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Εισαγωγή 

Οι σύγχρονες καπιταλιστικές οικονοµίες χαρακτηρίζονται σήµερα από 

υψηλό ρυθµό πληθωρισµού, οικονοµική στασιµότητα και αυξηµένη 

ανταγωνιστικότητα. Τη λύση στα παγκόσµια αυτά προβλήµατα καλείται να 

δώσει το µάρκετινγκ το οποίο λειτουργεί σαν ο συνδετικός κρίκος ανάµεσα 

στις κοινωνικές ανάγκες και στη βιοµηχανική παραγωγή. Σχεδόν τίποτα δεν 

µπορεί να πουληθεί σήµερα χωρίς κάποια βοήθεια και προώθηση από το 

µάρκετινγκ. Είναι φανερό ότι το µάρκετινγκ χρησιµοποιείται τόσο από τις 

επιχειρήσεις όσο και από τον καθένα µας1. 

 

Η έννοια της σωστής επωνυµίας και εικόνας της επιχείρησης αποτελεί 

την βασική φιλοσοφία της επιχείρησης για την επίτευξη των αντικειµενικών 

στόχων της. Η εφαρµογή αυτής της φιλοσοφίας στην πράξη επιτυγχάνεται µε 

το «µίγµα µάρκετινγκ» (4P), το οποίο περιλαµβάνει το προϊόν, την τιµή, τον 

τόπο (διανοµή) και την προώθηση. Τα στοιχεία του µίγµατος της σωστής 

επωνυµίας και εικόνας της επιχείρησης είναι πολύ στενά συνδεδεµένα µεταξύ 

τους και αλληλοεξαρτώνται. Για να επιζήσει λοιπόν η επιχείρηση πρέπει να 

επιλέξει εκείνο των συνδυασµό των στοιχείων που θα έχει τα καλύτερα 

αποτελέσµατα για την επίτευξη των στόχων της2.  

 

Το µάρκετινγκ το οποίο αποτελεί µέρος της παραπάνω διαδικασίας, 

είναι ένα κοινωνικό φαινόµενο που παρατηρείται σε όλες τις εκφράσεις και τις 

διαστάσεις της σύγχρονης ζωής και αυτό γιατί το µάρκετινγκ συνδέει τις δύο 

βασικές λειτουργίες της κοινωνίας, την παραγωγή και την κατανάλωση. Είναι 

πολλοί πλέον αυτοί που έχουν κατανοήσει ότι το µάρκετινγκ αποτελεί την 

αιχµή του δόρατος της ανταγωνιστικότητας, γι’ αυτό και σπεύδουν να 

αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει σε κάθε τοµέα επιχειρηµατικής 

ή άλλης δραστηριότητας. Από τα τέλη της δεκαετίας του ’80, η 

παγκοσµιοποίηση και το «άνοιγµα» των αγορών έχουν προσφέρει µεγάλες 

                                                 
1 Μαλλιάρη Γ. Πέτρου, 2001, Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ, Αθήνα, εκδόσεις “Α. Σταµούλης”. 
2 Egan, J. (2008), Relationship Marketing: Exploring Relational Strategies in Marketing, 

Financial Times/Prentice Hall, Harlow 
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δυνατότητες σε πολλές επιχειρήσεις να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους 

και σε άλλες χώρες, πέραν της χώρας προέλευσης τους. Οι πιθανοί 

καταναλωτές προϊόντων και υπηρεσιών µιας επιχείρησης αυξάνονται σχεδόν 

καθηµερινά και οι πιθανότητες επέκτασης των δραστηριοτήτων της 

ακολουθούν παρόµοια πορεία. Έτσι οι επιχειρήσεις προκειµένου να 

ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς εφαρµόζουν µια 

ειδικότερη µορφή του µάρκετινγκ το διεθνές µάρκετινγκ3 

 

Στο πλαίσιο αυτών των αλλαγών το αντικείµενο της σωστής επωνυµίας 

και εικόνας της επιχείρησης, διαδραµατίζει ένα σηµαντικό ρόλο, 

υπογραµµίζοντας ιδιαίτερα το γεγονός ότι για να πετύχει στην παγκόσµια 

αγορά, µια εταιρία πρέπει να προβλέπει την αλλαγή και όχι τόσο να αντιδρά 

σε αυτήν. Η ανάγκη της γρήγορης αλλά και αποτελεσµατικής προσαρµογής 

κάνει ιδιαίτερα σηµαντική για την εξαγωγική επιχείρηση την υιοθέτηση 

εσωτερικών προγραµµάτων µάρκετινγκ, που θα την βοηθήσουν να 

ακολουθήσει µια επιτυχή πορεία από το σήµερα στο αύριο σε ένα περιβάλλον 

που όχι µόνο απαιτεί να προβλέπουµε γρήγορα και αποτελεσµατικά το 

µέλλον, αλλά και να συµβάλουµε στην ίδια τη δηµιουργία του. Οι εξαγωγικές 

και διεθνείς επιχειρήσεις οφείλουν να είναι σε θέση να κατανοούν τις 

πολυπλοκότητες του διεθνούς περιβάλλοντος για να µπορούν να σχεδιάζουν, 

να προετοιµάζουν και να εφαρµόζουν στη διεθνή πράξη το 

αποτελεσµατικότερο µίγµα µάρκετινγκ4. 

 

Σήµερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά το οικονοµικό µέλλον των 

διαφόρων χώρων είναι στενά συνδεδεµένο µε τις διεργασίες µάρκετινγκ στην 

παγκόσµια αγορά, σε τέτοιο ίσως βαθµό που να παρουσιάζεται το αντικείµενο 

του µάρκετινγκ σαν ένα από τα κυριότερα προβλήµατα της εποχής µας, µια 

πρόκληση ή µια µεγάλη ευκαιρία5. Στο σύγχρονο παγκοσµιοποιηµένο 

                                                 
3 Μάντζαρη Γ., 2003, ∆υναµικό Μάρκετινγκ Αγαθών και Υπηρεσιών, Αθήνα, εκδόσεις “Β. 

Γκιούρδας”. 
4 Καζάκου, Μ., (2011), “Κοινωνική ∆ικτύωση”, Αθήνα, Εκδόσεις 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. 
5 Πατρινού Θεοδ. ∆ηµητρίου, 1993, ∆ιεθνές Μάρκετινγκ, Αθήνα- Πειραιάς, εκδόσεις “Α. 

Σταµούλης”. 
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περιβάλλον η ανταγωνιστικότητα είναι µια διαδικασία παρά µια συγκεκριµένη 

κατάσταση. Η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας απαιτεί µια συνεχή 

βελτίωση του στρατηγικού πλεονεκτήµατος της επιχείρησης σε ότι αφορά 

προϊόντα, αγορές, τεχνολογίες, επιχειρησιακή εικόνα και ποιότητα στελεχών. 

Οι διεθνείς διαστάσεις στις µέρες µας επιδρούν σε όλες τις επιχειρησιακές και 

ατοµικές αποφάσεις µάρκετινγκ. Και αυτό γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος 

από την επικέντρωση στη διεθνή αγορά για τη διατήρηση της 

ανταγωνιστικότητας και την περίπτωση της σωστής επωνυµίας και εικόνας 

της επιχείρησης6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεθοδολογία Συγγραφής   

                                                 
6 Καζάκου, Μ., (2011), “Κοινωνική ∆ικτύωση”, Αθήνα, Εκδόσεις 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. 
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● Μεθοδολογία συλλογής στοιχείων   

Αποτελεί γεγονός πως η κατανόηση, η πρόβλεψη και ο έλεγχος των 

φαινοµένων σε ότι αφορά τη χρήση των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης 

από µέρους των επιχειρήσεων, θεωρείται ως ο πλέον σηµαντικός 

παράγοντας, µε σκοπό οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων να «εκµεταλλευθούν» 

τις συγκεκριµένες τεχνικές και να επιτύχουν µια αποτελεσµατική προώθηση 

και πώληση των προϊόντων και υπηρεσιών τους αντίστοιχα. 

Η έρευνα δεν είναι τίποτα άλλο, σύµφωνα µε του θεωρία του Mouly, 

από την διαδικασία εκείνη η οποία προσφέρει τη δυνατότητα της 

προγραµµατισµένης συλλογής στοιχείων. Επίσης προσφέρει τη δυνατότητα 

της ανάλυσης αλλά και της ερµηνείας αυτών προκειµένου να προσφερθεί µια 

αξιόπιστη λύση και άποψη. Σύµφωνα µε τον Kerlinger, διεξάγεται µια έρευνα 

σε υποθετικές προτάσεις µέσα από µια διαδικασία ελέγχου και µελέτης αυτών 

των προτάσεων. Η µελέτη αυτή αναφέρεται σε υποτιθέµενες σχέσεις ανάµεσα 

στα φυσικά φαινόµενα. Από την άλλη πλευρά η άποψη του Κονετά, 

υποστηρίζει ότι η έρευνα απλά είναι µια διαδικασία η οποία δίνει απαντήσεις 

σε ερωτήµατα7. Είναι λοιπόν αποδεδειγµένο, ότι η διαδικασία της έρευνας 

περιέχει ένα σηµαντικό στάδιο, αυτό της συλλογής δευτερογενών στοιχείων 

αλλά και των στοιχείων εκείνων που έχουν προκύψει και αναφερθεί από 

κάποιον άλλο ερευνητή. Στην περίπτωση αυτή υπάρχουν τα συµπληρωµατικά 

προκατασκευασµένα ερωτηµατολόγια.  

● ∆ευτερογενής έρευνα 

Σκοπός της δευτερογενούς έρευνας είναι να συλλέξει στοιχεία και 

πληροφορίες, οι οποίες θεωρούνται χρήσιµες και απαραίτητες για την έρευνα 

αλλά και πιθανόν από άλλες που έχουν συλλεχθεί από άλλον ερευνητή. 

Αποτελεί την πρώτη φάση κατά την οποία διεξάγεται η συλλογή 

πληροφοριών, οι οποίες και κατέχουν τον βασικό ρόλο για την πρωτογενή 

έρευνα και την διεξαγωγή της. Η χρησιµότητα αυτών των πληροφοριών 

                                                 
7  Saunders et all, (2005), Specified ways for research and analysis of data, Prentice 

Hall. 
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έγκειται στο ότι µπορούν και διευρύνουν τη γνώση του ερευνητή αλλά και 

ταυτόχρονα του προσφέρουν µια ξεκάθαρη εικόνα για το ποιες είναι οι 

στρατηγικές µάρκετινγκ και δηµιουργίας εικόνας επωνυµίας στις µέρες µας.  

Παράλληλα όµως και ο ίδιος έχει την ευκαιρία και δυνατότητα µέσα από 

αυτήν την έρευνα, να διεξάγει την δική του διερεύνηση και να ανακαλύψει την 

έκταση του θέµατος που ασχολείται. Θα πρέπει να σηµειωθεί επίσης πως οι 

προηγούµενες µελέτες αποτελούν ένα βασικό «εργαλείο» στη δευτερογενή 

έρευνα. Ο λόγος είναι ότι από την στιγµή που και εκείνες έχουν ασχοληθεί µε 

το συγκεκριµένο θέµα της κάθε έρευνας, είναι σε θέση να δώσουν και 

χρήσιµες πληροφορίες αλλά και στοιχεία γύρω από την εφαρµογή του 

πράσινου µάρκετινγκ γενικότερα στις µέρες µας. Έτσι τα ακαδηµαϊκά βιβλία 

γύρω από τη χρήση του διαδικτύου και των αναφερόµενων µεθόδων διεθνούς 

µάρκετινγκ, αποτελούν βασικό «εργαλείο» για την παρούσα εργασία. Επίσης 

και όλα εκείνα τα στοιχεία που αναφέρονται στα καθήκοντα της επιστήµης των 

στρατηγικών που ακολουθούν οι επιχειρήσεις µε σκοπό τη δηµιουργία εικόνας 

και επωνυµίας σχετικά.  

● Περιορισµοί έρευνας   

Τα προβλήµατα τα οποία προκύπτουν σε κάθε έρευνα είναι ιδιαιτέρως 

πολλά στις µέρες µας. Συνήθως σχετίζονται µε την έλλειψη χρόνου και την 

δυσκολία στη συλλογή στοιχείων. Τα πιο συνηθισµένα από αυτά και τα οποία 

βέβαια αναφέρονται στη δυσκολία συλλογής στοιχείων και της δικής µας 

έρευνας, είναι τα ακόλουθα :  

● ∆εν υπάρχει πρωτογενές δείγµα του πληθυσµού επιχειρήσεων που θα 

απαντήσει σε δείγµα από ερωτηµατολόγια  

● Ο χρόνος για την συλλογή και ανάλυση δευτερογενών δεδοµένων είναι 

σχετικά περιορισµένος.  

 

 

Θεωρητικό Πλαίσιο  
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1. Κεφάλαιο 1ο – Η Έννοια και η Εφαρµογή του 

Μάρκετινγκ από τις Επιχειρήσεις στις Μέρες µας 

1.1 Έννοια και Ορισµός του Μάρκετινγκ 

Η φιλοσοφία και υιοθέτηση της έννοιας του Μάρκετινγκ, από τις 

επιχειρήσεις, των κρατών µε ελεύθερη οικονοµία, άρχισε µετά τον Β΄ 

Παγκόσµιο πόλεµο, κυρίως στους τοµείς της διαφήµισης και των πωλήσεων. 

Στις δεκαετίες του 1950-60 και µετέπειτα, εδραιώθηκε σαν αυτοτελής µέθοδος 

διαχείρισης. Σήµερα η έννοια του Μάρκετινγκ έχει ευρύτερη έννοια αντίληψη 

και εφαρµογή, σε πολλούς τοµείς της ζωής και δεν περιορίζεται µόνον στις 

επιχειρήσεις και στο εµπόριο8. Ένας από τους κυριότερους εκπροσώπους του 

συγχρόνου Μάρκετινγκ, o Philip Kotler, καθορίζει τις γενικές αρχές της έννοιας 

και εφαρµογής του Μάρκετινγκ σαν κάτι αρκετά ευρύ, που περικλείει, όχι 

µόνον εµπορικές δοσοληψίες, αλλά και ανταλλαγές µεταξύ οργανισµών και 

κοινωνικών οµάδων, γενικά9. 

   Αρχικά το Μάρκετινγκ εδραιώθηκε σαν κλάδος της εφαρµοσµένης 

οικονοµίας, αφοσιωµένο στην µελέτη των δικτύων διανοµής. Αργότερα, 

εξελίχθηκε σε διαχειριστική µέθοδο αύξησης των πωλήσεων. Πρόσφατα, 

πήρε τον χαρακτήρα εφαρµοσµένης επιστήµης, που ενδιαφέρεται να 

κατανοήσει τα συστήµατα πωλητών και αγοραστών, κατά την διάθεση 

αγαθών και υπηρεσιών.  Σήµερα η έννοια του Μάρκετινγκ έχει τόσο πολύ 

διευρυνθεί ώστε µπορεί να χρησιµοποιηθεί όχι µόνο από επιχειρήσεις, αλλά 

και από κάθε οργανισµό ή κοινωνική οµάδα, που διαθέτει κάποιο (υλικό ή 

πνευµατικό) ή κοινωνική οµάδα. Το Μάρκετινγκ περιλαµβάνει όλες τις 

ενέργειες, που είναι απαραίτητες για να φθάσουν αγαθά και υπηρεσίες στον 

καταναλωτή, είναι ¨η γέφυρα µεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης¨. ∆ηλαδή, 

κατευθύνει και διευθύνει τη ροή αγαθών και υπηρεσιών στον καταναλωτή10. 

