίες που συνδέονται με 

τους πελάτες της και τις εισροές που χρειάζονται. Επιχειρείται σχεδιασμός 

των διαδικασιών με σκοπό τη μεγαλύτερη ανταπόκριση στις απαιτήσεις των 

πελατών και αποκαλύπτονται διαδικασίες οι οποίες είναι αντιπαραγωγικές και 

μη αποδοτικές. Οι τελευταίες είναι έχουν κάποια ή όλα από τα επόμενα 

χαρακτηριστικά: πολυπλοκότητα, υψηλά κόστη, μεγάλοι χρόνοι αναμονής, 

χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών και πολλά παράπονα.  

 

2. Επιλογή - ορισμός μίας ομάδας υπεύθυνης για τον επανασχεδιασμό. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να αποδίδεται στα προσόντα των ατόμων της 

ομάδας επανασχεδιασμού και στη σύνθεση της ομάδας, που πρέπει να 

αποτελείται από άτομα εξοικειωμένα και μη με τις υπάρχουσες διαδικασίες. 

Τέλος, η δέσμευση των ατόμων που αποτελούν αυτή την ομάδα πρέπει να 

είναι μακροχρόνια και να έχουν πλήρη απασχόληση στην επιχείρηση. 

 

3. Υποστήριξη από την Ανώτατη Διοίκηση. Η BPR εκκινεί από την κορυφή 

της Διοίκησης και κατευθύνεται προς τα κατώτερα ιεραρχικά κλιμάκια, καθώς 

το εύρος της αλλαγής είναι πολύ μεγάλο. Από την Ανώτατη Διοίκηση 
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απαιτούνται υποστήριξη, δέσμευση και παροχή των απαιτούμενων πόρων για 

να πραγματοποιηθεί το σχέδιο αλλαγών.  

 

4. Δημιουργία ενός διαγράμματος ροής της διαδικασίας. 
 

5. Διάσπαση διαδικασιών σε υποδιαδικασίες. 
 

6. Εφαρμογή BPR. Η εφαρμογή της τεχνικής στοχεύει στην αλλαγή των 

παρακάτω: 

- Περιγραφές εργασίας (σχεδιασμός και εκτέλεση εργασίας, μεγαλύτερη 

ευελιξία και κρίση) 

- Οργανωσιακές δομές (πιο επίπεδες δομές με περισσότερες ομάδες και 

λιγότερα μεσαία στελέχη και επιβλέποντες) 

- Συστήματα Διοίκησης (εξουσιοδότηση αποφάσεων και ελευθερία στους 

εργαζομένους, νέα συστήματα αμοιβών) 

- Αξίες και νόρμες που επικρατούν στην επιχείρηση.  

 

Η εφαρμογή της BPR περιλαμβάνει δοκιμή της επανασχεδιασμένης 

διαδικασίας, αρχικά σε ένα μέρος της οργάνωσης (field testing) και 

προσαρμογές της νέας διαδικασίας ανάλογα με τα αποτελέσματα της δοκιμής. 

 

 Ένα από τα πολλά παραδείγματα επιτυχούς εφαρμογής της τεχνικής BPR 

είναι αυτό των ξενοδοχείων Marriot στις Η.Π.Α., στα οποία ο βασικός στόχος 

ήταν η καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών στη διαδικασία του check-in. Για 

το συγκεκριμένο σκοπό επανασχεδιάστηκε η διαδικασία του check-in με 

εκπαίδευση του προσωπικού σε διάφορες εργασίες του front desk και 

ολοκλήρωση της διαδικασίας του check –in από ένα μόνο άτομο. 

Τα αποτελέσματα ήταν η μείωση των εξόδων του front-desk κατά 40%, η 

μείωση του απαιτούμενου χρόνου για το check-in, η βελτίωση της 

συμπεριφοράς του προσωπικού προς τους πελάτες και η 

αποτελεσματικότερη συνεργασία των εργαζομένων (Τσιότρας, 2003).  

 

 

4.3 Παροχή και Ανάπτυξη Υπηρεσιών 
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4.3.1 Η Διαμόρφωση συστήματος πληροφόρησης για την ποιότητα 

Οι πελάτες έχουν δικά τους κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας των 

υπηρεσιών που κάνουν ή επιθυμούν να κάνουν χρήση. Η γνώση των 

κριτηρίων αυτών από την πλευρά του παροχέα αποτελεί σημαντική 

προϋπόθεση ικανοποίησης των επιθυμιών των πελατών. Έρευνες για τη 

μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών απέδειξαν, ότι δεν είναι ασυνήθιστο, 

όταν 25% των πελατών δεν είναι ικανοποιημένο με κάποιο στοιχείο του 

«πακέτου» της υπηρεσίας. Πόσοι όμως από τους ανικανοποίητους πελάτες 

φθάνουν στο σημείο να διαμαρτυρηθούν στους παροχείς των υπηρεσιών; 

Διαπιστώνεται ότι περίπου 5% των δυσαρεστημένων πελατών διαμαρτύρεται, 

ενώ το 95% από αυτούς θεωρεί ότι δεν αξίζει να διαμαρτυρηθεί ή δε γνωρίζει 

σε ποιον πρέπει να απευθυνθεί (Kelley, Hoffman and Davis, 1993).  

Από τους πελάτες που διαμαρτύρονται, μόνο οι μισοί αναφέρουν ότι 

ικανοποιήθηκε ή επιλύθηκε το πρόβλημα που γνωστοποιήθηκε μέσω 

διαμαρτυρίας. Είναι όμως πολύ σημαντικό να επιλύονται τα προβλήματα που 

προβάλλονται μέσω παραπόνων ή διαμαρτυριών. Κατά μέσο όρο ένας 

ικανοποιημένος πελάτης μετά από μια διαμαρτυρία αναφέρει την ικανοποίησή 

του σε τρία άτομα και τη δυσαρέσκειά του σε έντεκα. Αν, στη συνέχεια, 

καθένας από τους έντεκα εκφράζει την κακή μαρτυρία σε άλλους δυνητικούς 

πελάτες, τότε έχουμε μία γεωμετρική ανάπτυξη της δυσάρεστης άποψης για 

την υπηρεσία μέσω της προφορικής προπαγάνδας (Μαντζάρης, 2003). 

Έχει ακόμη διαπιστωθεί ότι πελάτες, οι οποίοι επέλυσαν το πρόβλημά τους 

μετά από παράπονα, παραμένουν πιο πιστοί από εκείνους που δεν είχαν 

καμία αιτία στο παρελθόν να είναι ανικανοποίητοι.  

Υψηλής ποιότητας υπηρεσία δε σημαίνει και αψεγάδιαστη υπηρεσία. Ο 

τρόπος αντιμετώπισης των θεμάτων ή προβλημάτων που ανακύπτουν στους 

πελάτες επηρεάζουν αποφασιστικά τη διαμόρφωση της άποψης των 

καταναλωτών για την επιχείρηση. Η διάπραξη λάθους ή ατέλειας είναι στην 

ανθρώπινη φύση και για αυτό σπάνια κατακρίνονται οι παροχείς υπηρεσιών 

σε τέτοιες περιπτώσεις. Όμως, η απόκρυψη και η μεταφορά ευθυνών σε 

τρίτους παράγοντες αποτελεί απαράδεκτη ανευθυνότητα που οι πελάτες την 

εκλαμβάνουν ως αγένεια (Johnston, 1995a). Αντίθετα η επιτυχής 

αντιμετώπιση προβληματικών καταστάσεων και κρίσεων δημιουργεί την 

 101



εντύπωση ότι οι πελάτες της επιχείρησης είναι ιδιαίτερα σημαντικοί και 

αξίζουν μία δίκαιη τουλάχιστο λύση.  

Τα μεγάλα λάθη αποτελούν μεγάλες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις (Beckwith, 

2003). 

 

 

4.3.2 Διαχείριση Δυσαρέσκειας 

Η Διαχείριση Παραπόνων (complaint management) δεν αρκεί για να 

αντιμετωπίσει, επιλύσει, αποτρέψει ή αποφύγει τα προβλήματα που 

ανακύπτουν κατά περιόδους, αλλά αποτελεί μία βραχέα τακτική χωρίς 

ουσιαστικά αποτελέσματα. Ολοκληρωμένη μέθοδος αποτελεί η συστηματική 

διαχειριστική προσπάθεια που σχετίζεται με τη συλλογή και επεξεργασία των 

πελατειακών δεδομένων δυσαρέσκειας, που προκύπτουν από εσωτερικές και 

εξωτερικές πηγές με σκοπό την μετάδοση των πληροφοριών στους 

αποφασίζοντες του οργανισμού, που τελικά οργανώνουν τη στρατηγική 

αντιμετώπισης δυσάρεστων καταστάσεων.  Αυτός ο κλάδος του management 

ονομάζεται Διαχείριση Δυσαρέσκειας ή Dissatisfaction Management (Ruyter 

and Kasper, 1997) που περιλαμβάνει και τη διαχείριση των παραπόνων, αλλά 

όχι μόνο αυτή.           

Έτσι, ένα Πρόγραμμα ‘Άμεσης Αντίδρασης και Λειτουργίας είναι απαραίτητο 

να υπάρχει ώστε (Μαντζάρης, 2003) : 

1) Να διευκολύνεται ο πελάτης στον τρόπο διαμαρτυρίας και παραπόνων 

του και να κερδίζει την εντύπωση ότι αναφέρεται στο κατάλληλο άτομο 

και υπηρεσία. Εδώ βοηθά να παρέχεται στον πελάτη έτοιμο 

ερωτηματολόγιο σε σχέση με το βαθμό ικανοποίησής του από τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες και για την ικανοποίηση των άμεσων 

προβλημάτων να υπάρχει ένας αριθμός τηλεφώνου που λειτουργεί 

ολόκληρο το 24ωρο ή μια διεύθυνση στο Internet, χωρίς χρέωση. 

2) Οι συνεργάτες, στους οποίους παρουσιάζονται ή παραδίδονται οι 

διαμαρτυρίες, να είναι καλά ενημερωμένοι και επιμορφωμένοι ώστε να 

επιλύουν άμεσα και ικανοποιητικά τα προβλήματα των πελατών. Άρα 

απαιτείται ανάπτυξη αρχών για τη διαχείριση των προβλημάτων και 

πρόσληψη προσωπικού που θα εκπαιδευθεί στη σωστή συλλογή, 

διαχείριση παραπόνων και προώθηση λύσεων για αυτά.     
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3) Να γίνεται διερεύνηση των αιτιών εμφάνισης των προβλημάτων των 

πελατών, να εντοπίζονται και να παραμερίζονται. Αν αναλύονται οι 

αιτίες εμφάνισης των προβλημάτων, τότε η επιχείρηση θα είναι σε θέση 

να αναγνωρίζει και να καταπολεμά συστηματικότερα τα προβλήματα 

πριν αυτά εκδηλωθούν.   

 

 

4.3.3 Ανάκτηση Υπηρεσίας 

Η δεύτερη βασική λειτουργία της Διαχείρισης Δυσαρέσκειας είναι η Ανάκτηση 

Υπηρεσίας (Service Recovery). Τρεις βασικοί σκοποί επηρεάζουν την 

ανάπτυξη μίας λειτουργικής στρατηγικής ανάκτησης υπηρεσίας (Berry, 1995): 

α) Η επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν,  

β) Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πελατών έναντι της επιχείρησης, 

και 

γ) Η βελτίωση του συστήματος παροχής υπηρεσιών, ώστε τα προβλήματα 

που έχουν προκύψει να συμβαίνουν λιγότερο συχνά στο μέλλον. 

 

Οι εργαζόμενοι πρέπει να εκπαιδεύονται ώστε να ανταποκρίνονται 

δημιουργικά και δυναμικά και όχι τυπικά στους δυσαρεστημένους πελάτες 

(Clemmer and Schneider, 1993). Για να γίνεται όμως αυτό πράξη, θα πρέπει 

η Ανάκτηση να διατρέχει ολόκληρη την οργάνωση της επιχείρησης, ως μία 

φιλοσοφία διοίκησης, που αναζητά αδιάλειπτα την ικανοποίηση του πελάτη. 

Αυτή η διαφορετική νοοτροπία μπορεί να αλλάξει τους «κανόνες του 

παιχνιδιού» για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, αν αποτελέσει 

κυρίαρχος σκοπός τους (Hart, Heskett and Sesser, 1990). 

 

 

4.3.4 Αξιοπιστία και Δικαιοσύνη  

Οι δύο πολύ σημαντικές αρχές της αξιοπιστίας και της δικαιοσύνης (Reliability 

and Fairness)  αποτελούν τη βάση για την παροχή υπηρεσιών σταθερής 

ποιότητας και με υπευθυνότητα. Η διάχυση των αρχών αυτών σε όλα τα 

επίπεδα Διοίκησης και ο εμποτισμός τους σε όλους τους εργαζόμενους της 

επιχείρησης, διαμορφώνουν συνθήκες δημιουργίας ισχυρής εταιρικής 
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κουλτούρας και ενός πελατολογίου που εμπιστεύεται τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες. 

 

Στις υπηρεσίες σχεσιακού μοντέλου, αξιοπιστία και δικαιοσύνη σημαίνουν 

πρακτικά έννοιες, όπως οικοδόμηση προσωπική σχέσης, εχεμύθεια, 

υπηρεσίες υψηλού επιστημονικού ή επαγγελματικού επιπέδου, απόλυτη 

προσαρμογή στις απαιτήσεις των πελατών, υψηλός βαθμός συμπάσχειας 

στις συνθήκες που αντιμετωπίζει ο πελάτης . 

Από την άλλη πλευρά, στις τυποποιημένες υπηρεσίες, οι έννοιες της 

αξιοπιστίας και δικαιοσύνης, παίρνουν τη μορφή της ίσης και αδιάκριτης 

αντιμετώπισης όλων των πελατών, έγκαιρης και έγκυρης εξυπηρέτησης, 

καμία διαφορά στα «μενού» υπηρεσιών, στην ποιότητα των παρεχόμενων 

προϊόντων ή υπηρεσιών και αμετάβλητη τιμολόγηση αν μία επιχείρηση 

διαθέτει αλυσίδα καταστημάτων. Επίσης, δεν πρέπει να παρατηρούνται 

διαφορές στους τρόπους προώθησης και στη συμπεριφορά των εργαζομένων 

έναντι των πελατών.  

Η αξιοπιστία των επιχειρήσεων του κλάδου υπηρεσιών ενισχύεται σε μεγάλο 

βαθμό στην περίπτωση που έχει οικοδομηθεί ισχυρή εταιρική μάρκα. 

 

 

4.3.4.1 Εταιρική Μάρκα    

Η πελατειακή ενημερότητα, η πίστη, η προσωπικότητα, το όνομα και η εικόνα 

της εταιρικής μάρκας έχουν καταστεί πολύ σημαντικά στοιχεία της περιουσίας 

των επιχειρήσεων. Η μάρκα βοηθά στη σταθεροποίηση της σχέσης ανάμεσα 

στους πελάτες και στην επιχείρηση υπηρεσιών. Όμως, ο κλάδος των 

υπηρεσιών την τελευταία δεκαετία ανακάλυψε την αξία της ανάπτυξης μίας 

στρατηγικής για την εταιρική μάρκα, σχετικά με τη βελτίωση της θέσης του 

στην αγορά, την προσφορά ασφάλειας και τη δημιουργία καλής σχέσης με 

τους πελάτες και τους εργαζομένους (Berthon, Hulbert and Pitt, 1997).  

 

Οι εταιρικές μάρκες έχουν διαφορετικές λειτουργίες για τον καταναλωτή σε 

σχέση με τον παροχέα των υπηρεσιών. Διευκολύνουν τους καταναλωτές στην 

επίτευξη μείωσης κατανάλωσης πόρων, όπως π.χ. μείωση κόστους 
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αναζήτησης προϊόντων ή υπηρεσιών (χρήμα, χρόνος) και ελάττωση κινδύνων 

από την κατανάλωση άγνωστων προϊόντων ή υπηρεσιών.  

Στους παροχείς υπηρεσιών χρησιμεύουν στη διευκόλυνση της λειτουργίας της 

επιχείρησης: διευκόλυνση εισαγωγής νέων υπηρεσιών, προωθήσεων, 

κατάτμησης του πελατειακού δυναμικού, τιμολόγησης κτλ.  

Οι μάρκες θεωρούνται ως σύμβολα γύρω από τα οποία μπορούν να 

οικοδομηθούν επιχειρηματικές σχέσεις. Αυτό ισχύει τόσο για την αγορά 

καταναλωτών (B2C), όσο και για την αγορά των εταιρικών πελατών (B2B) 

(Chernatony and McDonald, 1992).    

