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Περίληψη 

 

Η πιστότητα των πελατών αποτελεί ένα πολύ σημαντικό παράγοντα επιτυχίας για κάθε 

οργανισμό. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να 

συνειδητοποιούν την αξία της πιστότητας και να την εντάσσουν στις διοικήσεις τους με 

σκοπό τη βελτιστοποίησή της, η οποία σαν άμεσα αποτελέσματα θα επιφέρει αύξηση τόσο 

των μεσοπρόθεσμων όσο και των μακροπρόθεσμων κερδών τους. 

Η αγορά του ιατρικού εργαστηριακού εξοπλισμού είναι μία πολλά υποσχόμενη αγορά και 

ίσως μια από τις πιο ενδιαφέρον για την παγκόσμια οικονομία καθώς δαπανούνται 

καθημερινώς τεράστια ποσά για την εύρεση σύχρονων και καινοτόμων λύσεων με στόχο 

την καλύτερη φροντίδα των ασθενών, τη βελτίωση του υπάρχοντος εξοπλισμού και την 

αύξηση της παραγωγικότητας των εργαστηρίων. 

Η παρούσα εργασία θα προσπαθήσει να αναλύσει τον όρο της πιστότητας των πελατών 

αναφέροντας διαφόρους μεθόδους μέτρησής της και μέσα από μια εμπειρική προσέγγιση 

θα δείξει με ποιον τρόπο χρησιμοποιείται στην αγορά του ιατρικού εργαστηριακού 

εξοπλισμού, ποια είναι τα αποτελέσματα που μπορεί να επιφέρει, τα συμπεράσματα που 

μπορούν να εξαχθούν και πως μπορεί κάποια εταιρία να τα αξιοποιήσει. 

Στο πρώτο κεφάλαιο πραγματοποιήθηκε μια βιβλιογραφική ανασκόπηση και 

επεξηγήθηκαν λεπτομερώς διάφορες έννοιες όπως το ιατροτεχνολογικό προϊόν, εγίνε μια 

πλήρη αναφορά σχετικά με τον κλάδο των ιατροτεχνολογικών προϊόντων καθώς και για 

την αγορά του ιατρικού εργαστηριακού εξοπλισμού. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύθηκε πλήρως η αξία της πιστότητας από τον ορισμό της μέχρι 

και τους διάφορους τρόπους που αυτή χρησιμοποιείται τόσο σε διάφορες επιχειρήσεις Β2Β 

(business to business) όσο και στην υγειονομική περίθαλψη. 

Στο τρίτο κεφάλαιο έγινε αναφορά στην τεχνολογία αξιολόγησης της πιστότητας 

επισημαίνωντας κυρίως την καθαρή βαθμολογία υποστηρικτή (NPS Score) αντικείμενο 

που θα αποτελέσει και την κύρια εμπειρική προσέγγιση του τέταρτου κεφαλαίου. Σε εκείνο 

το κεφάλαιο θα αναφερθούν ορισμένα πράγματα για την εταιρία Abbott και τους τρόπους 

με τους οποίους η εν λόγω εταιρία αξιοποιεί το συγκεκριμένο σύστημα μέτρησης της 

πιστότητας των πελατών. 



ii 
 

Τέλος στο πέμπτο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια συγκεκριμένη μεθοδολογία έρευνας, 

συλλέγεται ένας αριθμός αποτελεσμάτων και στη συνέχεια τα αποτελέσματα αυτά 

αναλύονται και εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα. 

 

Abstract 

 

Customer loyalty is a very important factor of success for any organization. In recent years 

more and more companies have started to realize the value of loyalty and to integrate it in 

their administrations in order to optimize that, which like immediate results will lead to an 

increase of their both medium and long-term profits. 

The medical laboratory equipment market is a promising market and perhaps one of the 

most interesting for the world economy as every day spent huge sums to find modern and 

innovative solutions for better patient care, to improve the existing equipment and to 

increase productivity of laboratories. 

This paper will attempt to analyze the condition of customer loyalty, explaining various 

methods of measurement and through an empirical approach will show how it is used in the 

market of medical laboratory equipment, what are the results that can lead, the conclusions 

that can be drawn and how can a company utilize these. 

In the first chapter held a literature review and explained in detail various concepts such as 

a medical device, saw a complete report on the medical devices industry as well as the 

purchase of medical laboratory equipment. 

In the second chapter was analyzed fully the value of customer loyalty from the definition 

up to the different ways that this is used both in various business B2b (business to business) 

and in health care. 

In the third chapter was a detailed reference to the loyalty assessment technology by 

pointing out mainly the net promoter score (NPS Score) object that will be the main 

empirical approximation of the fourth chapter. In that chapter will discuss some things 

about Abbott and the ways which such company utilizes this system of measuring customer 

loyalty. 

Finally in the fifth chapter takes place a particular research methodology, a number of 

results collected and then these results are analyzed and some useful conclusions extracted. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1: Ιατροτεχνολογικό προϊόν. 

 

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΥ7/2480/94(ΦΕΚ-679/Β/94) που 

εναρμόνισε την ελληνική νομοθεσία προς την ευρωπαική οδηγία 93/42/ΕΟΚ της 14ης 

Ιουνίου 1993 ως ιατροτεχνολογικό προϊόν “ορίζεται κάθε όργανο, συσκευή, εξοπλισμός, 

λογισμικό, υλικό ή άλλο είδος, χρησιμοποιούμενο μόνο του ή σε συνδυασμό, 

συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού που προορίζεται από τον κατασκευαστή του να 

χρησιμοποιείται ειδικά για διάγνωση ή/και θεραπεία και είναι απαραίτητο για την ορθή 

εφαρμογή του ιατροτεχνολογικού προϊόντος, το οποίο προορίζεται από τον κατασκευαστή να 

χρησιμοποιείται στον άνθρωπο για σκοπούς: 

 διάγνωσης, πρόληψης, παρακολούθησης, θεραπείας ή ανακούφισης ασθένειας, 

 διάγνωσης, παρακολούθησης, θεραπείας, ανακούφισης ή επανόρθωσης τραύματος ή 

αναπηρίας, 

 διερεύνησης, αντικατάστασης ή τροποποίησης της ανατομίας ή μιας φυσιολογικής 

λείτουργίας, 

 ελέγχου της σύλληψης, 

και του οποίου η κύρια επιδιωκόμενη δράση εντός ή επί του του ανθρώπινου σώματος δεν 

επιτυγχάνεται με φαρμακολογικά ή ανοσολογικά μέσα ούτε μέσω του μεταβολισμού, αλλά του 

οποίου η λειτουργία μπορεί να υποβοηθείται από τα μέσα αυτά”. 

 

1.2: In vitro διαγνωστικό ιατροτεχνολογικό προϊόν. 

 

Σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 98/79/ΕΚ ως in vitro διαγνωστικό ιατροτεχνολογικό 

προϊόν “ορίζεται κάθε ιατροτεχνολογικό προϊόν που είναι αντιδραστήριο, αντιδρόν προϊόν, 

υλικό βαθμονόμησης, υλικό ελέγχου, διαγνωστικό σύνολο (kit), όργανο, συσκευή, εξοπλισμός 

ή σύστημα, που προορίζεται από τον κατασκευαστή να χρησιμοποιείται in vitro για την 

εξέταση δειγμάτων που προέρχονται από το ανθρώπινο σώμα, συμπεριλαμβανόμενης της 
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αιμοδοσίας και των δωρεάν ιστών, με αποκλειστικό ή κύριο σκοπό την παροχή 

πληροφοριών: 

 που αφορούν σε φυσιολογική ή παθολογική κατάσταση ή 

 που αφορούν σε συγγενή ανωμαλία ή 

 που επιτρέπουν τον προσδιορισμό της ασφάλειας και της συμβατότητας με δυνητικούς 

αποδέκτες ή 

 που επιτρέπουν  την παρακολούθηση θεραπευτικών μέτρων. 

Οι υποδοχείς δειγμάτων θεωρούνται ως in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα.” 

Υποδοχείς δειγμάτων “νοούνται τα προϊόντα, με κενό αέρος ή όχι, τα οποία προορίζονται 

ειδικά από τους κατασκευαστές τους για την άμεση υποδοχή δειγμάτων προερχόμενων από το 

ανθρώπινο σώμα και τη διατήρησή τους με σκοπό τη διαγνωστική εξέταση in vitro. 

Τα προϊόντα για γενική εργαστηριακή χρήση δεν αποτελούν in vitro διαγνωστικά 

ιατροτεχνολογικά προϊόντα, εκτός εάν αυτά, λόγω των χαρακτηριστικών τους, προορίζονται 

ειδικά από τον κατασκευαστή τους για διαγνωστική εξέταση in vitro”. 

 

1.3: Κλάδος ιατροτεχνολογικών προϊόντων 

1.3.1: Ο κλάδος στην Ελλάδα 

 

 

 

Πίνακας 1.3.1.1: Κατάταξη κορυφαίων επιχειρήσεων του κλάδου  

(Πηγή: ICAP Group, 2014). 
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Σύμφωνα με την εταιρία ICAP Group AE ο κλάδος των ιατροτεχνολογικών προϊόντων 

περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό προϊόντων σχεδιασμένων για χρήση από ιατρούς και 

νοσηλευτές αλλά και από ασθενείς. Συγκεκριμένα, εξετάζονται οι εξής κατηγορίες: 

αναισθησιολογικά προϊόντα, αναλώσιμα προϊόντα, αναλυτικές συσκευές, βοηθήματα 

βελτίωσης της ποιότητας ζωής, διαγνωστικά αντιδραστήρια, διαγνωστικά και θεραπευτικά 

προϊόντα με χρήση ακτινοβολίας, εμφυτεύσιμα, εξοπλισμός εγκαταστάσεων, 

καρδιολογικά, νεφρολογικά, ξενοδοχειακός εξοπλισμός νοσοκομείων, οδοντιατρικά 

εργαλεία και μηχανήματα, ορθοπαιδικά, οφθαλμολογικά, ουρολογικά, συσκευές 

απεικόνισης, συσκευές νοσηλείας κατ’ οίκον.  

Ο κλάδος των ιατροτεχνολογικών προϊόντων αποτελείται από μεγάλο αριθμό εισαγωγικών 

επιχειρήσεων και περιορισμένο αριθμό παραγωγικών επιχειρήσεων. Τα εγχωρίως 

παραγόμενα προϊόντα αφορούν ορισμένες μόνο κατηγορίες προϊόντων όπως αναλώσιμα, 

γάζες, επιδεσμικό υλικό, υλικά τεχνητού νεφρού, οδοντικές προθέσεις και συναφή υλικά, 

διαγνωστικά αντιδραστήρια. Ο μεγάλος όγκος και τα πλέον εξειδικευμένα προϊόντα είναι 

εισαγόμενα. Οι κατηγορίες των εγχωρίως παραγόμενων προϊόντων που εξετάζονται στη 

συγκεκριμένη μελέτη συνοψίζονται στις εξής: αναλώσιμο επιδεσμικό υλικό, αντιδραστήρια 

διαγνωστικής, γάζες απλές και εμποτισμένες, ελαστικοί επίδεσμοι, μέσα καλλιέργειας, 

αντλίες/μικροαντλίες έγχυσης φαρμάκων, οδοντιατρικό υλικό (τεχνητά δόντια, είδη 

οδοντιατρικής προθέσεως), ορθοπαιδικά είδη, ξενοδοχειακός εξοπλισμός νοσοκομείων, 

συναρμολόγηση οδοντιατρικών μηχανημάτων και μηχανημάτων φυσικοθεραπείας, 

σύριγγες, τραπέζια νοσηλείας, φίλτρα τεχνητού νεφρού, φύσιγγες αιμοκάθαρσης.  

Ανάλογα με το αντικείμενο των εργασιών τους, οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τα 

εξεταζόμενα προϊόντα μπορούν να ταξινομηθούν στις παρακάτω γενικές κατηγορίες: 

 Επιχειρήσεις εισαγωγής, διάθεσης και υποστήριξης αποκλειστικά ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων. 

 Επιχειρήσεις με άλλο βασικό αντικείμενο δραστηριότητας (φαρμακευτικές, 

ηλεκτρολογικού υλικού, φωτογραφικών ειδών, χημικές κλπ.), οι οποίες παράλληλα 

διαθέτουν στην αγορά και ιατροτεχνολογικά προϊόντα. 

 Παραγωγικές επιχειρήσεις οι οποίες παράλληλα με τα προϊόντα που παράγουν 

ασχολούνται και με την εισαγωγή και διάθεση ομοειδών ή άλλων ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων. 

Οι επιχειρήσεις του κλάδου ανάλογα με την ειδίκευσή τους διακρίνονται: 
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 Σε επιχειρήσεις που προωθούν μια κατηγορία προϊόντων όπως καρδιολογικά, 

ορθοπαιδικά, οφθαλμολογικά, νεφρολογικά κλπ. 

 Σε επιχειρήσεις που διαθέτουν στην αγορά μεγάλο αριθμό προϊόντων διαφόρων 

κατηγοριών. 

Τα περισσότερα από τα εξεταζόμενα προϊόντα διατίθενται σε δημόσια και ιδιωτικά 

θεραπευτήρια, ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και ιατρεία. Ένα μικρό (σε αξία) μερίδιο των 

προϊόντων διατίθεται από το λιανικό εμπόριο στους καταναλωτές και αφορά διάφορα 

συνταγογραφούμενα ή μη είδη, όπως θεραπευτικές συσκευές, βοηθήματα ακοής, είδη για 

διαβητικούς, είδη για άτομα με ειδικές ανάγκες, συσκευές κατ’ οίκον θεραπείας κλπ. 