                                                 
8 Μαλλιάρη Γ. Πέτρου, 2001, Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ, Αθήνα, εκδόσεις “Α. Σταµούλης”. 
9 Egan, J. (2008), Relationship Marketing: Exploring Relational Strategies in Marketing, 

Financial Times/Prentice Hall, Harlow 
10 Καζάκου, Μ., (2011), “Κοινωνική ∆ικτύωση”, Αθήνα, Εκδόσεις 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. 



11 
 

   ∆εν είναι το σχεδίασµα και η παραγωγή αγαθών, αλλά ο εγκέφαλος 

στη λήψη αποφάσεων, που επηρεάζουν και κατευθύνουν τέτοιες ενέργειες.  Ο 

όρος Μάρκετινγκ χρησιµοποιείται σήµερα σε πολλά κράτη, από επιχειρήσεις, 

οργανισµούς και ιδρύµατα, για να δηλώσει τις ενέργειες και δραστηριότητες 

εκείνες που έχουν σχέση µε την έρευνα αγοράς, τον προγραµµατισµό και την 

ανάπτυξη προϊόντων, τις µεθόδους και τρόπους διανοµής, την κοστολόγηση 

και τον καθορισµό τιµών, τους όρους και τρόπους πληρωµής και γενικά την 

οργάνωση και διοίκηση των δραστηριοτήτων µιας επιχείρησης, που 

ακολουθούν ένα προϊόν από την κατασκευή του µέχρι την χρησιµοποίηση του 

από τον τελικό καταναλωτή. Όλες αυτές οι ενέργειες και ασχολίες 

περικλείονται στην έννοια Μάρκετινγκ περιλαµβάνει και την έννοια της 

ανταλλαγής, ή γενικά των ανταλλαγών που σκοπεύουν να ικανοποιήσουν 

ανθρώπινες ανάγκες και επιθυµίες.   

Έτσι το Μάρκετινγκ, µπορεί να ορισθεί σαν το σύνολο των ενεργειών 

µιας επιχείρησης, που αποβλέπουν στην  επισήµανση των αναγκών του 

καταναλωτή, στην ανάπτυξη των προϊόντων και υπηρεσιών, που 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες αυτές και στη δηµιουργία ζήτησης για αυτά τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες, µε σκοπό τις επικερδείς πωλήσεις. Για αυτό, το 

Μάρκετινγκ, έχει σαν βασικές αρχές11: 

● Να αντιµετωπίζει τον καταναλωτή σαν αποδέκτη των ενεργειών του, 

και 

● Να λαµβάνει ενεργά µέρος στη λήψη αποφάσεων, σε όλες τις φάσεις 

διοίκησης µιας επιχείρησης.  

  Μια δυναµική φιλοσοφία Μάρκετινγκ, δηλαδή, αρχίζει µε τον 

καταναλωτή και όχι µε το τµήµα παραγωγής. «Παίζει», όµως, σηµαντικό ρόλο 

στον προγραµµατισµό και στην παραγωγή και ακολουθεί το προϊόν στην όλη 

του πορεία.  Το Μάρκετινγκ περιλαµβάνει όλες τις ενέργειες των 

επιχειρήσεων: εντοπισµό των αναγκών των πελατών, σχεδιασµό των 

προϊόντων/υπηρεσιών για την ικανοποίηση τους, υλοποίηση των συναλλαγών 

                                                 
11 Μάντζαρη Γ., 2003, ∆υναµικό Μάρκετινγκ Αγαθών και Υπηρεσιών, Αθήνα, εκδόσεις “Β. 

Γκιούρδας”. 
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στην αγορά αλλά και εκτίµηση του βαθµού ικανοποίησης του 

καταναλωτή/πελάτη από το προϊόν µετά την χρήση του. Είναι λοιπόν 

προφανές ότι οι βασικοί άξονες στους οποίους στηρίζεται το Marketing είναι12: 

● Οι ανάγκες και επιθυµίες των πελατών  

● Τα προϊόντα που προσφέρονται για την ικανοποίηση των αναγκών 

αυτών. 

● Η δυνατότητα επιλογής από εναλλακτικά προϊόντα που ικανοποιούν τις 

ίδιες ανάγκες. 

● Η ικανοποίηση των αναγκών και επιθυµιών µέσω τις διαδικασίας 

ανταλλαγής µε στόχο το αµοιβαίο όφελος. 

● Η ύπαρξη αγοράς, δηλαδή πελατών που εκδηλώνουν την ανάγκη, 

έχουν χρήµατα και επιθυµούν να τα ξοδέψουν, για να αποκτήσουν 

αυτό που τους χρειάζονται. 

● Η υλοποίηση των ενεργειών Μάρκετινγκ στην καθηµερινή 

δραστηριότητα της επιχείρησης γίνεται από µια σειρά εξειδικευµένων 

στελεχών, όπως είναι τα στελέχη των πωλήσεων, της έρευνας αγοράς, 

της διαφήµισης, της εξυπηρέτησης της πελατείας κτλ. Για την επίτευξη 

των καλύτερων δυνατών αποτελεσµάτων απαιτείται η σωστή 

διαχείριση και ο συντονισµός των ενεργειών όλων των στελεχών, 

δηλαδή απαιτείται ∆ιοικητική του Μάρκετινγκ. 

Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί πως διοικητική του Marketing είναι η 

διαδικασία ανάλυσης, σχεδιασµού, υλοποίησης και ελέγχου των ενεργειών 

Μάρκετινγκ επιχείρησης µε τελικό στόχο αφενός την ικανοποίηση των 

αναγκών των πελατών και αφετέρου την επίτευξη των στόχων της 

επιχείρησης. Ο συντονισµός των ενεργειών Μάρκετινγκ µέσα στην επιχείρηση 

ασκείται από τον ∆ιευθυντή Μάρκετινγκ, το βασικό καθήκον του οποίου είναι 

να επηρεάσει το ύψος, τη χρονική στιγµή εµφάνισης και τη σύνθεση της 

ζήτησης για τα προϊόντα της επιχείρησης, έτσι ώστε να την βοηθήσει να 

επιτύχει τους στόχους της. Για να διεκπεραιώσει τα καθήκοντα αυτά, ο 

∆ιευθυντής Μάρκετινγκ πρέπει να κάνει έρευνα, σχεδιασµό ενεργειών 

                                                 
12 Πατρινού Θεοδ. ∆ηµητρίου, 1993, ∆ιεθνές Μάρκετινγκ, Αθήνα- Πειραιάς, εκδόσεις “Α. 

Σταµούλης”. 
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Μάρκετινγκ, υλοποίηση των ενεργειών αυτών και έλεγχο, για να διαπιστώσει 

ότι οι ενέργειες του βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση13 

1.2 Η Εφαρµογή του Μάρκετινγκ από τις Επιχειρήσεις  

Στην εικόνα της «νέας οικονοµίας», η «παλιά οικονοµία» φαίνεται να 

παρακµάζει. Ο όρος «νέα οικονοµία» δεν είναι τίποτε άλλο από ένας νέος 

τρόπος επικοινωνίας, συνεργασίας και επιχειρηµατικής συναλλαγής ανάµεσα 

σε επιχειρήσεις, στο κράτος και στους πελάτες. Πλέον οι ηλεκτρονικές αγορές 

διαµορφώνουν την νέα οικονοµία και µπορούν να διαχωριστούν µε πολλά 

κριτήρια. Σε αυτήν την περίπτωση διακρίνονται τα µοντέλα Β2B, B2C, B2G.  

Η δήλωση που είχε κάνει ο Warren Mc Ferland, Πρύτανης του 

Πανεπιστηµίου Harvard Business School ήταν πως σε 5 χρόνια απλά θα 

υπάρχουν οι επιχειρήσεις εκείνες που θα χρησιµοποιούν τους υπολογιστές 

ως βασικό εργαλείο του Μάρκετινγκ και εκείνες οι οποίες θα πρέπει να 

αντιµετωπίσουν τη χρεοκοπία. Είναι σαφές πως πλέον η τεχνολογία είναι ο 

πιο σηµαντικός πόρος για την δηµιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. 

Στις µέρες µας δηµιουργούνται νέα δεδοµένα που δεν είναι τίποτε άλλο από 

υπηρεσίες και προϊόντα λόγω της ύπαρξης και χρήσης των υπολογιστών και 

της νέας τεχνολογίας14.  

Αυτό όµως που είναι πραγµατικά αξιοπρόσεκτο είναι ότι το διαδίκτυο 

απέδωσε σε ολόκληρο το µίγµα Μάρκετινγκ και όχι µόνο στο κοµµάτι της 

προβολής. Έτσι κατάφερε και µετέτρεψε ολόκληρη την παραδοσιακή 

αντίληψη που υπήρχε γύρω από τη διανοµή, την προώθηση, κλπ.15 Οι λόγοι 

οι οποίοι επιπλέον βοήθησαν στην αλλαγή του Μάρκετινγκ είναι επίσης και οι 

αλλαγές στα πλαίσια της διεθνούς οικονοµίας όπως η παγκοσµιοποίηση, η 

έννοια του χρόνου, η νέα τεχνολογία και οι προσδοκίες των πελατών. Τα πιο 

                                                 
13 Πατρινού Θεοδ. ∆ηµητρίου, 1993, ∆ιεθνές Μάρκετινγκ, Αθήνα- Πειραιάς, εκδόσεις “Α. 

Σταµούλης”. 
14 Καζάκου, Μ., (2011), “Κοινωνική ∆ικτύωση”, Αθήνα, Εκδόσεις 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. 
15  Καζάζης Ν., (2000), “Αποτελεσµατικό Μάρκετινγκ για κερδοφόρες πωλήσεις”, 

εκδόσεις Σταµούλης 
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σηµαντικά παραδείγµατα που αντιπροσωπεύουν τα παραπάνω είναι τα    

εξής16 :  

● Ο µετασχηµατισµός των επιχειρήσεων σε οργανωτικό επίπεδο 

● Οι συνεχείς πληροφορίες της νέας τεχνολογίας και οι 

αλληλεπιδράσεις τους  

● Η αυξανόµενη έµφαση στις πτυχές των υπηρεσιών 

● Οι µετατοπίσεις στον έλεγχο σε συστήµατα µάρκετινγκ.   

Η νέα εικόνα των επιχειρήσεων φυσικά και εστιάζει στην προσέλκυση 

όλο και περισσότερων πελατών στην προσπάθειά τους επιπλέον, να 

οργανωθούν αφού το µάρκετινγκ έχει αλλάξει κατά πολύ. Σύµφωνα µε την 

θεωρία ότι κοστίζει 10 φορές πιο ακριβά είναι δυνατόν να κερδίσει και να 

δηµιουργήσει µια νέα σχέση µε τον πελάτη ακριβώς όπως ένας χαµένος 

πελάτης µπορεί κατά 16 φορές να βγει χαµένος.  

Φυσικά ο ρόλος της στρατηγικής αξίας για την εταιρεία όσον αφορά 

τους διατηρηµένους πελάτες σε ώριµη αγορά είναι διαφορετικός .Η έµφαση 

που δίνεται στην προσέλκυση νέων πελατών είναι η ίδια και για την διατήρηση 

των ήδη πελατών που υπάρχουν. Εποµένως, είναι λογικό ότι οι επιχειρήσεις 

αποσκοπούν στο να αποµακρύνουν τους ανταγωνιστές αλλά και στο να 

δαπανήσουν ότι χρειάζεται προκειµένου να καταφέρουν να αποκτήσουν νέους 

πελάτες17.  

Μία διαφορετική προσέγγιση του µάρκετινγκ που ακολουθείται από 

πολλές επιχειρήσεις είναι αυτή της πλουραλιστικής προσέγγισης όπου 

σύµφωνα µε αυτήν ασκούνται µια προσέγγιση µε την πραγµατοποίηση 

µάρκετινγκ από κοινού µε τις καθ' αυτού λειτουργίες του µάρκετινγκ. Αξιόλογο 

παράδειγµα αποτελεί η παρατήρηση του Lindgreen ο οποίος διαπίστωσε ότι 

οι οινοποιίες της Ν. Ζηλανδίας πλησίαζαν τους πελάτες τους µε διαφορετικό 

τρόπο για τον καθένα. Πρόσεχαν πολύ στο να υπάρχει χαµηλό κόστος σε 
                                                 
16  Καζάζης Ν., (2000), “Αποτελεσµατικό Μάρκετινγκ για κερδοφόρες πωλήσεις”, 

εκδόσεις Σταµούλης 
17  Senior B. & Fleming J., (2008), “Organizational Change”, Prentice Hall, 3rd edition, 

London 
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µεγάλες παραγωγές κρασιού και στον αγώνα που έπρεπε να δώσουν για τους 

πελάτες τους. Και αυτό αποτελεί µια πλουραλιστική προσέγγιση στο 

µάρκετινγκ18.  

Στην διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχει ένας αποδεκτός ορισµός του 

διεθνούς µάρκετινγκ και συνήθως ο ερευνητής βρίσκει αναφορές σε 

γενικότερους ορισµούς του µάρκετινγκ µε µια ιδιαίτερη υπογράµµιση της 

επίδρασης του παράγοντος «περιβάλλον» της αγοράς του εξωτερικού. 

Επεκτείνοντας τον ορισµό της Αµερικανικής Ένωσης του µάρκετινγκ για την 

επιστήµη του µάρκετινγκ (το σύνολο των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων 

που κατευθύνει την ροή των προϊόντων και των υπηρεσιών από τον 

παραγωγό µέχρι τον τελικό καταναλωτή ή χρήστη), προκύπτει ότι το διεθνές 

µάρκετινγκ είναι η εκτέλεση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που 

κατευθύνουν την ροή των προϊόντων και υπηρεσιών µιας επιχείρησης στους 

καταναλωτές και χρήστες σε περισσότερες από µία χώρες19. 

 

Το µάρκετινγκ είναι η διαδικασία εστίασης των πόρων µιας επιχείρησης 

και των στόχων της στις ευκαιρίες µάρκετινγκ που υπάρχουν ανά την υφήλιο. 

Οι επιχειρήσεις ξεκινούν το διεθνές µάρκετινγκ για δύο κύριους λόγους: για να 

επιτύχουν περαιτέρω ανάπτυξη και για να επιβιώσουν (bizwriter.gr). Επιπλέον 

το διεθνές µάρκετινγκ περιλαµβάνει σαν όρος πολλά περισσότερα στοιχεία 

από την απλή, αυστηρή ανταλλαγή εµπορευµάτων, αφού υπολογίζεται σε 

αυτό µια ολόκληρη σειρά υπηρεσιών- λειτουργιών όπως είναι η 

πραγµατοποίηση των δραστηριοτήτων πολιτικής, διάθεσης και προώθησης. 

Το διεθνές µάρκετινγκ δίνει ιδιαίτερη µάρκετινγκ στο εξωτερικό: µελέτη και 

έρευνα αγοράς, καθορισµός της πολιτικής προϊόντος, τιµολογιακής σηµασία 

στη συµπεριφορά των πρωταγωνιστών του διεθνούς εµπορίου δηλαδή στη 

συµπεριφορά της διεθνούς επιχείρησης ή των διεθνών οργανισµών20. 

                                                 
18  Καζάζης Ν., (2000), “Αποτελεσµατικό Μάρκετινγκ για κερδοφόρες πωλήσεις”, 

εκδόσεις Σταµούλης 
19 Μάντζαρη Γ., 2003, ∆υναµικό Μάρκετινγκ Αγαθών και Υπηρεσιών, Αθήνα, εκδόσεις “Β. 

Γκιούρδας”. 
20 Πατρινού Θεοδ. ∆ηµητρίου, 1993, ∆ιεθνές Μάρκετινγκ, Αθήνα- Πειραιάς, εκδόσεις “Α. 