Μάλιστα, στις εταιρικές σχέσεις οι βιομηχανικοί πελάτες δεν είναι πάντα οι 

καλά πληροφορημένοι επαγγελματίες, που λαμβάνουν αποφάσεις 

ορθολογιστικά. Τα συναισθήματα παίζουν και εδώ το ρόλο τους επηρεάζοντας 

τους αποφασίζοντες με την ασφαλιστική και εκφραστική λειτουργία τους. Το 

εμπορικό όνομα, η φήμη και η εικόνα του παροχέα υπηρεσιών εγγυάται την 

παροχή αυτών των υπηρεσιών στο μέλλον, άρα τη συνέχεια της επιχείρησης. 

Επιπρόσθετα, οι μάρκες εμπεριέχουν την κοινωνικο-προσαρμοστική 

λειτουργία, που επηρεάζει τους καταναλωτές να μιμούνται ένα συγκεκριμένο 

τρόπο ζωής ή να επιθυμούν την κοινωνική τους αναγνώριση με την ένταξή 

τους σε μία συγκεκριμένη καταναλωτική ομάδα της κοινωνίας (Assael, 1987). 

 

Για την επίτευξη μία συγκροτημένης στρατηγικής εταιρικής μάρκας, θα πρέπει 

το εμπορικό σήμα να εμπεριέχει μερικά, αν όχι όλα, από τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά (Berry, Lefkowith and Clark, 1988): 
1. Ιδιαιτερότητα. Ταυτοποιείται άμεσα με τον παροχέα και τον ξεχωρίζει 

από τους ανταγωνιστές. 

2. Συνάφεια. Φέρει τη φύση της υπηρεσίας ή τις ωφέλειες που 

προκύπτουν από αυτή. 

3. Μνήμη. Μπορεί να κατανοηθεί, να χρησιμοποιηθεί και να ανακληθεί με 

ευκολία. 

4. Ευελιξία. Είναι αρκετά ευρεία, ώστε να καλύψει όχι μόνο τις παρούσες 

αλλά και τις πιθανές μελλοντικές δραστηριότητες της επιχείρησης. 

 

Ένα συμπαγές πρόγραμμα εταιρικής μάρκας απαιτεί αποτελεσματικό 

συνδυασμό όλων των επικοινωνιακών στοιχείων και συστηματικά δημιουργική 
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χρήση τους κατά την παροχή των υπηρεσιών και στα μέσα επικοινωνίας. 

Βέβαια, βασική προϋπόθεση είναι ότι η ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών προσδιορίζει την επιτυχία της προβαλλόμενης εταιρικής εικόνας. 

Αυτό γιατί αν δεν ικανοποιούνται οι πελάτες, τότε μόνο το όνομα δεν θα 

βοηθήσει πολύ στην επιτυχία της επιχείρησης. Αν όμως συνδυαστούν 

αποτελεσματικές υπηρεσίες με ένα καλό όνομα, τότε γεννάται ένα πολύ 

ισχυρό μέσο για την επιτυχία της επιχείρησης (Onkvisit and Shaw, 1989).   

     

 

4.4 Επικοινωνία 

Κάθε οργανισμός επικοινωνεί με ένα ευρύ φάσμα καταναλωτών, 

προμηθευτών, εργαζομένων, μετόχων, δημοσιογράφων, δημοσίων 

υπηρεσιών κτλ. Η επικοινωνία με αυτές τις ομάδες στοχεύει στον επηρεασμό 

της γνώσης, της νοοτροπίας και/ή της συμπεριφοράς. Για να γίνει αυτό πράξη 

απαιτείται ποιότητα στην επικοινωνία. Το σύγχρονο μάρκετινγκ υπηρεσιών 

δεν έχει ως ζητούμενο μόνο την ανάπτυξη μίας καλής και ποιοτικής 

υπηρεσίας, αλλά και την ενεργό υποστήριξή της επικοινωνιακά και 

προωθητικά. Στις υπηρεσίες, οι διάφορες φάσεις της διαδικασίας αγοράς και 

κατανάλωσης υπηρεσιών, θέτουν συγκεκριμένες απαιτήσεις για αυτή την 

διαδικασία. Συνεπώς, η επικοινωνία επιδρά στον τρόπο με τον οποίο 

αναπτύσσονται και συντηρούνται οι σχέσεις, που εν συνεχεία επηρεάζει την 

ποιότητα των υπηρεσιών.  

 

 

4.4.1 Επικοινωνία και Ποιότητα Υπηρεσιών   

Το μοντέλο SERVQUAL υποστηρίζει ότι τα τέσσερα εσωτερικά χάσματα 

προσδιορίζουν το εξωτερικό χάσμα στην ποιότητα υπηρεσιών. Αυτό το 

εξωτερικό χάσμα ανακύπτει όταν η προσδοκώμενη ποιότητα υπηρεσιών 

διαφέρει από την αντιληπτή ποιότητα. Το μοντέλο θεωρηθεί ότι οι προσδοκίες 

επηρεάζονται  από τέσσερις παράγοντες: προφορική επικοινωνία (word-of-

mouth communications), προσωπικές ανάγκες (personal needs), 

προηγούμενη εμπειρία (personal experience) και εξωτερική επικοινωνία προς 

τους καταναλωτές. Δύο από αυτούς τους παράγοντες συνδέονται άμεσα με 

την έννοια της επικοινωνίας. Ωστόσο, μόνο ένας από τους επικοινωνιακούς 
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παράγοντες, δηλαδή η εξωτερική επικοινωνία, βρίσκεται υπό τον έλεγχο του 

παροχέα υπηρεσιών, ενώ οι άλλοι τρεις όχι.  

 

Ο πρώτος παράγοντας, η προφορική επικοινωνία, επιδρά ισχυρά στον κλάδο 

των υπηρεσιών. Κάποιοι επιστήμονες, όπως η Cynthia Webster (1989), 

υποστηρίζουν ότι αυτός ο παράγοντας διαμορφώνει ουσιαστικά τις 

προσδοκίες των πελατών για την ποιότητα των υπηρεσιών. 

Από την άλλη πλευρά, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η επίδραση των 

τεσσάρων παραγόντων  ποικίλει ανάλογα με τον τύπο της υπηρεσίας. Ένας 

οδοντίατρος επωφελείται σαφώς από την προφορική επικοινωνία στόμα-με-

στόμα (πελατοκεντρικές υπηρεσίες), ενώ στην περίπτωση των αεροπορικών 

υπηρεσιών οι προσδοκίες ποιότητας προσδιορίζονται κυρίως από 

προηγούμενες εμπειρίες (τυποποιημένες υπηρεσίες). 

 

  

 

Πελάτες 

Παροχέας υπηρεσιών 
Εξωτερική Επικοινωνία 

Εμπειρία 

Προσδοκώμενη Υπηρεσία

Προφορική Επικοινωνία 

Προσωπικές Ανάγκες

Αντιληπτή Υπηρεσία

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
Σχήμα 19: Τρόποι επίδρασης της επικοινωνίας στις προσδοκίες. (Kasper, Hans, Helsdingen, 

van, Piet, and Wouter de Vries jr (1999), Services Marketing Management, An International 

Perspective, John Wiley & Sons, Chichester, England, p. 452)   
 

 

Η θετική προφορική επικοινωνία, συχνά, θεωρείται καταλυτικής σημασίας για 

την επιτυχία της επιχείρησης υπηρεσιών, διότι η ποιότητα ορίζεται κυρίως με 

υποκειμενικά κριτήρια. Αφού η υπηρεσία είναι συνήθως άυλη, είναι δύσκολο 
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να οριστεί η ποιότητα με ιδιότητες αναζήτησης, γιατί δεν υπάρχουν υλικά 

στοιχεία, που πλαισιώνουν την υπηρεσία, και στα οποία θα μπορούσε να 

στηριχθεί η αξιολόγηση της ποιότητας από την πλευρά των καταναλωτών. 

Έτσι, ο παραλήπτης της προφορικής επικοινωνίας θεωρεί τον αποστολέα του 

μηνύματος ως κάποιο πρόσωπο που έχει εμπειρίες από τη συγκεκριμένη 

επιχείρηση υπηρεσιών. Μάλιστα, επειδή οι κρίσεις των υπαρχόντων πελατών 

φέρουν ιδιαίτερο βάρος, οι εμπειρίες τους καθιστούν ως ένα είδος αρχής. 

Όταν το περιεχόμενο της προφορικής επικοινωνίας στόμα-με-στόμα δε 

συμβαδίζει με αυτό της διαφήμισης του οργανισμού παροχής υπηρεσιών, τότε 

οι δυνητικοί πελάτες βασίζονται περισσότερο στην προφορική επικοινωνία, 

που θεωρείται περισσότερο αξιόπιστη.  

 

Το κάτω μέρος του Σχήματος 19 σχετίζεται με το Χάσμα 4 του μοντέλου 

SERVQUAL. Είναι το χάσμα μεταξύ της αντίληψης της πραγματικής παροχής 

υπηρεσίας και της εξωτερικής επικοινωνίας προς τους πελάτες. Οι κύριες 

αιτίες ύπαρξης αυτού του χάσματος είναι προβλήματα στην οριζόντια 

επικοινωνία και η διαμόρφωση υπερβολικών υποσχέσεων από την πλευρά 

της επιχείρησης. Οι αιτίες αυτές διευρύνονται σε 5 αιτίες κλειδιά (Zeithaml and 

Bitner, 1996), που είναι: 

1. Ανεπαρκές μάνατζμεντ των υποσχέσεων για τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες, 

2. Εκδήλωση υπερβολικών υποσχέσεων στη διαφήμιση και τις 

προσωπικές πωλήσεις χωρίς πραγματικό αντίκρισμα, 

3. Ανεπαρκής παιδεία των πελατών, 

4. Ανεπαρκής οριζόντια επικοινωνία, και 

5. Διαφορές στις πολιτικές και στις διαδικασίες ανάμεσα στα 

υποκαταστήματα ή στις επιχειρηματικές μονάδες.   

 

Η ανεπαρκής διαχείριση των υποσχέσεων που συνδέονται με τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες, ανακύπτει από το γεγονός ότι η επιχείρηση υστερεί 

σε πληροφόρηση και ολοκλήρωση, που είναι απαραίτητες για την εκδήλωση 

εκπληρώσιμων υποσχέσεων (Zeithaml and Bitner, 1996). Το χάσμα 4 μπορεί 

επίσης να δημιουργηθεί όταν οι παροχείς υπηρεσιών δεν πληροφορούν 
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έγκαιρα τους πελάτες τους για ειδικές προσφορές, ποιοτικές βελτιώσεις ή για 

νέους κανόνες συναλλαγής. 

Η εκδήλωση υπερβολικών υποσχέσεων στη διαφήμιση και στις προσωπικές 

πωλήσεις συνήθως οφείλονται σε κακή επικοινωνία μεταξύ του τμήματος 

μάρκετινγκ και του τμήματος παροχής υπηρεσιών (λειτουργιών). Οι άμεσοι 

παροχείς των υπηρεσιών πρέπει να κάνουν πραγματικότητα τις υποσχέσεις 

του μάρκετινγκ. Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός ευνοούν τη συλλογιστική των 

υπερβολικών υποσχέσεων από τις επιχείρησης ώστε να κερδίσουν όσο το 

δυνατό περισσότερους πελάτες. Βέβαια, αυτή η τακτική οδηγεί εύκολα σε 

χαμηλή ποιότητα και πελατειακή δυσαρέσκεια, αφού η πελατειακή αντιληπτική 

αξία υστερεί των προσδοκιών.  

Η ανεπαρκής παιδεία των πελατών οφείλεται σε διφορούμενους ρόλους και 

αδιευκρίνιστους κανόνες για την παροχή των υπηρεσιών. Οι πελάτες δε 

γνωρίζουν ακριβώς τι οφείλουν να πράξουν στην αλληλεπιδραστική διεργασία 

και αυτό ενισχύεται ακόμη περισσότερο αν οι πελάτες είναι άπειροι στην 

κατανάλωση των υπηρεσιών. Είναι, λοιπόν, αυτονόητο ότι οι πελάτες 

χρειάζονται εκπαίδευση ώστε να συμμετέχουν σωστά στη διαδικασία 

παρεσίας.  

Ανεπαρκείς οριζόντιες επικοινωνίες προκαλούνται από προβληματικό 

συντονισμό μεταξύ του τμήματος μάρκετινγκ και του τμήματος παροχής των 

υπηρεσιών. Το προσωπικό, δηλαδή, που έρχεται σε άμεση επαφή με τους 

πελάτες, δεν καταφέρνει να παράσχει επιτυχώς την υποσχόμενη υπηρεσία, 

διότι δεν είναι ενήμερο για το περιεχόμενο των υποσχέσεων. Όταν το 

πρόβλημα σχετίζεται με ανεπαρκώς κινητοποιούμενο προσωπικό, τότε η 

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων έχει την ευθύνη ανάληψης διορθωτικών 

κινήσεων.  

Διαφορές στις πολιτικές και διαδικασίες, όπως αυτές εφαρμόζονται στα 

διάφορα σημεία διανομής των υπηρεσιών, οδηγούν σε ασυνέπειες και 

συγχύσεις στην απόδοση των υπηρεσιών προς τους πελάτες. Ενώ, για 

παράδειγμα, ένας αριθμός τραπεζικών καταστημάτων ανήκει στο ίδιο 

τραπεζικό ίδρυμα, οι πελάτες μπορεί να αντιλαμβάνονται  διαφορές στην 

επικοινωνία και στον τρόπο που εξυπηρετούνται από τους τραπεζικούς 

υπαλλήλους.  
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Λόγω των παραπάνω 5 αιτιών, έχουν αναπτυχθεί 4 στρατηγικές ώστε να 

συγκλίνουν οι υποσχέσεις με την πραγματική παροχή υπηρεσιών. Αυτές είναι 

(Zeithaml and Bitner, 1996): 

1. Διαχείριση των υποσχέσεων παροχής υπηρεσιών, 

2. Επαναπροσδιορισμός των πελατειακών προσδοκιών, 

3. Βελτίωση της παιδείας των πελατών για τις υπηρεσίες, και 

4. Διαχείριση των οριζόντιων επικοινωνιών της επιχείρησης. 

 

Η διαχείριση των υποσχέσεων μπορεί να γίνει σωστά αναλαμβάνοντας 

ρεαλιστικές δεσμεύσεις, προσφέροντας εγγυήσεις, κρατώντας τους πελάτες 

ενήμερους για τυχόν αλλαγές, αντιμετωπίζοντας μη ρεαλιστικές προσδοκίες 

ή/και τιμολογώντας με τρόπο που το κόστος να συγκλίνει με την παρεχόμενη 

ποιότητα.  

Ο επαναπροσδιορισμός των πελατειακών προσδοκιών μπορεί να εφαρμοστεί 

με την προσφορά διαφορετικών επιλογών στις υπηρεσίες (ή στην ποιότητά 

τους), δημιουργώντας δέσμες υπηρεσιών, επικοινωνώντας στους πελάτες τα 

κριτήρια για την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών ή/και επικοινωνώντας τις 

πραγματικές συνθήκες που διέπουν το συγκεκριμένο κλάδο υπηρεσιών. Για 

παράδειγμα, είναι γεγονός ότι γενικά επικρατεί το φαινόμενο των ουρών 

αναμονής σε αεροδρόμια και νοσοκομεία. Η επιχείρηση, η οποία μπορεί να 

επιλύσει πραγματικά αυτό το πρόβλημα, θα αλλάξει τους κανόνες του 

επιχειρηματικού παιχνιδιού στο συγκεκριμένο κλάδο και θα διαμορφώσει 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  

Η βελτίωση της παιδείας των πελατών μπορεί να επιτευχθεί με την 

προετοιμασία τους για την διεργασία παρεσίας, ενημερώνοντάς τους για την 

απόδοση των διαδικασιών, ξεκαθαρίζοντας τις προσδοκίες για το τι μπορούν 

να αναμένουν μετά την πώληση, και εκπαιδεύοντάς τους να αποφεύγουν 

περιόδους αιχμής ζήτησης και να αναζητούν χρόνους χαμηλής σχετικά 

ζήτησης των υπηρεσιών. Ειδικά όσον αφορά την τελευταία τακτική, 

πληροφορώντας τους πελάτες για τις περιόδους χαμηλής κίνησης και 

προσφέροντας χαμηλότερες τιμές σε δεδομένες χρονικές στιγμές, πιθανώς να 

τους ωθήσει στην κατανάλωση των υπηρεσιών σε περιόδους μη αιχμής. 

Οι οριζόντιες επικοινωνίες μπορούν να βελτιωθούν με τη δημιουργία 

διασταυρούμενων ομάδων εργαζομένων (από διαφορετικές ειδικότητες), 
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ανοίγοντας κανάλια επικοινωνίας μεταξύ τμήματος διαφήμισης-πρόωθησης 

και τμήματος λειτουργιών και ευθυγραμμίζοντας τους εργαζομένους που 

βρίσκονται στα γραφεία με τους εργαζομένους που εξυπηρετούν τους 

πελάτες.       