Η εγχώρια αγορά ιατροτεχνολογικών προϊόντων παρουσίασε δυναμική ανάπτυξη την 

περίοδο 1995-2009 σημειώνοντας διψήφια ποσοστά αύξησης. Ωστόσο, την περίοδο 2010-

2015 η εξέλιξη ήταν φθίνουσα και η αγορά μειώθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 

12%. Το 2014 ειδικότερα το συνολικό μέγεθος της εγχώριας αγοράς κατέγραψε μείωση 

4,2% σε ετήσια βάση, ενώ η πτωτική τάση συνεχίστηκε και το 2015, με σχετικά 

χαμηλότερο ρυθμό. 

Η μείωση των πωλήσεων τα τελευταία έτη οφείλεται στην επιβολή συνδυασμού μέτρων, 

με στόχο την περικοπή των δαπανών υγείας στο δημόσιο τομέα. Μείωση επίσης 

καταγράφεται και στη ζήτηση των προϊόντων από τον ιδιωτικό τομέα (κλινικές, κλπ). 

Ο δημόσιος τομέας απορροφά διαχρονικά ποσοστό μεταξύ 65% - 70% επί των συνολικών 

πωλήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Υγείας 

για τις δαπάνες τριών βασικών κατηγοριών ιατροτεχνολογικών προϊόντων των 

νοσοκομείων του ΕΣΥ, προκύπτει ότι οι δαπάνες για υγειονομικό υλικό κατέγραψαν 

μειώση 33,3% την περίοδο 2011-2014, οι δαπάνες για ορθοπεδικό υλικό μειώθηκαν κατά 

25,6% και οι δαπάνες για χημικά αντιδραστήρια κατά 20,3%. Στο σύνολο και των τριών 

κατηγοριών υπήρξε σωρευτική μείωση 29,4% τη συγκεκριμένη περίοδο. 
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Διάγραμμα 1.3.1.1: Δείκτης εξέλιξης της εγχώριας αγοράς ιατροτεχνολογικών προϊόντων 

σε αξία 2008-2014. Έτος βάσης 2008=100 (Πηγή: ICAP Group ΑΕ, 2014). 

 

 

Διάγραμμα 1.3.1.2: Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά 

ευρύτερη κατηγορία (Πηγή ICAP Group, εκτιμήσεις αγοράς, 2014). 

 

1.3.2: Ο κλάδος στην Ευρωπαϊκή – Διεθνή Αγορά 

 

Ο κλάδος των ιατροτεχνολογικών προϊόντων δημιουργεί μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας 

και προσελκύει υψηλές επενδύσεις. Στην Ευρώπη, σύμφωνα με στοιχεία της Eucomed, 

απασχολούνται πάνω από 575 χιλ. εργαζόμενοι σε 25.000 επιχειρήσεις. Οι συνολικές τους 

πωλήσεις υπολογίζονται σε €100 δισ. αντιπροσωπεύοντας το 30% περίπου των 

παγκόσμιων πωλήσεων. 

Σύμφωνα με την έκθεση Medical Technology Report (2015) του οίκου Ernst & Young, τα 

συνολικά έσοδα των εισηγημένων επιχειρήσεων κατασκευής ιατροτεχνολογικού 
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εξοπλισμού στην Ευρώπη και τις Η.Π.Α. διαμορφώθηκαν σε $341,8 δισ. το 2014. Τα 

έξοδα έρευνας και ανάπτυξης αυξήθηκαν κατά 6%. Μεταξύ των χωρών της Ευρώπης, οι 

επιχειρήσεις της Γαλλίας είχαν τα υψηλότερα έσοδα ($11 δισ. το 2014), ενώ τα υψηλότερα 

καθαρά κέρδη εμφάνισαν οι επιχειρήσεις της Ιρλανδίας. 

Οι πωλήσεις των 30 μεγαλύτερων επιχειρήσεων κατασκευής ιατροτεχνολογικών 

μηχανημάτων διεθνώς διαμορφώιηκαν σε $252,9 δισ. το 2014. Στην πρώτη θέση βρίσκεται 

η εταιρία Johnson & Johnson (πωλήσεις $27,5 δισ.) και ακολουθούν η GE Healthcare 

($18,3 δισ.) και η Medtronic ($17 δισ.). 

 

 

 

Πίνακας 1.3.2.1: Οικονομικά αποτελέσματα εισηγμένων επιχειρήσεων παραγωγής 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων, Ευρώπη και Η.Π.Α. / 2013-2014. Τα ποσά σε δισ. $  

(Πηγή: Ernst & Young, Medical Technology Report, 2015). 

 

1.3.3: Ανάλυση SWOT 

 

Σύμφωνα με το Σιώμκο η ανάλυση ισχυρών σημείων-αδυναμιών και ευκαιριών-απειλών 

δηλαδή η ανάλυση SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats / SWOT 

Analysis) είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο ανάλυσης του εσωτερικού 

περιβάλλοντος της επιχείρησης, του κλάδου ή του οργανισμού (ισχυρά σημεία, αδυναμίες) 

όπως και του εξωτερικού περιβάλλοντος (ευκαιρίες, απειλές) αυτών. Τα αποτελέσματα 

ανάλυσης, τοποθετούνται σε μια μήτρα, δημιουργούν συνδυασμούς στοιχείων τα οποία 

δίνουν κατευθύνσεις για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. 
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Σύμφωμε με μελέτη της ICAP Group ΑΕ, ο κλάδος των ιατροτεχνολογικών προϊόντων 

καταλαμβάνει σημαντική θέση στον ευρύτερο κλάδο της Υγείας. Στην εγχώρια αγορά 

δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός εισαγωγικών επιχειρήσεων, αρκετές από τις οποίες 

είναι θυγατρικές καθιερωμένων διεθνών ομίλων ιατροτεχνολογικών προϊόντων του 

εξωτερικού. Επίσης δραστηριοποιείται και μικρός αριθμός παραγωγικών επιχειρήσεων, οι 

οποίες καλύπτουν συνολικά μικρό μερίδιο της εγχώριας ζήτησης. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των πωλήσεων των προϊόντων του κλάδου απορροφάται από τα 

δημόσια νοσοκομεία, ενώ μικρότερο ποσοστό κατευθύνεται προς τον ιδιωτικό τομέα. Κατά 

την τελευταία περίοδο το Υπουργείο Υγείας, μέσω της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου 

Τιμών και άλλων παρεμβάσεων, επιχείρησε να περιορίσει τις δαπάνες των νοσοκομείων. 

Το γεγονός αυτό επηρέασε σε σημαντικό βαθμό την εξέλιξη των πωλήσεων του κλάδου. 

Περαιτέρω η αποπληρωμή των χρεών της περιόδου 2007 - 2009 των νοσοκομείων του 

ΕΣΥ με Κρατικά Ομόλογα (μηδενικού επιτοκίου) αποτελεί ιδιαίτερα δυσμενή εξέλιξη για 

τις επιχειρήσεις του κλάδου, δεδομένης της οικονομικής συγκυρίας. Η συρρίκνωση της 

εγχώριας αγοράς και η μείωση των τιμών, οι καθυστερήσεις πληρωμών που 

παρατηρούνται από πλευράς του Δημοσίου Τομέα, τα χρέη των νοσοκομείων, καθώς και 

το “πλαίσιο” του τρόπου προμήθειας των προϊόντων είναι από τους σημαντικότερους 

λόγους (σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου) που μπορεί να οδηγήσουν και σε περαιτέρω 

εξελίξεις τα επόμενα έτη. 

Δυνατά Σημεία (Strengths) 

 Η φύση των εξεταζόμενων προϊόντων (χαμηλή ελαστικότητα ζήτησης) αποτελεί ισχυρό 

παράγοντα, καθώς αποτελούν κοινωνική ανάγκη. 

 Η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας και της ιατρικής επιστήμης που καθιστούν 

επιτακτική την ανανέωση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και την εφαρμογή 

καινοτόμων τεχνολογιών. 

 Η σταδιακή γήρανση του πλυθυσμού στην Ελλάδα. 

 Τα υψηλά (συγκριτικά) περιθώρια κερδοφορίας, ιδιαίτερα όσον αφορά μηχανήματα και 

συστήματα θεραπείας νοσοκομείων και διαγνωστικών κέντρων. 

Αδύνατα Σημεία (Weaknesses) 

 Οι μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών κυρίως από πλευράς του Δημόσιου Τομέα. 

 Οι δυσκολίες χρηματοδότησης των επιχειρήσεων του κλάδου και η έλλειψη 

ρευστότητας γενικά στην αγορά. 
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 Η έντονη γραφειοκρατία όσον αφορά τον τρόπο προμήθειας των προϊόντων, στο 

Δημόσιο Τομέα. 

 Η μη πληρωμή οργανικών θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού σε δημόσια νοσοκομεία, 

καθώς και η ανεπάρκεια προγραμμάτων επιμόρφωσης για τη χρήση νέων τεχνολογιών. 

 Ο ιδιαίτερα οξύς ανταγωνισμός, λόγω της πληθώρας των εταιριών που λειτουργούν 

στον κλάδο. 

 Η μικρή εγχώρια παραγωγική δραστηριότητα και η μειωμένη εξαγωγική επίδοση. 

Ευκαιρίες (Opportunities) 

 Η συνεχής ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και η ταχεία εξέλιξη της ιατρικής και 

διαγνωστικής τεχνολογίας. 

 Η επέκταση των δραστηριοτήτων των εταιριών σε νέες αγορές με ελλιπείς υποδομές 

υγείας (π.χ. βαλκανικές χώρες). 

 Η επέκταση των ιδιωτικών ομίλων παροχής Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα και σε 

άλλες χώρες του εξωτερικού. 

 Η αύξηση της χρήσης των προϊόντων για κατ’ οίκον νοσηλεία και φροντίδα. 

 Η ανάγκη για ανανέωση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ιδίως στα Δημόσια 

Νοσοκομεία.  

Απειλές (Threats) 

 Οι συνεχείς πιέσεις για δημοσιονομική εξυγίανση, που οδηγούν σε δραστικές 

περικοπές των δαπανών υγείας. 

 Η συγκράτηση των δαπανών του Ε.Σ.Υ. λόγω μείωσης των κρατικών δαπανών γενικά 

και η καθυστέρηση της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών στην αγορά. 

 Η λειτουργία του Παρατηρητηρίου Τιμών στο βαθμό που καταδεικνύει ως βασικό 

κριτήριο προμήθειας την τιμή και δεν δίνει την απαιτούμενη βαρύτητα στα τεχνικά 

χαρακτηριστικά και την ποιότητα των προϊόντων. 

 Η οικονομική δυσπραγία του ΕΟΠΥΥ σε συνδυασμό με τις συνεχείς αλλαγές στο χώρο 

της Υγείας. 

 Τα ενδεχόμενα προβλήματα στον κλάδο των Ιδιωτικών Υπηρεσιών Υγείας, λόγω των 

καθυστερήσεων πληρωμών από τα Δημόσια Ταμεία και της εφαρμογής μηχανισμών 

“clawback” και “rebate”. 

 Η οικονομική ύφεση και η μείωση του εισοδήματος των καταναλωτών. 
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 Η σοβαρή έλλειψη ρευστότητας στην αγορά και η συρρίκνωση της τραπεζικής 

χρηματοδότησης. 

 Η αποπληρωμή των χρεών των δημόσιων νοσοκομείων με κρατικά ομόλογα. 

Όσον αφορά τις προοπτικές εξέλιξης του κλάδου για τα αμέσως επόμενα έτη, 

συγκεκριμένες προβλέψεις θεωρούνται παρακινδυνευμένες, δεδομένων των συνθηκών που 

επικρατούν στην ελληνική οικονομία. Σαφέστατα και το επόμενο έτος αναμένεται 

περαιτέρω περιστολή των δημοσίων δαπανών στον τομέα της Υγείας. Επίσης, όσον αφορά 

τον τομέα των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, προβλέπεται οι εταιρείες του κλάδου να 

προβούν σε μείωση των λειτουργικών τους εξόδων. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τις 

συνθήκες που διαμορφώνονται και με βάση τις απόψεις αρκετών εταιριών της αγοράς, ο 

κλάδος των ιατροτεχνολογικών προϊόντων αναμένεται να εμφανίσει πτώση, η οποία 

προβλέπεται να κυμανθεί σε επίπεδα της τάξης του 10% - 15%. 

 

1.3.4: Οικονομικές Επιδόσεις του Κλάδου 

 

Από την ανάλυση του ομαδοποιημένου ισολογισμού, για τη διετία 2013-2014, ο οποίος 

προέκυψε βάσει δείγματος 94 εταιριών του κλάδου, προκύπτουν τα εξής: 

Το σύνολο του ενεργητικού των επιχειρήσεων αυτών περιορίστηκε κατά 2,5% το 

2014/2013, λόγω κυρίως της μείωσης της αξίας των απαιτήσεων. Τα συνολικά ίδια 

κεφάλαια διευρύνθηκαν (2,1%) την ίδια περίοδο. Οι μεσό-μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

αυξήθηκαν κατά 21,4%, σε αντίθεση με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις οι οποίες 

υποχώρησαν (-8,1%) στην τελευταία χρήση. 