Σταµούλης”. 
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Κατά την παραδοσιακή αντίληψη η επιχείρηση ή ο παραγωγός 

αναλαµβάνει την φυσική παραγωγή ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας και 

αναλαµβάνει µέσω συγκεκριµένων καναλιών την διανοµή τους σε έναν 

υποψήφιο αριθµό πελατών. Στην απλούστερη µορφή αυτού του συστήµατος 

Μάρκετινγκ, ο κάθε πελάτης µπορεί να εισέρχεται στο κατάστηµα όπου 

βρίσκονται τα προϊόντα, να διαλέγει αυτά που θέλει να τα τοποθετεί σε ένα 

καλάθι και εν συνεχεία πληρώνει στο ταµείο και εξέρχεται του καταστήµατος21.  

Επίσης ο παραγωγός ή ο έµπορος φροντίζει ώστε µε κάποιο τρόπο να 

γνωστοποιεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του στο κοινό µέσω διαφηµιστικών 

µηνυµάτων ενώ παράλληλα να φροντίζει να τιµολογεί το προϊόν όσο το 

δυνατόν αποτελεσµατικότερα έτσι ώστε να µεγιστοποιεί τα κέρδη του 

δεδοµένων των δυνάµεων του ανταγωνισµού που υπάρχουν στην αγορά22. 

Στη νέα εποχή του Μάρκετινγκ όµως οι διαδικασίες αυτές έχουν 

αλλάξει ριζικά ως προς την µορφή αλλά όχι ως προς τον σκοπό τους. Μέσω 

του διαδικτύου για παράδειγµα, ο κάθε καταναλωτής µπορεί να επισκεφτεί ένα 

ηλεκτρονικό κατάστηµα, να δει τα χαρακτηριστικά και τις λεπτοµέρειες όλων 

των προϊόντων ή των υπηρεσιών που εκείνο προσφέρει, να εξετάσει πόσο 

κοστίζουν και να τα συγκρίνει µεταξύ τους µε βάση διάφορα κριτήρια, να 

επιλέξει αυτά που θέλει και να τα τοποθετήσει στο εικονικό «καλάθι» του, να 

πληρώσει µέσω της πιστωτικής του κάρτας µε ασφάλεια και να απολαµβάνει 

και υποστήριξη (customer service) µέσω e-mail για παράδειγµα. Επίσης η 

προβολή των επιχειρήσεων µέσω των µεθόδων του Μάρκετινγκ, µπορεί να 

διεξάγεται πλέον µε µια πληθώρα εργαλείων όπως τα banners σε ιστοσελίδες, 

blogspots, απευθείας ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κλπ.  

Εποµένως θα µπορούσε κάποιος να πει ότι η νέα τεχνολογία 

πληροφορικής και υπολογιστών έχει µεταφέρει όλες τις βασικές διεργασίες 

του Μάρκετινγκ από το φυσικό στο εικονικό επίπεδο και έχει προσφέρει στις 

                                                 
21  Coviello, N., Milley, R., Marcolin, B. (2009), "Understanding IT-enabled interactivity in 

contemporary marketing", Journal of Interactive Marketing, Vol. 15 No.4, pp.18-33 
22  Καζάζης Ν., 2000, “Αποτελεσµατικό Μάρκετινγκ για κερδοφόρες πωλήσεις”, εκδόσεις 

Σταµούλης 
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επιχειρήσεις ένα επιπλέον «εργαλείο» στην προώθηση των υπηρεσιών όλων 

των ειδών των επιχειρήσεων23. Συµπερασµατικά και µετά από όλα τα 

παραπάνω που αναφέρθηκαν, η επιστήµη του Μάρκετινγκ κατέχει έναν 

εξέχοντα ρόλο αλλά και σηµασία για το κλάδο της προώθησης των προϊόντων 

και υπηρεσιών. Το Μάρκετινγκ µπορεί να θεωρηθεί για τις τουριστικές εταιρίες 

και επιχειρήσεις για παράδειγµα, ως ένα αναπόσπαστο κοµµάτι της 

λειτουργίας τους, για τους ακόλουθους σκοπούς24 : 

● Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για την πλήρη κάλυψη των λειτουργιών της 

κάθε τουριστικής επιχείρησης και των διαδικασιών διανοµής των 

υπηρεσιών της και «προϊόντων» της κάθε επιχείρησης 

● Είναι ένα πανίσχυρο µέσο επικοινωνίας που µπορεί να ενώσει ακόµα 

και εντελώς διαφορετικά κοµµάτια της επιχείρησης, όσον αφορά την 

λειτουργία τους 

● ∆ιευκολύνει την διαχείριση πληροφοριών, η οποία πλέον θεωρείται ως 

ένα από τα πιο σηµαντικά «εργαλεία» για την διαµόρφωση 

στρατηγικών και υλοποιήσεων 

● Χωρίς επαρκείς πληροφορίες, οι τουριστικές επιχειρήσεις θα 

βρίσκονταν σε µειονεκτική θέση όσον αφορά τους ανταγωνιστές τους 

και το εξωτερικό περιβάλλον της. Οπότε η έγκυρη και σωστά 

χρονισµένη πληροφόρηση για την συγκεκριµένη βιοµηχανία, την 

αγορά, τη νέα τεχνολογία, τους ανταγωνιστές και τους πελάτες είναι 

ένας σηµαντικός παράγοντας στην ικανότητα µιας επιχείρησης που 

καταστρώνει στρατηγικές και ανταγωνίζεται σε µια τέτοια αγορά µέσω 

της επιστήµης του Μάρκετινγκ. 

1.3  Τα Οφέλη του Μάρκετινγκ και η Εφαρµογή ∆ιαδικτυακού 

Μάρκετινγκ 

Ως ορισµός του διαδικτυακού Μάρκετινγκ µπορεί να δοθεί η όλη χρήση 

του διαδικτύου και των ψηφιακών τεχνολογιών µε στόχο την υποστήριξη 

ιδεών του µάρκετινγκ αλλά και την επίτευξη των στόχων του. Σε αυτές τις 
                                                 
23  Baker M., 2003, “The Marketing Book”, Oxford: Butterworth Heinemann. 
24  Egan, J. (2008), Relationship Marketing: Exploring Relational Strategies in 

Marketing, Financial Times/Prentice Hall, Harlow 
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υπηρεσίες συµπεριλαµβάνεται και η χρήση των κινητών τηλεφώνων. 

Πρακτικά λοιπόν υπάρχει η χρήση κάποιας ιστοσελίδας της επιχείρησης σε 

συνδυασµό µε διαδικτυακές τεχνικές διαφήµισης όπως τα banner adv. ή τα 

text links ή ακόµα πιο απλά µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Σύµφωνα µε 

το Chartered Institute of Marketing είναι 25: 

 Οι διαδικασίες και η διαχείρισή τους µε σκοπό την αναγνώριση, 

πρόβλεψη και ικανοποίηση των καταναλωτικών αναγκών όσο πιο αποδοτικά 

γίνεται. Σύµφωνα λοιπόν µε τον παραπάνω ορισµό γίνεται µια επικέντρωση 

στον πελάτη αλλά και σε συνεργασία και µε άλλες λειτουργίες της 

επιχείρησης. Συγκεκριµένα οι Smith & Chaffev, τονίζουν πως το διαδίκτυο 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για στόχους όπως26 : 

● Αναγνώριση – στο να αναγνωριστούν οι ανάγκες του πελάτη 

● Πρόβλεψη – Το διαδίκτυο παρέχει κανάλι στο οποίο οι πελάτες 

µπορούν να έχουν όσες πληροφορίες χρειάζονται προκειµένου 

να κάνουν τις αγορές τους 

● Ικανοποίηση – Ο πελάτης µπορεί να κάνει µε επιτυχία τις 

διαδικτυακές του αγορές, να χειρισθεί µε επιτυχία την ιστοσελίδα 

αλλά και µε ευχρηστία. Γεγονός που αποτελεί και παράγοντα 

επιτυχίας για το e-marketing.  

 O Kotler, γκουρού του µάρκετινγκ, παρατήρησε στο τελευταίο βιβλίο 

του ότι το επί 38 χρόνια ειδύλλιό του µε το µάρκετινγκ ακόµα και µέχρι σήµερα 

του κεντρίζει το ενδιαφέρον. Η νέα διαδροµή που αρχίζει σε αυτό µε την 

παρουσία του διαδικτυακού Μάρκετινγκ πρέπει να ακολουθηθεί όσο πιο 

καλύτερα γίνεται. Οι καταναλωτές µε το πλεονέκτηµα των ηλεκτρονικών 

αγορών έχουν την δυνατότητα να καθίσουν στο σπίτι τους και να διαλέξουν τα 

αγαθά τους27.  

                                                 
25  Egan, J. (2008), Relationship Marketing: Exploring Relational Strategies in 

Marketing, Financial Times/Prentice Hall, Harlow 
26 Καζάκου, Μ., (2011), “Κοινωνική ∆ικτύωση”, Αθήνα, Εκδόσεις 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. 
27  Egan, J. (2008), Relationship Marketing: Exploring Relational Strategies in 

Marketing, Financial Times/Prentice Hall, Harlow 
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Όλα τα προβλήµατα που αντιµετώπιζαν παλαιότερα όπως αυτό της 

στάθµευσης, του πλήθους ή της σειράς αναµονής ελέγχου δεν υπάρχουν πια. 

Πολύ απλά µε το πάτηµα ενός κουµπιού µπορεί να παραγγείλει ότι θέλει και 

από οποιοδήποτε σηµείο του κόσµου. Η δύναµη του ηλεκτρονικού εµπορίου 

είναι µεγάλη και µπορεί να βρίσκεται σε οποιοδήποτε ιστοσελίδα. Τέσσερις 

είναι οι βασικές µορφές χρήσης του διαδικτύου για την επιχείρηση28: 

● On line promotion – ∆ιαδικτυακή Προώθηση 

● On line shopping – ∆ιαδικτυακές Αγορές 

● On line service – ∆ιαδικτυακές Υπηρεσίες 

● On line corporation – ∆ιαδικτυακός Συνεταιρισµός 

● On line promotion  Παρέχει κάποιο διαφηµιστικό µήνυµα σε 

συγκεκριµένη αγοραστική οµάδα γρήγορα και οικονοµικά.  

● On line shopping Προϋποθέτει κατάλογο προϊόντων και 

κάποια ασφαλή συναλλαγή όσον αφορά την παραγγελία και την 

πληρωµή για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες.  

● On line service Αφορά τη παροχή υπηρεσιών µέσω διαδικτύου. 

Μπορεί να είναι δωρεάν ή να πρέπει να καταβληθεί κάποιο 

ποσό. Βασικό τους πλεονέκτηµα είναι ότι οι συγκεκριµένες 

υπηρεσίες είναι δυνατόν να προσπελαστούν από παντού στον 

κόσµο.  

● On line corporation  ∆εν είναι τίποτε άλλο από τις στρατηγικές 

εκείνες οι οποίες επιτρέπουν σε χρήστες να έρχονται σε επαφή 

µε άλλους χρήστες. Τα φόρουµ αποτελούν την πιο γνωστή 

µορφή αυτών των υπηρεσιών. Επίσης και τα δωµάτια 

επικοινωνίας. Στόχος του διαδικτυακού συνεταιρισµού είναι να 

µεταδώσει µια ιδέα σε κάποια συγκεκριµένη οµάδα η οποία δεν 

µπορεί να δηµιουργηθεί από µια κλασσική διαφήµιση. Είναι 

επίσης βασικό ότι µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µπορεί 

να γίνει και προώθηση κάποιων προϊόντων ή ακόµα και 

κάποιων υπηρεσιών. Αναπόσπαστο κοµµάτι του µάρκετινγκ 

                                                 
28  Κόγκας, ∆., (2007), “Στρατηγικό Επιχειρησιακό Περιβάλλον-Στρατηγική ∆ιοίκηση”, 

έκδοση Γ. Μπένου, Αθήνα 
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είναι και οι διαδικτυακές παρουσιάσεις και οι αρχές που 

απαιτούνται για κάτι τέτοιο οι οποίες είναι οι εξής29: 

● ∆ιαλογικό – εύκαµπτο 

● Πληροφορικό  

● Στιγµιαίο  

● Μετρήσιµο  

● Προσιτό 

● ∆ιαισθητικά περιηγήσιµο.  

Οι έξι (6) αυτές αρχές του διαδικτυακού Μάρκετινγκ είναι σηµαντικό να 

χρησιµοποιούνται και πρέπει να υπάρχει οργάνωση στο µοντέλο του 

ηλεκτρονικού εµπορίου. Επίσης θα πρέπει να ικανοποιούν τον πελάτη και τις 

απαιτήσεις του χρήστη όσο αφορά τις υπηρεσίες, τα προϊόντα και τις 

πληροφορίες. Φυσικά κάτι τέτοιο προϋποθέτει και την πλήρη κατανόηση των 

παραπάνω αναγκών του καταναλωτή. Πέρα από την παραδοσιακή έρευνα 

αγοράς του µάρκετινγκ το διαδικτυακό Μάρκετινγκ βασίζεται και στα δεδοµένα 

που παρέχει ο χρήστης. ∆ηλαδή στην χρησιµοποίηση των προσωπικών του 

δεδοµένων για περαιτέρω επικοινωνία και για µια καλύτερη πελατειακή 

σχέση. Τα δεδοµένα του χρήστη είναι πολύ χρήσιµα και πολύτιµα. Ένα καλό 

µοντέλο επιχειρησιακό και ένα καλό σύστηµα αποθήκευσης δεδοµένων 

θεωρούνται απαραίτητα εργαλεία30.  

Για τους παρακάτω λόγους το διαδίκτυο µπορεί να θεωρηθεί 

αναπόσπαστο κοµµάτι του marketing και να αποτελέσει σηµαντικό εργαλείο 

στα χέρια των επιχειρήσεων µε σκοπό την προβολή τους καθώς και την 

πώληση αφού31: 

● Καλύπτει πλήρως τις λειτουργίες της εταιρείας αλλά και την 

διανοµή των προϊόντων 
                                                 
29  Senior B. & Fleming J., (2008), “Organizational Change”, Prentice Hall, 3rd edition, 

London 
30Coviello, N., Milley, R., Marcolin, B. (2009), "Understanding IT-enabled interactivity in 

contemporary marketing", Journal of Interactive Marketing, Vol. 15 No.4, pp.18-33 
31 Egan, J. (2008), Relationship Marketing: Exploring Relational Strategies in Marketing, 

Financial Times/Prentice Hall, Harlow 
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● Τεράστιο µέσο επικοινωνίας µε δυνατότητα ένωσης 

διαφορετικών κοµµατιών της επιχείρησης 

● ∆ηµιουργεί πιο εύκολη διαχείριση πληροφοριών που 

θεωρούνται αναπόσπαστα εργαλεία του µάρκετινγκ ως προς την 

δηµιουργία στρατηγικών.  

Τα οράµατα των επιχειρήσεων έχουν άµεση σχέση µε την εξέλιξη του 

διαδικτύου. Οι πληροφορίες που θα δίνονται στις επιχειρήσεις θα είναι πολύ 

χρήσιµες σε σχέση µε τους ανταγωνιστές τους. Πληροφορίες γύρω από την 

βιοµηχανία, την τεχνολογία, τους ανταγωνιστές και τους πελάτες αποτελούν 

σηµαντικό παράγοντα σε σχεδιασµό στρατηγικών και υλοποίησής τους32.      