 

 

4.4.2 Το επικοινωνιακό μίγμα 

Το ακριβές περιεχόμενο και η εφαρμογή ενός επικοινωνιακού πλάνου 

εξαρτάται κατά πολύ από τις επιλογές που έχουν γίνει για τη διαμόρφωση των 

παρεχομένων υπηρεσιών και τους στόχους που τίθενται κάθε φορά από τη 

διοίκηση της επιχείρησης για την επόμενη περίοδο. Το είδος των υπηρεσιών 

που παρέχονται εξαρτάται από τον τύπο της υπηρεσίας, το επίπεδο χρήσης 

τεχνολογίας, και το βαθμό επαφής. Περιοριστικός παράγοντας στην εφαρμογή 

του ενδεδειγμένου επικοινωνιακού πλάνου είναι η χρηματοοικονομική 

κατάσταση της επιχείρησης, που ενδέχεται να μην είναι δυνατό να 

υποστηρίξει ενέργειες υψηλού κόστους.  

Τα βήματα που είναι απαραίτητα να γίνουν για την ανάπτυξη ενός 

επιτυχημένου επικοινωνιακού μίγματος δίνονται στο Σχήμα 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγορά Στόχος 

Αντικείμενα Σχεδιασμός Μηνύματος 

Προσωπική Πώληση 
 
Διαφήμιση 
 
Προφορική Επικοινωνία 
Και Δημόσιες Σχέσεις 
 
Άμεσο Μάρκετινγκ και  
Μάρκετινγκ βάσεων 
Δεδομένων 
 
Διαδίκτυο 
 
Προώθηση Πωλήσεων 
 
Προγράμματα Πίστης 

 
 
Σχήμα 20: Βήματα ανάπτυξης επικοινωνιακού μίγματος. (Kasper, Hans, Helsdingen, van, 

Piet, and Wouter de Vries jr (1999), Services Marketing Management, An International 

Perspective, John Wiley & Sons, Chichester, England, p. 473) 
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Αν και τα επικοινωνιακά εργαλεία, που αναφέρονται στο Σχήμα 20, είναι 

γνωστά, στη συνέχεια θα αναφερθούμε αναλυτικά σε καθένα από αυτά και 

ειδικά στην καταλληλότητα ανάλογα με το είδος της υπηρεσίας και την 

αποτελεσματικότητά τους. Πριν από όλα είναι πάντα αναγκαίο να 

προσδιοριστεί η αγορά στόχος ή το κοινό καθώς επίσης τα αντικείμενα της 

επικοινωνιακής στρατηγικής.  

 

 

4.4.2.1 Προσωπική Πώληση 

Για υπηρεσίες που βασίζονται στον προσαρμοσμένο ή πελατοκεντρικό τύπο 

υπηρεσιών και στη στενή επαφή των παροχέων με τους πελάτες, η 

προσωπική πώληση θεωρείται η ραχοκοκαλιά της επικοινωνίας στο 

μάρκετινγκ υπηρεσιών. Η σημαντικότητα του ρόλου του προσωπικού πρώτης 

γραμμής στην επικοινωνία της επιχείρησης με τους πελάτες γίνεται άμεσα 

αντιληπτή αν λάβουμε υπόψη μας τα επόμενα σημεία: 

• Η αγορά υπηρεσιών συνδέεται γενικά με την ανάληψη σχετικά 

υψηλού κινδύνου, ειδικά στα πρώτα στάδια μίας νέας διαδικασίας 

παρεσίας. 

• Η πώληση προσαρμοσμένων υπηρεσιών απαιτεί σε μεγάλο βαθμό 

στενή επαφή μεταξύ πωλητή και πελάτη. Στην περίπτωση των 

υπηρεσιών με σημεία επαφής (service encounters) απαιτείται απλή 

παρουσία και συμμετοχή στη διαδικασία παρεσίας. 

• Η επικοινωνία μεταξύ παροχέα – πωλητή υπηρεσιών και πελατών 

λαμβάνει τη μορφή της επικοινωνιακής σχέσης μεταξύ μάρκετινγκ 

μάνατζερ και παροχέα, λόγω της εκπαίδευσης που είναι αναγκαία να 

υπάρχει και στις δύο σχέσεις.  

 

Για μία επιτυχημένη εφαρμογή αυτού του ακριβού εργαλείου τίθενται ως 

προϋποθέσεις ο περιορισμένος αριθμός πελατών ανά χρονική περίοδο, η 

διαμόρφωση υψηλής τιμής παροχής υπηρεσιών, η μακροπρόθεσμη 

δέσμευση του παροχέα στο αντικείμενό του, η προσαρμογή του παροχέα στις 
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ειδικές ανάγκες του πελάτη και η ισχυρή σχέση του παροχέα με τον 

προμηθευτή των προϊόντων ή της τεχνογνωσίας των υπηρεσιών. Ειδικά για 

παροχείς προσαρμοσμένων υπηρεσιών σε μικρές γεωγραφικά περιοχές, η 

προσωπική πώληση είναι ένα αναντικατάστατο εργαλείο, διότι είναι πιο 

εύκολο για τον παροχέα να κάνει γνωστές τις δραστηριότητές του και βέβαια 

να δικτυωθεί στις αντίστοιχες κοινωνίες.  

Για παράδειγμα οι αντιπρόσωποι βιομηχανικών υπηρεσιών θα πρέπει να είναι 

ανθρωποκεντρικοί, αποκριτικοί στις ανάγκες, απόλυτα ενήμεροι στις 

υπηρεσίες που παρέχουν και υπομονετικοί με τους ανθρώπους (Oliva and 

Lancioni, 1996). Οι παροχείς που χρησιμοποιούν την προσωπική πώληση ως 

εργαλείο θα πρέπει να είναι καλοί ακροατές, να γνωρίζουν που θα 

αναζητήσουν τα απαραίτητα στοιχεία και δεδομένα, να χειρίζονται το άγχος 

κατάλληλα, να επιλύουν προβλήματα με σχετική άνεση, και να είναι ευγενείς 

(Oliva and Lancioni, 1996).         

 

4.4.2.2 Διαφήμιση   

Η διαφήμιση μπορεί να οριστεί ως κάθε πληρωμένη μορφή μη προσωπικής 

παρουσίασης της επιχείρησης. Όπως τα άλλα επικοινωνιακά εργαλεία, η 

διαφήμιση χρησιμοποιείται για να επηρεαστούν οι πελατειακές προσδοκίες. 

Μέσω τη διαφήμισης, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών μπορούν να 

διακρίνουν τη θέση τους από αυτή των ανταγωνιστών. Ίσως φαίνεται 

ελκυστική η δημιουργία υψηλών προσδοκιών, αλλά είναι προφανές ότι οι 

υποσχέσεις πρέπει να κρατούνται. Αυτό σημαίνει ειλικρίνεια και δικαιοσύνη. 

Κάθε παροχέας υπηρεσιών πρέπει να ανταποκρίνεται στο ελάχιστο επίπεδο 

των προσδοκιών που δημιουργεί η διαφημιστική καμπάνια.  

Το στοιχείο της έκπληξης (surprise) είναι συχνά πολύ χρήσιμο στην 

υπέρβαση του ελάχιστου επιπέδου προσδοκιών σε στιγμές απρόσμενες για 

τον πελάτη. Αν αυτό το στοιχείο χρησιμοποιηθεί π.χ. με φειδωλή σε λόγια και 

υποσχέσεις, αλλά ενδιαφέρουσα, διαφήμιση σε συνδυασμό με παροχή 

υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, τότε τα αποτελέσματα μπορεί να είναι 

εντυπωσιακά (Berry, 1995).  

 

Επιπλέον, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχει ένα δεύτερο κοινό στόχος 

για τη διαφήμιση. Οι παροχείς – εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις τυποποιημένων 
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υπηρεσιών ή σημείων επαφής είναι αυτοί που προσδιορίζουν σε τελικό 

στάδιο την ποιότητα και συνεπώς πρέπει να κινητοποιούνται ώστε να 

επιθυμούν να φέρουν σε πέρας την υπηρεσία επαρκώς. Δείχνοντας στις 

διαφημίσεις τον τρόπο συμπεριφοράς του προσωπικού υπηρεσιών, μπορεί 

να συμβάλλει στην αλλαγή της υπάρχουσας συμπεριφοράς των 

εργαζομένων.  

 

Είναι σημαντικό να διέπονται οι διαφημίσεις από ξεκάθαρα μηνύματα, διότι το 

μήνυμα οφείλει να ικανοποιεί συγκεκριμένες απαιτήσεις και για την 

ελαχιστοποίηση του κινδύνου δημιουργίας λανθασμένων προσδοκιών. Ακόμη, 

η διαφημιστική καμπάνια θα πρέπει να ελκύει το δυνητικό πελάτη προς την 

κατανάλωση των παρεχόμενων υπηρεσιών αφού πρώτα έχει δημιουργηθεί 

συναίσθηση αυτών των υπηρεσιών στο κοινό. Αυτό μπορεί να συμβεί με δύο 

τρόπους. Πρώτον, με τον επηρεασμό της πελατειακής συμμετοχής στη 

διεργασία παραγωγής της υπηρεσίας, και πιο συγκεκριμένα αυξάνοντας ή 

μειώνοντας την ένταση της συμμετοχής. Δεύτερον, ενθαρρύνοντας τους 

πελάτες να δείχνουν την ικανοποίησή τους από τις υπηρεσίες. Αυτό σημαίνει 

προσπάθεια επίτευξης θετικής προφορικής επικοινωνίας με πηγή αυτής τους 

ίδιους τους πελάτες.  

 

Διαφημιστικά έντυπα, χρήση ηλεκτρονικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, 

γιγαντοαφίσες κ.α. επιστρατεύονται συχνά για να καταστήσουν τις υπηρεσίες 

λιγότερο άυλες και πιο κατανοητές. Για πολλούς καταναλωτές, οι διακοπές 

τους ξεκινούν από το ξεφύλλισμα των ταξιδιωτικών οδηγών. Ο ασφαλιστικός 

κλάδος, χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές 

διαφημίσεις, καταδεικνύοντας μέσα από διάφορες καταστάσεις την επωφέλεια 

από την απόκτηση μίας ασφάλειας.          

 

      

4.4.2.3 Προφορική Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις                    

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η θετική προφορική επικοινωνία αποτελεί κύρια 

μορφή επίδρασης της αντίληψης για την ποιότητα, που διαμορφώνουν οι 

πελάτες μιας επιχείρησης. Βέβαια, το πρόβλημα είναι ότι δύσκολα μπορεί να 

ελεγχθεί από οποιονδήποτε και ο κύριος λόγος για αυτό είναι η ανεξαρτησία 
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και αμεροληψία των ανθρώπων που συμμετέχουν σε αυτή. Τα άτομα που 

συμμετέχουν στην προφορική επικοινωνίας δεν αμείβονται για την 

κοινοποίηση των αντιλήψεων και κρίσεων τους, και μπορεί να είναι πελάτες ή 

εργαζόμενοι στην επιχείρηση.  

Ωστόσο, η προφορική επικοινωνίας είναι δυνατό να αποτελέσει αντικείμενο 

διαχείρισης, ως ένα βαθμό, από τους παροχείς των υπηρεσιών. Για 

παράδειγμα, τα μέλη ενός ινστιτούτου ή ενός αθλητικού συλλόγου μπορεί να 

λαμβάνουν εκπτώσεις αν συστήνουν την επιχείρηση σε νέους φίλους, οι 

οποίοι εγγράφονται ως μέλη. 

 

Η δημοσιότητα έχει ισχυρή επίδραση, και για αυτό η άσκηση δημοσίων 

σχέσεων είναι ένα σημαντικό τμήμα του επικοινωνιακού μίγματος των 

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα μπροσούρες, 

ενημερωτικά έντυπα με τις περιοδικές δραστηριότητες της επιχείρησης 

(newsletters), καλές επαφές με τον τύπο, διαλέξεις, παρουσιάσεις και 

σεμινάρια, συμμετοχές σε επαγγελματικά περιοδικά με άρθρα και η 

οικοδόμηση σχέσεων με την τοπική κοινωνία, είναι βασικοί τρόποι για να 

εισπράξει μια επιχείρηση υπηρεσιών θετική προβολή και αναγνωρισιμότητα.         

 

 

4.4.2.4 Άμεσο Μάρκετινγκ και Μάρκετινγκ Βάσεων Δεδομένων 

Το άμεσο μάρκετινγκ μπορεί να οριστεί  ως ένα ειδικό είδος μάρκετινγκ που 

στοχεύει στην οικοδόμηση και συντήρηση της σχέσης μεταξύ του παροχέα 

υπηρεσιών και κάποιον επιλεγμένο πελάτη. Έτσι, μία γραπτή ενέργεια 

καλείται άμεσο ταχυδρομείο (direct mail), ενώ μία τηλεφωνική ενέργεια 

καλείται τηλεμάρκετινγκ (telemarketing).  

 

Το άμεσο μάρκετινγκ μπορεί να εφαρμοστεί στο κανάλι διανομής ως 

προωθητικό εργαλείο. Οι άμεσες ενέργειες και το σχεσιακό μάρκετινγκ 

αποτελούν άμεσα κανάλια διανομής υπηρεσιών. Η επιτυχία του άμεσου 

μάρκετινγκ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα 

βάσεων δεδομένων και ταχυδρομικής λίστας. Για παροχείς προσαρμοσμένων 

υπηρεσιών η συγκέντρωση τέτοιων στοιχείων είναι μία σχετικά εύκολη 

υπόθεση. Στην περίπτωση των επιχειρήσεων τυποποιημένων υπηρεσιών ή 
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σημείων επαφής ο εμπλουτισμός των βάσεων δεδομένων μπορεί να γίνει 

έμμεσα με την οργάνωση διαγωνισμών, που ζητούν ως προϋπόθεση για 

συμμετοχή την εγγραφή προσωπικών δεδομένων και στοιχείων επικοινωνίας.  

Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για 

δραστηριότητες άμεσου μάρκετινγκ (προσφορές, προσωπικές ενημερώσεις 

κτλ.) ή για διάφορες έρευνες με συμμετέχοντες άτομα από το υφιστάμενο 

πελατολόγιο.  

Συμπεραίνουμε ότι οι βάσεις δεδομένων είναι αναπόσπαστο κομμάτι του 

άμεσου μάρκετινγκ και του μάρκετινγκ βάσεων δεδομένων. Με τη χρήση 

δεδομένων για κάθε πελάτη της επιχείρησης, οι ενέργειες μάρκετινγκ είναι 

επικεντρωμένο στις ανάγκες κάθε πελάτη και αποφεύγονται οι αυθαίρετες 

υποθέσεις (management by assumption) για τις προτιμήσεις, τις προσδοκίες, 

και την αξία κάθε πελάτη για την επιχείρηση. Έτσι ενώ η διαφήμιση απαιτεί 

αρκετούς χρηματικούς πόρους και ταυτόχρονα είναι δύσκολο να επαληθευθεί 

η πραγματική ωφέλεια της επιχείρησης από αυτήν, το μάρκετινγκ βάσεων 

δεδομένων είναι λιγότερο δαπανηρό και μέσω των στοιχείων που 

συγκεντρώνονται είναι δυνατό να εξαχθούν συμπεράσματα για την πρακτική 

αξία εφαρμογής του.      

 

 

4.4.2.5 Διαδίκτυο 

Η τεχνολογία διαδικτύου (Internet) ανοίγει τα τελευταία χρόνια νέους δρόμους 

στην επικοινωνία και τη διανομή των υπηρεσιών (Hoffman and Novak, 1994). 

Η βασική ιδέα γύρω από την επίδραση του διαδικτύου στην επικοινωνία είναι 

ότι φέρνει επανάσταση στην αποθήκευση, πρόσβαση και διάχυση των 

πληροφοριών. Μεγάλος όγκος πληροφοριών γίνεται εύκολα προσβάσιμος σε 

πολλούς υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες. Αυτό σημαίνει ότι το 

επικοινωνιακό σύστημα που βασίζεται στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές δεν 

αποτελεί απλά ένα μονόδρομο τρόπο επικοινωνίας, αλλά διευκολύνει ένα 

αλληλεπιδραστικό  (αμφίδρομο) τρόπο επικοινωνίας. Κατ’ αυτό τον τρόπο το 

διαδίκτυο αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την άσκηση σχεσιακού 

μάρκετινγκ. Συνεπώς, η επικοινωνία μέσω του διαδικτύου έχει ως επίκεντρο 

τις ανάγκες των πελατών  παρά τις ανάγκες της επιχείρησης.  
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Στο πρώτο στάδιο χρήσης, του μέσου αυτού, το διαδίκτυο λειτουργεί ως 

εργαλείο αναζήτησης πληροφοριών και μείωσης του αντιληπτού κινδύνου 

από οποιαδήποτε μελλοντική αγορά αγαθών ή υπηρεσιών. Οι πελάτες 

μπορούν σε ατομικό επίπεδο να προσδιορίσουν ποιες πληροφορίες θα 

χρειαστούν  και θα χρησιμοποιήσουν στην διαδικασία λήψης αποφάσεων.  