Οι συνολικές πωλήσεις τους παρέμειναν στα ίδια σχεδόν επίπεδα τη διετία 2013-2014 

(οριακή αύξηση 0,7%), ενώ τα μικτά κέρδη μειώθηκαν ελαφρά (-1,5%). Περαιτέρω, παρότι 

το λειτουργικό αποτέλεσμα βελτιώθηκε αισθητά, τα καθαρά (προ φόρου) κέρδη 

υποχώρησαν κατά 23,5% το 2014 σε σχέση με το 2013, εξαιτίας της επιδείνωσης του μη 

λειτουργικού αποτελέσματος. Τα κέρδη EBITDA επίσης μειώθηκαν, κατά 10,3%, το ίδιο 

έτος. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 94 εταιρίες του δείγματος, οι 68 ήταν κερδοφόρες το 

2014. 
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Πίνακας 1.3.4.1: Συνοπτικός ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων του κλάδου 2013-

2014. Τα ποσά σε € (Πηγή: ICAP Databank, 2014). 
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Πίνακας 1.3.4.2: Αριθμοδείκτες (Πηγή: ICAP Databank, 2014). 

 

1.4: Αγορά Ιατρικού Εργαστηριακού Εξοπλισμού 

 

Σύμφωνα με την εταιρία Bain & Company, για όσους εργάζονται στη πρώτη γραμμή της 

υγειονομικής περίθαλψης, ο ρυθμός της αλλαγής πρέπει να φαίνεται αδυσώπητος. Ισχυρές 

δυνάμεις επηρεάζουν τις πρακτικές των ιατρών και τα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης, 

και αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις για το πως πληρώνουμε για τη φροντίδα, πως οι 

γιατροί παίρνουν αποφάσεις και παραδίδουν περίθαλψη και πως οι οργανισμοί αγοράζουν 
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και χρησιμοποιούν φάρμακα και συσκευές. Παρά το γεγονός ότι μιλάμε για αλλαγή 

δεκαετιών, αυτή τη φορά, οι τάσεις μπορεί να είναι μη αναστρέψιμες. 

Η χρηματοδότηση και η διανομή της υγειονομικής περίθαλψης γίνεται όλο και 

περισσότερο συστηματοποιημένη. Ενώ τα κόστη της υγειονομικής περίθαλψης έχουν 

επιβραδυνθεί, εν μέρει λόγω των μακροοικονομικών δυνάμεων, τα κατά κεφαλήν κόστη 

δεν μειώθηκαν καθόλου. Παρόλα αυτά, η προσπάθεια για μείωση του κόστους και η 

αύξηση της ποιότητας οδήγησε σε μια τάση ενοποίησης και σε πιο επαγγελματική 

διαχείριση των οργανισμών. Οι οργανωτικές αυτές μεταβολές παρήγαγαν αλλαγές κατά 

μήκος μιας σειράς διαστάσεων: αυξανόμενη χρήση των τυποποιημένων κλινικών 

πρωτοκόλλων και των ηλεκτρονικών ιατρικών αρχείων, πιο αντικειμενικές μετρήσεις για 

τη μέτρηση της κλινικής απόδοσης, μοντέλα πληρωμής που θέτουν τους παρόχους σε 

κίνδυνο για τα αποτελέσματα και μια αλλαγή των ιατρικών αντιλήψεων σχετικά µε τη δική 

τους ευθύνη για το κόστος. Προκειμένου να επιδειχθεί καλύτερα το σύνολο των αλλαγών 

αυτών, οι διαστάσεις αυτές συνδυάζονται σε αυτό που ονομάζεται «δείκτης 

συστηματοποίησης». 

 

 

 

Γράφημα 1.4.1: Η παροχή περίθαλψης μετατοπίζεται προς ένα πιο ολοκληρωμένο και 

συστηματοποιημένο μοντέλο (Πηγή: Bain Front Line of Healthcare Survey, January 2015, 

Bain Physician Attitudes Survey, January 2011). 
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Μεγαλύτερης κλίμακας, πιο συστηματικές αλλαγές συμβαίνουν, εν μέρει επειδή 

προηγούμενες προσπάθειες για μείωση του υπερβολικού κόστους από το σύστημα μέσω 

οριακών μέτρων ήταν αναποτελεσματικές.  

Η συστηματοποίηση έχει παράγει συναρπαστικές προκλήσεις για τους οργανισμούς. Οι 

οργανισμοί αγωνίζονται να βρουν βέλτιστα λειτουργικά μοντέλα δοκιμάζοντας νέες 

στρατηγικές και διαχειρίζοντας ένα τεράστιο οργανωτικό μετασχηματισμό, ενώ 

προσπαθούν να κρατήσουν τους κλινικούς ιατρούς δίπλα τους και ευθυγραμμισμένους με 

την αποστολή τους. 

Όταν ζητήθηκε από τους γιατρούς πως έχει αλλάξει η χρήση των αναλυτικών και κλινικών 

εργαλείων κατά την πάροδο του χρόνου, απάντησαν ότι τα τελευταία δύο χρόνια, η χρήση 

των ηλεκτρονικών ιατρικών αρχείων έχει σχεδόν τριπλασιαστεί και η χρήση θεραπευτικών 

πρωτοκόλλων έχει υπερδιπλασιαστεί, αν και υπάρχουν διαφορές ανά περιοχή και ανά τύπο 

οργανισμού, η οποία θα τονιστεί αργότερα. Το ποσοστό των ιατρών που αναφέρουν μια 

προσωπική ευθύνη για τον έλεγχο του κόστους υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση με πριν από 

μια δεκαετία. 

Η τάση προς μεγαλύτερους, επαγγελματικά διαχειριζόμενους οργανισμούς αυξήσε επίσης 

την ικανότητα και την προθυμία των ιατρών να μετακινούνται από μικρότερες ανεξάρτητες 

πρακτικές σε μεγαλύτερα συστήματα υγείας. Η πολυπλοκότητα της αλλαγής και η μείωση 

της αποζημίωσης κάνουν την ιδιωτική πρακτική ταυτόχρονα πιο απογοητευτική και πιο 

επικίνδυνη. Επιπλέον, τα μεγαλύτερα συστήματα ενδιαφέρονται πολύ για την απόκτηση 

πρακτικών για να προσθέσουν νέα σημεία πρόσβασης στο δίκτυο της συνολικής τους 

φροντίδας. Από τους γιατρούς που άλλαξαν τόπο απασχόλησης τα τελευταία πέντε χρόνια, 

το 72% αναφέρει ότι κινείται σε μεγαλύτερους οργανισμούς με καλύτερη επαγγελματική 

διαχείριση με την ελπίδα να επιτύγχουν μεγαλύτερη βιωσιμότητα της καριέρα τους, 

σταθερή αποζημίωση, λιγότερο κίνδυνο και υψηλότερες δυνατότητες κέρδους. Αυτοί οι 

οργανισμοί διαχείρισης (ομάδες που ανήκουν σε συστήματα υγείας ή ανεξάρτητες ομάδες 

ιατρών περισσότερων των 70 υπαλλήλων πλήρους απασχόλησης) έχουν επίσης την ευθύνη 

της μεταμόρφωσης του μοντέλου της περίθαλψης. Για παράδειγμα, εκτός της αυξημένης 

χρήσης των ηλεκτρονικών ιατρικών αρχείων και των θεραπευτκών προτοκόλλων, η χρήση 

ομάδων θεραπείας (όπως οι συντονιστές περίθαλψης, οι διευθυντές περιπτώσεων και τα 

ιατρικά σπίτια) έχουν υπερδιπλασιαστεί τα τελευταία δύο χρόνια. 
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Μια άλλη διάσταση συστηματοποίησης είναι η αυξημένη πίεση που ασκούν οι πληρωτές 

στους ιατρούς και τους οργανισμούς τους, στο να εφαρμόσουν μοντέλα πληρωμών βάσει 

κινδύνου, όπως συσσωρευμένες πληρωμές, κοινές αποταμιεύσεις και πληρωμές κατά 

κεφαλήν, και να αξιοποιήσουν τα κλινικά εργαλεία, όπως η προγνωστική ανάλυση και η 

συγκριτική αποτελεσματικότητα των δεδομένων. Βρέθηκε ότι η χρήση αυτών των νέων 

προσεγγίσεων πληρωμών έχει αυξηθεί κατά 69% στους οργανισμούς διαχείρισης, αλλά 

μόνο κατά 55% στους οργανισμούς των ιατρών. Η ηλικία των ιατρών είναι επίσης ένας 

παράγοντας για την υιοθέτηση αυτών των μοντέλων πληρωμής και των κλινικών 

εργαλείων. Νεότεροι, νέας κοπής ιατροί που ήταν έξω από την ιατρική σχολή για λιγότερα 

από 15 χρόνια είναι αρκετά πιο πιθανό να εργαστούν σε οργανισμούς διαχείρισης και να 

χρησιμοποιήσουν νεότερα εργαλεία για να διαχειριστούν τη φροντίδα των ασθενών τους. 

Παρόλο που περισσότεροι γιατροί εργάζονται σε μεγαλύτερους, με πιο επαγγελματική 

διαχείριση οργανισμούς, δεν νιώθουν πάντα ότι ευθυγραμμίζονται με την αποστολή του 

οργανισμού τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι ιατροί πηγαίνουν σε 

αυτούς τους οργανισμούς για τη σταθερότητα, αλλά έχουν χαμηλότερα επίπεδα 

ικανοποίησης από την εργασία τους σε οργανισμούς διαχείρισης. Η ικανοποίηση μπορεί να 

είναι δύσκολο να μετρηθεί, έτσι χρησιμοποιήθηκε ένας δοκιμασμένος δείκτης 

ικανοποίησης, η Καθαρή Βαθμολογία Υποστηρικτή (NPS), που αναπτύχθηκε από την Bain 

& Company και μετρά κατά πόσο ή όχι οι ιατροί θα συστήσουν τον οργανισμό τους σε 

κάποιον άλλο ως τόπο εργασίας ή για να λάβουν περίθαλψη. (Μια θετική Καθαρή 

Βαθμολογία Υποστηρικτής υποδεικνύει την πιστότητα και την υποστήριξη των ιατρών για 

τον οργανισμό τους, ενώ μια αρνητική βαθμολογία δείχνει το αντίθετο). Βρήκαμε ότι οι 

ιατροί που εργάζονται σε συστήματα διαχείρισης φροντίδας είναι σημαντικά λιγότερο 

πιθανό να συστήσουν τον οργανισμό τους σε άλλους, σε σχέση με εκείνους που εργάζονται 

σε οργανισμούς ιατρών. 

Μια εξήγηση μπορεί να είναι ότι οι ιατροί σε οργανισμούς διαχείρισης αναφέρουν επίσης, 

ότι έχουν λιγότερη γνώση της αποστολής του οργανισμού τους και ασχολούνται λιγότερο 

με τις δραστηριότητες του οργανισμού. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα αποθαρρυντικό 

εύρημα για αυτά τα μεγαλύτερα συστήματα υγείας, αλλά υπάρχει μια αισιοδοξία: όταν οι 

οργανισμοί διαχείρισης παίρνουν χρόνο για να συμμετάσχουν αποτελεσματικά με τους 

γιατρούς, η Καθαρή Βαθμολογία Υποστηρικτή αυξάνεται δραματικά, από το −50 στο 20. 
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Η ισχυρότερη δέσμευση του προσωπικού της κλινικής είναι η σημαντικότερη αλλαγή που 

οι ιατροί αισθάνονται ότι είναι απαραίτητο για τον οργανισμό τους. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

2.1: Πιστότητα πελατών 

 

Σύμφωνα με τον Kotler ως πιστότητα πελατών ορίζεται “μια βαθιά ριζωμένη δέσμευση για 

επαναγορά ενός προτιμώμενου προϊόντος ή υπηρεσίας στο μέλλον, παρά των επιρροών και 

προσπαθειών του μάρκετινγκ για να επηρεάσσουν την απόφαση του καταναλωτή” (Kotler, 

2008). Ο Oliver προτείνει ότι οι πιστοί πελάτες περνάνε από τέσσερα στάδια. Πρώτο είναι 

το γνωστικό στάδιο (η πίστη). Για παράδειγμα η προώθηση πωλήσεων ή τα προϊόντα 

υψηλής ποιότητας μιας μάρκας με μια πρώτη ματιά προσελκύουν την προσοχή του πελάτη. 

Για να είναι πιστός, ο πελάτης πρέπει με συνέπεια να επιβεβαιώνει ότι πληρούνται οι 

απαιτήσεις του σχετικά με τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Το δεύτερο είναι η συναισθηματική 

αίσθηση (αγαπημένη προτίμηση) με την οποία οι καταναλωτές είναι επανειλημένα 

ικανοποιημένοι από τις αγοραστικές τους αποφάσεις. Τρίτο είναι η επιθυμία δηλαδή ότι οι 

καταναλωτές έχουν μια πρόθεση συμπεριφοράς και δεσμεύονται βαθιά στο να αγοράσουν. 

Η πρόθεση αυτή οδηγεί στο τέταρτο στάδιο της δράσης. Οι πελάτες έχουν την επιθυμία να 

ξεπεράσουν τα εμπόδια, π.χ. την έλξη των ανταγωνιστών, την αύξηση των τιμών από μια 

εταιρία για να επιτύχουν την πραγματική αγοραστική συμπεριφορά (Oliver, 1997). 