Θα πρέπει αντίστοιχα να σηµειωθεί πως το µάρκετινγκ ωφελεί τους 

καταναλωτές µε πολλούς τρόπους. Οι καταναλωτές λένε ότι τα ψώνια από το 

σπίτι είναι διασκέδαση, τους βολεύουν και δε τους κουράζουν. Τους 

εξοικονοµεί χρόνο και τους γνωρίζει ένα µεγαλύτερο αριθµό εµπορευµάτων 

από τα οποία µπορούν να επιλέξουν. Μπορούν να κάνουν συγκριτικές αγορές 

ξεφυλλίζοντας ταχυδροµικά αποσταλµένους καταλόγους και εκµεταλλευόµενοι 

υπηρεσίες αγορών on line. Επίσης µπορούν να παραγγείλουν προϊόντα  για 

τον εαυτό τους αλλά και για λογαριασµό τρίτων. Οι βιοµηχανικοί πελάτες 

επίσης αναφέρουν ένα πλήθος πλεονεκτηµάτων. Ειδικότερα τους αρέσει να 

ενηµερώνονται για τα διαθέσιµα προϊόντα για τις υπηρεσίες χωρίς να 

δεσµεύουν χρόνο για να συζητούν µε πωλητές33 

   Αλλά και οι προµηθευτές επωφελούνται. Οι άµεσοι µαρκετερς µπορούν 

να αγοράσουν ένα κατάλογο µε διευθύνσεις  και ονόµατα ατόµων που 

ανήκουν σε κάποια κατηγορία και Στη συνέχεια µπορούν να εξατοµικεύσουν 

και να προσωποποιήσουν τα µηνύµατα  τους . επίσης οι άµεσοι µαρκετερς 

µπορούν να δηµιουργήσουν µια συνεχή σχέση µε κάθε πελάτη. Το άµεσο 

µάρκετινγκ µπορεί να ρυθµιστεί έτσι ώστε η προσέγγιση των υποψήφιων 

πελατών να γίνεται στη κατάλληλη στιγµή, ενώ το έντυπο υλικό άµεσου 

                                                 
32 Μαλλιάρη Γ. Πέτρου, 2001, Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ, Αθήνα, εκδόσεις “Α. Σταµούλης”. 
33 Μάντζαρη Γ., 2003, ∆υναµικό Μάρκετινγκ Αγαθών και Υπηρεσιών, Αθήνα, εκδόσεις “Β. 

Γκιούρδας”. 
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µάρκετινγκ διαβάζεται περισσότερο, γιατί αποστέλλεται σε υποψήφιους που 

παρουσιάζουν µεγαλύτερο ενδιαφέρον. Το άµεσο µάρκετινγκ δίνει τη 

δυνατότητα ελέγχου τον εναλλακτικών µαζικών µέσων και των µηνυµάτων µε 

σκοπό να εξευρεθεί η πιο αποτελεσµατική από άποψη κόστους µέθοδος. 

Επίσης το άµεσο µάρκετινγκ κάνει τη προσφορά και τη στρατηγική του 

άµεσου µαρκετερ λιγότερο ορατή στα µάτια των ανταγωνιστών. Τέλος, οι 

άµεσοι µάρκετερς µπορούν να µετρήσουν την ανταπόκριση στις εκστρατείες 

τους για να αποφασίσουν πια ήταν οι πιο αποδοτική34. 

 

 

 

 

 

 

2. Κεφάλαιο ∆εύτερο : ∆ηµιουργία Εικόνας 

Επωνυµίας για τις Επιχειρήσεις Μέσω Μάρκετινγκ   

2.1 Η Έννοια της ∆ηµιουργίας Εικόνας Επωνυµίας για την 

Επιχείρηση 

Η έννοια της σωστής επωνυµίας και εικόνας της επιχείρησης αποτελεί 

την βασική φιλοσοφία της επιχείρησης για την επίτευξη των αντικειµενικών 

στόχων της. Η εφαρµογή αυτής της φιλοσοφίας στην πράξη επιτυγχάνεται µε 

το «µίγµα µάρκετινγκ» (4P), το οποίο περιλαµβάνει το προϊόν, την τιµή, τον 

τόπο (διανοµή) και την προώθηση. Τα στοιχεία του µίγµατος της σωστής 

επωνυµίας και εικόνας της επιχείρησης είναι πολύ στενά συνδεδεµένα µεταξύ 

                                                 
34 Μάντζαρη Γ., 2003, ∆υναµικό Μάρκετινγκ Αγαθών και Υπηρεσιών, Αθήνα, εκδόσεις “Β. 

Γκιούρδας”. 
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τους και αλληλοεξαρτώνται. Για να επιζήσει λοιπόν η επιχείρηση πρέπει να 

επιλέξει εκείνο των συνδυασµό των στοιχείων που θα έχει τα καλύτερα 

αποτελέσµατα για την επίτευξη των στόχων της35.  

Ένα από τα θέµατα των ηµερών µας στον επιχειρηµατικό κόσµο και ο 

οποίο έχει έλξη θετικά το ενδιαφέρον πολλών στον επιχειρηµατικό κόσµο και 

έχει µεταβληθεί σ’ αντικείµενο αρκετών συζητήσεων, είναι εκείνο της Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης και της δηµιουργίας καλής επωνυµίας εικόνας στις µέρες µας. 

Πολλοί ακαδηµαϊκοί και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων έχουν ασχοληθεί µε 

το αντικείµενο της εταιρικής διακυβέρνησης έως τις µέρες µας. Ο λόγος για το 

γεγονός αυτό είναι η κρισιµότητα η οποία εντοπίζεται στο να ορισθεί η 

συγκριτική θέση των επιχειρηµατικών µονάδων σε µια παγκόσµια ιεραρχία. 

Επίσης, αξίζει να αναφερθεί και η σπουδαιότητά της σε µια οικονοµική 

ανάπτυξη. Ως εταιρική διακυβέρνηση και της δηµιουργίας καλής επωνυµίας 

εικόνας στις µέρες µας λοιπόν, σύµφωνα µε τον ΟΟΣΑ, ορίζεται το σύστηµα 

εκείνο µε το οποίο διεξάγεται ο έλεγχος και η παρακολούθηση των εταιρειών 

µέσω από µια σειρά διαφόρων διεργασιών36. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι το συγκεκριµένο αυτό σύστηµα εξειδικεύεται 

σε διάρθρωση των δικαιωµάτων αλλά και των υποχρεώσεων όσον αφορά 

τους συµµετέχοντες σε µια επιχείρηση. Αυτοί µπορεί να είναι οι εξής37: 

● Το διοικητικό συµβούλιο 

● Οι µέτοχοι  

● Άλλοι εταίροι 

● Μακροχρόνιοι πελάτες 

● Τοπική κοινωνία 

Εντός των πλαισίων της εταιρικής διακυβέρνησης και της δηµιουργίας 

καλής επωνυµίας εικόνας στις µέρες µας, το βασικό πρόβληµα του εντολέα- 

εντολοδόχου µπορεί να επιλυθεί και γενικότερα να προσεγγισθεί µέσα από το 

                                                 
35 Καζάκου, Μ., (2011), “Κοινωνική ∆ικτύωση”, Αθήνα, Εκδόσεις 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. 
36 Baker M., (2003), “The Marketing Book”, Oxford: Butterworth Heinemann 
37 Baker M., (2003), “The Marketing Book”, Oxford: Butterworth Heinemann 
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σύστηµα της συγκεκριµένης έννοιας. Με απλά δηλαδή λόγια, µπορεί να 

αναφερθεί ο τρόπος µε τον οποίο θα λογοδοτούν µε αξιόπιστο τρόπο στους 

µετόχους και επενδυτές µιας επιχείρησης. Μέσα από το σύστηµα εταιρικής 

διακυβέρνησης, είναι επίσης εύκολο να διασφαλισθούν τα συµφέροντα των 

ιδιοκτητών και των διαχειριστών, αφού σε όλους είναι γνωστό ότι είναι αυτά 

αναφέρονται ως συγκρουόµενα και διαφορετικά38.  

Έτσι λοιπόν, πέρα από τη διασφάλιση αυτή, το σύστηµα της εταιρικής 

διακυβέρνησης µπορεί και τα ευθυγραµµίζει έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το 

καλύτερο επίπεδο αποτελεσµατικότητας και να υπάρχει µια σχετική 

κερδοφορία. Βασικό χαρακτηριστικό του ενδιαφέροντος για το σύστηµα αυτό, 

είναι ότι θεωρείται καθολικό. Ως εκ τούτου, κρίσιµες και σπουδαίες διαδικασίες 

σε µια ανεπτυγµένη κοινωνία και χώρα αποτελούν η προστασία µε τρόπο 

αποτελεσµατικό των δικαιωµάτων των µετόχων της επιχείρησης και ειδικά 

αυτών  της µειοψηφίας και η ενίσχυση της των διοικητικών συµβουλίων στο 

να είναι αποτελεσµατικά σε ότι αφορά την παρακολούθηση και την εκτέλεση 

των αποφάσεων του διοικητικού συµβουλίου. Βάση των ανωτέρων λοιπόν, ο 

ανερχόµενος κόσµος αντιµετωπίζει το αντικείµενο της εταιρικής 

διακυβέρνησης και της δηµιουργίας καλής επωνυµίας εικόνας στις µέρες µας 

ως µια πρόκληση και ειδικότερα οι πρώην κεντρικά σχεδιασµένες οικονοµίες. 

2.2 Τρόποι ∆ηµιουργίας Εικόνας Επωνυµίας Επιχειρήσεων  

 Οι τρόποι δηµιουργίας εικόνας επωνυµίας των επιχειρήσεων, µπορούν 

να επιτευχθούν µέσω των ακολούθων τρόπων ως εξής. 

2.2.1 ∆ηµιουργία Εικόνας Επωνυµίας Επιχείρησης µε ∆ιαφήµιση µέσω 

Ταχυδροµείου (direct mail) 

  Η πιο διαδεδοµένη µορφή Άµεσου Μάρκετινγκ είναι αυτή του Direct 

Mail. Στην απλούστατη µορφή του, το Direct Mail είναι µια µορφή διαφήµισης, 

το µήνυµα της οποίας φτάνει στο κοινό – στόχο µέσω µιας προσωπικής 

επιστολής, την οποία λαµβάνει ο παραλήπτης µέσω ταχυδροµείου. Εκτός 

από την επιστολή που λαµβάνει ο παραλήπτης, στο υλικό που αποστέλλεται 
                                                 
38 Baker M., (2003), “The Marketing Book”, Oxford: Butterworth Heinemann 
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σε αυτόν περιλαµβάνεται συνήθως ένα διαφηµιστικό έντυπο του προϊόντος ή 

της υπηρεσίας που διαφηµίζεται και ένα απαντητικό δελτάριο ή µια κάρτα 

παραγγελίας για το προϊόν ή την υπηρεσία. Περιλαµβάνεται επίσης ο φάκελος 

που περιέχει όλα τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν και που αποτελεί και 

αυτός αναπόσπαστο µέρος του υλικού που αποστέλλεται στον παραλήπτη. 

Όλα αυτά τα στοιχεία συνθέτουν το πακέτο που λαµβάνει ο παραλήπτης, µε 

σκοπό την προσέλκυση της προσοχής του και τη δηµιουργία θετικής 

ανταπόκρισης39. 

2.2.2 ∆ηµιουργία Εικόνας Επωνυµίας Επιχείρησης µε τη Χρήση 

Μάρκετινγκ Μέσω Καταλόγων 

Αυτή γίνεται µε την άµεση ανταπόκριση του υποψήφιου πελάτη σε 

διαφηµίσεις µε ικανοποιηµένους πελάτες, που παρέχουν τη δυνατότητα 

παραγγελιών ή περαιτέρω πληροφοριών από κάποιο τηλέφωνο. Οι 

διαφηµίσεις αυτές µπορεί να µεταδίδονται από την τηλεόραση, τις εφηµερίδες 

ή το ραδιόφωνο. 

 

2.2.3 ∆ηµιουργία Εικόνας Επωνυµίας Επιχείρησης το Τηλεµάρκετινγκ 

Η τηλεφωνική επικοινωνία πωλήσεων είναι λίγο µικρότερης 

αποτελεσµατικότηταςµε ταπό την προσωπική πώληση, αλλά πολύ 

µεγαλύτερης από οποιαδήποτε διαφήµιση.  

2.2.4 ∆ηµιουργία Εικόνας Επωνυµίας Επιχείρησης µε το Ηλεκτρονικό 

Μάρκετινγκ 

Αυτό περιλαµβάνει τη δηµιουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, τις 

διαφηµίσεις on line, τη συµµετοχή ειδήσεων και τη χρησιµοποίηση του 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.  
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2.2.5 ∆ηµιουργία Εικόνας Επωνυµίας Επιχείρησης µε τη Χρήση του 

Άµεσου Μάρκετινγκ 

Το άµεσο µάρκετινγκ ωφελεί τους καταναλωτές µε πολλούς τρόπους. 

Οι καταναλωτές λένε ότι τα ψώνια από το σπίτι είναι διασκέδαση, τους 

βολεύουν και δε τους κουράζουν. Τους εξοικονοµεί χρόνο και τους γνωρίζει 

ένα µεγαλύτερο αριθµό εµπορευµάτων από τα οποία µπορούν να επιλέξουν. 

Μπορούν να κάνουν συγκριτικές αγορές ξεφυλλίζοντας ταχυδροµικά 

αποσταλµένους καταλόγους και εκµεταλλευόµενοι υπηρεσίες αγορών on line. 

Επίσης µπορούν να παραγγείλουν προϊόντα  για τον εαυτό τους αλλά και για 

λογαριασµό τρίτων. Οι βιοµηχανικοί πελάτες επίσης αναφέρουν ένα πλήθος 

πλεονεκτηµάτων. Ειδικότερα τους αρέσει να ενηµερώνονται για τα διαθέσιµα 

προϊόντα για τις υπηρεσίες χωρίς να δεσµεύουν χρόνο για να συζητούν µε 

πωλητές40 

   Αλλά και οι προµηθευτές επωφελούνται. Οι άµεσοι µαρκετερς µπορούν 

να αγοράσουν ένα κατάλογο µε διευθύνσεις  και ονόµατα ατόµων που 

ανήκουν σε κάποια κατηγορία και Στη συνέχεια µπορούν να εξατοµικεύσουν 

και να προσωποποιήσουν τα µηνύµατα  τους . επίσης οι άµεσοι µαρκετερς 

µπορούν να δηµιουργήσουν µια συνεχή σχέση µε κάθε πελάτη. Το άµεσο 

µάρκετινγκ µπορεί να ρυθµιστεί έτσι ώστε η προσέγγιση των υποψήφιων 

πελατών να γίνεται στη κατάλληλη στιγµή, ενώ το έντυπο υλικό άµεσου 

µάρκετινγκ διαβάζεται περισσότερο, γιατί αποστέλλεται σε υποψήφιους που 

παρουσιάζουν µεγαλύτερο ενδιαφέρον. Το άµεσο µάρκετινγκ δίνει τη 

δυνατότητα ελέγχου τον εναλλακτικών µαζικών µέσων και των µηνυµάτων µε 

σκοπό να εξευρεθεί η πιο αποτελεσµατική από άποψη κόστους µέθοδος. 

Επίσης το άµεσο µάρκετινγκ κάνει τη προσφορά και τη στρατηγική του 

άµεσου µαρκετερ λιγότερο ορατή στα µάτια των ανταγωνιστών. Τέλος, οι 

                                                 
40 Μάντζαρη Γ., 2003, ∆υναµικό Μάρκετινγκ Αγαθών και Υπηρεσιών, Αθήνα, εκδόσεις “Β. 

Γκιούρδας”. 
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άµεσοι µάρκετερς µπορούν να µετρήσουν την ανταπόκριση στις εκστρατείες 

τους για να αποφασίσουν πια ήταν οι πιο αποδοτική41. 