Σε δεύτερο επίπεδο οι καταναλωτές μπορούν να απευθύνουν πιθανά 

ερωτήματα ή απορίες. Στη συνέχεια σε περίπτωση επίλυσης όλων των 

θεμάτων που τους απασχολούν οι καταναλωτές μπορούν να αγοράσουν 

υπηρεσίες, όπως ασφάλειες, ιατρικές υπηρεσίες, τραπεζικές υπηρεσίες, 

χρηματιστηριακές υπηρεσίες καθώς επίσης υπηρεσίες εκπαίδευσης από τα 

ιδρύματα που υποστηρίζουν τέτοια προγράμματα.  

 

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που ενδιαφέρει στρατηγικά είναι το γεγονός ότι 

το διαδίκτυο είναι ένα κανάλι επικοινωνίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι 

μόνο από τις επιχειρήσεις ως πηγές ροής της πληροφόρησης αλλά και από 

τους υφιστάμενους ή δυνητικούς πελάτες με τη δημιουργία διαδικτυακών 

ομάδων ή φορέων (fun clubs). Τα μέλη των ομάδων αυτών, που είναι δυνατό 

να προέρχονται από όλο τον κόσμο, επικοινωνούν μεταξύ τους με σκοπό την 

καλλιέργεια των ενδιαφερόντων τους και την αδιάλειπτη ενημέρωσή τους 

πάνω σε αυτά τα ενδιαφέροντα. Η αξιοπιστία της πληροφόρησης που δίνεται 

από ιστοσελίδες που υποστηρίζονται με πρωτοβουλία των καταναλωτών είναι 

πολύ υψηλή διότι θεωρείται ότι οι πομποί των μηνυμάτων δεν υποκρύπτουν 

οικονομικά συμφέροντα. Για το λόγο αυτό η επιτυχία τους είναι πολύ μεγάλη 

σε παγκόσμιο επίπεδο.  

 

 

4.4.2.6 Προώθηση Πωλήσεων 

Η προώθηση πωλήσεων αναφέρεται σε ένα εύρος δραστηριοτήτων που 

στοχεύουν στην τόνωση της αγοραστικής συμπεριφοράς των καταναλωτών, 

και μάλιστα βραχυπρόθεσμα. Πολύ συχνά, χρησιμοποιείται από τις 

επιχειρήσεις για να επικοινωνήσουν νέες υπηρεσίες στους πελάτες τους, για 

να στηρίξουν υφιστάμενες υπηρεσίες με δωρεάν προσφορά άλλων 

υπηρεσιών ή προϊόντων ή για να αναδείξουν υπηρεσίες που προσφέρονται 

από νέο-εισηχθείσες στην αγορά επιχειρήσεις. Οι κύριοι φορείς της 
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προώθησης πωλήσεων είναι οι επιχειρήσεις παροχής τυποιημένων 

υπηρεσιών ή σημείων επαφής. Αυτό διότι ο συγκεκριμένος τύπος 

επιχειρήσεων υπηρεσιών επιδιώκει με αυτό τον τρόπο την ισχυροποίηση του 

δεσμού και της εμπιστοσύνης μεταξύ επιχειρηματικής οργάνωσης και 

πελατών. Βέβαια, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την προώθηση πωλήσεων 

από τις επιχειρήσεις σχεσιακού ή πελατοκεντρικού τύπου. Δεν είναι όμως 

σύνηθες να προσφέρονται κατά συστηματικό τρόπο δωρεάν επαγγελματικές 

υπηρεσίες (professional services) (Lovelock, 1991).      

 

Η προώθηση πωλήσεων καθίσταται όλο και περισσότερο δημοφιλής στον 

κλάδο των υπηρεσιών για την προσέλκυση και διατήρηση πελατών. Ο 

ισχυρός ανταγωνισμός και η προσπάθεια διείσδυσης στην αγορά νέων 

υπηρεσιών με αυξημένο βαθμό αϋλότητας αποτελούν τους κύριους λόγους 

εφαρμογής της. Είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για την ενίσχυση του 

μηνύματος που προσπαθεί να επικοινωνήσει η επιχείρηση, διευκολύνοντας το 

πρώτο στάδιο μίας νέας σχέσης επιχείρησης – πελάτη. Η βραχυπρόθεσμη 

επίδραση που προκαλείται στοχεύει στη δημιουργία μίας μακροπρόθεσμης 

σχέσης (Kurtz and Clow, 1998).  

 

Οι μορφές που μπορεί να πάρει η προώθηση πωλήσεων είναι πολλές, με 

κυριότερες την παροχή εκπτώσεων, τη διανομή δώρων για αγορές 

υπηρεσιών, κουπόνια, συμμετοχή σε διαγωνισμό με κληρώσεις για κάθε 

αγορά υπηρεσιών, το δειγματισμό προϊόντων ή υπηρεσιών, τη δημιουργία 

ομάδων μελών (με κάρτες), τη σύνθεση δεσμών υπηρεσιών, την οργάνωση 

προωθητικών γεγονότων και την επιστροφή χρημάτων ή δικαίωμα δωρεάν 

κτήσης προϊόντων ή υπηρεσιών, μετά από μία σειρά βεβαιωμένων αγορών σε 

υπηρεσίες.     

Από όλες τις προηγούμενες μορφές, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

σύνθεση δεσμών υπηρεσιών, που χρησιμοποιείται ως τρόπος προώθησης 

υπηρεσιών χαμηλής ζήτησης σε συνδυασμό με υπηρεσίες υψηλής ζήτησης. 

Οι συνδυαστικές προσφορές δύνανται να είναι ενδοεπιχειρησιακές ή 

διεπιχειρησιακές. Οι ενδοεπιχειρησιακές  αφορούν τη δέσμη δύο ή 

περισσοτέρων διακριτών υπηρεσιών εντός της ίδιας επιχείρησης. Για 

παράδειγμα κάποια εστιατόρια προσφέρουν επιδόρπιο δώρο με κάθε κυρίως 
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γεύμα. Οι διεπιχειρησιακές αφορούν δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις, οι οποίες 

συνεργάζονται προσφέροντας δέσμες συμπληρωματικών υπηρεσιών, για να 

στηρίξει η μία τις δραστηριότητες της άλλης παρακάμπτοντας όσο γίνεται 

περισσότερο τον ανταγωνισμό.  

Από την άλλη αναφερθήκαμε παραπάνω σε επιστροφή χρημάτων και δωρεάν 

παροχή υπηρεσιών ή προϊόντων με βεβαιωμένες αγορές. Είναι κατάλληλη 

ενέργεια για ευαίσθητους στην τιμή καταναλωτές και για εταιρικά πιστούς 

πελάτες. Δεν αποτελούν πάντως τον καλύτερο τρόπο για εδραίωση 

μακροπρόθεσμων σχέσεων, γιατί ουσιαστικά δημιουργούνται οικονομικοί 

δεσμοί μεταξύ πελατών και παροχέων, οι οποίοι εύκολα καταστρέφονται από 

καλύτερες ανταγωνιστικές προσφορές. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να 

εφαρμόζονται σε συνδυασμό με δεσμούς που βασίζονται σε ποιοτικές 

παραμέτρους.  

 

   

4.4.2.7 Προγράμματα Πίστης   

Τα περισσότερα από τα εργαλεία προώθησης πωλήσεων στοχεύουν στη 

βραχυπρόθεσμη τόνωση των πωλήσεων και στην παρακίνηση αλλαγής 

παροχέα υπηρεσιών, προς όφελος των επιχειρήσεων που τα χρησιμοποιούν. 

Από την άλλη πλευρά, τα προγράμματα συχνότητας χρήσης (frequency 

programs) σχεδιάζονται ώστε να υποστηρίξουν επαναλαμβανόμενες αγορές 

από τους υφιστάμενους πελάτες. Μερικές φορές, η σχέση της επιχείρησης με 

τους πελάτες ισχυροποιείται τόσο πολύ που τα προγράμματα συχνότητα 

μετατρέπονται σε προγράμματα πίστης (loyalty programs) (Barlow, 1992). 

Αυτό που ξεκινά ως προωθητικό μέσο από την πλευρά της επιχείρησης, στη 

συνέχεια ενσωματώνεται στις υπηρεσίες που καταναλώνονται και περνά στη 

συνείδηση των πελατών. Οι πελάτες αισθάνονται ότι υπάρχει μία χρήσιμη 

σχέση αμοιβαίας ωφέλειας ανάμεσα σε αυτούς και στην επιχείρηση και δεν 

είναι διατεθειμένοι να την χάσουν. Η εταιρική πίστη των πελατών προς την 

επιχείρηση ενισχύεται και ολοκληρώνεται όταν οι εργαζόμενοι-παροχείς των 

υπηρεσιών παράγουν άρτια τεχνικά και λειτουργικά αποτελέσματα.  

Αυτή όμως είναι η ουσιαστική διαφορά μεταξύ των προγραμμάτων 

συχνότητας και προγραμμάτων πίστης. Τα προγράμματα πίστης είναι η 

εξέλιξη κάποιων προγραμμάτων συχνότητας, που κατάφεραν να 
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ολοκληρωθούν με τις λειτουργίες της επιχείρησης, δημιουργώντας μία 

ελκυστική επιλογή για τους πελάτες που δύσκολα αντιγράφεται. Οι 

επιχειρήσεις που διαθέτουν προγράμματα πίστης κατάφεραν τη δημιουργία 

Διατηρήσιμου Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος (ΔΑΠ) που φέρει την ιδιαίτερη 

σφραγίδα κάθε οργανισμού. Εξάλλου, για αυτό το λόγο όλα τα προγράμματα 

συχνότητας των αεροπορικών εταιρειών δεν είναι το ίδιο πετυχημένα ούτε 

από άποψη πελατειακής χρήσης, ούτε από άποψη ουσιαστικής ωφέλειας για 

την επιχείρηση (Schjins, 1996).    

  

 

4.5 Διανομή υπηρεσιών 

Στον κλάδο των υπηρεσιών, η διανομή σχετίζεται με τον τρόπο που 

οργανώνεται η παράδοση της υπηρεσίας στον πελάτη. Μάλιστα, κυρίως από 

τη δεκαετία του 1990 και μετά, η παρουσία του πελάτη δεν είναι πάντα 

απαραίτητη όταν παρέχεται η υπηρεσία και αυτό το φαινόμενο αναμένεται να 

αυξηθεί στο μέλλον. Για παράδειγμα, ταξιδιωτικές και αεροπορικές υπηρεσίες 

(e-ticketing) και φοροτεχνικές υπηρεσίες δεν απαιτούν πάντα φυσική 

παρουσία των πελατών τη στιγμή που προωθούνται οι υποθέσεις τους. Ένα 

άλλο παράδειγμα αυτής της περίπτωσης είναι οι ταχυδρομικές υπηρεσίες, 

στις οποίες οι άνθρωποι που εργάζονται για να τις φέρουν σε πέρας, δεν 

έχουν συναντήσει ποτέ τους πελάτες που εξυπηρετούν.  

 

Είναι σημαντικό να ρυθμίζονται οι τρόποι διανομής των υπηρεσιών μιας 

επιχείρησης σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ, 

δηλαδή την τιμολόγηση, το ανθρώπινο δυναμικό, το προϊόν, η διεργασία, η 

επικοινωνία και η φυσική διαμόρφωση των χώρων παροχής των υπηρεσιών 

(που σχετίζονται άμεσα με τη διανομή). 

Εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο 

στη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων σχετικά με τη διανομή των 

υπηρεσιών. Απαιτείται αναλυτική καταγραφή όλων των παραγωγικών πόρων, 

όπως παραγωγικά μέσα, τεχνογνωσία, διαδικασίες, δεξιότητες και προσόντα 

του προσωπικού, ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα κτλ., ώστε να είναι σε θέση η 

επιχείρηση να προσδιορίσει τις δυνατότητες που υπάρχουν για 

αποτελεσματική και αποδοτική κατανομή των πόρων αυτών.  
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Η απλούστερη διάκριση τύπων διανομής εξαρτάται από το αν το κανάλι 

διανομής είναι άμεσο ή έμμεσο. Κατά δεύτερο λόγο, η ιδιοκτησία του καναλιού 

διανομής είναι ένα σημαντικό θέμα.  

Στο Σχήμα 21 που παρουσιάζονται τυπικές μορφές καναλιών διανομής, 

διακρίνεται η βασική διαφορά μεταξύ άμεσων και έμμεσων καναλιών, που 

είναι στην περίπτωση των άμεσων η απουσία ενδιάμεσων ή μεσαζόντων 

ανάμεσα στον παραγωγό και καταναλωτή των υπηρεσιών.           

Υπάρχουν όμως και διαβαθμίσεις σε αυτή την κατηγοριοποίηση που 

εξαρτάται από τον αριθμό των μεσαζόντων. Έτσι μιλάμε για σύντομο ή μακρύ 

κανάλι διανομής.  

 

Η απόφαση στο ζήτημα επιλογής του κατάλληλου καναλιού διανομής 

εξαρτάται από ορισμένους παράγοντες. Γενικά, θεωρείται ότι είναι ένα θέμα 

εξισορρόπησης στοιχείων κόστους και ωφελειών. Εκτός αυτού, υπάρχει το 

κριτήριο του επιθυμητού προσανατολισμού του παροχέα υπηρεσιών στην 

αγορά και τον τρόπο με τον οποίο οι λοιποί συνεργάτες του καναλιού 

διανομής μπορούν να κινηθούν και να αποδώσουν ανάλογα. Αν, δηλαδή, η 

απόδοση των συνεργατών δεν είναι ανάλογη με τους στόχους που θέτει η 

επιχείρηση-παροχέας των υπηρεσιών, τότε ο τελευταίος δεν μπορεί να 

παρέχει τις υπηρεσίες όπως αυτές έχουν σχεδιαστεί. Αυτό μπορεί να έχει 

αποτελέσματα όπως κακή ποιότητα, πελατειακή δυσαρέσκεια, παράπονα 

αλλαγή παροχέα κτλ. που τελικά διαστρεβλώνουν την εικόνα της επιχείρησης 

και οδηγούν σε απώλειες πωλήσεων.  

Το δεύτερο κριτήριο είναι η ικανότητα, θέληση και συμπεριφορά των 

συνεργατών στο κανάλι διανομής να είναι επικεντρωμένοι στην αγορά και να 

πασχίζουν για την παροχή εξαιρετικής ποιότητας υπηρεσίες.  
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Πελάτες Πελάτες Πελάτες Πελάτες 

 
Σχήμα 21: Τυπικά κανάλια διανομής. (Kasper, Hans, Helsdingen, van, Piet, and Wouter de 

Vries jr (1999), Services Marketing Management, An International Perspective, John Wiley & 

Sons, Chichester, England, p. 495)  

Το ζήτημα της ιδιοκτησίας του καναλιού διανομής σχετίζεται με τις ευκαιρίες 

και τα μέσα που απαιτούνται ώστε η διαχείριση του καναλιού να είναι 

σύμφωνη με τους στόχους του παροχέα των υπηρεσιών. Είναι προφανές ότι 

ο έλεγχος ενός πλήρως ιδιόκτητου καναλιού διανομής είναι διαφορετικός από 

τη διαδικασία ελέγχου ενός καναλιού με πολλούς ενδιάμεσους, που 

προσπαθεί καθένας από αυτούς να εξασφαλίσει το ίδιο συμφέρον, εκτός και 

αν υπάρχει η προσπάθεια ανάπτυξης μακροπρόθεσμων σχέσεων μέσω ενός 

σχεσιακού μάνατζμεντ ανάμεσα στους ενδιάμεσους και τον παροχέα 

υπηρεσιών. 

 

 

4.5.1 Στρατηγικές διανομής 

Η βασική ιδέα στη διαμόρφωση μίας επιτυχούς στρατηγικής διανομής 

υπηρεσιών είναι η απλότητα. Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση υπηρεσιών 

πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη και αναγνωρίσιμη. Για αυτό το λόγο είναι 

απαραίτητη η επιλογή ενός διακριτού τμήματος της αγοράς για την 

εξυπηρέτησή του, ως βάση για να κατευθυνθούν οι υπηρεσίες. Αυτό το τμήμα 

της αγοράς πρέπει να εξυπηρετηθεί από ένα γεωγραφικά συγκεντρωμένο 

σύστημα παρεσίας, κατά τρόπο που να προβάλλεται μία ξεκάθαρη εταιρική 

εικόνα.  
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Γενικά, οι στρατηγικές διανομής διακρίνονται σε εντατικές, επιλεκτικές ή 

αποκλειστικές. Η εντατική διανομή είναι μία στρατηγική που στοχεύει στην 

ανάπτυξη όσο το δυνατό περισσότερων καταστημάτων. Αυτή η στρατηγική 

είναι αποτέλεσμα στόχου που κατευθύνεται σε υψηλό βαθμό κάλυψης στο 

δίκτυο διανομής.  