Έχοντας πιστούς πελάτες, οι εταιρίες μπορούν να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους. Οι 

πιστοί πελάτες είναι πρόθυμοι να αγοράζουν συχνότερα (αναισθησία τιμής), να δοκιμάζουν 

τα νέα προϊόντα ή υπηρεσίες της μάρκας (πρόθεση επαναγοράς), να προτείνουν τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες σε άλλους (word of mouth) και να προτείνουν κάτι για την 

εταιρία (συμπεριφορά παραπόνων) (Reichheld & Sasser, 1990). Επιπλέον οι Zeithaml, 

Berry, and Parasuraman (1996) προτείνουν ένα ολοκληρωμένο πολυδιάστατο πλαίσιο για 

να μετρήσουν την αφοσίωση των πελατών. Στην έρευνά τους, οι πιστοί καταναλωτές έχουν 

υψηλή πρόθεση αγοράς (πρόθεση επαναγοράς), μικρότερη ευαισθησία στην τιμή 
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(αναισθησία τιμής), ανατροφοδοτούν την επιχείρηση (word of mouth, συμπεριφορά 

παραπόνων) με αποτέλεσμα περισσότερες δουλειές για την επιχείρηση (συχνότερες αγορές 

και καμία πρόθεση εναλλαγής). 

Η πιστότητα πελατών μιας εταιρίας περιλαμβάνει ένα σύνολο μέτρων που αναζητούν 

θετικό προσανατολισμό των προθέσεων συμπεριφοράς των σημερινών και μελλοντικών 

πελατών σε ένα προμηθευτή ή/και την προσφορά για την απόκτηση σταθερότητας, 

αντιστοίχως με μια εξέλιξη των σχέσεων με τους πελάτες αυτούς. 

Η πιστότητα πελατών δε λαμβάνεται από μια κάρτα πελάτη η από τη λέσχη (club) των 

πελατών, αλλά ικανοποιώντας τις προσδοκίες του πελάτη. Οι πελάτες συγκρίνουν τις 

υποκειμενικές τους αντιλήψεις μετά από την αγορά ενός προϊόντος / υπηρεσίας με τις 

προσδοκίες τους πριν την απόφαση αγοράς. Η σύγκριση αυτή οδηγεί σε μια κατάσταση 

ικανοποίησης, απογοήτευσης ή και υπέρβασης των απαιτήσεων του πελάτη (ενθουσιασμός 

πελάτη). Η συσχέτιση μεταξύ της ικανοποίησης των πελατών και η πιστότητα δεν είναι 

ευθέως ανάλογη. Όταν οι πελάτες αξιολογήσουν την ικανοποίηση τους σε σχέση με την 

απόδοση της προσφοράς (παράδοση), υπάρχουν διαφορές ανάλογα με τον πελάτη (Kotler, 

Keller, 2008). Το στοιχείο αυτό μπορεί να αφορά το χρόνο παράδοσης, την πρόωρη 

παράδοση, την πλήρη παράδοση της παραγγελίας. Έτσι οι πελάτες μπορεί να είναι 

ικανοποιημένοι, αλλά για διαφορετικούς λόγους ο καθένας. 

Η πιστότητα των πελατών είναι μέρος μιας αλυσίδας αιτίας - αποτελέσματος που 

περιλαμβάνει διαδικασίες από την αρχική επαφή με τον πελάτη για την οικονομική 

επιτυχία του οργανισμού. Τα στάδια της αλυσίδας είναι: 

Η πρώτη φάση: Η πρώτη επαφή του πελάτη με τις προσφορές από την αγορά ενός 

προϊόντος / υπηρεσίας. 

Η δεύτερη φάση: Ο πελάτης συγκρίνει τις προηγούμενες προσδοκίες του με το προϊόν / 

υπηρεσία και αξιολογεί το επίπεδο ικανοποίησης. 

Αν η αξιολόγηση του πελάτη είναι ευνοϊκή ή οι προσδοκίες των πελατών έχουν 

ξεπερασθεί, τίθεται η τρίτη φάση – η αφοσίωση των πελατών. Ένας πιστός πελάτης έχει 

εμπιστοσύνη, σχεδιάζει να αγοράσει ξανά το ίδιο εμπορικό σήμα, το ίδιο προϊόν / 

υπηρεσία. 

Η μετάβαση σε πιστούς πελάτες πραγματοποιείται στην τέταρτη φάση όταν η αγοραστική 

πεποίθηση γίνεται επαναλαμβανόμενη αγορά και συνιστάται το προϊόν ή η υπηρεσία σε 

άλλους πιθανούς πελάτες. 
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Η αλυσίδα τελειώνει με την πέμπτη φάση που οδηγεί στην οικονομική επιτυχία της 

επιχείρησης. 

Όσο περισσότερο ανταγωνιστική είναι η αγορά, τόσο πιο δύσκολο είναι να αποκτηθεί η 

αφοσίωση των πελατών μέσα από την ικανοποίηση που προσφέρεται από τα προϊόντα / 

υπηρεσίες που παραδίδονται. 

Η αφοσίωση των πελατών δεν είναι το αποτέλεσμα των στρατηγικών που εφαρμόζονται 

από τον οργανισμό ή τα clubs των πελατών. Για να δημιουργηθούν αποτελεσματικές 

στρατηγικές διατήρησης πελατών, οι οργανισμοί χρειάζονται σε βάθος κατανόηση της 

συμπεριφοράς του καταναλωτή και των αναγκών του. Η πιστότητα είναι μια φυσική και 

συναισθηματική δέσμευση από τους πελάτες, σε αντάλλαγμα με την ικανοποίηση των 

προσδοκιών τους. Η συγκίνηση αντιπροσωπεύει τα συναισθήματα, θετικά ή αρνητικά που 

δημιουργήθηκαν στο μυαλό από ένα αντικείμενο ή μια ιδέα. 

Η πιστότητα ορίζεται καλύτερα ως μια κατάσταση του νου, μια σειρά από στάσεις και 

επιθυμίες του πελάτη, που αντλούνται όμως από την ψυχή του (Martin, 2007). 

Ο στόχος του οργανισμού δεν είναι να κάνει όλους τους πελάτες του πιστούς, αλλά να 

βελτιώσει την αφοσίωση εκείνων των πελατών που ανταποκρίνονται θετικά. Κάποιοι 

πελάτες μπορεί να ανταποκρίνονται σε κάποια κίνητρα, άλλοι σε υπηρεσίες που 

προσφέρονται μόνο στους πιστούς πελάτες, ενώ άλλοι ενδέχεται να ανταποκρίνονται στο 

συνδυασμό των δύο παραλλαγών.  

Επίσης, η ανταλλαγή πληροφοριών είναι ένα κλειδί αφοσίωσης που παρέχει ένα σύνδεσμο 

μεταξύ της διάθεσης και της συμπεριφοράς του καταναλωτή. Οι πιστοί πελάτες αναμένουν 

να λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσφορά, έτσι ώστε η 

επικοινωνία μεταξύ οργανισμού και πελάτη να αποτελεί ένα ουσιώδες στοιχείο των 

προγραμμάτων επιβράβευσης. 

 

2.2: Πιστότητα και σχέσεις μεταξύ των συναλλασόμενων (B2B) 

 

Η έννοια της αξίας της μάρκας (brand equity) έχει προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον μεταξύ 

των ερευνητών μάρκετινγκ και των επαγγελματιών κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες. 

Παραδοσιακά η αξία της μάρκας έχει μελετηθεί υπό τις προοπτικές επωνυμίας ενός 

προϊόντος και πιο συχνά στο πλαίσιο καταναλωτικών αγαθών (π.χ. Aaker, 1991). Επιπλέον, 

υπάρχουν προσπάθειες να μελετήθει η αξία της μάρκας στα πλαίσια των αγορών από 
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επιχείρηση προς επιχείρηση (business to business, Β2Β), στις βιομηχανικές αγορές (π.χ. 

Bendixen et al., 2004. Kuhn et al., 2008) καθώς και στην αγορά υπηρεσιών (π.χ. Davis et 

al., 2007, Kim et al., 2008, Rauyruen et al., 2009). 

Πρόσφατα, η σημασία της εταιρικής επωνυμίας έχει αναγνωρισθεί και έχει κερδίσει όλο 

και περισσότερη προσοχή σε ακαδημαϊκές σπουδές (Ahonen, 2008). Ωστόσο, παρά το 

αυξανόμενο ενδιαφέρον για την εταιρική ταυτότητα, η βιβλιογραφία σχετικά με την 

εταιρική αξία της μάρκας εξακολουθεί να σπανίζει. Η εργασία του Keller (2000) είναι μία 

από τις λίγες προσπάθειες για τη μελέτη της εταιρικής αξίας της μάρκας στις αγορές των 

καταναλωτών. Σε αντίθεση, μικρή έρευνα έχει αφιερωθεί στην εταιρική αξία μάρκας σε 

αγορές από επιχείρηση προς επιχείρηση (B2B). 

Η δημιουργία μιας ισχυρής εταιρικής μάρκας είναι ιδιαίτερα σημαντική στις 

επιχειρηματικές υπηρεσίες, όπου το αντικείμενο αγοράς είναι άυλες υπηρεσίες. Σε 

συζητήσεις για την προϊοντική αξία της μάρκας φαίνεται να υπάρχει κάποια ασάφεια των 

εννοιών. Παραδοσιακά στη βιβλιογραφία του μάρκετινγκ έχει θεωρηθεί ότι η πιστότητα 

είναι ένα συστατικό της αξίας της μάρκας (π.χ. Aaker, 1991), ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι 

η πιστότητα είναι ένα αποτέλεσμα της αξίας της μάρκας (π.χ. van Riel et al., 2005) και 

αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει θετικά την επιθυμία του πελάτη να παραμείνει, να 

επαναγοράσει, και να συστήσει τη μάρκα (Vogel et al., 2008) με άλλα λόγια, ένα ισχυρό 

εμπορικό σήμα μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη πιστότητα πελατών. 

Έχουν υπάρξει πολλές προσπάθειες για να μελετήθει η αξία της μάρκας τόσο στις αγορές 

επιχείρησης προς επιχείρηση (Β2Β) (βλ. π.χ. Bendixen, et al., 2004, Kuhn, et al., 2008) όσο 

και σε B2B αγορές υπηρεσιών (βλ. π.χ. Taylor, et al., 2007, Roberts & Merrilees 2007, 

Davis, et al., 2008, Kim, et al., 2008, Rauyruen, et al., 2009). Για παράδειγμα, προτείνεται 

ότι η εταιρική εικόνα και συνεπώς τα εταιρικά σήματα ενδέχεται να έχουν σημαντικό ρόλο 

στην επιλογή των υπεργολάβων (Blombäck & Axelsson 2007), και ότι σε B2B αγορές η 

αξία της μάρκας υπάρχει με τη μορφή της προθυμίας των αγοραστών να πληρώσουν μια 

τιμή ανώτερη για την προτιμώμενη μάρκα τους (Hutton, 1997). Σε αυτές τις μελέτες το 

θεωρητικό υπόβαθρο είναι ριζωμένο σε συζητήσεις για τη μάρκα του προϊόντος. 

Η μελέτη του Davis et al. (2008) είναι μία από τις λίγες που έχουν επικεντρωθεί στην 

επωνυμία των αγορών των υπηρεσιών. Υιοθετούν τον ορισμό του Keller (1993) για την 

αξία της μάρκας και προτείνουν ότι η αξία της μάρκας που περιέχεται σε μια επιχείρηση, 

αντί σε ένα προϊόν, είναι η σχετική εξαρτημένη μεταβλητή στο πλαίσιο των B2B 
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υπηρεσίων. Προτείνουν ότι η βασιζόμενη στον πελάτη αξία της μάρκας δημιουργείται όταν 

ο πελάτης έχει επίγνωση της μάρκας και συνδέει κάποια ευνοϊκά, ισχυρά και μοναδικά 

χαρακτηριστικά με την εικόνα της μάρκας. Ως εκ τούτου, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι 

στις υπηρεσίες υπάρχει μια θετική σχέση μεταξύ της αναγνωρισιμότητας της μάρκας και 

της αξίας της μάρκας, καθώς και μεταξύ της εικόνας της μάρκας και της αξίας της μάρκας. 

Η πιστότητα στη μάρκα παρατηρείται σε συζητήσεις για την αξία της μάρκας ενός 

προϊόντος ως στοιχείο της αξίας της μάρκας που αφορά την πιστότητα των 

ενδιαφερομένων μερών για τον οργανισμό και το εμπορικό σήμα του. Με άλλα λόγια, 

παραδοσιακά η πιστότητα θεωρείται ως συστατικό της αξίας της μάρκας (π.χ. Aaker, 1991) 

και ορισμένες πρόσφατες μελέτες (π.χ. Rios & Riquelme 2008, Rauyruen et al., 2009) 

στηρίζουν αυτή την άποψη. Ωστόσο, πολλοί ερευνητές τώρα λένε ότι η πιστότητα είναι ένα 

αποτέλεσμα της αξίας της μάρκας (π.χ. Taylor, et al., 2004, van Riel, et al., 2005). 