2.2.6 ∆ηµιουργία Εικόνας Επωνυµίας Επιχείρησης µε το Συνεργατικό 

Μάρκετινγκ Μέσω του ∆ιαδικτύου 

Όσοι γνωρίζουν τι ακριβώς είναι τα deal sites µπορούν να κατανοήσουν 

και τη λειτουργία των ιστοσελίδων οµαδικών αγορών. Για όσους βέβαια δεν 

είναι ενήµεροι, τo διαδίκτυο συµφωνίας είναι ένα απλουστευµένο ηλεκτρονικό 

κατάστηµα το οποίο εµπορεύεται έναν περιορισµένο αριθµό προϊόντων ή 

υπηρεσιών κάθε µέρα σε χαµηλές τιµές, αλλά µε την λογική ότι για να ισχύσει 

η χαµηλή τιµή πρέπει να αγοραστεί ένας ελάχιστος αριθµός προϊόντων ή 

υπηρεσιών. Για παράδειγµα, ένα εισιτήριο µετ’ επιστροφής για Λονδίνο από 

99€ αρχική τιµή, κοστίζει 49€ τελική µε ελάχιστο αριθµό κουπονιών 10 

ατόµων. Κάτι που σηµαίνει ότι για να ισχύσει η προσφορά πρέπει να 

αγοραστούν τουλάχιστον 10 εισιτήρια. Βέβαια για το γεγονός πως µια εικόνα 

ισούται µε 1000 λέξεις, αξίζει να παρατηρήσει κανείς το GoldenDeals και το 

Groupon που κυριαρχούν στην Ελλάδα42. 

Στα παραπάνω δεδοµένα όµως βασικό ρόλο και παράγοντα επίδρασης, 

φαίνεται πως καταλαµβάνει το συνεργατικό µάρκετινγκ. Τι είναι όµως το 

affiliate marketing και τι χρειάζεται ένα οικονοµικό περιβάλλον για να 

λειτουργήσει σωστά το συγκεκριµένο σύστηµα; Χρειάζεται δηλαδή ένας 

διαφηµιστής που επιθυµεί να πουλήσει το προϊόν της εταιρίας του. Ένας 

συνεργατικός εκδότης, ο οποίος θα προωθεί το προϊόν µε σκοπό να λάβει την 

προµήθεια της πώλησης και ένας αγοραστής, ο οποίος µέσω των ενεργειών 

του εκδότη θα αγοράσει εν τέλει το προϊόν του διαφηµιστή. 

Μέχρι πριν 1-1,5 χρόνο υπήρχε το εξής πρόβληµα. Ο µέσος Έλληνας 

αγοραστής δεν είχε την απαραίτητη ηλεκτρονική παιδεία ώστε να αγοράσει 

από το Internet. Οι περισσότεροι Έλληνες δεν είχαν λογαριασµό Paypal 
                                                 
41 Μάντζαρη Γ., 2003, ∆υναµικό Μάρκετινγκ Αγαθών και Υπηρεσιών, Αθήνα, εκδόσεις “Β. 

Γκιούρδας”. 
42 Μάντζαρη Γ., 2003, ∆υναµικό Μάρκετινγκ Αγαθών και Υπηρεσιών, Αθήνα, εκδόσεις “Β. 

Γκιούρδας”. 
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(λογαριασµός στο διαδίκτυο µε καταχώρηση πιστωτικής κάρτας για 

διαδικτυακές αγορές) και είχαν φόβο (αδικαιολόγητο) στο να προσφέρουν 

στοιχεία της πιστωτική τους στο ∆ιαδίκτυο (Internet). Έτσι το συνεργατικό 

µάρκετινγκ, που έχει ουσιαστική εφαρµογή µόνο στην ηλεκτρονική αγορά, 

παρέµενε στάσιµο. ∆εν υπήρχαν πολλοί αγοραστές  και έτσι δεν έµπαιναν 

πολλοί διαφηµιστές, µε αποτέλεσµα ένας affiliate (συνεργατικός µάρκετερ) δεν 

είχε πολλές καµπάνιες να προωθήσει και όλο αυτό έκανε κύκλο. Από την 

άλλη πλευρά βέβαια εισήλθαν τόσα πολλά συνεργατικά διαδικτυακά στοιχεία 

τα οποία έλαβαν πολύ θερµή υποδοχή από το αγοραστικό κοινό. Έτσι ο 

µέσος Έλληνας «αναγκάστηκε» να µάθει να χρησιµοποιεί την πιστωτική του 

ηλεκτρονικά και να φτιάξει λογαριασµό paypal, έτσι ώστε να εκµεταλλευτεί τις 

καθηµερινές προσφορές43. 

Γιατί όµως έγινε τέτοιος θόρυβος και βγήκαν µερικές εκατοντάδες 

σχετικά στοιχεία και συνεχίζουν να βγαίνουν; Η απάντηση είναι απλή. Η 

Οικονοµική Κρίση. Ο συνδυασµός της υπερβολής των Μέσων Μαζικής 

Ενηµέρωσης µαζί φυσικά µε ένα κοµµάτι της πραγµατικότητας, επενέβη στην 

δοµή του DNA µας και πρόσθεσε όλα τα απαραίτητα γονίδια που χρειάζονται 

ώστε µε το που ακούει κανείς την λέξη «Προσφορά» να τρέχει αυτόµατα η 

διαδικασία (process) το οποίο να κάνει force close (αναγκαστικό κλείσιµο) ότι 

άλλο «τρέχει» εκείνη την στιγµή ενώ παράλληλα να προκαλεί µετακίνηση 

σπονδύλου από την ταχύτητα περιστροφής του κεφαλιού προς την πηγή της 

λέξης "Προσφορά"44. 

Έτσι τώρα άρχισε ένας νέος κύκλος. Αυτή τη φορά όµως µε θετικά 

αποτελέσµατα. Πλέον όλο και περισσότεροι αγοράζουν ηλεκτρονικά και όχι 

µόνο από τοποθεσίες προσφορών (deal sites). Έτσι είναι πολύ πιο εύκολο 

για τους affiliates (συνεργατικούς µάρκετερ) να προωθήσουν προϊόντα, ώστε 

να µπαίνουν όλο και περισσότερες εταιρίες στο περιβάλλον αυτό. Οι αριθµοί 
                                                 
43  www.diafimisi.gr, 2011, Ηλεκτρονική Περιοδική Έκδοση, Η Ανάπτυξη των Group 

Buying Sites στις Μέρες µας 

44  www.groupbuyingsites.gr, 2011, Λειτουργία των Group Buying Sites στην Ελλάδα, 

∆ιαδικτυακές Πληροφορίες 
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εδώ είναι πραγµατικά πάρα πολύ καλοί και ενώ µέχρι πριν 1,5 χρόνο το µόνο 

∆ίκτυο Συνεργατικού Μάρκετινγκ που υπήρχε ήταν η Linkwise µε 20 

καµπάνιες, τώρα υπάρχουν 4 networks και µόνο η Linkwise έχει περίπου 150 

καµπάνιες µε προστιθέµενες νέες καµπάνιες καθηµερινά. 

 Το συµπέρασµα είναι πολύ βαθύτερο από την αποδοχή της ανάπτυξης 

του Συνεργατικό Μάρκετινγκ στην Ελλάδα. Μπορεί τα πράγµατα να µην πάνε 

γενικά πολύ καλά για την οικονοµία της χώρας µας αλλά ένα κοµµάτι της 

οικονοµίας έχει εξαιρετική ανάπτυξη. Ως εκ τούτου αναφέρεται πως έπονται 

λαµπρές µέρες για το Συνεργατικό Μάρκετινγκ και γενικά για το ∆ιαδικτυακό 

Μάρκετινγκ στην Ελλάδα µέσω της ανάπτυξης των ιστοσελίδων Οµαδικών 

Αγορών.45 

2.2.7 Η Τεχνική της Παγκοσµιοποίησης στο ∆ιεθνές Μάρκετινγκ 

Συχνά αναφέρεται ότι οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις κινούνται 

πλέον σε µια «παγκόσµια κλίµακα» (global economy) ή σε ένα «παγκόσµιο 

χωριό» (global village). Οι φράσεις αυτές προσπαθούν να περιγράψουν τις 

ριζικές ανακατατάξεις που έχουν συµβεί στις µορφές, στον όγκο και στην 

ταχύτητα των οικονοµικών συναλλαγών µεταξύ διαφορετικών χωρών. Εκτός 

από την εντυπωσιακή απελευθέρωση των διεθνών ροών προϊόντων, 

υπηρεσιών και κεφαλαίων που επιτελέστηκε τη δεκαετία του 1990, ουσιαστική 

συνεισφορά στην πραγµατοποίηση των ανακατατάξεων αυτών είχαν τα 

ραγδαία άλµατα και οι καινοτοµίες που επιτεύχθηκαν στους τοµείς των 

µεταφορών, των συγκοινωνιών, των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής.  

 

Οι εξελίξεις αυτές έχουν συνεισφέρει στην ουσιαστική µείωση του 

κόστους αλλά και του βαθµού δυσκολίας της διεξαγωγής διεθνών 

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες το διεθνές 

µάρκετινγκ υιοθετήθηκε από µια πλειοψηφία διεθνών εταιρειών. Το “παιχνίδι” 

ονοµάστηκε «Παγκοσµιοποίηση» και έδειξαν ενδιαφέρον όλοι οι τοµείς των 

                                                 
45  www.groupbuyingsites.gr, 2011, Λειτουργία των Group Buying Sites στην Ελλάδα, 

∆ιαδικτυακές Πληροφορίες 
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επιχειρήσεων. Ουσιαστικά µε κάθε τρόπο – ανάπτυξη του διεθνούς εµπορίου, 

αναπτυσσόµενη αλληλεξάρτηση και διασύνδεση των αγορών, διεθνής 

τροµοκρατίας, διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές, δύναµη της 

διαµάχης ανατροπής της παγκοσµιοποίησης – η παγκοσµιοποίηση γίνεται 

όλο και πιο διεισδυτική46. 

 

Η παγκοσµιοποίηση δεν περιορίζεται πια σε επιχειρήσεις ορισµένων 

τοµέων της βιοµηχανίας όπως τα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, τα φάρµακα, 

τα αυτοκίνητα ή τα επώνυµα καταναλωτικά αγαθά. Την τελευταία δεκαετία, η 

παγκοσµιοποίηση έχει γίνε πραγµατικότητα ακόµα και για επιχειρήσεις που 

κατείχαν και διεύθυναν εταιρείες τοπικής εξυπηρέτησης, όπως υπεραγορές 

(Carrefour, Ikea), τράπεζες (Citibank), καφέ της γειτονιάς (Starbucks), ή 

αλυσίδες fast food (McDonalds, Haagen Daz).  

 

Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι εταιρείες συγκέντρωσαν τις προσπάθειές τους 

στην ανάπτυξη παγκόσµιων σηµάτων (global brands) που θα µπορούσαν να 

προσελκύσουν ιδανικά το µέγιστο αριθµό ανθρώπων σε παγκόσµιο βάση. 

Αυτά τα παγκόσµια εµπορικά σήµατα έγιναν δυναµικά εργαλεία για τη 

διείσδυση σε διεθνείς αγορές, είναι πραγµατικά πολύτιµα για εταιρείες και, 

κατά συνέπεια, απολαµβάνουν υψηλής εκτίµησης από τις χρηµατοοικονοµικές 

αγορές. Για παράδειγµα, σύµφωνα µε την Interbrand (2004), τα πέντε 

καλύτερα εµπορικά σήµατα του κόσµου όσο αφορά την χρηµατοοικονοµική 

αξιολόγηση (σε δισεκατοµµύρια $) είναι: η Coca Cola ($67), η Microsoft ($61), 

η IBM ($54), η GE ($44), η Ιntel ($33). Και τα πέντε εµπορικά σήµατα είναι 

αµερικανικής προέλευσης47. 

2.2.8 Η ∆ηµιουργικότητα και ∆ιαφήµιση Επιχειρήσεων Βασισµένη στα 

Social Networks ( ∆ίκτυα Κοινωνικής ∆ικτύωσης) 

Μεγάλη έκταση και στην χώρα µας έχουν πάρει οι υπηρεσίες 

κοινωνικής δικτύωσης. Οι υπηρεσίες αυτές  σκοπό έχουν να δηµιουργήσουν 

                                                 
46 Καζάκου, Μ., (2011), “Κοινωνική ∆ικτύωση”, Αθήνα, Εκδόσεις 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. 
47  Μαλλιάρη Γ. Πέτρου, 2001, Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ, Αθήνα, εκδόσεις “Α. 

Σταµούλης”. 
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κοινότητες ανθρώπων στο διαδίκτυο, οι οποίες µεταξύ τους έχουν κοινά 

ενδιαφέροντα αλλά και δραστηριότητες.48 Το διαδίκτυο είναι ο κοινός τόπος 

στο οποίο λειτουργούν οι κοινωνικές δικτυώσεις και µέσα από αυτό τα άτοµα 

που είναι εγγεγραµµένα στις κοινότητες αυτές έχουν την δυνατότητα να 

επικοινωνούν µεταξύ τους µε πολλούς τρόπους αλλά και να ανταλλάσσουν 

απόψεις. Φυσικά, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δηµιουργία του 

κατάλληλου προφίλ από τους ίδιους, οι οποίοι ονοµάζονται χρήστες49.  

Οι χρήστες λοιπόν έχουν την ευκαιρία µέσα από την αντίστοιχη 

κοινωνική υπηρεσία και το προφίλ τους να ανταλλάσσουν απόψεις και 

προσωπικές πληροφορίες µε άλλους χρήστες για την προσωπική τους ζωή, 

την εργασία τους, αγαπηµένες δραστηριότητες και φίλους. Η ανταλλαγή 

πληροφοριών γίνεται µε την µορφή ηλεκτρονικών µηνυµάτων, φωτογραφιών 

ή και βίντεο. Τα τελευταία χρόνια έχουν πάρει µεγάλες διαστάσεις και 

χρησιµοποιούνται από κάθε ηλικία50 κάτι που από πολλούς παλιότερους και 

µη χρήστες των διάφορων νέων υπηρεσιών ονοµάζεται κακή χρήση του 

διαδικτύου. Γεγονός πάντως είναι πως οι υπηρεσίες αυτές αποτελούν µια 

επαναστατική και νέα µορφή ανθρώπινης επικοινωνίας και είναι ιδιαίτερα 

δηµοφιλείς σε νεαρά άτοµα. 

Μειονεκτήµατα που εµφανίζονται, όπως η παραβίαση του δικαιώµατος 

της προσωπικής ζωής των ατόµων που το χρησιµοποιούν,  αφού τα 

προσωπικά τους στοιχεία και δεδοµένα δηµοσιοποιούνται σε πολλούς 

ανθρώπους, έχουν δηµιουργήσει σοβαρές ανησυχίες. Η Αρχή Προστασίας 

Προσωπικών ∆εδοµένων έχει ασχοληθεί κατά καιρούς µε το παραπάνω 

ζήτηµα και για αυτόν τον λόγο εξέδωσε ένα έγγραφο µε τις απαραίτητες 

συστάσεις (Μάρτιος 2008 ). Η Ελληνική Αρχή είχε και αυτή ενεργό ρόλο σε 

                                                 
48 Καζάζης Ν., (2000), “Αποτελεσµατικό Μάρκετινγκ για κερδοφόρες πωλήσεις”, 

εκδόσεις Σταµούλης. 
49  
50  Egan, J. (2008), Relationship Marketing: Exploring Relational Strategies in 

Marketing, Financial Times/Prentice Hall, Harlow. 
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αυτό το έγγραφο. Μερικά από τα µέτρα που περιέχονται στο παραπάνω 

έγγραφο είναι τα εξής51:  

● Οι χρήστες είναι υποχρεωµένοι να πληροφορούνται όσο πιο καθαρά 

γίνεται για την χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους 

δεδοµένων. Η ενηµέρωση αυτή αποτελεί έναν από τους όρους τους 

οποίους οι χρήστες είναι υποχρεωµένοι να αποδεχτούν και αναφέρεται 

στους όρους και προϋποθέσεις ή στην πολιτική ιδιωτικοποίησης του 

χρήστη.  