Αν η διανομή περιορίζεται σε λίγα καταστήματα ή σε ένα μόνο, τότε 

αναφερόμαστε σε επιλεκτική ή αποκλειστική μέθοδο διανομής. Αυτές οι 

στρατηγικές εφαρμόζονται σε καταστήματα λιανικής ή στην παροχή 

εξειδικευμένων υπηρεσιών.  

Εκτός όμως από την παραπάνω γενική διάκριση, μπορούμε να παραθέσουμε 

τις εξής τρεις βασικές στρατηγικές διανομής: στρατηγική πολλών τόπων, 

στρατηγική πολλών υπηρεσιών και στρατηγική πολλών τμημάτων (Bateson, 

1992).         

      

4.5.1.1 Στρατηγική πολλών τόπων 

Βασίζεται στην επανάληψη μίας ιδιαίτερα επιτυχούς βασικής φόρμουλας, σε 

διάφορες άλλες τοποθεσίες. Πιθανές διαφορές σε περιβαλλοντικούς 

παράγοντες δε θεωρούνται σημαντικές, ώστε να υπάρχει προτροπή για 

προσαρμογές ανάλογα με αυτές. Η «συνταγή της επιτυχίας» είναι και 

παραμένει σταθερή όπου και αν εφαρμοστεί, και είναι αντιπροσωπευτική 

στρατηγική των τυποποιημένων υπηρεσιών. Η δικαιοπαροχή (franchising) 

είναι ένα παράδειγμα στρατηγικής πολλών τόπων. 

Το βασικό ερώτημα βέβαια είναι αν η συγκεκριμένη κάθε φορά φόρμουλα θα 

έχει επιτυχία σε διάφορα γεωγραφικά μέρη του κόσμου, λαμβάνοντας υπόψη 

και τη διαφορετικότητα στις κουλτούρες. Πάντως στην ξενοδοχειακή 

βιομηχανία αλλά ιδιαίτερα στον κλάδο μαζικής και γρήγορης εστίασης 

εφαρμόζεται με ιδιαίτερη επιτυχία σε όλο τον κόσμο, εφαρμόζοντας υψηλό 

βαθμό τυποποίησης (standardization). 

 

 

4.5.1.2 Στρατηγική πολλών υπηρεσιών        

Επιλέγεται για την παροχή ποικίλων υπηρεσιών, εντασσόμενη σε μία 

γενικότερη στρατηγική διαφοροποίησης. Με βάση την υπάρχουσα καλή πίστη 

των καταναλωτών και τη συσσωρευμένη γνώση της επιχείρησης για τις 
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προτιμήσεις τους, η επιχείρησης υπηρεσιών εκκινεί την προσφορά νέων και 

διαφορετικών υπηρεσιών σε αυτές που ήδη προσφέρονται.  

Μία καθαρή στρατηγική πολλών υπηρεσιών αναφέρεται στη λειτουργία ενός 

μόνο καταστήματος, που στοχεύει τις διάφορες υπηρεσίες του σε ένα 

συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς. Είναι ένα παράδειγμα αποκλειστικής 

στρατηγικής διανομής.  

Η στρατηγική πολλών υπηρεσιών εφαρμόζεται από πολλούς οίκους 

λογισμικού για ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Πιο συγκεκριμένα, οι προμηθευτές 

λογισμικού, που επικεντρώνουν σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς, 

προσφέρουν συχνά τρεις κύριες υπηρεσίες: καινοτομία, ανάπτυξη νέων 

προγραμμάτων, συντήρηση υφιστάμενων εφαρμογών και λογισμικού 

μηχανών και τεχνική διαχείριση.  

 

 

4.5.1.3 Στρατηγική πολλών τμημάτων   

Από μία συγκεκριμένη τοποθεσία, στοχεύονται διάφορα τμήματα της αγοράς, 

με την παροχή μίας συγκεκριμένης υπηρεσίας. Η στρατηγική αυτή 

εφαρμόζεται σε καταστάσεις στις οποίες μέρος του διαθέσιμου δυναμικού 

παραμένει ανενεργό και τα σταθερά κόστη παροχής της υπηρεσίας είναι 

σχετικά υψηλά. Σε μία καθαρή στρατηγική πολλών τμημάτων, αυτή είναι μία 

περίπτωση αποκλειστικής διανομής, αφού ο αριθμός των σημείων διανομής 

θα μπορούσε να περιοριστεί σε ένα μόνο.  

Παράδειγμα αποτελούν τα θεματικά πάρκα που στοχεύουν σε διάφορα 

τμήματα από μία τοποθεσία με την παροχή μίας υπηρεσίας (ψυχαγωγία). 

Μάλιστα, κάθε χρόνο γίνονται σημαντικές επενδύσεις στην επικοινωνία από 

αυτές τις επιχειρήσεις για να διατηρήσουν την εικόνα τους σε διάφορες αγορές 

στόχους, και για να σταθεροποιήσουν ή αυξήσουν τον αριθμό των 

επισκεπτών. Μερικά από αυτά τα πάρκα προσφέρουν και ξενοδοχειακές 

υπηρεσίες με διαφορετικές παροχές, επίπεδο υπηρεσιών και τιμές για να 

προσελκύσουν ανθρώπους από όλα τα τμήματα της αγοράς.     

 

 

4.5.1.4 Υβριδικές στρατηγικές 
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Στη θεωρία, υπάρχει ξεκάθαρη διάκριση ανάμεσα στις διάφορες στρατηγικές 

διανομής. Στην πράξη όμως οι πραγματικές στρατηγικές που εφαρμόζονται 

είναι ένα μίγμα εντατικών και επιλεκτικών στρατηγικών. Συνήθως, στοιχεία 

από δύο ή και από τις τρεις προηγούμενες βασικές στρατηγικές εφαρμόζονται 

ταυτόχρονα.  

 

Η υβριδική ποικιλία έχει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά της. Αν για 

παράδειγμα ένας παροχέας υπηρεσιών κατευθύνει τις δραστηριότητές του σε 

διαφορετικά τμήματα αγοράς και έχει αρκετά σημεία πώλησης των υπηρεσιών 

στη διάθεσή του, τότε μιλάμε για συνδυασμό στρατηγικών πολλών τόπων και 

υπηρεσιών. Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτού του υβριδικού συνδυασμού είναι η 

διευρυμένη κάλυψη της αγοράς. Το πιθανό μειονέκτημα είναι ο κίνδυνος 

απώλειας της εταιρικής ταυτότητας του οργανισμού, διότι μέρος της 

αναγνωρισιμότητας ή του προφίλ της επιχείρησης μπορεί να διαστρεβλωθεί ή 

χαθεί.  

Αρκετά συχνά, κάποιοι παροχείς υπηρεσιών που έχουν επιλέξει μία 

συγκεκριμένη τοποθέτηση μέσω της στρατηγικής πολλών τόπων ή πολλών 

υπηρεσιών, μπαίνουν στον πειρασμό να αναπτύξουν περαιτέρω τη 

δραστηριότητά τους. Προσθέτοντας νέα σημεία διανομής των υπηρεσιών ή 

εμπλουτίζοντας το μενού των παρεχόμενων υπηρεσιών ίσως αποδειχθεί 

επιβλαβές. Σε επιχειρήσεις υπηρεσιών με ξεκάθαρη θέση στη συνείδηση της 

αγοράς στόχου (π.χ. McDonald’s), η αύξηση του αριθμού των υπηρεσιών 

μπορεί να δημιουργήσει ασάφεια, και κατά συνέπεια λιγότερο αναγνωρίσιμη 

φόρμουλα, αν υπάρχουν πολλά σημεία διανομής.       

 

Από την άλλη πλευρά, μία επιχείρηση η οποία είναι αναγνωρισμένη στην 

αγορά για την παροχή πολλών υπηρεσιών, ίσως αποφασίσει να αυξήσει τα 

σημεία διανομής σε μία προσπάθεια να αυξήσει τα κέρδη. Η απόφαση αυτή 

σημαίνει μεγάλες επενδύσεις, διότι αυτές οι επιχειρήσεις βασίζονται συνήθως 

στην αξιοποίηση πληροφοριών, στην τεχνογνωσία και εξειδικευμένους 

πόρους που τελικά τις κάνουν να ξεχωρίζουν στην αγορά. Για παράδειγμα 

στην περίπτωση της EuroDisney, η αρχική περίοδος λειτουργίας (με βάση τον 

αριθμό των επισκεπτών που πλήρωναν ελκυστική τιμή εισιτηρίου) ήταν 

ιδιαίτερα μακρά σε σύγκριση με τα αντίστοιχα θεματικά πάρκα της Disney σε 
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Η.Π.Α. και Ιαπωνία και τα αποτελέσματα χρήσης για αρκετά χρόνια δεν ήταν 

αισιόδοξα.    

 

Εξελίξεις στη διανομή των υπηρεσιών, όπως αυτές που περιγράφηκαν 

παραπάνω, πιθανώς να προκαλέσουν προβλήματα. Ως τελική συνέπεια, τόσο 

μια επιχείρηση πολλών τόπων όσο και μια πολλών υπηρεσιών, ίσως 

αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο της εξαφάνισης. Ο Sasser (1976) έχει 

αποκαλέσει αυτή την κατάσταση ως τον κίνδυνο του «Τριγώνου των 

Βερμούδων». 

 

 

4.5.2 Δίκτυα διανομής 

Η διεργασία παρεσίας διαφέρει ανάλογα με τον κλάδο υπηρεσιών. Κάποιες 

υπηρεσίες προϋποθέτουν μία φυσική τοποθεσία για να παραχθούν ενώ άλλες 

όχι (π.χ. παρέχοντας πληροφορίες μέσω ηλεκτρονικών δικτύων ή 

τηλεφώνου), προσφέροντας τη δυνατότητα κινητής παροχής υπηρεσιών. Οι 

πιο αδύναμες δικτυακές επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι αυτές που η 

αξία για τους πελάτες προκύπτει πρωτίστως από φυσικές εγκαταστάσεις, 

όπως π.χ. καταστήματα λιανικής. Οι πιο ισχυρές είναι αυτές που οι σύνδεσμοι 

μεταξύ των σημείων διανομής είναι κρίσιμοι για την παροχή των υπηρεσιών, 

όπως συμβαίνει με τις διαδικτυακές και τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις. 

 

Τρία υποδείγματα χαρακτηρίζουν τη χρήση των δικτύων: μηδενική 

συγκέντρωση,  συγκέντρωση ζώνης και συγκέντρωση λωρίδας.  

Η μηδενική συγκέντρωση (zero concentration) παρατηρείται όταν συνολικά οι 

πελάτες χρησιμοποιούν ένα δίκτυο τελείως τυχαία. Ακόμη και αν δε 

χρησιμοποιούν όλους τους συνδέσμους του συστήματος, αυτό που οι 

καταναλωτές αξιολογούν είναι η γενική συνδεσιμότητα ολόκληρου του 

δικτύου.  

Από στρατηγικής άποψης είναι χρήσιμο να διακρίνουμε το δίκτυο σε 

ξεχωριστές ζώνες συγκεντρωμένης χρήσης (zone concentration), αν μεγάλος 

αριθμός πελατών επικεντρώνουν τη χρήση σε ένα μέρος ή σε κάποια τμήματα 

του δικτύου. Για παράδειγμα, οι πελάτες μια συγκεκριμένης περιοχής (π.χ. 

μέσα σε εμπορικά κέντρα) έχουν την τάση να χρησιμοποιούν τα τραπεζικά 
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ΑΤΜ για κάποιες συγκεκριμένες υπηρεσίες. Επίσης τα καρτοτηλέφωνα που 

δίνουν τη δυνατότητα για χρέωση των κλήσεων σε πιστωτική κάρτα μπορεί να 

προτιμώνται από τα κοινά καρτοτηλέφωνα (Guglielmo, 1996). 

Στη συγκέντρωση λωρίδας (lane concentration), οι πελάτες χρησιμοποιούν ή 

εκτιμούν δεόντως υπηρεσίες που προσφέρονται αποκλειστικά από κάποιο 

δίκτυο, όπως συμβαίνει για παράδειγμα με τις τηλεφωνικές υπηρεσίες, γιατί 

ικανοποιούνται κάποιες ανάγκες τους που είναι σημαντικές για αυτούς αλλά 

όχι για το σύνολο των καταναλωτών.          

 

 

4.5.3 Σχέσης μεταξύ Εταιρικής στρατηγικής και στρατηγικής διανομής 

Οι στόχοι ενός οργανισμού διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις για τη 

στρατηγική διανομής. Στο Κεφάλαιο 2 αναπτύξαμε τις στρατηγικές ανάπτυξης 

κατά τη μήτρα Ansoff, παραθέτοντας ουσιαστικά τους συνδυασμούς νέων και 

υφιστάμεων υπηρεσιών/αγορών. Η Στρατηγική Διείσδυσης (υφιστάμενη 

αγορά, υφιστάμενη υπηρεσία) συχνά απαιτεί εκτεταμένη κάλυψη του δικτύου 

διανομής. Αυτή η αύξηση των σημείων διανομής μπορεί να επιτευχθεί μέσω 

επιλεκτικής ή εντατικής διανομής. Η στρατηγική διανομής πολλών τόπων, η 

οποία στοχεύει σε βελτιωμένη διανομή λόγω ανοίγματος πολλών σημείων 

διανομής, είναι η λογική επιλογή σε αυτή την περίπτωση.  

Από την άλλη πλευρά, η εταιρική Στρατηγική Ανάπτυξης Υπηρεσιών, δεν 

σημαίνει, κατ’ ανάγκη, αλλαγές στον αριθμό των σημείων διανομής. Αυτή η 

στρατηγική μπορεί να εκτελεσθεί και από μία μόνο τοποθεσία.  Στην τελευταία 

περίπτωση οδηγούμαστε στην προσφορά περισσότερων υπηρεσιών, ή σε μία 

στρατηγική διανομής πολλών υπηρεσιών.  

 

Όταν οι τρεις στρατηγικές διανομής του Bateson συζεύξουν με τις στρατηγικές 

ανάπτυξης κατά Ansoff, τότε προκύπτει το σχήμα 22. Σε αυτό το σχήμα 

φαίνεται ο δεσμός μεταξύ της στρατηγικής διανομής και τις επιλογές διανομής. 

Η στρατηγική πολλών τόπων απαιτεί νέες επιλογές τοποθεσίας, ενώ οι 

στρατηγικές πολλών τμημάτων και πολλών υπηρεσιών όχι. Στις τελευταίες 

περιπτώσεις, νέα τοποθεσία απαιτείται μόνο αν η στρατηγική εφαρμόζεται σε 

μία υβριδική μορφή με πολλά σημεία διανομής.  
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Έτσι η καινοτομία στην αγορά με τη μορφή της διεθνοποίησης, ανοίγοντας 

ένα νέο κατάστημα στο εξωτερικό, είναι μία υβριδική μορφή στρατηγικών 

πολλών τόπων και πολλών τμημάτων. Αν ακολουθείται υβριδική στρατηγική 

διανομής, τότε υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής εταιρικής στρατηγικής 

διαποικίλισης.          

 

Η εφαρμογή οποιασδήποτε νέας στρατηγικής διανομής από κάποια 

επιχείρηση εξαρτάται όχι μόνο από τις δεξιότητες, τη γνώση, την εμπειρία, τις 

χρηματοοικονομικές δυνατότητες και πιθανούς νομικούς περιορισμούς αλλά 

και από τη στάση που θα κρατήσει ο ανταγωνισμός. Η κατανομή δυνάμεων 

στα κανάλια διανομής πιθανώς να ματαιώσει τα σχέδια μιας επιχείρησης για 

ανάπτυξη, ιδιαίτερα αν δε διαθέτει ερείσματα στην αγορά. 
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Σχήμα 22: Εταιρικές στρατηγικές και στρατηγικές διανομής. (Bateson, John E.G. (1995), 
Managing Services Marketing, Text and Readings, The Dryden Press, Orlando)  
 

 

4.6 Τιμολόγηση 

Στον κλάδο των υπηρεσιών, η τιμολόγηση είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό 

εργαλείο διοίκησης, για την επίτευξη των στόχων κάθε οργανισμού. Η 

σύγκλιση προσφοράς και ζήτησης σε μια επιχείρησης υπηρεσιών είναι ένα 

άλλο ουσιαστικό μέρος της τιμολόγησης. Οι επιχειρησιακοί στρατηγικοί στόχοι 

προσδιορίζουν εν μέρει τα περιθώρια στη διαμόρφωση των τιμών. Εξάλλου, 

οι στρατηγικοί στόχοι της επιχείρησης είναι γενικά οραματισμοί, για την 

πραγματοποίηση των οποίων σχεδιάζονται όλα τα στοιχεία του μίγματος 

μάρκετινγκ, και όχι μόνο η τιμολόγηση (Nagle, 1987). 