Προβάλλεται το επιχείρημα ότι η αξία της μάρκας έχει ισχυρό αντίκτυπο στις προθέσεις 

πιστότητας των πελάτων (Vogel, et al., 2008) και είναι πιθανό να επηρεάσει την προθυμία 

των πελατών να μείνουν, να επαναγοράσουν, και να συστήσουν τη μάρκα. 

 

2.3: Πιστότητα πελατών στην Υγειονομική Περίθαλψη 

 

Σύμφωνα με τον Larry Alton, (έναν ανεξάρτητο σύμβουλο επιχειρήσεων που ειδικεύεται 

στις επιχειρήσεις, στην επιχειρηματικότητα και στην κοινωνική εξέλιξη των μέσων 

ενημέρωσης, και με τρέχουσα κατάταξη συγγραφέα τη θέση 28) η πιστότητα των πελατών 

θεωρείται ως υψηλής προτεραιότητας -αν όχι η απόλυτη προτεραιότητα- στις βιομηχανίες, 

όπου οι καταναλωτές έχουν πολλές επιλογές. Για παράδειγμα, σε μια εταιρία που πουλάει 

είδη πολυτελείας, οι πελάτες μπορούν εύκολα να επιλέξουν να μην αγοράσουν οτιδήποτε, 

και σε μία βιομηχανία όπου υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός από πολλές μάρκες, οι πελάτες 

μπορούν εύκολα να αλλάξουν μάρκες. Σε αυτές τις μικρές αγορές (niche markets), όπως 

είναι οι λιανικές και οι επιχείρηση προς επιχείρηση (B2B) υπηρεσίες, οι εταιρίες 

αναπτύσσουν σθεναρά τα προγράμματα εξυπηρέτησης πελατών, αλλά πολλοί οργανισμοί 

υγειονομικής περίθαλψης δεν αντιμετωπίζουν την εξυπηρέτηση των πελατών ή την 

πιστότητα των πελατών με τον ίδιο τρόπο. 

Αυτό συμβαίνει επειδή οι ασθενείς που χρειάζονται ιατρική φροντίδα δεν έχουν πολλά 

περιθώρια επιλογής, χρειάζονται θεραπεία και οι επιλογές τους μπορεί να περιορίζονται 
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από τα ασφαλιστικά τους προγράμματα, τις γεωγραφικές τοποθεσίες ή την πρόσβαση σε 

πόρους. Παρά το γεγονός αυτό, η πιστότητα των πελατών είναι εξαιρετικά σημαντική σε 

οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης, και δε θα πρέπει να υποτιμάται η δύναμη της στο 

να βελτιώνει τους οργανισμούς. 

Παρακάτω αναφέρονται μερικοί μόνο από τους λόγους γιατί η πιστότητα των πελατών 

είναι τόσο σημαντική στο χώρο της υγείας: 

Οι περισσότεροι ασθενείς έχουν μια επιλογή. Παρά το ότι κάποιοι ασθενείς περιορίζονται 

από παράγοντες οι οποίοι είναι πέρα από τον έλεγχό τους, οι περισσότεροι ασθενείς έχουν 

τη δυνατότητα επιλογής των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης και ευχαρίστως θα 

οδηγηθούν και έξω από την πόλη για να βρουν μια καλύτερη εμπειρία, εάν είναι 

απαραίτητο. 

Οι καλύτερες εμπειρίες προς τους πελάτες διευκολύνουν την δουλειά του καθενός. Η 

ικανοποίηση των πελατών και η πιστότητα οδηγεί σε πιο ευτυχισμένους και πιο 

εξυπηρετικούς ασθενείς. Αυτό καθιστά ευκολότερη την παράδοση των κακών ειδήσεων, 

την ανάμειξη και τα σφάλματα πιο εύκολα να κατανοήθουν και συνολικά μια καλύτερη 

εμπειρία για τον οργανισμό. 

Υψηλότερη πιστότητα σημαίνει περισσότερες παραπομπές. Όταν ένας ασθενής έχει μια 

καλή εμπειρία, ο ίδιος πρόκειται να μιλήσει για αυτό. Αυτό σημαίνει περισσότερες 

παραπομπές στόμα με στόμα (word of mouth), πράγμα που σημαίνει περισσότερους 

ασθενείς και μεγαλύτερο αντίκτυπο στην κοινωνία. 

Η πιστότητα των πελατών θα πρέπει να είναι μια σημαντική εκτίμηση για όλους τους 

οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης και δεν πρόκειται να φύγει σύντομα. Εξελίξεις στην 

τεχνολογία έχουν αποπροσωποποιήσει κάποια στοιχεία της υγειονομικής περίθαλψης, και 

θα συνεχίσουν πιθανόν να το κάνουν, αλλά οι πιο επιτυχημένοι οργανισμοί υγειονομικής 

περίθαλψης του μέλλοντος θα είναι αυτοί που θα εξακολουθούν να δίνουν προτεραιότητα 

στην ανθρώπινη εμπειρία των ασθενών. 

 

2.4: Δημιουργία Πιστότητας σε επιχειρήσεις B2B 

 

Σύμφωνα με την εταιρία Bain & Company στελέχη B2B σε κλάδους που κυμαίνονται από 

βιομηχανικά αγαθά έως χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στην υγειονομική περίθαλψη 

βρήκαν ότι η πιστότητα είναι ένας ισχυρός μοχλός για αυτούς. Αλλά κερδίζοντας 
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πιστότητα σε B2B αγορές ενέχει μοναδικές προκλήσεις, περιλαμβάνοντας συχνά 

πολύπλοκες δομές κανάλιων, συγκεντρωμένες κοινότητες αγοραστών ή μεγάλους 

λογαριασμούς με πολλούς ανθρώπους που επηρεάζουν τη σχέση. Ορίζοντας ποιοι είναι 

πραγματικά οι πελάτες και πως μπορεί αυτοί να ενωθούν καλύτερα απαιτεί 

προσαρμοσμένες λύσεις και ένα υψηλότερο επίπεδο επιτήδευσης. 

Στις Β2Β αγορές, ακόμη και εκείνα που επί μακρόν θεωρούνται ως εμπορεύματα, που 

απορρέουν στρατηγικό πλεονέκτημα από πιστές πελατειακές σχέσεις απαιτούν πραγματική 

διαφοροποίηση. Αυτό συχνά σημαίνει όχι μόνο εξαιρετικά προϊόντα σε ανταγωνιστικές 

τιμές, αλλά επίσης αξιόπιστη παράδοση, εξατομικευμένες υπηρεσίες και ένα υψηλό 

επίπεδο ανταπόκρισης και συνεργασίας. Η αξία στις περισσότερες αγορές B2B έχει 

μετατοπιστεί. Ανάμεσα στους κατασκευαστές, για παράδειγμα, οι δεξαμενές κέρδους 

έχουν μετακινηθεί καθοδικά σε βοηθητικές υπηρεσίες, συμβόλαια ζωής ή πρόβλεψεις με 

την ώρα όλα τα οποία εξαρτώνται από την αντιμετώπιση των αναγκών των πελατών όπως 

είναι η αξιοπιστία ή ο μειωμένος κίνδυνος. 

Παρά τη φανερή σημασία των πελατειακών σχέσεων, συνεχώς γίνεται σκληρότερο να 

διατηρηθούν: σε μια πρόσφατη έρευνα της Bain & Company από 290 στελέχη σε B2B 

βιομηχανίες σε 11 χώρες, το 68% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι οι πελάτες είναι λιγότερο 

πιστοί από ό,τι συνήθιζαν να είναι. Οι B2B εταιρείες, κατά συνέπεια, πρέπει να 

προχωρήσουν πέρα από την απλή ικανοποίηση για να κερδίσουν τον ενθουσιασμό και την 

πιστότητα των πελατών, έτσι ώστε να μπορούν να βελτιώσουν τα οικονομικά της 

επιχείρησης. Η πιστότητα των πελατών έχει ένα μεγάλο άνω μέρος σε διάφορα μέτωπα που 

συνδυάζονται για να επιταχυνθεί η οργανική ανάπτυξη. 

Οι B2B πελάτες οι οποίοι είναι «υποστηρικτές» έχουν μια μέση αξία διάρκειας ζωής που 

συνήθως είναι από τρεις έως οκτώ φορές σε σχέση με τους «δυσφημιστές», ανάλογα με το 

τμήμα και τη βιομηχανία. Οι υποστηρικτές μένουν περισσότερο με την εταιρία, αγοράζουν 

περισσότερα προϊόντα, συνήθως κοστίζουν λιγότερο στην εξυπηρέτηση και είναι πιο 

πιθανό να παραπέμψουν τον προμηθευτή σε συναδέλφους και φίλους. 

Το NPS σχετίζεται στενά με την ανάπτυξη των πωλήσεων, το διευρυμένο μερίδιο του 

χαρτοφυλακίου, την παραγωγικότητα των πωλήσεων, το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, τη 

μεγαλύτερη ένωση των εργαζομένων και την υψηλότερη αποδοτικότητα, σύμφωνα με την 

έρευνα της Bain και την εργασία του πελάτη. 
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Ως αποτέλεσμα, οι ηγέτες πιστότητας στις B2B τείνουν να αναπτύσσονται τέσσερις έως 

οκτώ ποσοστιαίες μονάδες πάνω από την ετήσια αύξηση της αγοράς τους. 

Μια εύκολη, αξιόπιστη εταιρική σχέση σε B2B αγορές μπορεί να προκαλέσει προσωπικά 

συναισθήματα σε κάθε κομμάτι τόσο ισχυρά όσο τα καταναλωτικά προϊόντα και οι μάρκες. 

 

 

 

Σχήμα 2.4.1: Μετατρέποντας τις απόψεις σε δράσεις στις επιχειρήσεις B2B (Πηγή: Bain & 

Company, Building Loyalty at B2B Companies, NPS in B2B, 2016) 

 

Οι επιχειρήσεις B2B που ξεκινάνε με της Bain το Net Promoter System πρέπει να 

αποσκοπούν να δημιουργήσουν ένα σύστημα που να είναι ιδιαίτερα προσαρμοσμένο στη 

δυναμική της συγκεκριμένης βιομηχανίας. Οι B2B ρυθμίσεις συχνά περιλαμβάνουν 

διάφορες περιφέρειες πελατών συμπεριλαμβανομένων των πυλωρών, των ηγέτων 

επιχειρήσεων και τους λειτουργικούς χρήστες. Κάθε ομάδα έχει διαφορετικές ανάγκες και 

απαιτεί διαφορετικούς τύπους αλληλεπιδράσεων από τους παρόχους. Το σχεδιασμό γύρω 

από το πότε, πως και με ποιον θα συμμετάσχουν θα εξαρτηθεί από τη δομή των καναλιών 

του παρόχου (μεσάζοντες ή όχι), η τη δομή της λήψης αποφάσεων του πελάτη (εξωτερική 

επιρροή ή όχι), και σχετικά επεισόδια ή στιγμές αλήθειας για τον πελάτη. 

Ιδέες προερχόμενες από την ανατροφοδότηση των πελατών θα βοηθήσουν μια εταιρία να 

ευθυγραμμίσει τις επενδύσεις με τις προτεραιότητες των πελατών της, να τοποθετήσει τα 
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πιθανά οφέλη και να διαγραμμίσει την καλύτερη πορεία για να φθάσει εκεί. Πολλές Net 

Promoter εταιρίες βρήκαν ότι φέρνοντας τη φωνή του πελάτη μέσα στην λήψη αποφάσεων 

πιέζονται διαφορετικά τμήματα -όπως κατασκευή, R&D, πωλήσεις & μάρκετινγκ και ούτω 

καθεξής- να εντείνουν τις συνεργασίες τους και να εισάγουν προϊόντα που να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών. 

Μια απλή πρόταση -σκεφτείτε όπως ο πελάτης- μπορεί να μεταμορφώσει την απόδοση 

ακόμα και στις πιο σύνθετες αγορές B2B και να οδηγήσει σε βιώσιμο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα. Αλλά ώντας πελατοκεντρικός απαιτεί σημαντικές αλλαγές στους τρόπους 

εργασίας, στις συμπεριφορές και στις νοοτροπίες: από μια αποκλειστική εστίαση στο 

προϊόν σε μια ευρύτερη προβολή που περιλαμβάνει τους πελάτες. Οι βασικοί δείκτες 

απόδοσης από ένα ενιαίο τμήμα για έναν ολόκληρο οργάνισμό, βλέπουν μία αξιόπιστη 

μέτρηση, από άκαμπτα πρωτόκολλα σε ομάδες που έχουν την εξουσία να βοηθήσουν τους 

πελάτες. Οι εταιρίες που έχουν μια εμμονή με την πιστότητα των πελατών ανταμοίβονται 

με ανώτερη ανάπτυξη στις πάνω και στις κάτω γραμμές. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

3.1: Τεχνολογία αξιολόγησης της Πιστότητας των πελατών 

 

Πολλές εταιρείες αγωνίζονται για πρωτοφανής ανάπτυξη καλλιεργώντας έντονα πιστούς 

πελάτες επενδύοντας πολύ χρόνο και χρήμα μετρώντας την ικανοποίηση του πελάτη. Αλλά 

τα περισσότερα από τα κριτήρια που χρησιμοποιούν είναι πολύπλοκα, έχουν διφορούμενα 

αποτελέσματα απόδοσης, και δεν σχετίζονται απαραιτήτως με τα κέρδη ή την ανάπτυξη 

(Frederick Reichheld, 2003). 