● Υπάρχει το δικαίωµα άρνησης και η άσκηση αυτού για οποιαδήποτε 

αντίρρηση από τους χρήστες, όσον αφορά τα προσωπικά τους 

δεδοµένα. Μπορούν ή να τα διορθώσουν ή και να τα διαγράψουν.  

● Υπάρχει η σαφής ενηµέρωση στους χρήστες για τον κίνδυνο 

δηµοσιοποίησης των προσωπικών τους δεδοµένων στο διαδίκτυο. 

Ανακοίνωση επίσης για την απαγόρευση της χρήσης δεδοµένων και 

φωτογραφιών τρίτων προσώπων χωρίς την συγκατάθεσή τους.  

● Ενηµέρωση για τη δυνατότητα χρήσης του προφίλ των χρηστών για 

σκοπούς στοχευόµενης διαφήµισης.  

● Οι ίδιοι οι χρήστες µπορούν να ελέγχουν τα προφίλ τους και 

δυνατότητες σε αυτήν τη χρήση. Έχουν, για παράδειγµα, τη 

δυνατότητα να επιλέγουν µια οµάδα ανθρώπων της οποίας το προφίλ 

θέλουν µόνο αυτοί να δουν  και όχι κάποιοι άλλοι τρίτοι.  

● Υπάρχει µηχανισµός παραπόνων από τους χρήστες.  

● Απαραίτητα µέτρα ,όπως κατάργηση κάποιου προφίλ από χρήστες οι 

οποίοι δεν συµµορφώνονται µε τους όρους προστασίας προσωπικών 

δεδοµένων. 

● ∆υνατότητα δηµιουργίας προφίλ και χρήσης αυτού το οποίο µπορεί να 

είναι και ανώνυµο.  

Πέρα όµως από τα παραπάνω µέτρα υπάρχουν και κάποιες οδηγίες 

που πρέπει να ακολουθήσουν οι χρήστες , όπως52 :  

                                                 
51  Παπαδάκης Β., (2007), “Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και ∆ιεθνής 

Εµπειρία” , 4η Έκδοση, Αθήνα, Ε. Μπένου. 
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● Στη δηµοσίευση των προσωπικών τους δεδοµένων να είναι πολύ 

προσεκτικοί αλλά και σε οτιδήποτε δηµοσιεύουν, αφού ο αριθµός των 

αναγνωστών είναι τεράστιος και η ανάγνωση γίνεται αυτοµάτως µε την 

εκτύπωση των κειµένων των χρηστών  

● Η ιδιωτική χρήση του προφίλ των άλλων χρηστών είναι απολύτως 

προσωπική  και ο καθένας οφείλει να την σέβεται.  

● Απαγορεύεται να δηµοσιεύουν φωτογραφίες ή και πληροφορίες τρίτων 

χωρίς την συγκατάθεση αυτών.  

● Όσον αφορά την ιδιωτικότητα, να έχουν φιλικές ρυθµίσεις.  Αυτό είναι 

κάτι που µπορούν να το κάνουν περιορίζοντας το προφίλ τους στην 

µηχανή αναζήτησης. 

● Να αλλάζουν τους κωδικούς πρόσβασης και τα αναγνωριστικά από το 

ένα διαδικτυακό τόπο σε άλλο όπως στο web banking. 

● Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην ανάγνωση των όρων 

συγκατάθεσής τους όσον αφορά τα προσωπικά τους δεδοµένα για 

διαφηµιστικούς λόγους. 

● Είναι καλύτερο να χρησιµοποιούν ανώνυµα προφίλ.  

Αποτελεί γεγονός πως ένας µεγάλος αριθµός από επιχειρήσεις στην 

Ελλάδα ανακαλύπτει ολοένα και περισσότερο την χρησιµότητα των µέσων 

κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία συνυπάρχουν µαζί µε τις επιχειρήσεις στο 

διαδίκτυο και βοηθούν φυσικά στη λειτουργία της ελληνικής αγοράς. Είναι 

πλέον γνωστό σε αυτές τις επιχειρήσεις η δύναµη που διαθέτουν τα µέσα 

αυτά γύρω από την προώθηση των προϊόντων τους αλλά και των υπηρεσιών 

τους. Πιο συγκεκριµένα, γίνεται ιδιαίτερος λόγος για τις ιστοσελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης όπως το facebook, το twitter και το YouTube. Είναι αξιοπερίεργο 

ότι στην Ελλάδα οι χρήστες ή οι «φίλοι» αυτών των µέσων είναι 198 φορές 

περισσότεροι από αυτούς στην Ευρώπη53. 

                                                                                                                                            
52 Senior B. & Fleming J., (2008), “Organizational Change”, Prentice Hall, 3rd edition, 

London. 
53  www.groupbuyingsites.gr, 2011, Λειτουργία των Group Buying Sites στην Ελλάδα, 

∆ιαδικτυακές Πληροφορίες 
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∆εν είναι καθόλου περίεργο ότι οι Έλληνες και κυρίως η νεολαία 

χρησιµοποιεί εκφράσεις όπως «σου έκανα request» ή «like» πιο πολύ και 

από την καληµέρα. Το γεγονός αυτό αποκαλύπτει πόσο µεγάλες διαστάσεις 

έχει πάρει το Μάρκετινγκ κοινωνικής δικτύωσης. Οι επιχειρήσεις οι οποίες 

κυρίως χρησιµοποιούν αυτού του είδους τις υπηρεσίες είναι κυρίως από τον 

κλάδο του τουρισµού, της τεχνολογίας ή και των τηλεπικοινωνιών. Κλασσικά 

παραδείγµατα οι ακόλουθες εταιρείες54 :  

● Olympic air  

● Aegean 

● Το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια και Αστέρας Βουλιαγµένης 

● Notos Galleries 

● Επιχείρηση Πλαίσιο 

● Multirama  

Οι επιχειρήσεις αυτές µέσα από την προβολή τους στα µέσα 

κοινωνικής δικτύωσης και πέρα από την προώθηση των προϊόντων τους 

αναφέρουν και τις ανάλογες κατά περιόδους προσφορές κα παράλληλα 

προσφέρουν σηµαντικά δώρα. Ο ρόλος τους είναι καθαρά διαφηµιστικός µέσα 

από τα «κοινωνικά µέσα». Από την άλλη πλευρά και οι καταναλωτές µπορούν 

και έχουν καλύτερη ενηµέρωση από αυτά τα δίκτυα, λόγω της µεγάλης και 

καθηµερινής τους χρήσης, αλλά και πιο γρήγορη. Οι ίδιοι προτιµούν αυτές τις 

ηλεκτρονικές σελίδες αφού µέσα από αυτές αισθάνονται ότι ανήκουν µέσα σε 

µια κοινότητα όπου ο κάθε ένας µπορεί να αναπτύξει την άποψή του και 

φυσικά να την εκθέσει στους άλλους. Αναφερόµενοι στα «κοινωνικά µέσα» 

λοιπόν και σε συνδυασµό µε τη χρήση των ιστοσελίδων κοινωνικής 

δικτύωσης, θα λέγαµε πως αποτελούν ένα νέο τρόπο διαφήµισης και 

προώθησης για τις εταιρίες, αφού τους προσφέρουν τη δυνατότητα να 

διερευνούν την αγορά και τους καταναλωτές καθώς επίσης και τις ανάγκες 

                                                 
54 Egan, J. (2008), Relationship Marketing: Exploring Relational Strategies in Marketing, 

Financial Times/Prentice Hall, Harlow 
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τους. Υπάρχουν όµως ακόµα περιθώρια για καλυτέρευση των ιστοσελίδων 

των εταιρειών55.  

Με τον όρο κοινωνικό Μάρκετινγκ γίνεται αναφορά στο µάρκετινγκ 

εκείνο που είναι απλά προσανατολισµένο και αποβλέπει στην χρήση του 

διαδικτύου. Βασικός του στόχος είναι να χρησιµοποιήσει αλλά και να 

αξιοποιήσει όσο το δυνατόν τα µέσα που του δίνονται από το διαδίκτυο µε 

σκοπό να πλησιάσει νέους πελάτες και να προωθήσει καλύτερα τα νέα 

προϊόντα. Ο συνδυασµός που κυριαρχεί στο κοινωνικό Μάρκετινγκ είναι 

αυτός της τεχνολογίας µε την πληροφόρηση και την διαδικτυακή 

κοινωνικοποίηση. Οι διάφορες πλατφόρµες που βοηθούν τα κοινωνικά µέσα 

να λειτουργούν είναι τα56 : 

● Forum Blogs 

● Wikis 

● Message Boards 

● Podcasts  

● Βlogs 

● Picture Sharing 

● Music Sharing 

● Online Gaming  

Οι προσπάθειές τους επικεντρώνονται στη διαδραστικότητα του κοινού 

η οποία είναι και απαραίτητη για τη λειτουργία των κοινωνικά µέσα. Το 

κοινωνικό µάρκετινγκ ολοένα παίρνει και µεγάλες διαστάσεις και γίνεται πολύ 

δηµοφιλές. Οι χρήστες αυξάνονται και χρησιµοποιούν όλα τα µέσα δικτύωσης. 

Κάθε µέρα ολοένα και νέοι χρήστες προστίθενται. Ταυτόχρονα προστίθενται 

και οι ανάγκες ή οι τάσεις τους. Όλοι αυτοί µε την σειρά τους προσπαθούν να 

επηρεάσουν άλλους και να δηµιουργήσουν νέες καταναλωτικές ανάγκες. Η 

                                                 
55  www.groupbuyingsites.gr, 2011, Λειτουργία των Group Buying Sites στην Ελλάδα, 

∆ιαδικτυακές Πληροφορίες 

56  www.groupbuyingsites.gr, 2011, Λειτουργία των Group Buying Sites στην Ελλάδα, 

∆ιαδικτυακές Πληροφορίες 
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διαφήµιση µέσα από τα κοινωνικά διαδίκτυα έχει άµεσα αποτελέσµατα σε 

πολύ µικρό χρόνο. Τα βασικό όµως πλεονέκτηµα είναι ότι το κόστος της 

διαφήµισης είναι αισθητά µικρότερο από αυτό της συνηθισµένης διαφήµισης. 

Κάποια από τα πιο γνωστά Κοινωνικά Μέσα είναι τα εξής57 : 

● Social Networks : Facebook, MySpace 

● Social Bookmarking sites : del.icio.us, Reddit, Furl 

● News aggregation : Digg, News vine 

● References : Wikipedia 

● Music sharing : Last.fm 

● Photo sharing : Flickr, Picasa 

● Video sharing : YouTube, Metcalfe, Vimeo 

● Virtual reality : Second life 

● Online Gaming : Guild Wars, World of Warcraft 

● Πλατφόρµες Micro Blogging : Twitter, Jaiku, Pownce 

● Social networking : Plaxo, FriendFeed, MyBloglog. 

Όλα τα παραπάνω  βασικό τους σκοπό έχουν να φέρουν σε επαφή 

έναν µεγάλο αριθµό ατόµων δηµιουργώντας µια κοινότητα από αυτούς. Τα 

άτοµα αυτά έχουν κοινά ενδιαφέροντα και δραστηριότητες. Μέσα από τις 

κοινωνικές διαδικτυακές υπηρεσίες δίνεται η ευκαιρία µιας επικοινωνίας αλλά 

και γνωριµίας των ανθρώπων αυτών, µεταξύ τους µε πολλούς τρόπους.  

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πάντα η δηµιουργία προφίλ από τους 

χρήστες, όπως αναφέρθηκε. Μέσα από τα προφίλ τους µπορούν να 

επικοινωνούν µεταξύ τους, να ανταλλάσουν πληροφορίες και να µοιράζονται 

χιλιάδες πράγµατα, ιδέες. Θέµατα όπως χόµπι, εργασίας, προσωπικά ή και 

αγαπηµένα πρόσωπα  αποτελούν τα βασικά θέµατα για τους χρήστες. Η 

επικοινωνία γίνεται µέσω µηνυµάτων ή και φωτογραφιών58.  

                                                 
57  www.diafimisi.gr, 2011, Ηλεκτρονική Περιοδική Έκδοση, Η Ανάπτυξη των Group 

Buying Sites στις Μέρες µας 

58  www.diafimisi.gr, 2011, Ηλεκτρονική Περιοδική Έκδοση, Η Ανάπτυξη των Group 

Buying Sites στις Μέρες µας. 
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Οι νέοι έχουν ήδη αναγνωρίσει την χρησιµότητα αλλά και αναγκαιότητα 

αυτών των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης οι οποίες αποτελούν µια νέα 

µορφή επικοινωνίας. Την ίδια στιγµή όµως εκδηλώνονται και κάποιες 

ανησυχίες για αυτού του είδους την επικοινωνία µέσα από τον κυβερνοχώρο. 

Ανησυχίες όπως η παραβίαση του ιδιωτικού των χρηστών. Από την στιγµή 

που τα προσωπικά δεδοµένα δηµοσιοποιούνται στο ίντερνετ και ο κάθε ένας 

µπορεί να τα δει οποιαδήποτε στιγµή αυτό από µόνο του είναι ένα είδος 

παραβίασης. Κατά καιρούς λαµβάνονται µέτρα για την προστασία του 

ιδιωτικού απορρήτου, όπως59: 

Οι χρήστες οφείλουν να είναι ενηµερωµένοι για την επεξεργασία των 

προσωπικών τους δεδοµένων. Ο όρος αυτός συνήθως αναφέρεται στους 

όρους και προϋποθέσεις ή στην πολιτική της ιδιωτικοποίησης του παρόχου. 

Άλλος ένας όρος που πρέπει να γνωρίζουν οι χρήστες από τους παρόχους 

είναι ότι έχουν το δικαίωµα να  αλλάζουν, να διαγράφουν τα στοιχεία τους η 

και να µην τα δηµοσιεύουν σε τρίτους χωρίς την συγκατάθεσή τους.  

Είναι σηµαντικό να γνωρίζουν ότι η στοχευµένη διαφήµιση αποβλέπει 

στα προφίλ τους60. Οι ίδιοι οι χρήστες και µόνο έχουν το δικαίωµα να ελέγχουν 

τα προφίλ τους. ∆ηλαδή έχουν την δυνατότητα να δηµοσιεύουν στοιχεία µόνο 

σε όσους θέλουν: σε συγκεκριµένα άτοµα ή σε συγκεκριµένες οµάδες. Έχουν 

το δικαίωµα να αποκλείουν κάποιους. Ο µηχανισµός διαχείρισης παραπόνων 

είναι πάντα διαθέσιµος για όλους τους χρήστες. Η κατάργηση λογαριασµών 

είναι επίσης σηµαντική υπόθεση και αφορά τους χρήστες εκείνους που δεν 

συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις και τους όρους για την προστασία 

προσωπικών δεδοµένων. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα δηµιουργίας 

ανώνυµων προφίλ αλλά και η χρήση αυτών.  