Ως σημείο εκκίνησης για την πραγμάτευση της τιμολόγησης, είναι αν η 

επιχείρηση επιδιώκει το κέρδος ή όχι. Συνεπώς, ο τύπος του οργανισμού 

επηρεάζει αποφασιστικά το όριο στο οποίο η τιμολόγηση είναι ελεύθερη. Για 

παράδειγμα οι τιμές ή οι αυξήσεις τιμών σε δημόσιους οργανισμούς συχνά 

καθορίζεται δια νόμου. Ακόμη, η διάρθρωση της αγοράς, στην οποία 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση, έχει προσδιοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση 

των τιμών.  

Μία άλλη παρατήρηση σχετίζεται με τη διαφοροποίηση των διαφόρων 

επιχειρήσεων υπηρεσιών, στον ίδιο κλάδο, αναφορικά με τη στρατηγική 

μάρκετινγκ, τον τρόπο εργασίας τους και, σε αρκετές περιπτώσεις, την ηθική 

τους. Ανάλογα, με αυτές τις παραμέτρους διαμορφώνονται οι τιμολογιακοί 

στόχοι, άρα η τιμολογιακή στρατηγική και οι τακτικές.  

 

Κάθε οργανισμός προσπαθεί να εξυπηρετήσει έναν ή περισσότερους στόχους 

μέσω της τιμολογιακής του πολιτικής. Μία επιχείρηση μπορεί να προσφέρει 

τις υπηρεσίες της σε υψηλές τιμές, ενώ άλλες ίσως προσφέρουν τις ίδιες 

υπηρεσία σε χαμηλότερες τιμές. Ωστόσο, δεν αποκλείεται όλες να έχουν τον 

ίδιο βασικό επιχειρηματικό στόχο, δηλαδή τη βιωσιμότητα ή τον ίδιο σκοπό 

απέναντι στους πελάτες προσφέροντας αξία ανάλογη της τιμής (value for 

money) (Cowell, 1984).  
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Διακρίνονται τρεις κύριες κατηγορίες υπηρεσιών, ανάλογα με τον τρόπο 

τιμολόγησης: υπηρεσίες που υπόκεινται σε κρατική ρύθμιση, υπηρεσίες που 

υπόκεινται σε επίσημη αυτορύθμιση εντός συγκεκριμένης βιομηχανίας και 

υπηρεσίες που υπόκεινται σε ρύθμιση της αγοράς.  

Στις υπηρεσίες, που οι τιμές τους ρυθμίζονται με κρατική παρέμβαση, 

παράγοντες που δε σχετίζονται με την τιμή φέρουν συχνά μεγάλο βάρος. 

Αυτή η κατηγορία υπηρεσιών εμπεριέχει τους ακόλουθους τιμολογιακούς 

στόχους: κοινωνική ή/και πολιτική αποδοχή, επιβίωση και κύρος (υψηλή τιμή 

συντελεί σε υψηλό κύρος, και χαμηλή τιμή υποδεικνύει χαμηλό κύρος). Οι 

τιμές υπηρεσιών όπως εκπαίδευση, περίθαλψη και δημόσιες συγκοινωνίες – 

μεταφορές, καθορίζονται σε πολλές χώρες, με κρατική ρύθμιση. Τα κοινωνικά 

και πολιτικά κίνητρα μπορεί να είναι τόσο ισχυρά, που οι τιμές να μη μπορούν 

να δικαιολογηθούν από οικονομικής άποψης. Δηλαδή, μια υπηρεσία αυτής 

της κατηγορίας είναι δυνατό να προσφέρεται σε τιμή κάτω του κόστους, σε 

μόνιμη βάση, αν αυτό είναι κοινωνικά ή πολιτικά επιθυμητό.       

 

Η δεύτερη κατηγορία υπηρεσιών, οι αυτορυθμιζόμενες υπηρεσίες, επιδιώκουν 

όχι μόνο τιμολογιακούς στόχους, αλλά προσπαθούν να προσδώσουν στον 

κλάδο δραστηριοποίησης μία συγκεκριμένη εικόνα. Η τιμολογιακή τους 

στρατηγική είναι η οικοδόμηση σταθερής σχέσης με τους πελάτες. Συνεπώς, 

σε αυτή την κατηγορία υπηρεσιών επιδιώκονται οι ακόλουθοι τιμολογιακοί 

στόχοι: βιωσιμότητα, διαμόρφωση πραγματικού κέρδους ή εσόδων που να μη 

διαταράσσουν τις σχέσεις των επιχειρήσεων με τους πελάτες, δημιουργία 

συγκεκριμένης εικόνας των επιχειρήσεων του κλάδου, και ένα σταθερό 

ποσοστό απόδοσης επί του συνολικού επενδυθέντος κεφαλαίου (ROI).  

Παραδείγματα αυτής της κατηγορίας υπηρεσιών είναι οι δικηγόροι και οι 

αεροπορικές εταιρείες (IATA). Η επίδραση της επίσημης αυτορύθμισης σε 

κάθε επιχείρηση χωριστά είναι ότι η συμφωνία στις τιμές πρέπει να συντελεί 

σε σταθερές και δίκαιες τιμές. Σε αυτή τη φιλοσοφία, πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψη το συμφέρον τόσο του παροχέα όσο και του πελάτη. Ένα μεγάλο 

μειονέκτημα της επίσημης αυτορύθμισης είναι ότι οι δυνάμεις της αγοράς δεν 

παίζουν κανένα ουσιαστικό διαμορφωτικό ρόλο. Και βέβαια, η κατηγορία αυτή 

περιλαμβάνει τον υψηλό κίνδυνο σχηματισμού καρτέλ και την τιμολόγηση 

σύμφωνα με τις λιγότερο αποδοτικές επιχειρήσεις του εκάστοτε κλάδου. Σε 
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πολλές χώρες, όπως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν διαμορφωθεί 

αποτελεσματικές πολιτικές αντί-τραστ για την αντιμετώπιση του 

προηγούμενου φαινομένου.  

 

Στην τρίτη κατηγορία υπηρεσιών, που οι τιμές καθορίζονται ελεύθερα από την 

αγορά, η τιμολόγηση είναι ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 

πολλούς τρόπους. Οι στόχοι της επιχείρησης μέσω της τιμολόγησης είναι: 

βιωσιμότητα, μέγιστο πραγματικό κέρδος, σταθερό ποσοστό απόδοσης επί 

του συνολικού επενδυθέντος κεφαλαίου (ROI) που εξαρτάται από το μέγεθος 

της αγοράς. Στην ελεύθερη αγορά, η επιχείρηση παροχής υπηρεσιών μπορεί 

να χρησιμοποιήσει την τιμή ως όπλο για να πολεμήσει τους ανταγωνιστές του 

κλάδου. Σε αυτή την προσανατολισμένη στην αγορά κατάσταση, 

αποκαλύπτεται ο στρατηγικός στόχος της κατάληψης καίριας θέσης στην 

αγορά σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Σαφώς, οι δυνατότητες τοποθέτησης 

μιας επιχείρησης στην αγορά, με βάση την τιμή, εξαρτάται από τιμολογιακή 

ελαστικότητα της ζήτησης και από την εξισορρόπηση της ζήτησης και της 

προσφοράς υπηρεσιών μέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο (π.χ. έτος). Ένα 

παράδειγμα σε αυτή την κατηγορία υπηρεσιών είναι οι διακοπές και ο 

τουρισμός γενικότερα. Οι τιμές του πακέτου των διακοπών στη διάρκεια των 

περιόδων αιχμής είναι πολύ υψηλότερες σε σχέση με μέτριες τουριστικά 

περιόδους. Ο στόχος από τη διαφοροποίηση των τιμών σε διαφορετικές 

περιόδους είναι η τόνωση της ζήτησης σε περιόδους μη-αιχμής και 

ταυτόχρονα στη μείωση της ζήτησης σε περιόδους αιχμής, εφαρμογή δηλαδή 

στρατηγικής αξιοποίησης δυναμικότητας.   Άλλα παραδείγματα κλάδων αυτής 

της κατηγορίας είναι οι τράπεζες, οι ιδιωτικές κλινικές, υπηρεσίες συντήρησης, 

υπηρεσίες αισθητικής κτλ. Παρά την τυπική ελευθερία στη διαμόρφωση των 

τιμών σε αυτούς τους κλάδους υπηρεσιών, σε μερικούς από αυτούς 

αναπτύσσεται ρυθμιστικό περιβάλλον στη μορφή των κλαδικών οργανώσεων. 

Για παράδειγμα οι τιμές επισκευής αυτοκινήτων σε επίσημες αντιπροσωπείες 

καθορίζονται σε αρκετές χώρες σύμφωνα με οδηγίες των κύριων εισαγωγέων. 

Κύριος σκοπός αυτών των οδηγιών είναι η παροχή ασφάλειας στους πελάτες. 

Κατά συνέπεια, στο βαθμό που αυτές οι οδηγίες εφαρμόζονται, επιβάλλονται 

πρακτικά συνθήκες αυτορύθμισης.          
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4.6.1 Συνδυαστικές στρατηγικές τιμολόγησης 

Από τα προηγούμενα γίνεται αντιληπτό ότι η τιμολογιακή στρατηγική κάθε 

επιχείρησης πρέπει να σχεδιάζεται προσεκτικά με σκοπό την πλήρωση των 

στρατηγικών στόχων που επιδιώκει η επιχείρηση σε εταιρικό και 

ανταγωνιστικό επίπεδο. Θα αναλυθούν προτεινόμενες στρατηγικές για: 

• Τιμολογιακή στρατηγική τμηματοποίησης ή κατάτμησης αγοράς 

(Segmented Pricing), 

• Τιμολόγηση στον κύκλο ζωής υπηρεσίας (Pricing over the service Life 

Cycle), 

• Τη σχέση μεταξύ τιμής, κόστους και ποιότητας (Price-Cost-Quality), και 

• Τιμολογιακές στρατηγικές αξίας (Value Strategies). 

 

 

 

4.6.1.1 Τιμολογιακή στρατηγική τμηματοποίησης ή  κατάτμησης αγοράς 

Οποιαδήποτε στρατηγική τιμολόγησης και αν εφαρμοστεί, η κατάτμηση της 

αγοράς σε διακριτά τμήματα, βοηθά στη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας της 

επιχείρησης. Η τιμολογιακή στρατηγική κατάτμησης εξετάζει πρωταρχικά αν 

διαφορετικά τμήματα της αγοράς είναι διατεθειμένα να πληρώσουν 

διαφορετικές τιμές. Η στρατηγική αξιοποίησης δυναμικότητας ή διαθέσιμου 

προσωπικού (αναφερθήκαμε στις παραγράφους 3.2.3 και 4.6) και η 

στρατηγική κατάτμησης είναι δύο στρατηγικές που στοχεύουν στη σύγκλιση 

ζήτησης και προσφοράς με την αποτελεσματική εφαρμογή της τιμής ως 

διαμορφωτικό εργαλείο.  

 

Όταν οι μάρκετινγκ μάνατζερ χρησιμοποιούν την τιμή ως στρατηγικό εργαλείο, 

θα πρέπει να προσδιορίσουν και να διαχωρίσουν τα διάφορα τμήματα της 

αγοράς ιδιαίτερα προσεκτικά και ξεκάθαρα. Ο Bateson (1995) προβάλλει 6 

συνθήκες που πρέπει να τηρούνται από κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να 

εφαρμόσει διαφοροποίηση και διάκριση τιμών με επιτυχία. Αυτές είναι: 
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• Διαφορετικές ομάδες καταναλωτών πρέπει να αξιολογούν την 

υπηρεσία διαφορετικά και να ανταποκρίνονται κατά διαφορετικό 

τρόπο στην τιμή. 

• Η διοίκηση πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τα τμήματα της 

αγοράς ώστε να τα προσεγγίζει με διάφορες τιμές ή ταρίφες.  

• Οι πελάτες δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση σε χαμηλότερα ή 

υψηλότερα τμήματα. 

• Το μέγεθος κάθε τμήματος πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο για να έχει 

νόημα η στρατηγική τμηματοποίησης.  

• Τα κόστη των διακρίσεων στην τιμή δεν πρέπει να είναι υψηλότερα 

από τα αναμενόμενα επιπρόσθετα έσοδα. 

• Η διάκριση στις τιμές δεν πρέπει να δημιουργούν σύγχυση σε 

δυνητικούς πελάτες.  

 

Ο ακρογωνιαίος λίθος της στρατηγικής τιμολόγησης κατά τμήματα είναι οι 

ωφέλειες που αναμένουν οι καταναλωτές από ένα άυλο προϊόν και η κρίση 

τους στηρίζεται στον τρόπο που τα διάφορα τμήματα της αγοράς αξιολογούν 

την υπηρεσία (Payne and Clarke, 1995).     

 

Σε κλάδους υπηρεσιών με υψηλά σταθερά κόστη, όπως οι μεταφορές, οι 

ξενοδοχειακές υπηρεσίες, τα θεματικά πάρκα, μονάδες περίθαλψης, και 

πολυκινηματογράφους, η τμηματοποίηση στην τιμολόγηση είναι αναγκαία.  

Επίσης, στις αεροπορικές υπηρεσίες, είναι γενικά γνωστό ότι υπάρχει μεγάλη 

ζήτηση για επιστροφές ταξιδιωτών την Κυριακή κάθε εβδομάδας στον μόνιμο 

τόπο κατοικίας τους. Για αυτό το λόγο, οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες 

προσφέρουν σημαντικά χαμηλότερες τιμές, όταν οι πελάτες τους 

αποφασίσουν να μετακινήσουν την επιστροφή τους, πριν ή μετά από την 

Κυριακή. Τόσο οι αεροπορικές εταιρείες όσο και οι ξενοδοχειακές μονάδες 

έχουν ανάγκη να σημειώνουν υψηλά ποσοστά πληρότητας, ώστε να 

καλύπτονται οπωσδήποτε τα σταθερά κόστη λειτουργίας. Έτσι μία διάκριση 

του πελατειακού δυναμικού που παρατηρείται στους δυο αυτούς κλάδους 

είναι ταξιδιώτες αναψυχής και οι επαγγελματίες ταξιδιώτες. Οι ταξιδιώτες 

αναψυχής  είναι συχνά διατεθειμένοι να δεσμευθούν για τις κρατήσεις τους 
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πολύ καιρό εκ των προτέρων, να αποδεχθούν διάφορα επίπεδα ποιότητας 

υπηρεσιών, δεν ενδιαφέρονται συνήθως για απολαβή υπηρεσιών κύρους, και 

παραμένουν στον τόπο προορισμού τους ταξιδιού αρκετές ημέρες 

(Rutherford, 1995). Ακριβώς οι αντίθετες συνθήκες παρατηρούνται στους 

επαγγελματίες ταξιδιώτες.    

 

Ο Nagle (1987) αριθμεί 8 τακτικές τιμολόγησης, οι οποίες βασίζονται σε 

ισάριθμες μεταβλητές τμηματοποίησης: 

1) Αναγνώριση των καταναλωτών (Buyer Identification), 

2) Τόπος αγορών (Purchase location), 

3) Χρόνος αγορών (Time of purchase), 

4) Ποσότητα αγορών (Purchase quantity), 

5) Σχεδιασμός υπηρεσίας (Service design), 

6) Δέσμες υπηρεσιών (Service Bundling) , 

7) Καταμέτρηση (Metering), 

8) Συνδρομητική σχέση (Membership). 