Η καλή είδηση είναι ότι δεν χρειάζονται ακριβά ερευνητικά και σύνθετα στατιστικά 

μοντέλα. Χρειάζεται μόνο μία ερώτηση προς τους πελάτες: “πόσο πιθανό είναι ότι θα 

συστήνατε την εταιρία σε έναν φίλο ή συνάδελφο;” Όσο περισσότεροι είναι “οι 

υποστηρικτές” της εταιρίας, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η ανάπτυξή της. 
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Η προθυμία του να προτείνουν την εταιρία είναι μια ισχυρή ένδειξη πίστης και ανάπτυξης, 

επειδή όταν οι πελάτες συνιστούν κάτι, προβάλουν τη φήμη τους. Και το διακυνδυνεύουν 

μόνο όταν είναι έντονα πιστοί. 

Ζητώντας αυτό μόνο το ερώτημα, μπορεί κάποιος να συλλέξει απλά και έγκαιρα δεδομένα 

που να συσχετίζονται με την ανάπτυξη. Μπορεί επίσης να πάρει απαντήσεις τις οποίες 

εύκολα θα μπορέσει να ερμηνεύσει και να επικοινωνήσει. Το μήνυμα προς τους 

υπαλλήλους “Λάβετε περισσότερους υποστηρικτές και λιγότερες δυσφημιστές” παρακινεί, 

γίνεται σαφές και δραστικό ιδίως όταν σχετίζεται και με κίνητρα. 

Ζητώντας ένα στατιστικά έγκυρο δείγμα πελατών δίνεται η δυνατότητα υπολογισμού της 

καθαρής βαθμολογίας υποστηρικτή: η αναλογία των υποστηρικτών προς τους 

δυσφημιστές. 

 

 

Πίνακας 3.1.1: Υπολογισμός της Καθαρής Βαθμολογίας Υποστηρικτή (Πηγή: Bain & 

Company, Measuring Your NPS, 2016) 

 

Οι απαντήσεις τις ερώτησης τοποθετούνται σε μια κλίμακα από το 0 μέχρι το 10. Αυτή η 

κλίμακα είναι εύκολη για τους πελάτες να την κατανοήσουν. Και οι απαντήσεις τείνουν να 

ομαδοποιούνται σε τρεις ομάδες, που η κάθε μία χαρακτηρίζεται από διαφορετικές 

στάσεις, συμπεριφορές και συνεπώς, οικονομική αξία. 

Υποστηρικτές (9 ή 10) 

Οι υποστηρικτές είναι πιστοί και ενθουσιώδεις οπαδοί. Ημνούν επαίνους της εταιρίας σε 

φίλους και συναδέλφους. Είναι πολύ πιο πιθανό από άλλους να παραμείνουν πελάτες και 

να αυξήσουν τις αγορές τους με την πάροδο του χρόνου. Επιπλέον, αντιπροσωπεύουν 
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περισσότερο από το 80 τοις εκατό των παραπομπών στις περισσότερες επιχειρήσεις. Σε 

γενικές γραμμές, είναι ευχάριστο για τους εργαζόμενους να τους αντιμετωπίζουν. 

 Παθητικοί (7 ή 8) 

Ονομάζεται η ομάδα των «παθητικά ευχαριστημένων» επειδή αυτή η ομάδα είναι 

ικανοποιημένη προς στιγμήν. Τα ποσοστά επαναγοράς και οι παραπομπές τους είναι 50 

τοις εκατό χαμηλότερα από εκείνα των υποστηρικτών. Οι παραπομπές τους πιθανό να είναι 

επιφυλακτικές και λιγότερο ενθουσιώδεις. Οι περισσότεροι λένε ότι εάν η διαφήμιση του 

ανταγωνιστή τους προσελκύσει την προσοχή, αυτοί μπορεί να λιποτακτίσουν. 

Δυσφημιστές (0 έως 6) 

Οι δυσφημιστές είναι οι δυσαρεστημένοι πελάτες. Αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 

80 τοις εκατό της αρνητικής από στόμα σε στόμα διαφήμισης. Είναι απόμακροι και 

δύσπιστοι. Μερικοί μπορεί να φαίνονται επικερδείς από λογιστικής άποψης, αλλά οι 

επικρίσεις και οι αρνητικές τους στάσεις, μειώνουν τη φήμη της εταιρείας, αποθαρρύνουν 

νέους πελάτες και ενοχλούν τους εργαζόμενους. 

Συνεπώς ο υπολογισμός γίνεται ως εξής: 

Καθαρή Βαθμολογία Υποστηρικτή = % υποστηρικτών - % δυσφημιστών ή διαφορετικών 

απαντήσεων 

Καθαρή Βαθμολογία Υποστηρικτή =  
# Υποστηρικτές

Συνολική Ανταπόκριση
 −  

# Δυσφημιστές

Συνολική Ανταπόκριση
 

 

Με άλλα λόγια, η καθαρή βαθμολογία υποστηρικτή είναι το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε 

κατά την έρευνα των πελατών με την ερώτηση “θα συνιστούσατε”. Το αποτέλεσμα 

υπολογίζεται αφαιρώντας το ποσοστό 0 – 6, από το ποσοστό 9 – 10. 

Η έρευνα που αρχικά προσδιορίσε την καθαρή βαθμολογία υποστηρικτή 

πραγματοποιήθηκε από τον Frederick Reichheld από τη Bain για λογαριασμό κάποιας 

εταιρίας με το όνομα Satmetrix. Σύμφωνα με αυτόν η συγκεκριμένη αξιολόγηση αποτελεί 

ένα ανώτερο μέτρο της εμπιστοσύνης των πελατών. Αλλά αυτό δεν είναι απαραιτήτως η 

καλύτερη επιλογή για κάθε εταιρία, βιομηχανία ή αγορά. Η αποτυχία στο να εξεταστούν 

εναλλακτικά μέτρα, μπορεί να οδηγήσει τους διευθυντές να επικεντρωθούν σε λάθος 

προτεραιότητες για τη βελτιώση την πιστότητας. Έτσι, οι οργανισμοί θα πρέπει να 

προσέχουν πολύ κατά την επιλογή μιας κεντρικής μέτρησης της πιστότητας, επειδή το ένα 

μέγεθος δεν ταιριάζει σε όλα. 

Δεν υπάρχει κάποιο λάθος με την ικανοποίηση του πελάτη (customer satisfaction) σαν 

μέτρηση. Απλά η έρευνα που έγινε με την Καθαρή Βαθμολογία Υποστηρικτή έδειξε ότι η 
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ικανοποίηση του πελάτη δεν είναι συχνά η καλύτερη ένδειξη πιστότητας πελατών. Το 

πρόβλημα είναι ότι πολλοί από τους ικανοποιημένους πελάτες καθημερινά εγκαταλείπουν 

τις επιχειρήσεις. Έτσι αν ο στόχος είναι η πιστότητα των πελατών, η ικανοποίηση του 

πελάτη δεν είναι τόσο χρήσιμη. Από την άλλη πλευρά ο στόχος της έρευνας της Καθαρής 

Βαθμολογίας Υποστηρικτή είναι να μετρήσει τη μελλοντική πιστότητα των πελατών και 

ως εκ τούτου την κερδοφορία. 

Οι κύριοι λόγοι που η Καθαρή Βαθμολογία Υποστηρικτή είναι τόσο δημοφιλής είναι ότι: 

 Είναι απλή στην κατανόηση και στον υπολογισμό.  

 Δεν αποτελεί πολύπλοκο συνδυασμό από πολλαπλές μετρήσεις με διαφορετικούς 

συντελεστές.  

 Είναι ένας ηγετικός δείκτης όπου προβλέπει μελλοντικές εκβάσεις και συσχετίζεται με 

την ανάπτυξη της επιχείρησης. Όλα αυτά τα σημεία είναι σημαντικά αλλά το τελευταίο 

είναι το πιο κρίσιμο.  

 Η Καθαρή Βαθμολογία Υποστηρικτή είναι μία από τις πολύ λίγες μετρήσεις που έχει 

αποδείξει ότι συσχετίζεται με την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Απλά αν μια επιχείρηση 

μπορεί να αυξήσει την Καθαρή Βαθμολογία Υποστηρικτή, είναι περισσότερο από 

πιθανό να αυξήσει και τα έσοδά της. 

Για το λόγο αυτό οι οργανισμοί θα πρέπει να συμμετάσχουν σε προσεκτική έρευνα και 

ανάλυση. Η βέλτιστη λύση είναι μια διαχρονική προσέγγιση στην οποία οι διευθυντές θα 

εξετάζουν πολλές υποψήφιες μετρήσεις. Είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να 

εξασφαλίσει ο οργανισμός ότι αναγνωρίζει και επιλέγει την καλύτερη μέτρηση πιστότητας. 

Η διαχρονική προσέγγιση όμως, έχει διάφορα σημαντικά βήματα: 

 Καθορίζει τα κρίσιμα επιχειρηματικά αποτελέσματα που ενδιαφέρουν την επιχείρηση, 

όπως η αύξηση του μεριδίου αγοράς, διατηρώντας τους υπάρχοντες πελάτες και 

διευρύνοντας τον αριθμό και τα είδη των προϊόντων που πωλούνται σε κάθε πελάτη. 

 Προσδιορίζει τις υποψήφιες μετρήσεις ικανοποίησης του πελάτη, την αξία και την 

πιστότητα, από τις οποίες οι διευθυντές τελικά θα επιλέξουν τα στοιχεία που θα 

περιλαμβάνει ο δείκτης αφοσίωσης. 

 Συγκέντρωνει βασικά δεδομένα έρευνας σχετικά με τις μετρήσεις από ένα δείγμα 

πελατών ή αγοραστών / χρηστών. 

 Παρακολουθεί αγοραστικές συμπεριφορές των πελατών κατά την πάροδο του χρόνου. 
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 Διεξάγει αναλύσεις για τον καθορισμό της έκτασης των στοιχείων της έρευνας 

(μεμονωμένα η σε συνδυασμό) που να σχετίζονται η να μπορούν να προβλέψουν τη 

συμπεριφορά του καταναλωτή και να οδηγήσουν σε σημαντικά επιχειρησιακά 

αποτελέσματα. 

 Χρησιμοποιεί τα αποτελεσμάτα των αναλύσεων αυτών για την επιλογή της καλύτερης 

μέτρησης. Δημιουργεί δείκτες από αντικείμενα που σχετίζονται πιο έντονα με 

προβλέψεις συμπεριφοράς σημαντικών πελατών και επιχειρηματικών αποτελεσμάτων 

(Randall Brandt, 2007). 

 

Μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις έχουν εφαρμόσει το NPS στην κουλτούρα τους, επειδή:  

 Το NPS συσχετίζεται θετικά με το μερίδιο αγοράς, την ικανοποίηση και αφοσίωση των 

πελατών. 

 Είναι αντικειμενικό. 

 Είναι συγκρίσιμο [με την πάροδο του χρόνου και μεταξύ των επιχειρησιακών μονάδων 

(business units)]. 

 Είναι εύκολο να επικοινωνηθεί (εσωτερικά και εξωτερικά). 

 Είναι εύκολο να κατανοηθεί [από την ανώτατη διοίκηση μέχρι τους πίσω γραφείου 

υπάλληλους (back office employees)]. 

Μερικά αντιλαμβανόμενα πλεονεκτήματα: 

 Συνεχής επίγνωση της φωνής του πελάτη. 

 Σύνδεση της ανατροφοδότησης με τα στοιχεία των πελατών. 

 Προσδιορίζει τους πιστούς υποστηρικτές. 

 Παρακολουθεί τους δυσφημιστές. 

 Επίγνωση της εμπειρίας του πελάτη σε σημαντικά σημεία επαφής (key touch points) & 

στη συνολική σχέση. 

 Δημιουργία ευκαιριών για να διαμοιραστούν εντός της εταιρίας. 

 Παροχή ανατροφοδότησης στους εργαζομένους ώστε να κατανοούν τις επιπτώσεις που 

έχουν. 

 Δημιουργία σχεδίου δράσεως με σημαντικές βελτίωσεις περιοχών. 

 Σημείο αναφοράς για την παρακολούθηση της προόδου. 

 Χρήση των υποστηρικτών ως μοχλό για να προτείνουν κάτι [σύλληψη του θετικού 

βόμβου (positive buzz)]. 
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 Eυρεία υποστήριξη της εταιρίας μέσω σχεδίων ολοκληρωμένης δράσης. 

 Προτεραιότητα στις επόμενες περιοχές βελτίωσης. 

 Βαθύτερη κατανόηση του πελάτη και τι οδηγεί την αγοραστική συμπεριφορά. 

 Δραστικά αποτελέσματα σε όλα τα επίπεδα (παγκόσμιο, περιφερειακό, επιχειρησιακό). 

 

3.2: Προγράμματα Πιστότητας Πελατών 

 

Το κόστος μιας επιχείρησης για να αποκτήσει ένα νέο πελάτη κυμαίνεται από πέντε έως 

δέκα φορές περισσότερο σε σχέση με το να χάσει έναν υπάρχον. Εκτός αυτού, η 

επιχείρηση δαπανά κατά μέσο όρο 67% περισσότερο για τους υπάρχοντες πελάτες σε 

σχέση με τους νέους πελάτες. 