Σηµαντικές όµως είναι και οι συµβουλές προς τους χρήστες οι οποίες 

αφορούν  να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί µε τα προσωπικά τους δεδοµένα και 
                                                 
59  Coviello, N., Milley, R., Marcolin, B. (2009), "Understanding IT-enabled interactivity in 

contemporary marketing", Journal of Interactive Marketing, Vol. 15 No.4, pp.18-33 
60  www.groupbuyingsites.gr, 2011, Λειτουργία των Group Buying Sites στην Ελλάδα, 

∆ιαδικτυακές Πληροφορίες.    
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την δηµοσιοποίησή τους. Αυτό ισχύει από την στιγµή που ένας µεγάλος 

αριθµός ατόµων θα τα έχει στην διάθεση του. Πρέπει ακόµα να είναι 

προσεκτικοί και να σέβονται την ιδιωτικότητα τρίτων. Σε καµία περίπτωση δεν 

πρέπει να χρησιµοποιούν ή να δηµοσιεύουν προσωπικά δεδοµένα τρίτων 

χωρίς την συγκατάθεση αυτών.  Πρέπει να χρησιµοποιούν κάποιους 

περιορισµούς διαθεσιµότητας των προσωπικών τους δεδοµένων. Οι µηχανές 

αναζήτησης βοηθούν πολύ σε αυτό το γεγονός. Οι κωδικοί και τα διάφορα 

αναγνωριστικά θα πρέπει να αλλάζουν στους διάφορους διαδικτυακούς 

τόπους τους οποίους οι χρήστες επισκέπτονται. Πρέπει ακόµα να είναι 

ιδιαίτερα προσεκτικοί αν χρειαστεί να δώσουν την συγκατάθεσή τους για 

διαφήµιση των προσωπικών τους δεδοµένων ή για διαφηµιστικούς σκοπούς 

και τέλος  να προτιµούν πάντα τα ανώνυµα προφίλ61. 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Κεφάλαιο Τρίτο : Μοντέλα Ανάλυσης Παραγόντων 

που Επηρεάζουν την Περίπτωση ∆ηµιουργίας Εικόνας 

των Επιχειρήσεων  στις Μέρες µας 

                                                 
61 Egan, J. (2008), Relationship Marketing: Exploring Relational Strategies in Marketing, 

Financial Times/Prentice Hall, Harlow. 
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3.1 Μοντέλα Ανάλυσης Παραγόντων που Εντοπίζονται στις Μέρες 

µας Σχετικά µε την Περίπτωση ∆ηµιουργίας Εικόνων από Μέρους των 

Επιχειρήσεων 

Το βασικό έργο της διοίκησης στις ανταγωνιστικές αγορές προϊόντων 

από επιχειρήσεις που φροντίζουν την δηµιουργία επωνυµίας και εικόνας τους, 

είναι η δηµιουργία ενός ανθεκτικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος που θα 

προσελκύει τις επιλογές των πελατών. Ένα ανθεκτικό ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα (sustainable differential advantage) είναι µια αντιλαµβανόµενη 

διαφορά που οδηγεί τους πελάτες στο τµήµα - στόχος να προτιµήσουν την 

προσφορά µιας εταιρείας προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας από αυτές άλλων 

εταιρειών. Η διαφορά µπορεί να βασιστεί σε ένα προϊόν ιδιωτικής ετικέτας που 

θεωρείται ανώτερο, έχει καλύτερη υποστήριξη υπηρεσιών ή προσφέρει 

χαµηλότερη τιµή. Όταν µια εταιρεία δηµιουργεί ένα ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, πετυχαίνει υψηλότερο µερίδιο 

αγοράς και υψηλότερα κέρδη και έχει την ικανότητα  να υπερασπιστεί τον 

εαυτό της ενάντια σε µια επίθεση από τους ανταγωνιστές. Για να υπάρχει ένα 

ανθεκτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, κάθε 

διαφορά την οποία αποκτά η εταιρεία πρέπει να ανταποκρίνεται σε τέσσερα 

κριτήρια62: 

● Ωφέλεια για τον πελάτη. Η διαφορά πρέπει να θεωρείται από τους 

πελάτες ως µια προσφορά σηµαντικής ωφέλειας σε αυτούς. 

● Μοναδική.  Η ωφέλεια πρέπει να θεωρείται ότι δεν µπορεί να 

προσφερθεί από άλλες εταιρείες µε τον ίδιο τρόπο. 

● Ανθεκτική. Το πλεονέκτηµα πρέπει να είναι δύσκολο να αντιγραφεί. 

Πρέπει να υπάρχουν κάποια εµπόδια εισόδου µε τη µορφή ικανοτήτων 

που αποκτιούνται δύσκολά, οικονοµιών κλίµακας, σηµάτων προϊόντων 

ή πατέντων για να αποφευχθεί η γρήγορη διάβρωση του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. 

                                                 
62 Μάντζαρη Γ., 2003, ∆υναµικό Μάρκετινγκ Αγαθών και Υπηρεσιών, Αθήνα, εκδόσεις “Β. 

Γκιούρδας”. 
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● Επικερδής. Η εταιρεία πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρει το προϊόν 

ή την υπηρεσία σε µια δοµή τιµής, κόστους και ποσότητας που θα το 

κάνει αποδοτικό στην παραγωγή. 

Η έρευνα για ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα επιχειρήσεων που 

φροντίζουν ιδιαίτερα για την επωνυµία εικόνας τους, ξεκινά µε την κατανόηση 

του τι εκτιµούν οι πελάτες. Για έναν πελάτη, η αξία είναι η χρησιµότητα ή η 

πλήρης ικανοποίηση, που αυτός ή αυτή αντιλαµβάνονται ότι προσφέρει το 

προϊόν, είναι σε µικρότερο βαθµό η τιµή του προϊόντος και ακόµη λιγότερο τα 

άλλα έξοδα λειτουργίας που προκύπτουν κατά τη διάρκεια ζωής του 

προϊόντος. Η εταιρεία µπορεί να δηµιουργήσει αξία για τον πελάτη 

αυξάνοντας τη χρησιµότητα (utility) του προϊόντος (προσφέροντας 

χαρακτηριστικά που θεωρούνται ανώτερα), µειώνοντας την τιµή ή µειώνοντας 

άλλα έξοδα ιδιοκτησίας. Τα υψηλότερα έξοδα ιδιοκτησίας αποτελούν συνήθως 

µια λειτουργία του σχεδίου του προϊόντος και συνεπώς µπορούν να 

αντιµετωπιστούν σαν µέρος της χρησιµότητας του προϊόντος. Τα υψηλά 

έξοδα ιδιοκτησίας µειώνουν τη χρησιµότητα, ενώ τα χαµηλά έξοδα ενισχύουν 

την ελκυστικότητα της προσφοράς. Ο πελάτης µπορεί τότε να εκφράσει την 

επιλογή του / της µε την εξίσωση: 

Αξία = Χρησιµότητα – Τιµή 

Εκτός της προσφοράς ανώτερης αξίας στον πελάτη, το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας πρέπει να προσφέρει κέρδος και 

στην εταιρεία. Για την εταιρεία, το κέρδος ενός προϊόντος µπορεί να εκφραστεί 

µε την απλή εξίσωση: 

Κέρδος = Τιµή – Κόστος 

Αυτές οι εξισώσεις, που εκφράζουν την αξία για τον πελάτη και το 

κέρδος για την εταιρεία, δείχνουν ότι υπάρχουν τρεις θεµελιώδεις τρόποι 

δηµιουργίας ενός ανθεκτικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Πρώτον, η 

διοίκηση µπορεί να βρει τρόπους να αυξήσει τη χρησιµότητα χωρίς 

δυσανάλογες αυξήσεις του κόστους. ∆εύτερον, µπορεί να βρει τρόπους να 

µειώσει τα έξοδα χωρίς δυσανάλογη µείωση της χρησιµότητας. Τρίτον, 
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µπορούν να επιδιώξουν µια νέα τοποθέτηση στην αγορά µε διαφορετικά 

επίπεδα χρησιµότητας και τιµής.  

3.2 Εµπειρικά Παραδείγµατα Ανάλυσης των Συγκεκριµένων 

Παραγόντων στις Επιχειρήσεις 

Ένα εµπειρικό παράδειγµα σχετικά µε την συγκεκριµένη εικόνα, θα 

µπορούσε να αποτελεί η σωστή δηµιουργία εικόνας και επωνυµίας των 

Ελληνικών επιχειρήσεων µε σκοπό την προβολή των προϊόντων στο 

εξωτερικό και την ενίσχυση των εξαγωγών. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να 

σηµειωθεί πως αναµφισβήτητα, η διεθνοποίηση θέτει νέους κανόνες στο 

εξαγωγικό σύστηµα κάθε χώρας – πόσο µάλλον στην Ελλάδα η οποία είναι 

σχετικά αδύναµη στο συγκεκριµένο τοµέα. Πρέπει να τονιστεί ότι είναι ανάγκη 

να υιοθετηθεί από τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις µια στρατηγική 

ανάπτυξης ανταγωνιστικών προϊόντων µε βάση το τρίπτυχο ποιότητα- τιµή- 

µάρκετινγκ, στρατηγική η οποία θα αποτελέσει το εχέγγυο για την µέγιστη 

δυνατή εκµετάλλευση αγορών του εξωτερικού. Οι ελληνικές επιχειρήσεις θα 

πρέπει να αναπτύξουν εκείνες τις ικανότητες που θα τους προσδώσουν 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα έναντι των διεθνών ανταγωνιστών τους63.  

 

Οι ικανότητες αυτές θα αποτελέσουν το µοχλό για την κατάληψη 

µεγαλύτερου µεριδίου αγοράς στις αγορές του εξωτερικού και την ανάσα 

οξυγόνου που χρειάζεται το ελληνικό εµπορικό ισοζύγιο. Τα σηµαντικότερα 

συµπεράσµατα για τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις είναι τα ακόλουθα64: 

 

● Οι έλληνες επιχειρηµατίες οφείλουν να γνωρίζουν και να 

παρακολουθούν τις εξελίξεις στον κλάδο τους παγκοσµίως και ιδιαίτερα 

στις χώρες που τους ενδιαφέρουν άµεσα.  

● Κεντρική πηγή έµπνευσης και αλλαγών στο προϊόν θα πρέπει να είναι 

πάντοτε ο τελικός καταναλωτής µε τις ιδιαιτερότητες του ανά χώρα.  

                                                 
63 Μάντζαρη Γ., 2003, ∆υναµικό Μάρκετινγκ Αγαθών και Υπηρεσιών, Αθήνα, εκδόσεις “Β. 

Γκιούρδας”. 
64 Μαλλιάρη Γ. Πέτρου, 2001, Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ, Αθήνα, εκδόσεις “Α. Σταµούλης”. 
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● Το branding και ο σχεδιασµός της συσκευασίας δουλεύουν κατά 80 

τοις εκατό των προϊόντων στα super market, τα οποία δεν 

διαφηµίζονται.  

● Κεντρική προσπάθεια των ελλήνων επιχειρηµατιών στο εξωτερικό θα 

πρέπει να είναι να µεγιστοποιούν τον κύριο λόγο για τον οποίο κάποιος  

● θα πρέπει να αγοράζει το προϊόν τους και να διαφοροποιούνται από 

τον τοπικό ανταγωνισµό. 

● ∆ηµιουργία δικών τους δικτύων διανοµής στο εξωτερικό ή καλύτερο 

µάρκετινγκ σε χώρες που έχουν δοµηµένα δίκτυα διανοµής. 

● Χρειάζεται συνεχής έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων και 

επαγγελµατική µελέτη και σχεδιασµός όλων των λεπτοµερειών του 

τελικού προϊόντος και τέλος. 

● Για να ανταγωνιστεί µια εταιρεία διεθνώς υπάρχει πλέον ανάγκη 

χρήσης ειδικών σε όλα τα στάδια του εξαγωγικού µάρκετινγκ. 

Είναι µείζον προτεραιότητα για το κράτος, αλλά και για την επιβίωση 

των ελληνικών επιχειρήσεων, να χορηγηθούν κονδύλια και άλλες 

διευκολύνσεις έτσι ώστε να δηµιουργηθούν ισχυρά ελληνικά επώνυµα 

προϊόντα κάτω από την οµπρέλα ενός ενιαίου γενικού πλαισίου ταυτότητας 

προϊόντων που θα χαρακτηρίζει τα ελληνικά προϊόντα στο εξωτερικό. Κοινός 

στόχος όλων θα πρέπει να είναι η εγκαθίδρυση µιας εθνικής «εικόνας» για τα 

ελληνικά προϊόντα στο εξωτερικό και η εφαρµογή πολιτικών συνεχούς 

προώθησης και συντονισµένου µάρκετινγκ65. 

 

Προκειµένου όµως να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί αποτελεσµατικά 

µια τέτοια προσπάθεια πρέπει πρώτα να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις66: 

 

● Έρευνα αγοράς. Η επιχείρηση θα πρέπει να πραγµατοποιεί έρευνα 

αγοράς για κάθε µια χώρα- στόχο των εξαγωγών της ώστε να 

συγκεντρώνει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη σχεδίαση και 

προώθηση του positioning των προϊόντων της. Τέτοια στοιχεία αγοράς 

                                                 
65 Καζάκου, Μ., (2011), “Κοινωνική ∆ικτύωση”, Αθήνα, Εκδόσεις 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. 
66 Πατρινού Θεοδ. ∆ηµητρίου, 1993, ∆ιεθνές Μάρκετινγκ, Αθήνα- Πειραιάς, εκδόσεις “Α. 

Σταµούλης”. 
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µπορεί να αφορούν: την οικονοµία της χώρας του ενδιαφέροντος, τη 

λειτουργία των δικτύων διανοµής, τον ανταγωνισµό και τις τάσεις της 

αγοράς, τις τιµές των προϊόντων καθώς και το προφίλ των εγχώριων 

προτιµήσεων και καταναλωτικών συνηθειών. 

● Εντοπισµός νέων συνεργατών/ πελατών. Αυτό θα βοηθήσει τις 

ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν το απαραίτητο δίκτυο διανοµής, 

αλλά και η πολύτιµη πολύχρονη εµπειρία πάνω σε θέµατα µάρκετινγκ 

που αφορούν τη χώρα- στόχο. Μ’ αυτό τον τρόπο οι έλληνες εξαγωγείς 

θα γνωρίσουν τις τοπικές ιδιαιτερότητες και οι ντόπιοι εισαγωγείς και 

καταναλωτές θα µάθουν καλύτερα και περισσότερα για τα ελληνικά 

προϊόντα. 

● Οι υπεύθυνοι των ενεργειών για το σχεδιασµό positioning για τα 

ελληνικά προϊόντα πρέπει να λάβουν υπόψη την πολυµορφία των 

διεθνών αγορών καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε 

αγοράς - στόχο ώστε το positioning των ελληνικών προϊόντων να 

θεωρείται αποτελεσµατικό. Συνετό  θα ήταν να προηγηθεί πρώτα µια 

οµαδοποίηση των χωρών ενδιαφέροντος για τις ελληνικές εξαγωγές, µε 

βάση τα κοινά χαρακτηριστικά τους. Είναι δεδοµένο ότι το positioning, 

οι προωθητικές ενέργειες και η προσπάθεια κατάληψης µεγαλύτερων 

µεριδίων αγοράς δεν θα µπορούσε να είναι ίδια π.χ. στην Κίνα και στη 

Γαλλία ή στην Τουρκία. Εξυπακούεται ότι διαφορετικά προϊόντα και µε 

διαφορετικό positioning και προωθητικούς µηχανισµούς θα εξαχθούν 

σε κάθε οµάδα χωρών, καθώς σε άλλες περιπτώσεις απαιτείται υψηλή 

ποιότητα, έστω και αν αυτό το γεγονός επιφέρει αύξηση της τιµής του 

προϊόντος, ενώ αλλού ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Για παράδειγµα, δεν 

µπορεί µια ελληνική επιχείρηση τροφίµων να εξάγει στην Τουρκία και 

να βασίζει το positioning των προϊόντων της (π.χ. χοιρινό κρέας) στην 

αγνότητα προέλευσης τους ή να χρησιµοποιεί για το ίδιο προϊόν το 

άσπρο χρώµα στις προωθητικές της ενέργειες κατά τις εξαγωγές της 

στη Κίνα. Και αυτό διότι το προϊόν αυτό είναι απαγορευµένο από τη 

θρησκεία στη Τουρκία, ενώ το άσπρο χρώµα θεωρείται χρώµα 

πένθους στη Κίνα. Έτσι διαπιστώνεται ότι κάθε αγορά είναι διαφορετική 

και η ανάγκη οµαδοποίησης των αγορών/ χωρών κάτω από κάποια 

συγκεκριµένα κριτήρια είναι επιτακτική έτσι ώστε να τµηµατοποιηθεί το 
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διεθνές εµπορικό περιβάλλον και να αναπτυχθεί το καταλληλότερο 

positioning για κάθε τέτοια οµάδα εξαγωγικού ενδιαφέροντος67. 