 

Αναγνώριση των καταναλωτών 
Η πρόκληση είναι να αποκτηθεί πληροφόρηση για τα τμήματα της αγοράς και 

να αναγνωριστούν οι (δυνητικοί) καταναλωτές από πολλές απόψεις. Σε 

κάποιους κλάδους υπηρεσιών όπως π.χ. οι κομμώσεις, είναι εύκολη η 

τμηματοποίηση ανάλογα με το μήκος των μαλλιών ή προσφέροντας 

χαμηλότερες τιμές στις νεαρές ηλικίες και στα παιδιά, που ίσως περιποιηθούν 

τα μαλλιά τους στο σπίτι αντί να ζητήσουν υπηρεσίες από επαγγελματίες 

κομμωτές. Σε άλλους κλάδους υπηρεσιών, η τμηματοποίηση δεν είναι τόσο 

εύκολη υπόθεση και απαιτείται συστηματική έρευνα μάρκετινγκ, η οποία 

στοχεύει στην προτροπή των καταναλωτών να αποκαλύψουν την ευαισθησία 

τους στην τιμή. Μερικές φορές, οι πωλητές είναι στην καλύτερη θέση να 

κρίνουν την κατάλληλη τιμή. Μέσα στα όρια που θέτει το μάνατζμεντ κατά 

περίπτωση, αξιολογούνται παράγοντες όπως η ζήτηση, ο ανταγωνισμός και 

τα κόστη, και τελικά ορίζεται η τελική τιμή από τους πωλητές. Παραδείγματα 

αυτής της τακτικής είναι τα συμβόλαια υπηρεσιών μετά την πώληση 

υπηρεσιών ή προϊόντων (after-sales services) και καταναλωτικές υπηρεσίες, 

που το κοινό στοιχείο όλων αυτών των περιπτώσεων είναι η εξουσιοδότηση 
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μέρους εξουσίας, που αφορά την τιμολόγηση, στο προσωπικό που 

επικοινωνεί τις υπηρεσίες με τους πελάτες.   

 

Τόπος αγορών 

Σε πολλούς κλάδους υπηρεσιών είναι συνήθης πρακτική η χρέωση 

διαφορετικών τιμών σε διαφορετικούς χώρους. Για παράδειγμα ένας ιατρός, 

πιθανώς, να ζητήσει υψηλότερη τιμή επίσκεψης στο ιδιωτικό ιατρείο σε σχέση 

με μία εξέταση που θα πραγματοποιηθεί στο νοσοκομείο. Η μετακίνηση 

πελατών, από τόπους ή χώρους με υψηλή τιμή χρέωσης προς άλλους 

χαμηλότερης τιμής, ελαχιστοποιείται με διαφορές στην άνεση, ευελιξία, 

περιβάλλον, ή το κύρος που αποπνέει ένας ιδιαίτερα προσεγμένος χώρος 

(Nagle, 1987).  

 

Χρόνος αγορών       
Ο χρόνος στον οποίο οι καταναλωτές προβαίνουν σε αγορές, αποτελεί μία 

σημαντική μεταβλητή για τη διαφοροποίηση των τιμών προς όφελος των 

καταναλωτών που επιλέγουν να καταναλώνουν υπηρεσίες σε ώρες μη 

αιχμής. Πολλά εστιατόρια, καφετέριες και λοιποί χώροι εστίασης προσφέρουν 

τις ίδιες υπηρεσίες και στην ίδια ποιότητα σε χαμηλότερες τιμές για κάποιες 

ώρες της ημέρας. Το ίδιο μέτρο χρησιμοποιείται από αεροπορικές εταιρείες 

και ξενοδοχεία. Ο σκοπός όλων των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που 

εφαρμόζουν αυτή την τακτική είναι η προσέλκυση πελατών που είναι 

ευαίσθητη στην τιμή, για να χρησιμοποιήσουν θέσεις, δωμάτια κλπ. που δε θα 

χρησιμοποιηθούν σε διαφορετική περίπτωση.  

 

Ποσότητα αγορών    

Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες που αγοράζουν μεγάλους όγκους δωματίων σε 

ξενοδοχειακές μονάδες και θέσεων σε αεροσκάφη επιτυγχάνουν χαμηλότερες 

τιμές από απλούς πελάτες που ενοικιάζουν ένα δωμάτιο για λίγες μέρες ή 

αγοράζουν μερικά εισιτήρια για την οικογένειά τους. Στην ίδια λογική, οι 

τράπεζες χρεώνουν τους μεγάλους πελάτες τους (μεγάλες επιχειρήσεις) με 

χαμηλότερα επιτόκια δανεισμού για τη λήψη δανείων σε σχέση με μικρές 

επιχειρήσεις ή καταναλωτές. 
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Τακτικές παροχής εκπτώσεων ανάλογα με την ποσότητα αγοράς απαντώνται 

συχνά στον κλάδο των υπηρεσιών και περιλαμβάνουν εκπτώσεις όγκων, 

παραγγελιών, σταδίων και διπλή τιμολόγηση. Πιο αναλυτικά (Nagle, 1987): 

• Οι εκπτώσεις όγκων στοχεύουν στη διατήρηση της συνεργασίας με 

μεγάλους πελάτες και στην προώθηση μεγάλων όγκων υπηρεσιών. 

• Οι εκπτώσεις παραγγελιών ενθαρρύνουν τους πελάτες να ζητούν 

μεγαλύτερο όγκο υπηρεσιών κατά αραιά χρονικά διαστήματα αντί για 

μικρές συχνές παραγγελίες. Επιδιώκεται η μείωση της επιβάρυνσης 

του δικτύου εξυπηρέτησης. 

• Οι εκπτώσεις σταδίων ή μπλοκ, στοχεύουν στην «αποπλάνηση» των 

πελατών να καταναλώσουν περισσότερες υπηρεσίες, αφού σε κάθε 

επόμενο στάδιο μιας κλίμακας κατανάλωσης ή σε κάθε επόμενο 

μπλοκ όγκου υπηρεσιών που καταναλώνονται προσφέρεται επιπλέον 

ποσοστό έκπτωσης επί της αρχικής τιμής (αυτές οι εκπτώσεις δεν 

παρέχονται στη συνολική ποσότητα που καταναλώνεται). 

• Η διπλή τιμολόγηση αποτελείται από ξεχωριστά τμήματα για την 

κατανάλωση μιας υπηρεσίας. Για παράδειγμα οι εταιρείες ενοικίασης 

αυτοκινήτων χρεώνουν ένα ημερήσιο σταθερό κόμιστρο συν μία 

χρέωση ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση που διανύεται από 

κάθε όχημα και πολλά κέντρα διασκέδασης χρεώνουν κάθε πελάτη 

τους με υποχρεωτικό εισιτήριο εισόδου και η κατανάλωση ποτών ή 

άλλων υπηρεσιών χρεώνεται πρόσθετα εντός του καταστήματος.  

 

Σε καθεμία από τις παραπάνω περιπτώσεις οι καταναλωτές πολλών 

υπηρεσιών χρεώνονται λιγότερο από αυτούς που περιορίζονται στις 

αναγκαίες υπηρεσίες, διότι το σταθερό μέρος της τιμής ή η αρχική τιμή 

επιμερίζεται στο χρόνο παραμονής ή κατανάλωσης.  

 

Σχεδιασμός υπηρεσίας 

Μερικές από τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές τμηματοποίησης 

περιλαμβάνουν την προσφορά διαφορετικών εκδόσεων της ίδιας υπηρεσίας 

με μικρή ή καμία διαφορά στο κόστος παραγωγής. Πιο συγκεκριμένα, στις 

τυποποιημένες ή στις εν μέρει προσαρμοσμένες υπηρεσίες, συχνά υπάρχει 
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μικρή ή ουδεμία διαφορά στο κόστος των διαφορετικών εκδόσεών τους. Η 

τμηματοποίηση με σχεδιασμό της υπηρεσίας είναι αναγκαία όταν πωλούνται 

υπηρεσίες όπως αεροπορικά ταξίδια, διότι ο πωλητής μπορεί εύκολα να 

περιορίσει τη μεταπώληση της υπηρεσίας. Αν, λοιπόν, τα αεροπορικά 

εισιτήρια δεν αναφέρονταν ονομαστικά στους επιβάτες, τότε θα ήταν απλό για 

οποιοδήποτε ιδιώτη ή επιχείρηση να αγοράζει τα εκπτωτικά εισιτήρια κάθε 

πτήσης αρκετό διάστημα εκ των προτέρων και να τα μεταπωλεί στους 

επαγγελματίες ταξιδιώτες πολύ κοντά χρονικά στους χρόνους άφιξης. Ο 

σχεδιασμός της υπηρεσίας όχι μόνο βοηθά αλλά είναι αναγκαίος για μία 

σωστή και λειτουργική τμηματοποίηση. 

 

Δέσμες υπηρεσιών     

Τόσο οι καταναλωτές όσο και οι προμηθευτές μπορούν να επωφεληθούν από 

τη διαμόρφωση δεσμών υπηρεσιών ως τακτική για την πραγματοποίηση 

τιμολογιακής στρατηγικής τμηματοποίησης. Παραδείγματα διαμόρφωσης 

δεσμών υπηρεσιών είναι ο συνδυασμός διαφόρων πιάτων από τον κατάλογο 

του εστιατορίου σχηματίζοντας ολοκληρωμένα γεύματα για 1 ή 2 άτομα με 

σταθερή βελτιωμένη τιμή πακέτου. Το ίδιο συμβαίνει και με τα εισιτήρια 

διαρκείας των ποδοσφαιρικών ομάδων για μία ολόκληρη αγωνιστική χρονιά. 

Προσφέρεται στους πιστούς φιλάθλους μία συνολική τιμή για όλα τα παιχνίδια 

της ομάδας, που είναι περισσότερο συμφέρουσα για κάθε πελάτη που 

επιθυμεί να παρακολουθεί συνεχώς τα ποδοσφαιρικά παιχνίδια ζωντανά.  

Ο σκοπός των δεσμών υπηρεσιών είναι η εξασφάλιση ενός ελάχιστου 

περιθωρίου κέρδους για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, η αύξηση των κερδών 

των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και την ίδια στιγμή η ενδυνάμωση της 

σχέσης τους με τους πελάτες, προσφέροντάς τους περισσότερα προϊόντα σε 

πιο συμφέρουσες τιμές. Για αυτό η τιμή του πακέτου υπηρεσιών που 

προτείνεται στους καταναλωτές θα πρέπει να είναι χαμηλότερη από το 

άθροισμα της τιμής των ξεχωριστών τεμαχίων που το συνθέτουν. Αυτό το 

πλεονέκτημα μαζί με την άνεση που περιέχει η προαγορά για το 

υπολειπόμενο χρονικό διάστημα είναι σημαντικές ωφέλειες για τον αγοραστή.  
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Η πρόκληση για την επιχείρηση υπηρεσιών είναι να ανακαλύψει μία ομογενή 

ομάδα που να είναι αρκετά μεγάλη για να δικαιολογεί τη διαμόρφωση δεσμών 

υπηρεσιών.    

 

Καταμέτρηση 
Η καταμέτρηση τμηματοποιεί τους καταναλωτές ανάλογα με τη χρήση. 

Προσφέροντας ενοικίαση αυτοκινήτων με καταμέτρηση της χιλιομετρικής 

απόστασης, οι πελάτες ωθούνται να ενοικιάσουν αυτοκίνητα για την άνεσή 

τους π.χ. μέσα στις πόλεις, παρά για την κάλυψη μεγάλων αποστάσεων σε 

ταξίδια. Η άλλη πλευρά του ίδιου νομίσματος είναι η προσφορά υπηρεσιών 

ενοικίασης αυτοκινήτων χωρίς καταμέτρηση χιλιομέτρων που έλκει την 

κατηγορία των οδηγών που ταξιδεύουν μεγάλες αποστάσεις.   

 

Συνδρομητική Σχέση 
Τα μέλη κάθε είδους συλλόγων, κερδοσκοπικών και μη, πληρώνουν τη 

συνδρομή τους περιοδικά. Συνήθως, η βασική υπηρεσία του συλλόγου δίνεται 

δωρεάν. Τα μέλη πληρώνουν στον οργανισμό για αγορά πρόσθετων 

υπηρεσιών σε κανονικές ή εκπτωτικές τιμές. Σε μερικές περιπτώσεις, όντας 

μέλος σε κάποιο οργανισμό, σημαίνει την απόδοση ορισμένων ειδικών 

προνομίων, όπως για παράδειγμα η βεβαιωμένη εξασφάλιση εισιτηρίων ή 

συμμετοχής σε σημαντικά γεγονότα.  

 

Η σημαντικότητα της ανάπτυξης συνδρομητικής σχέσης μεταξύ της 

επιχείρησης υπηρεσιών και των πελατών βρίσκεται στην κάλυψη του 

σταθερού κόστους της επιχείρησης. Η διοίκηση γνωρίζει εκ των προτέρων τα 

βασικά έσοδα που συνεισφέρονται από τα μέλη. Εισπράττοντας χρήματα πριν 

από τη διοργάνωση δραστηριοτήτων αυξάνει τη ρευστότητα της επιχείρησης 

και έχει επιπλέον τη δυνατότητα να αναπτύξει τις δημόσιες σχέσεις της.  

 

    

4.6.1.2 Τιμολόγηση στον κύκλο ζωής υπηρεσίας 

Μία υπηρεσία, όπως κάθε άλλο προϊόν, περνά από τέσσερις φάσεις του 

κύκλου ζωής:εισαγωγή, ανάπτυξη, ωρίμανση/κορεσμός, πτώση/παρακμή.  
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Εισαγωγή υπηρεσίας 
Στη διάρκεια της πρώτης φάσης του κύκλου ζωής μιας νέας υπηρεσίας, οι 

καταναλωτές είναι σε ένα μεγάλο βαθμό αδιάφοροι για την τιμή διότι δε 

γνωρίζουν τις ωφέλειες της υπηρεσίας. Η ευαισθησία στην τιμή προκύπτει 

από την έννοια της αντικατάστασης. Για παράδειγμα οι καταναλωτές ίσως 

αποφασίσουν να προσφέρουν οι ίδιοι στον εαυτό τους μια υπηρεσία αντί να 

την αγοράσουν. Σε αυτό το στάδιο ο μάρκετινγκ μάνατζερ πρέπει να είναι 

ενημερωμένος για τη συνολική στρατηγική της επιχείρησης, πριν προτείνει και 

εφαρμόσει οποιαδήποτε στρατηγική τιμολόγησης. Μία στρατηγική 

διαφοροποίησης, όπως άλλωστε μία στρατηγική ηγεσίας κόστους, έχει 

αντίστοιχη επίδραση σε τιμολογιακά ζητήματα. Ακόμη και σε τράπεζες 

παγκοσμίου μεγέθους, η προσφορά τυποποιημένων και προσαρμοσμένων 

υπηρεσιών στο ίδιο τμήμα αγοράς την ίδια στιγμή, απαιτεί βαθιά γνώση της 

αγοράς σε τοπικό επίπεδο και των αναγκών της. Η ικανοποίηση των αναγκών 

κάθε τμήματος αγοράς που εξυπηρετείται και οι δυνατότητες της επιχείρησης 

σε πόρους και δυναμικό θα καθορίσουν σε ποιες υπηρεσίες θα ακολουθηθεί 

στρατηγική προσαρμογής και σε ποιες στρατηγική τυποποίησης. Η 

τιμολογιακή στρατηγική θα είναι αντίστοιχη της εταιρικής και ανταγωνιστικής 

στρατηγικής.  

 

Μία τιμολογιακή στρατηγική ξαφρίσματος (skimming pricing) αποδεικνύεται 

επικερδής αν υπάρχουν ευκρινώς χωριζόμενα τμήματα που αποτιμούν την 

υπηρεσία υψηλότερα από άλλα τμήματα της αγοράς. Η διάκριση στην τιμή 

επιτρέπει στην επιχείρηση να αποκτήσει γρήγορα κέρδη. Επειδή όμως η 

μίμηση είναι σχετικά εύκολη υπόθεση στους περισσότερους κλάδους των 

υπηρεσιών, η εφαρμογή διεισδυτικής τιμολόγησης (penetration pricing) 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση υψηλού μεριδίου αγοράς πριν 

εισέλθουν οι ανταγωνιστές στην αγορά με αντιγραφή της ίδιας υπηρεσίας. Η 

στρατηγική διεισδυτικής τιμολόγησης είναι κατάλληλη για την επίτευξη ηγεσίας 

κόστους σε ολόκληρο τον κλάδο.  

Σε αγορές που είναι αδιάφορες από άποψης τιμής, η διεισδυτική τιμολόγηση 

δεν θα επιτρέψει στην επιχείρηση να αποκτήσει ικανοποιητικό μερίδιο στην 

αγορά για να επιτύχει πλεονέκτημα κόστους. Σε αυτή την περίπτωση η 

ουδέτερη τιμολόγηση (neutral pricing) είναι η πιο κατάλληλη στρατηγική, η 
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οποία μπορεί να είναι αρκετά συνεπής με το στόχο της ηγεσίας κόστους 

(Nagle, 1987).  

Η διεισδυτική τιμολόγηση δεν είναι η σωστή στρατηγική αν η πραγματική 

ζήτηση (στη διάρκεια των ωρών αιχμής ή πιο μόνιμα) είναι μεγαλύτερη από 

την αναμενόμενη. Γενικά, δεν υπάρχει λόγος εφαρμογής διεισδυτικής 

τιμολόγησης, εκτός από την περίπτωση αποτροπής εισαγωγής των 

ανταγωνιστών σε αποκλειστική ή προνομιακή αγορά για την επιχείρηση.  