Ένα πρόγραμμα πιστότητας είναι ένα πρόγραμμα ανταμοιβών που προσφέρει μια εταιρία 

στους πελάτες που κάνουν συχνά αγορές. Το πρόγραμμα πιστότητας μπορεί να δώσει στον 

πελάτη δωρεάν εμπορεύματα, ανταμοιβές, κουπόνια ή ακόμα και προϊόντα που δεν έχουν 

κυκλοφορήσει ακόμα. 

 

Παρακάτω θα αναπτυχθούν επτά προγράμματα πιστότητας πελατών που προσθέτουν 

πραγματική αξία στις επιχειρήσεις. 

 

1. Η χρήση ενός απλού συστήματος πόντων 

 

Αυτή είναι η πιο κοινή μεθοδολογία προγράμματος πιστότητας. Συχνοί πελάτες κερδίζουν 

πόντους, οι οποίοι μεταφράζονται σε κάποιου είδους ανταμοιβή. Είτε πρόκειται για μια 

έκπτωση, μια αγορά χωρίς χρέωση, μια ιδιαίτερη μεταχείριση του πελάτη, οι πελάτες 

προσπαθούν να συλλέξουν πόντους για να εξαργυρώσουν την ανταμοιβή τους. Πολλές 

επιχειρήσεις παραπαίουν σε αυτή τη μέθοδο, η οποία όμως κάνει τη σχέση μεταξύ πόντων 

και ανταμοιβών σύνθετη και συγκεχυμένη. Στην περίπτωση που επιλεγεί ένα ανάλογο 

πρόγραμμα θα πρέπει να είναι απλό και διαισθητικό. Παρά το γεγονός ότι ένα σύστημα 

πόντων είναι ίσως η πιο κοινή μορφή επιβράβευσης, δεν είναι απαραίτητο να ισχύει για 

κάθε είδος επιχείρησης. Λειτουργεί καλύτερα για τις επιχειρήσεις που ενθαρρύνουν τις 

συχνές και βραχυπρόθεσμες αγορές. 
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2. Χρήση ενός συστήματος επιπέδων για ανταμοιβή της αρχικής πίστης και 

ενθάρρυνση για περισσότερες αγορές. 

 

Η εύρεση μιας ισορροπίας μεταξύ εφικτών και επιθυμητών ανταμοιβών είναι μία 

πρόκληση για τις περισσότερες εταιρίες που σχεδιάζουν προγράμματα πιστότητας. Ένας 

τρόπος για την καταπολέμηση αυτού είναι να η εφαρμογή ενός κλιμακωτού συστήματος, 

το οποίο ανταμείβει την αρχική πίστη και ενθαρρύνει για περισσότερες αγορές. Το 

πρόγραμμα αυτό παρουσιάζει μικρές ανταμοιβές ως βάση προσφοράς για την ένταξη στο 

πρόγραμμα και στη συνέχεια ενθαρρύνει τους επαναλαμβανόμενους πελάτες, αυξάνοντας 

την αξία των ανταμοιβών καθώς ο πελάτης μετακινείται σε μεγαλύτερη κλίμακα 

πιστότητας. Αυτό βοηθά τα μέλη στην επίλυση του προβλήματος των πόντων 

αδιαφορώντας για τους πόντους τους και την εξαργύρωσή τους, επειδή ο χρόνος μεταξύ 

της αγοράς και της ικανοποίησης είναι πολύ μεγάλος. Η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ του 

συστήματος πόντων και του κλιμακωτού συστήματος είναι ότι οι πελάτες εκμαιεύουν αξία 

βραχυπρόθεσμη έναντι μακροπρόθεσμης από το πρόγραμμα πιστότητας. Συνήθως τα 

κλιμακωτά προγράμματα λειτουργούν καλύτερα σε υψηλής δέσμευσης, μεγαλύτερης αξίας 

επιχειρήσεις όπως οι αεροπορικές, οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις ή οι ασφαλιστικές 

εταιρίες. 

 

3. Προκαταβολική χρέωση για παροχές VIP (Very Important Person). 

 

Τα προγράμματα πιστότητας αποσκοπούν στην κατάρρευση των φραγμών μεταξύ πελατών 

και επιχείρησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια χρέωση μιας φοράς (ή ετήσια) που θα 

επιτρέπει στους πελάτες να παρακάμπτουν τα συνήθη εμπόδια αγοράς, είναι στην 

πραγματικότητα αρκετά ευεργετικό τόσο για την επιχείρηση όσο και για τον πελάτη. 

Προσδιορίζοντας τους παράγοντες που μπορεί να προκαλέσει τους πελάτες να φύγουν, 

μπορεί να προσαρμοστεί ένα πρόγραμμα πιστότητας βασισμένο στο κόστος για την 

αντιμετώπιση τέτοιων εμποδίων. Το σύστημα αυτό εφαρμόζεται περισσότερο σε 

επιχειρήσεις που ευδοκιμούν από συχνές και επαναλαμβανόμενες αγορές. Για μια 

προκαταβολική χρέωση, οι πελάτες απαλλάσσονται από πιθανές δυσχέρειες που θα 

μπορούσαν να εμποδίσουν μελλοντικές αγορές. Το μοντέλο αυτό έχει επίσης τη 
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δυνατότητα να λειτουργήσει σε B2B επιχειρήσεις που προσφέρουν τακτικά, προϊόντα σε 

άλλες επιχειρήσεις. 

 

4. Δομή προγραμμάτων γύρω από τις αξιές των πελατών. 

 

Πραγματική κατανόηση των πελατών σημαίνει κατανόηση των αξιών τους και της 

αίσθησης της αξίας. Ανάλογα με τον κλάδο, οι πελάτες μπορεί να βρίσκουν περισσότερη 

αξία σε μη χρηματικές ή εκπτωτικές ανταμοιβές. Ενώ κάθε εταιρία εάν θέλει, μπορεί να 

προσφέρει διαφημιστικά κουπόνια και εκπτωτικούς κωδικούς, οι επιχειρήσεις που μπορούν 

να παρέχουν αξία στον πελάτη με τρόπους πέραν των χρημάτων, έχουν μια μοναδική 

ευκαιρία να συνδεθούν με το κοινό τους. 

 

5. Συνεργασία με άλλη εταιρία για παροχή ολοκληρωμένων προσφορών (all inclusive 

offers). 

 

Στρατηγικές συμπράξεις για την πιστότητα των πελατών μπορεί να είναι εξαιρετικά 

αποτελεσματικές για τη διατήρηση των πελατών και την ανάπτυξη της εταιρίας. Για να 

αναζητηθεί η εταιρία που ταιριάζει καλύτερα για ενδεχόμενη συνεργασία θα πρέπει να 

κατανοηθούν πλήρως η καθημερινή ζωή των πελατών και οι αγοραστικές τους διαδικασίες. 

Όταν παρέχεται στους πελάτες αξία που είναι πέρα από την εταιρία, δείχνει ότι η εταιρία 

νοιάζεται και καταλαβαίνει τις ανάγκες τους. Επιπρόσθετα, αυτό βοηθάει στην αύξηση του 

δικτύου της εταιρίας, στο να προσεγγίσει πελάτες των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. 

 

6. Δημιουργία παιχνιδιού 

 

Η μετατροπή του προγράμματος πιστότητας σε παιχνίδι όπως για παράδειγμα διαγωνισμοί 

ή κληρώσεις, ενθαρρύνει τους επαναλαμβαμνόμενους πελάτες και βοήθαει στην 

εδραιοποίηση της εικόνας της επωνυμίας. Είναι σημαντικό όμως η εταιρία να κάνει τους 

πελάτες να αισθάνονται ότι δεν εξαπατώνται από τις ανταμοιβές. Όταν εκτελείται σωστά, 

το πρόγραμμα αυτού του είδους μπορεί να λειτουργήσει σχεδόν για οποιοδήποτε τύπο 

εταιρίας. Αν το κοινό απολαμβάνει να έχει λίγη διασκέδαση και να αγοράζει συχνά, το 
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πρόγραμμα αυτού του είδους μπορεί να κάνει την αγοραστική διαδικασία τόσο ελκυστική 

όσο και διασκεδαστική. 

 

7. Ολική αποσύρση του προγράμματος 

 

Λαμβάνοντας υπόψη πόσες εταιρίες προσφέρουν προγράμματα πιστότητας, μια καινοτόμο 

ιδέα είναι ο καλλωπισμός της ιδέας που απασχολεί το πρόγραμμα συνολικά. Η δημιουργία 

πιστότητας παρέχοντας στους χρήστες την πρώτη φορά εξαιρετικά οφέλη τους συνδέει και 

τους προσφέρει αυτά τα οφέλη με την κάθε αγορά. Η προσέγγιση αυτή λειτουργεί 

καλύτερα για εταιρίες που πωλούν μοναδικά προϊόντα και υπηρεσίες. Αυτό δε σημαίνει 

απαραίτητα ότι προσφέρονται η χαμηλότερη τιμή, ή η καλύτερη ποιότητα, ή οι 

περισσότερες ευκολίες. Αντ’ αυτού πρόκειται για τον επαναπροσδιορισμό μιας κατηγορίας. 

Αν μια εταιρία είναι πρωτοποριακή σε ένα νέο προϊόν ή μια υπηρεσία, το πρόγραμμα 

πιστότητας μπορεί μην είναι απαραίτητο. Οι πελάτες θα είναι πιστοί, επειδή υπάρχουν 

λίγες άλλες επιλογές τόσο καλές και η επικοινωνία της αξίας θα γίνει από την πρώτη 

αλληλεπίδραση. 

 

3.3: Τρόποι μέτρησης της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων 

πιστότητας 

 

Τα προγράμματα πιστότητας θα πρέπει να αυξάνουν την ευτυχία και τη διατήρηση του 

πελάτη και υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να μετρηθούν αυτά τα πράγματα. Διαφορετικές 

εταιρίες και προγράμματα απαιτούν διαφορετικές μεθόδους ανάλυσης, αλλά θα 

αναφερθούν μόνο μερικές από τις πιο συνηθισμένες μετρήσεις που παρακολουθούν οι 

εταιρίες όταν τρέχουν προγράμματα πιστότητας. 

 

 Ποσοστό Παραμονής Πελάτη 

 

Αυτή η μέτρηση είναι μια ένδειξη του πόσο καιρό παραμένει ο πελάτης στην εταιρία. Με 

ένα επιτυχημένο πρόγραμμα πιστότητας, αυτός ο αριθμός θα πρέπει να αυξάνεται κατά την 

πάροδο του χρόνου, καθώς αυξάνεται ο αριθμός των μελών του προγράμματος. Θα πρέπει 

να εκτελεστεί μία 
Α

Β
 δοκιμή στα μέλη του προγράμματος και στους πελάτες εκτός 
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προγράμματος για να αποφασιστεί η συνολική αποδοτικότητα της πιστότητας. Μία αύξηση 

5% της παραμονής του πελάτη μπορεί να οδηγήσει σε 25-100% αύξηση του κέρδους της 

εταιρίας. 

 

 Αρνητικό καλάθι 

 

Καλάθι είναι ο ρυθμός με τον οποίο οι πελάτες αφήνουν την εταιρία. Αρνητικό καλάθι 

επομένως είναι μια μέτρηση για τους πελάτες που κάνουν το αντίθετο, είτε 

αναβαθμίζονται, είτε αγοράζουν πρόσθετες υπηρεσίες. Αυτό βοηθά στην αντιστάθμιση του 

φυσικού καλαθιού που συνεχίζεται στις περισσότερες επιχειρήσεις. Ανάλογα με τη φύση 

της εταιρίας και το πρόγραμμα πιστότητας, ιδιαίτερα αν επιλεχθεί ένα κλιμακωτό 

πρόγραμμα πιστότητας, αυτή είναι μια σημαντική μέτρηση που θα πρέπει να 

παρακολουθείται. 

 

 Καθαρή Βαθμολογία Υποστηρικτή 

 

Όπως προαναφέραμε, η Καθαρή Βαθμολογία είναι μία μέτρηση ικανοποίησης πελατών 

που μετρά σε μια κλίμακα από το 0-10, το βαθμό στον οποίο οι άνθρωποι θα συστήνανε 

την εταιρία σε άλλους. Η καθαρή Βαθμολογία υπολογίζεται αφαιρώντας το ποσοστό των 

δυσφημιστών από το ποσοστό των υποστηρικτών. Όσοι λιγότεροι δυσφημιστές τόσο το 

καλύτερο. Βελτιώνοντας την Καθαρή Βαθμολογία είναι ένας τρόπος να τεθούν στόχοι,να 

μετρηθεί η πιστότητα των πελατών κατά την πάροδο του χρόνου και να υπολογιστούν οι 

συνέπειες του προγράμματος πιστότητας. Μια πολύ καλή βαθμολογία είναι πάνω από 70% 

και το πρόγραμμα πιστότητας μπορεί να βοηθήσει για να επιτευχθεί αυτό. 