3.3 Η Λειτουργία των Μοντέλων Ανάλυσης Παραγόντων για 

Επωνυµία Εικόνας των Επιχειρήσεων στη Σηµερινή Εποχή 

3.3.1 Ανταγωνιστικές Θέσεις και Κινήσεις των «Αντιπάλων» - 

Ανταγωνιστών  

Τα αποτελέσµατα κάθε επιχείρησης εξαρτώνται από της αποφάσεις της 

ίδιας της επιχείρησης αλλά και από τις αποφάσεις των ανταγωνιστών της. 

Υπάρχουν διάφορα καθεστώτα ανταγωνισµού68: 

� Αν ο αριθµός των επιχειρήσεων είναι αρκετά µεγάλος ώστε κάθε 

επιχείρηση να µην επηρεάζεται αισθητά από τις αποφάσεις των 

ανταγωνιστών της, τότε βρισκόµαστε σε καθεστώς τέλειου 

ανταγωνισµού. Το προϊόν της επιχείρησης είναι οµοιογενές µε των 

άλλων επιχειρήσεων, υπάρχει πλήρης κινητικότητα των εισροών 

και ελευθερία στην είσοδο/ έξοδο επιχειρήσεων στην αγορά. 

� Αν ο αριθµός των επιχειρήσεων είναι αρκετά µικρός ώστε κάθε 

επιχείρηση να επηρεάζεται αισθητά από τις αποφάσεις των 

ανταγωνιστών της, τότε βρισκόµαστε σε καθεστώς ολιγοπωλίου 

� Αν µια µόνο επιχείρηση παράγει προϊόν του οποίου δεν υπάρχει 

κοντινό υποκατάστατο, τότε αναφερόµαστε σε καθεστώς 

µονοπωλίου. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει µεγάλη αδυναµία 

εισόδου επιχειρήσεων στην αγορά. 

 

Ο ανταγωνισµός αποτελεί σηµαντικό κεφάλαιο για µια επιχείρηση αφού 

τα έσοδα της εξαρτώνται από αυτό. Για παράδειγµα τα έσοδα µιας 

επιχείρησης µπορεί να επηρεαστούν είτε γιατί αυτή µεταβάλλει την τιµή της 

είτε γιατί οι ανταγωνιστές µεταβάλλουν εκείνοι την τιµή τους. Η ένταση του 

                                                 
67 Καζάκου, Μ., (2011), “Κοινωνική ∆ικτύωση”, Αθήνα, Εκδόσεις 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε. 

68 Αγιοσµυρνάκης, Βλ., (2006), “∆ιεθνείς οικονοµικές σχέσεις”, Αθήνα, Εκδόσεις Rosili 
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ανταγωνισµού οδηγεί σε χαµηλότερα επίπεδα τιµών και αύξηση της ευηµερίας 

των καταναλωτών. Μακροχρόνια ο ανταγωνισµός οδηγεί σε µεγαλύτερη 

ευηµερία των καταναλωτών και επιδρά στα κίνητρα των επιχειρήσεων να 

επενδύουν σε καινοτοµίες που βελτιώνουν την ανταγωνιστική τους θέση69. 

3.3.2 Η Φύση του Ανταγωνισµού  

Είναι πολύ σηµαντικό να αναγνωριστούν από τους ανθρώπους που 

ασχολούνται µε τον ανταγωνισµό οι πηγές των ανταγωνιστικών δυνάµεων 

καθώς και το σθένος αυτών των δυνάµεων. Αφού προσδιοριστούν αυτές οι 

πηγές, το κύριο αναλυτικό εργαλείο πάνω στο οποίο βασίζονται είναι το 

µοντέλο των πέντε ανταγωνιστικών δυνάµεων (διαπραγµατευτική δύναµη των 

προµηθευτών και των πελατών, απειλή των προϊόντων υποκατάστατων, 

απειλή της εισόδου, και ανταγωνισµός βιοµηχανίας). 

Οι δηµιουργοί των στρατηγικών αφιερώνουν πολύ χρόνο στην 

παρακολούθηση των ανταγωνιστών. Παρακολουθούν τις κινήσεις τους, 

προσπαθούν να κατανοήσουν τις στρατηγικές τους, αξιολογούν το πόσο 

ευάλωτοι είναι σε δυνάµεις ώθησης και ανταγωνιστικές πιέσεις, εκτιµούν το 

σθένος τους και τις αδυναµίες τους σε πόρους και δυνατότητες και 

προσπαθούν να προβλέψουν επόµενες κινήσεις τους. 

3.3.3 Τµήµατα Ανάλυσης των Ανταγωνιστών   

Μια κεντρική πτυχή της διατύπωσης στρατηγικής είναι η διδακτική 

ανάλυση ανταγωνιστών. Υπάρχουν τέσσερα διαγνωστικά τµήµατα σε µια 

ανάλυση ανταγωνιστών: µελλοντικοί στόχοι, τρέχουσα στρατηγική, υποθέσεις, 

και ικανότητες. Οι στρατηγικές κινήσεις που µπορούν να κάνουν οι 

επιχειρήσεις επηρεάζονται από τις τρέχουσες στρατηγικές των ανταγωνιστών 

και από την δράση που πιθανόν θα αναλάβουν στο µέλλον. Είναι πολύ 

σηµαντικό να γνωρίζει η επιχείρηση εάν οι ανταγωνιστές της είναι 

                                                 
69 Μυλωνάκης Ι., Σιώµκος Γ., 2008, “Μάρκετινγκ Ι Τόµος Β – Συµπεριφορά Καταναλωτή”, 

Πάτρα: ΕΑΠ 
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ικανοποιηµένοι ή όχι από τα αποτελέσµατα τους γιατί µε αυτόν τον τρόπο 

µπορεί να καταλάβει αν θα αλλάξουν στρατηγική στο µέλλον70. 

Μια ρεαλιστική αξιολόγηση των ικανοτήτων κάθε ανταγωνιστή, των 

δυνάµεων και των αδυναµιών του, είναι το διαγνωστικό βήµα στην ανάλυση 

ανταγωνιστών. Οι δυνάµεις και οι αδυναµίες της θα καθορίσουν τη 

δυνατότητά της να αρχίσει ή να αντιδράσει στις στρατηγικές κινήσεις. Μετά 

από τους µελλοντικούς στόχους του ανταγωνιστή, οι υποθέσεις, οι τρέχουσες 

στρατηγικές, οι ικανότητες αναλύονται και ένα σχεδιάγραµµα απάντησης 

ανταγωνιστών αναπτύσσεται. Αυτό το σχεδιάγραµµα, µε σκοπό να δείξει πώς 

ένας ανταγωνιστής είναι πιθανό να αποκριθεί στο ανταγωνιστικό περιβάλλον 

του, είναι βασισµένο στις απαντήσεις σε τέσσερις ερωτήσεις71: 

● Ο ανταγωνιστής ικανοποιείται µε την τρέχουσα θέση του; 

● Ποιες πιθανές κινήσεις ή µετατοπίσεις στρατηγικής ο ανταγωνιστής θα 

κάνει; 

● Πού είναι ο ανταγωνιστής τρωτός; 

● Τι θα προκαλέσει τη µέγιστη και αποτελεσµατικότερη ανταπόδοση από 

τον ανταγωνιστή; 

Έτσι λοιπόν, η δοµή κάθε επιχείρησης έχει τα δικά της χαρακτηριστικά 

που είναι αποτέλεσµα πολλών αποφάσεων του παρελθόντος. Επιπλέον η 

κάθε επιχείρηση µπορεί να έχει ακολουθήσει την εντελώς δική της στρατηγική 

για τη δοµή της καθώς και τη δική της επιλογή για ανθρώπους που θα 

εργάζονται σε αυτήν µε τα απαραίτητα προσόντα(για την εξασφάλιση των 

δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας) σε κάθε σηµείο της πορείας της. Έτσι δεν 

υπάρχουν κανόνες ή συνταγές για το σχεδιασµό της δοµής µιας επιχείρησης 

και για τις επιλογές της. Συµβουλές για ενδυνάµωση των εταιριών72. 

Οι στόχοι και τα οράµατα των επιχειρηµατιών αποτελούν τους 

βασικούς παράγοντες επιβίωσης και επιτυχίας των εταιρειών. Βέβαια δεν 

αρκεί µόνο η καταγραφή µιας λίστας στόχων. Απαιτείται και η εξεύρεση 

                                                 
70 Αγιοσµυρνάκης, Βλ., (2006), “∆ιεθνείς οικονοµικές σχέσεις”, Αθήνα, Εκδόσεις Rosili 
71 Μυλωνάκης Ι., Σιώµκος Γ., 2008, “Μάρκετινγκ Ι Τόµος Β – Συµπεριφορά Καταναλωτή”, 

Πάτρα: ΕΑΠ 
72 Αγιοσµυρνάκης, Βλ., (2006), “∆ιεθνείς οικονοµικές σχέσεις”, Αθήνα, Εκδόσεις Rosili 
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τρόπων υλοποίησης των οραµάτων, τα οποία µπορούν να επιτευχθούν µε τη 

σωστή αξιοποίηση των ανθρωπίνων πόρων. Το αρχικό και βασικό βήµα της 

επιτυχίας και ανάπτυξης µιας εταιρείας έγκειται στα κατάλληλα ηγετικά άτοµα, 

τα οποία είναι υπεύθυνα για την απόδοση των εργαζοµένων, τη σωστή 

αξιολόγηση των εκάστοτε καταστάσεων της εταιρείας, την οικονοµική πορεία 

γενικά για την ενδυνάµωση της εταιρείας. Τέλος, ο εκσυγχρονισµός των 

διοικητικών και τεχνολογικών µέσων, καθώς επίσης και η παρακολούθηση 

του τρόπου λειτουργίας µεγάλων διεθνών επιχειρήσεων συµβάλλουν 

σηµαντικά73. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίλογος – Συµπεράσµατα  

Σύµφωνα µε τα όσα αναλύθηκαν παραπάνω, η έννοια της σωστής 

επωνυµίας και εικόνας της επιχείρησης αποτελεί την βασική φιλοσοφία της 

επιχείρησης για την επίτευξη των αντικειµενικών στόχων της. Η εφαρµογή 

αυτής της φιλοσοφίας στην πράξη επιτυγχάνεται µε το «µίγµα µάρκετινγκ» 

(4P), το οποίο περιλαµβάνει το προϊόν, την τιµή, τον τόπο (διανοµή) και την 

                                                 
73 Αγιοσµυρνάκης, Βλ., (2006), “∆ιεθνείς οικονοµικές σχέσεις”, Αθήνα, Εκδόσεις Rosili 
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προώθηση. Τα στοιχεία του µίγµατος της σωστής επωνυµίας και εικόνας της 

επιχείρησης είναι πολύ στενά συνδεδεµένα µεταξύ τους και 

αλληλοεξαρτώνται. Για να επιζήσει λοιπόν η επιχείρηση πρέπει να επιλέξει 

εκείνο των συνδυασµό των στοιχείων που θα έχει τα καλύτερα αποτελέσµατα 

για την επίτευξη των στόχων της.  

 

Θα πρέπει να υποστηριχθεί σχετικά πως ένα από τα θέµατα των 

ηµερών µας στον επιχειρηµατικό κόσµο και ο οποίο έχει έλξη θετικά το 

ενδιαφέρον πολλών στον επιχειρηµατικό κόσµο και έχει µεταβληθεί σ’ 

αντικείµενο αρκετών συζητήσεων, είναι εκείνο της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 

και της δηµιουργίας καλής επωνυµίας εικόνας στις µέρες µας. Πολλοί 

ακαδηµαϊκοί και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων έχουν ασχοληθεί µε το 

αντικείµενο της εταιρικής διακυβέρνησης έως τις µέρες µας. Ο λόγος για το 

γεγονός αυτό είναι η κρισιµότητα η οποία εντοπίζεται στο να ορισθεί η 

συγκριτική θέση των επιχειρηµατικών µονάδων σε µια παγκόσµια ιεραρχία. 

 

Επίσης, αξίζει να αναφερθεί και η σπουδαιότητά της σε µια οικονοµική 

ανάπτυξη. Ως εταιρική διακυβέρνηση και της δηµιουργίας καλής επωνυµίας 

εικόνας στις µέρες µας λοιπόν, σύµφωνα µε τον ΟΟΣΑ, ορίζεται το σύστηµα 

εκείνο µε το οποίο διεξάγεται ο έλεγχος και η παρακολούθηση των εταιρειών 

µέσω από µια σειρά διαφόρων διεργασιών. Συχνά αναφέρεται ότι οι 

καταναλωτές και οι επιχειρήσεις κινούνται πλέον σε µια «παγκόσµια κλίµακα» 

(global economy) ή σε ένα «παγκόσµιο χωριό» (global village). Οι φράσεις 

αυτές προσπαθούν να περιγράψουν τις ριζικές ανακατατάξεις που έχουν 

συµβεί στις µορφές, στον όγκο και στην ταχύτητα των οικονοµικών 

συναλλαγών µεταξύ διαφορετικών χωρών. Εκτός από την εντυπωσιακή 

απελευθέρωση των διεθνών ροών προϊόντων, υπηρεσιών και κεφαλαίων που 

επιτελέστηκε τη δεκαετία του 1990, ουσιαστική συνεισφορά στην 

πραγµατοποίηση των ανακατατάξεων αυτών είχαν τα ραγδαία άλµατα και οι 

καινοτοµίες που επιτεύχθηκαν στους τοµείς των µεταφορών, των 

συγκοινωνιών, των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής.  

 

Τέλος, αναφορικά µε την δηµιουργία σωστής επωνυµίας εικόνας για 

µια επιχείρηση µέσω των διαφόρων τεχνικών Μάρκετινγκ, θα πρέπει να 
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σηµειωθεί πως το βασικό έργο της διοίκησης στις ανταγωνιστικές αγορές 

προϊόντων από επιχειρήσεις που φροντίζουν την δηµιουργία επωνυµίας και 

εικόνας τους, είναι η δηµιουργία ενός ανθεκτικού ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος που θα προσελκύει τις επιλογές των πελατών. Ένα ανθεκτικό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα (sustainable differential advantage) είναι µια 

αντιλαµβανόµενη διαφορά που οδηγεί τους πελάτες στο τµήµα - στόχος να 

προτιµήσουν την προσφορά µιας εταιρείας προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας από 

αυτές άλλων εταιρειών. Η διαφορά µπορεί να βασιστεί σε ένα προϊόν 

ιδιωτικής ετικέτας που θεωρείται ανώτερο, έχει καλύτερη υποστήριξη 

υπηρεσιών ή προσφέρει χαµηλότερη τιµή. Όταν µια εταιρεία δηµιουργεί ένα 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, πετυχαίνει 

υψηλότερο µερίδιο αγοράς και υψηλότερα κέρδη και έχει την ικανότητα  να 

υπερασπιστεί τον εαυτό της ενάντια σε µια επίθεση από τους ανταγωνιστές. 
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