       

Ανάπτυξη 

Η προώθηση, οι προσωπικές εμπειρίες των πελατών και οι εντυπώσεις των 

αρχικών καταναλωτών διασπείρουν πληροφορίες για την υπηρεσία και τις 

ιδιότητές της σε ευρύ επίπεδο. Συνδυασμός αυτών με την εισαγωγή νέων 

ανταγωνιστών στην ίδια αγορά υπηρεσιών, οι τιμές τείνουν να διαμορφωθούν 

από σταθερές έως πτωτικές. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα αν η ανάπτυξη της 

αγοράς είναι περιορισμένη και οι καταναλωτές είναι ευαίσθητη στην τιμή. 

Ωστόσο, η πρόσθεση βοηθητικών υπηρεσιών και ο εμπουτισμός των κύριων 

υπηρεσιών με νέα στοιχεία είναι δυνατό να διαφοροποιήσουν τις βασικές 

υπηρεσίες από τον ανταγωνισμό και να ενδυναμώσουν τα περιθώρια κέρδους 

στη διάρκεια αυτής της φάσης.  

 

Ωρίμανση      
Οι επαναλαμβανόμενες πωλήσεις που ξεκινούν από τη φάση της ανάπτυξης 

είναι ο κινητήριος μοχλός ανάπτυξης στη φάση ωρίμανσης, λόγω εισροής 

αυξημένων εσόδων. Το κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι οι περισσότεροι 

καταναλωτές γνωρίζουν την υπηρεσία. Στις βιομηχανικές χώρες, πολλοί 

κλάδοι υπηρεσιών λειτουργούν σε ώριμες αγορές. Τράπεζες, ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις, υπηρεσίες υγείας και ξενοδοχειακές μονάδες αντιμετωπίζουν 

κορεσμένη ζήτηση και οξύ ανταγωνισμό.  

Σε μία ώριμη αγορά, απαιτείται μία ολοκληρωμένη προσέγγιση μίγματος 

μάρκετινγκ που να περιλαμβάνει προσπάθεια συγκράτησης και μείωσης των 

τιμών υπηρεσιών και τη μείωση του λειτουργικού κόστους, ώστε να 

αποφευχθεί η απώλεια μεριδίων αγοράς από νέες επιχειρήσεις.  

 

Παρακμή     

 140



Στη διάρκεια της φάσης της παρακμής, η επιχείρηση υπηρεσιών σταματά την 

παροχή της υπηρεσίας, ο κύκλος της οποίας ξεκίνησε με την εισαγωγή της 

στην αγορά. Η ανάγκη για μείωση της τιμής ακόμη περισσότερο εξαρτάται 

κατά πολύ από τον λοιπό ανταγωνισμό, τη ζήτηση και την κατάσταση της 

εσωτερικής διάρθρωσης της επιχείρησης. Η ευελιξία από την πλευρά της 

επιχείρησης υπηρεσιών είναι σε αυτή τη φάση απαραίτητο στοιχείο για την 

ικανοποίηση της ζήτησης και τη συγκράτηση του κόστους.  

 

 

4.6.1.3 Τιμή, Κόστος και Ποιότητα 

Είναι προφανές ότι η βελτίωση της ποιότητας με δαπάνη περισσότερων 

χρημάτων για την αναβάθμιση των υπηρεσιών σημαίνει συνήθως και πιο 

ακριβές υπηρεσίες. Από την άλλη, η προσέγγιση της ποιότητας με βάση την 

πελατειακή αξία υπονοεί μικρότερα κόστη. Η λογική της τιμολόγησης με βάση 

την αξία αναφέρεται στο βασικό ερώτημα αν η αύξηση της ποιότητας αξίζει 

τον κόπο στα μάτια του καταναλωτή υπηρεσιών. Είναι ουσιαστικά μία σχέση 

μεταξύ ποιότητας και τιμής. Η στόχευση σε εξαιρετική ποιότητα σημαίνει 

επιπλέον κόστος που πρέπει να συμπεριληφθεί στην τιμή. Για αυτό, η 

επικέντρωση σε όλο και υψηλότερη ποιότητα συχνά οδηγεί σε αυξήσεις τιμών 

υψηλότερες από αυτές του ανταγωνισμού. Κατά συνέπεια, δημιουργεί 

επικίνδυνα ανοίγματα για παροχείς περιορισμένων υπηρεσιών στις ώριμες 

αγορές. Για αυτό το λόγο, η πραγματική πρόκληση για τις εδραιωμένες 

επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους υπηρεσιών βρίσκεται στην προσπάθεια 

για υψηλότερα ποιοτικά επίπεδα σε όλες τις ποιοτικές παραμέτρους, 

μειώνοντας ταυτόχρονα το συνολικό κόστος. Η διοίκηση λειτουργιών 

(Operations Management) διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην επίτευξη 

αυτού του στόχου με την εξεύρεση αποδοτικών λύσεων στον εργασιακό 

χώρο.  

 

Ποιότητα και κόστος     
Εξαιρετική ποιότητα απαιτεί σχετικά υψηλά κόστη επιθεώρησης και 

πρόληψης. Χαμηλή ποιότητα συντελεί σε υψηλά εσωτερικά και εξωτερικά 

κόστη ανάκτησης (Rust, Zaharik and Keiningham, 1995). Ακόμη, ένας 

οργανισμός που επιχειρεί με καθεστώς χαμηλής ποιότητας πιθανότατα θα 
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αντιμετωπίσει κάποια στιγμή απώλεια παραγγελιών. Μία επιχείρηση που 

επενδύει σε επιθεώρηση και πρόληψη μπορεί να ελαχιστοποιήσει το κόστος 

ανάκτησης, που απορρέει από τα χαμηλά ποιοτικά επίπεδα. Οι δαπάνες σε 

πρόληψη μειώνουν τις πιθανότητες ανάπτυξης μεταβλητότητας στην 

ποιότητα. Μάλιστα, αν οι επενδύσεις σε πρόληψη είναι αρκετά υψηλές, τότε το 

κόστος επιθεώρησης μπορεί τελικά μα μειωθεί κατά πολύ. Η πολιτική της 

πρόληψης ποιοτικών αστοχιών συμβάλλει στην ανακάλυψη οργανωτικών 

προβλημάτων στη δομή της επιχείρησης, που συντελεί στην αποτροπή κακή 

εικόνας των υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και κόστους. Τελικά, από τη 

μείωση του κόστους κακής ποιότητας, μπορεί να προκύψει συνολική μείωση 

λειτουργικού κόστους και άρα δίνεται η δυνατότητα για μείωση των τιμών και 

αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης παροχής υπηρεσιών στην 

αγορά. 

 

Ποιότητα και τιμή  

Η οικονομική θεωρία υποθέτει ότι υπάρχει θετική σχέση μεταξύ τιμής και 

ποιότητας. Αυτή η θετική σχέση διαρκεί όσο οι καταναλωτές είναι καλά 

πληροφορημένοι για τις τιμές και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών. 

Έτσι, κάποιες επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι οι καταναλωτές 

χρησιμοποιούν το ύψος της τιμής ως ποιοτικό δείκτη. Όταν τέτοιου είδου 

επιχειρήσεις συνδυάζουν υψηλές τιμές με φτωχή ποιότητα, απλά κοροϊδεύουν 

τον πελάτη. Αυτό μπορεί εκ πρώτης όψεως να δείχνει, βραχυπρόθεσμα, ως 

μία βιώσιμη επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά σε μακροχρόνια βάση 

συντελεί σε καταστροφικές απώλειες. Ο πελάτης απορρίπτει την επιχείρηση 

υπηρεσιών οριστικά και δημιουργεί αρνητική προφορική επικοινωνία στην 

αγορά.  

Μακροπρόθεσμα, οι παροχείς υπηρεσιών πρέπει να βεβαιώνονται ότι η 

προσλαμβανόμενη ωφέλεια υπερβαίνει το συνολικό κόστος, όπως το 

αντιλαμβάνονται οι καταναλωτές, σε μόνιμη βάση. Οι πελάτες μπορούν να 

είναι ικανοποιημένοι όταν η «καθαρή αξία», μετά τη διεργασία παρεσίας, είναι 

θετική.   

 

 

4.6.1.4 Τιμολογιακές στρατηγικές αξίας 
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Αυτή η ομάδα στρατηγικών τιμολόγησης δεν βασίζεται στα διάφορα κόστη 

που εμπεριέχονται στην παραγωγή των υπηρεσιών, αλλά στην αξία των 

υπηρεσιών όπως γίνεται αντιληπτή από τους πελάτες.  Η Zeithaml (1988) 

προσδίδει στην «αξία» τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς: 

• Η αξία είναι μια χαμηλή τιμή, 

• Η αξία είναι το επιθυμητό, 

• Η αξία είναι ποιότητα, την οποία παίρνω για την τιμή που πληρώνω, 

και 

• Η αξία εξαρτάται από αυτό που δίνω και αυτό που θυσιάζω. 

 

Σε πολλές περιπτώσεις, η αξία είναι μία πολύ προσωπική αντανάκλαση της 

αξιολόγησης των καταναλωτών, ως καλό ή κακό. Συνεπώς, η έννοια της 

αξίας, ή τι προτίθεται κάποιος να πληρώσει για μια υπηρεσία, είναι μία 

υποκειμενική υπόθεση. Συνήθως, η τιμή της υπηρεσίας αποκλίνει πάρα πολύ 

από το κόστος παραγωγής της (Lovelock, 1991). 

Οι στρατηγικές τιμολόγησης που βασίζονται στην αξία της υπηρεσίας είναι 

ελκυστικές για τις επιχειρήσεις, τυποποιημένων ή προσαρμοσμένων 

υπηρεσιών, αρκεί να είναι γνωστά τα κόστη παραγωγής, οι λειτουργίες της 

επιχείρησης να είναι αποδοτικές, να παρέχονται εξαιρετικές υπηρεσίες και 

τέλος να είναι δύσκολη η εκτίμηση των υπηρεσιών σε κάθε τους λεπτομέρεια 

από τους πελάτες.  

Ο Lovelock (1991) έχει βασίσει την ιδέα της «καθαρής αξίας» στη διαφορά 

μεταξύ όλων των προσλαμβανόμενων ωφελειών μείον τα αντιληπτά από τον 

πελάτη κόστη. Οι αντιληπτές ωφέλειες μπορεί να αυξηθούν ή μειωθούν, 

ανάλογα με τη θετικότητα ή αρνητικότητα της εταιρικής εικόνας.  

 

Οι Berry και Yadav (1996) προτείνουν τρεις διαφορετικές αλλά σχετιζόμενες 

μεταξύ τους τιμολογιακές στρατηγικές για την αξία μιας υπηρεσίας, που είναι 

τιμολόγηση με βάση την ικανοποίηση, τη σχέση και την απόδοση. 

  

Τιμολόγηση με βάση την ικανοποίηση 

Αυτή η τιμολογιακή στρατηγική επικεντρώνει στη μείωση της αβεβαιότητας. 

Συνήθεις τρόποι στην απάλειψη του αισθήματος της αβεβαιότητας είναι η 

 143



παροχή εγγυήσεων (π.χ. υπόσχεση έγκαιρης παράδοσης ή επιστροφή 

χρημάτων σε περίπτωση μη ικανοποίησης του πελάτη) και τιμολόγηση με 

οδηγό την ωφέλεια, που εστιάζει στην τιμολόγηση της πτυχής της υπηρεσίας 

που ωφελεί άμεσα τον πελάτη (π.χ. χρεώνεται η πρόσληψη πληροφοριών 

από μία ηλεκτρονική βάση δεδομένων και όχι ο χρόνος αναζήτησης σε αυτές). 

Η προσέγγιση της τιμολόγησης με οδηγό την ωφέλεια γίνεται περισσότερο 

εμφανής με την τιμολόγηση βάσει επιτυχημένων αποτελεσμάτων (success-fee 

pricing) και την τιμολόγηση βάσει κινήτρων (incentive pricing).  

Για παράδειγμα στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, ένα μέρος της 

αμοιβής του συμβούλου είναι υπό τη μορφή ποσοστών επί των βελτιωμένων 

αποτελεσμάτων της επιχείρησης. Ο παροχέας των υπηρεσιών (σύμβουλος) 

μοιράζεται μέρος των ωφελειών του πελάτη.     

Στην περίπτωση της τιμολόγησης βάσει κινήτρων, ο πελάτης είναι αυτός που 

ωφελείται μέσω μπόνους ή έκπτωσης, διότι προέβη στην αγορά 

συμφωνημένου όγκου υπηρεσιών (Normann, 1991).  

Η σταθερή τιμολόγηση (flat-rate pricing), είναι μία άλλη στρατηγική στην οποία 

η επιχείρηση παροχής υπηρεσιών απαλείφει τον κίνδυνο για το δυνητικό 

πελάτη, προσφέροντας μία σταθερή τιμή για τις υπηρεσίες της, ανεξάρτητα 

από τη συχνότητα χρήσης των υπηρεσιών. Τέτοια παραδείγματα 

περιλαμβάνουν μακροχρόνια συμβόλαια για μηχανολογικό εξοπλισμό και 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές και νομικές υπηρεσίες. 

 

Τιμολόγηση απόδοσης 

Η κατανόηση, η διαχείριση και η μείωση των στοιχείων κόστους είναι οι 

ακρογωνιαίοι λίθοι της τιμολόγησης απόδοσης. Μερικές ή όλες οι 

εξοικονομήσεις από κόστη, περνούν στους πελάτες με τη μορφή 

χαμηλότερων τιμών. Τα κόστη που εξοικονομούνται πρέπει να αναβαθμίζουν 

τη συνολική αντίληψη των πελατών για τις υπηρεσίες. Ο περιορισμός 

στοιχείων κόστους που συντελεί σε φθηνότερες αλλά μη ικανοποιητικές 

υπηρεσίες, δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικός (Berry and Yadev, 1996).    

 

 

4.7 Συζήτηση – Συμπεράσματα 4ου Κεφαλαίου  
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Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, αναπτύχθηκαν οι 

στρατηγικές λειτουργικού επίπεδου για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, 

που αποτελούν πιθανές κατευθύνσεις που μπορούν να ακολουθηθούν για την 

πρακτική εφαρμογή των στρατηγικών εταιρικού και ανταγωνιστικού επιπέδου. 

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης που έρχονται σε επαφή με τους πελάτες, 

υπάρχοντες και δυνητικούς, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό 

των στρατηγικών για να προκύπτουν πολλαπλασιαστικά θετικά 

αποτελέσματα.  

Η διοίκηση κάθε επιχείρησης παροχής υπηρεσιών είναι ανάγκη να 

αντιμετωπίζει τόσο τους εργαζομένους της (για σημεία επαφής) ή συνεργάτες 

(για σχεσιακό μοντέλο επιχειρηματικής δραστηριότητας) και τους πελάτες, ως 

νοήμονα όντα, σεβόμενη τις ατομικές ιδιαιτερότητες, επιθυμίες και ανάγκες. 

  

Η αξιοπιστία της επιχείρησης διατηρείται σε υψηλά επίπεδα όταν επιδιώκεται 

ο διακριτικός έλεγχος των διαύλων επικοινωνίας με τους πελάτες, τηρώντας 

όσο είναι δυνατό μια στάση ουδετερότητας. Για παράδειγμα η επικοινωνία 

διαδικτυακών ομάδων (fun clubs) μπορεί να αξιοποιηθεί από τις επιχειρήσεις 

υπηρεσιών υποβοηθώντας και συστήνοντας τέτοιες ομάδες πελατών, που 

συμβάλλουν στη γνώση και διάδοση των υπηρεσιών και στην προβολή των 

αντίστοιχων επιχειρήσεων. Για να χρησιμοποιηθεί κατάλληλα αυτή η 

δυνατότητα θα πρέπει οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να παρατηρούν την 

ανάπτυξη των διαδικτυακών ομάδων από απόσταση για να μη καταστρέφεται 

το στοιχείο της αμεροληψίας που διέπει τέτοιες πρωτοβουλίες και να μη 

δίνεται η εντύπωση ότι προωθούνται επιχειρηματικά συμφέροντα, που 

ουσιαστικά μειώνουν την αξιοπιστία της πληροφόρησης.         

 

Όσον αφορά την στρατηγική στην τιμολόγηση, είναι σημαντικό να 

αναφερθούμε στη σύγχρονη τάση να προσφέρεται στους χρήστες του 

διαδικτύου η δυνατότητα αγοράς υπηρεσιών σε χαμηλότερες τιμές, συγκριτικά 

με την αγορά μέσω πρακτόρων ή με φυσική παρουσία των πελατών. Είναι μία 

επανάσταση στο μάρκετινγκ των υπηρεσιών, διότι γίνεται αναδιανομή ρόλων, 

συνεργασιών, και χρήματος, που επηρεάζει όλους όσους ασχολούνται με τον 

κλάδο των υπηρεσιών. 
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