 

 Βαθμολογία Προσπάθειας Πελάτη 

 

Η βαθμολογία Προσπάθειας του Πελάτη (Customer Effort Score) ζητά από τους πελάτες 

“πόση προσωπική προσπάθεια χρειάστηκε να βάλετε για να λύσετε ένα πρόβλημα με την 

εταιρία;”. Ορισμένες εταιρίες προτιμούν αυτή τη μέτρηση αντί του NPS επειδή μετρά την 

πραγματική εμπειρία και όχι τη συναισθηματική ευχαρίστηση του πελάτη. Μια μελέτη του 

Harvard Business Review διαπίστωσε ότι το 48% των πελατών που είχαν αρνητικές 
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εμπειρίες με μία εταιρία την είπαν σε περισσότερα απο δέκα άτομα. Με αυτόν τον τρόπο, η 

εξυπηρέτηση των πελατών έχει επιπτώσεις τόσο στην απόκτηση νέων πελατών όσο και στη 

διατήρηση των υπαρχόντων. Εάν το πρόγραμμα πιστότητας, αντιμετωπίζει θέματα 

εξυπηρέτησης πελατών όπως επείγοντα αιτήματα, προσωπικές επαφές ή δωρεάν αποστολή 

αυτό μπορεί να αποτελέσει μονόδρομο για τη μέτρηση της επιτυχίας. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

4.1: Λίγα λόγια για την Abbott 

 

Η Abbott δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1947 έχοντας στη διάθεση της ένα 

μεγάλο εύρος προϊόντων τα οποία διαθέτουν υψηλά πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και 

αποτελεσματικότητας. Συγκαταλέγεται στις πιο μεγάλες εταιρείες σε όλο τον κόσμο στον 

τομέα της υγείας. Βρίσκεται σε 150 χώρες και απασχολεί πάνω από 70.000 υπαλλήλους σε 

όλη την υφήλιο. Στη χώρα μας προσμετρά πάνω από 200 εργαζόμενους. Διαθέτει γραφεία 

σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και το κέντρο διανομής της είναι στο Κορωπί.   

 

Παρέχει φαρμακευτικά προϊόντα για καρδιαγγειακές ασθένειες, υπέρταση, λοιμώξεις, 

πόνο, γαστρεντερολογικές διαταραχές, δερματολογικές νόσους, αντιβιοτικά, 

αντιυπερτασιακά, εμβόλια και άλλα. Εργαστηριακά διαγνωστικά μηχανήματα όπως 

αυτόματους αναλυτές για βιοχημικές, αιματολογικές, ανοσολογικές και άλλες κλινικές 

εξετάσεις που παρακολουθούν διάφορους δείκτες υγείας και ελέγχουν για σημαντικά 

νοσήματα. Προϊόντα όπως αντιδραστήρια ανίχνευσης του ιού του AIDS, της υπατίτηδας 

και άλλων ορολογικών εξετάσεων. Μοριακά διαγνωστικά συστήματα  που ανιχνεύουν 

παθογόνες, γονιδιωματικές και χρωμοσωματικές μεταβολές. Ιατρικές συσκευές με 

τεχνολογία αιχμής όπως διαβητολογικά προϊόντα αυτόματου ελέγχου του σακχάρου και 

της γλυκόζης του αίματος για τους ασθενείς με διαβήτη. Προϊόντα ειδικής κλινικής 

διατροφής τόσο παιδιών όσο και ενηλίκων για την ανάπτυξη, την υγεία και ευεξία 

ανθρώπων κάθε ηλικίας με ιατρικά προβλήματα. Ιατροτεχνολογικά προϊόντα όπως αντλίες, 

αναλώσιμα και συμπληρώματα διατροφής. 
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Η μέριμνα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στο έργο που επιτελεί και ορίζει την ευθύνη της 

απέναντι σε αυτούς που υπηρετεί. Προσπαθεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πελατών 

της, δεσμευόμενη να τηρεί τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, άριστες προσωπικές σχέσεις 

και συμπεριφορά που χαρακτηρίζεται από ειλικρίνεια, εντιμότητα και ακεραιότητα. 

Προάγει πρωτοποριακά επιστημονικά επιτεύγματα και τεχνολογίες αιχμής που έχουν τη 

δυνατότητα να φέρουν σημαντικές βελτιώσεις στον κλάδο της υγείας και στις μεθόδους 

υγειονομικής περίθαλψης. Εστιάζει στην εξαιρετική απόδοση το ‘‘σήμα κατατεθέν’’ των 

ανθρώπων της Abbott σε όλο τον κόσμο και έχει απαιτήσεις από τον εαυτό της και από 

τους άλλους, γιατί η δουλειά της επηρεάζει τη ζωή των συνανθρώπων.  

Διατηρεί την επιτυχία της τόσο για την εταιρεία όσο και για τους πελάτες της μένοντας 

πιστή στις αρχές της ίδρυσής της πάνω από ένα αιώνα τώρα, που είναι η καινοτομία στις 

μεθόδους φροντίδας και η επιθυμία της να ξεχωρίζει σε ό,τι κάνει. Η φιλοσοφία της 

εταιρίας είναι να μετατρέπει με πάθος και περίσκεψη τα επιστημονικά επιτεύγματα σε 

φροντίδα και μακροχρόνια οφέλη για την υγεία. Τα προϊόντα της απευθύνονται σε όλες τις 

ηλικίες και καλύπτουν όλες τις ανάγκες, από τα νεογέννητα μέχρι τους ηλικιωμένους, από 

προϊόντα διατροφής και διαγνωστικές συσκεύες μέχρι ιατρική περίθαλψη και 

φαρμακευτικές θεραπείες (http://www.abbott.gr/). 

 

4.2: Abbott και NPS 

 

Το NPS είναι ενσωματωμένο στη φιλοσοφία της εταιρίας Abbott. 

#1. Η Γενική Διοίκηση υποστηρίζει το NPS. 

 Η Γενική Διοίκηση αναγνωρίζει την αξία του NPS 

 Τα αποτελέσματα του έργου χρησιμοποιούνται για να καθοριστούν οι επιχειρηματικές 

προτεραιότητες 

 Η Γενική Διοίκηση είναι ανοιχτή στη φωνή του πελάτη. 

#2. Εγκατάσταση τριών διαφορετικών προγραμμάτων NPS. 

 Συναλλακτικό: Αξιολόγηση του κάθε σημείου επαφής του πελάτη. 

 Σχεσιακό: Αξιολόγηση της συνολικής σχέσης του πελάτη. 

 Ανταγωνιστικό: Αξιολόγηση της Abbott σε σχέση με τους κύριους ανταγωνιστές της. 

#3. Σταθερή δομή και ενιαία μεθοδολογία.  

 Εξειδικευμένες ομάδες NPS (υπευθύνοι παγκόσμιως, περιοχής και χώρας). 
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 Μία παγκόσμια μεθοδολογία (ερωτηματολόγιο, προσέγγιση πεδίου, ανάλυση 

δεδομένων). 

 

Αντιληπτά οφέλη εντός της Abbott. 

To NPS δίνει τη δυνατότητα στην Abbott να ενεργεί ως ένας αληθινά πελατοκεντρικός 

οργανισμός. 

 Εμπειρία πελάτη 

Κάθε αλληλεπίδραση με τον πελάτη συμβάλλει στην αντιληπτή εικόνα της Abbott 

Η Abbott ανιχνεύει κάθε στιγμή της επαφής και δρα επάνω της 

 Ανατροφοδότηση πελατών 

Οι πελάτες επικοινωνούν μετά από κάθε στιγμή σημείου επαφής. 

Η Abbott λαμβάνει άμεση και απευθείας ανατροφοδότηση σχετικά με την παρεχόμενη 

υπηρεσία. 

 Προσδιορισμός των επιχειρησιακών προτεραιοτήτων 

Η ανάλυση των σχολίων των πελατών επιτρέπει στην Abbott να προσδιορίσει τις 

επιχειρηματικές της προτεραιότητες. 

Η φωνή του πελάτη χρησιμοποιείται απευθείας στον επιχειρηματικό στρατηγικό 

σχεδιασμό. 

 

Κύριες προκλήσεις. 

Τόσο οι στρατηγικές όσο και οι λειτουργικές προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπιστούν. 

Στρατηγικές προκλήσεις 

 Προκειμένου να διασφαλιστεί η μελλοντική επιτυχία του προγράμματος NPS, η 

διοίκηση της Abbott πρέπει να επικοινωνήσει την πίστη της στη μεθοδολογία σε 

ολόκληρο τον οργανισμό. 

 Οι υπεύθυνοι της χώρας και περιοχής είναι καλά εκπαιδευμένοι σε ένα μεθοδολογικό 

επίπεδο, αλλά αναφέρουν έλλειψη επίγνωσης της μεγαλύτερης εικόνας 

 Το NPS προς το παρόν γίνεται αντιληπτό ως μία αριθμογεννήτρια. 

 Δράσεις: 

 Παροχή κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της 

Abbott. 
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 Οργανώση εκπαιδευτικών προγραμμάτων διαφορετικών επίπεδων (παγκόσμια, 

περιοχής, χώρας) 

 Επικοινωνία σχετικά με ενέργειες που βασίζονται σε αποτελεσµάτα του NPS, ποια 

είναι η μεγαλύτερη αξία που το NPS φέρνει στην Abbott. 

Ο οργανισμός θεωρεί ότι αποτελεί ένα μεγάλο βασικό κομμάτι της μελλοντικής επιτυχίας 

του. Αυτή η νέα θέση αποστέλλει ένα μεγάλο μήνυμα. Θα μπορέσει να είναι πραγματικά 

μεγάλο, αν όλοι οι υπάλληλοι μαζί σαν μία ομάδα είναι στην ίδια σελίδα, εκπαιδεύονται 

και κατανοούν το τι θέλει η εταιρία να επιτύχει. 

 

Επιχειρησιακές προκλήσεις 

 Σταθερή εγκατάσταση μίας παγκόσμιας μεθοδολογίας (προσέγγιση, ερωτηματολόγιο). 

 Πρόκληση 1: Περιορισμένο μέγεθος δείγματος. 

 Κάποιοι εκπρόσωποι χώρων επισημαίνουν τον περιορισμένο αριθμό των 

συνεντεύξεων. 

 Αξιολόγηση εκ νέου της διαλογής του δείγματος: 

o Πόσους συμμετέχοντες ανά ίδρυμα;  

o Πόσες φορές είναι δυνατόν να καλούνται οι συμμετέχοντες (χρειάζεται να 

επικοινωνούνται περισσότερο από 3 φορές); 

 Πρόκληση 2: Ποιότητα των συνεντεύξεων. 

 Η ποιότητα των συνεντεύξεων είναι απαραίτητη. Κατά τη διάρκεια των 

συνεντεύξεων αναφέρθηκαν κάποιες αρνητικές εμπειρίες. 

 Εκπαίδευση και επιμόρφωση των ερευνητών (μεθοδολογική, τεχνογνωσία 

επιχειρήσης και επιστήμης της ζωής). 

 Πρόκληση 3: Τυποποίηση του συστήματος παρακολούθησης. 

 Παρά το γεγονός ότι η Abbott ορίζει τη μεθοδολογία υπάρχουν διαφορές μεταξύ 

των χωρών: 

o Έλεγχος μόνο των δυσφημιστών; 

o Τι γίνεται με τις πολιτισμικές διαφορές; 

 

Βέλτιστες πρακτικές. 

Αξιολόγηση της Abbott 

 Προσπάθεια για διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του δείγματος.   
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 Επένδυση στην ποιότητα των συνεντεύξεων.   

 Συμμετοχή όλων των υπευθύνων.  

 Συζήτηση των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων στα μελλοντικά στρατηγικά 

σχέδια. 

 

Ο χάρτης του NPS 

 Προ NPS φάση. 

Κρίσιμη για την επιτυχή εφαρμογή του NPS είναι η εμπέδωση του στη φιλοσοφία της 

Abbott και στον πολιτισμό της εταιρίας.  

 Δημιουργία συνηγορίας & ευθυγράμμισης σε όλα τα επίπεδα μέσα στην Abbott:  

o Γενική Διοίκηση: OK. 

o Διοίκηση περιοχής: OK, αλλά με ενίσχυση της.  

o Διοίκηση χώρας: πρώτα εστίαση. 

 Πως; 

o Παροχή επαρκούς κατάρτισης και εκπαίδευσης.  

o Διαμοιρασμός της διοικητικής απόφασης βάσει των αποτελεσμάτων του NPS. 

o Τόνωση της επικοινωνίας μέσω των χωρών (βέλτιστες πρακτικές, γνώσεις). 

 

 Διαδικασία σχεδιασμού 

Ανάπτύξη ενός καθαρού σχεδίου διαδικασιών που να συμπεριλαμβάνονται ο σχεδιασμός 

του δείγματος, του σεναρίου και το χρονοδιάγραμμα.  

 Ήδη έχει μεγάλη εφαρμογή εντός της Abbott.  

 Ομοιόμορφη παγκόσμια προσέγγιση:  

o Σχεδιασμός δείγματος: Βάσει σημείου επαφής.  

o Σχεδιασμός σεναρίου: Ένας παγκόσμιος οδηγός συζήτησης.  

o Συγχρονισμός: Διαδικασία σε εξέλιξη.  

 Ύψηστη πρόκληση = Σχεδιασμός δείγματος. 

o Επαναξιολόγηση διαλογής για απόκτηση υψηλότερων ποσοστών επιτυχίας.  

o Δράσεις: Να μην φίλτραρεται σε νοσοκομειακό επίπεδο αλλά σε επίπεδο 

εργαστηρίου. 

 

 Διαδικασία πεδίου 
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Η Abbott χρησιμοποιεί μια κεντρική τηλεφωνική μεθοδολογία, οι ερωτηθέντες επιλέγονται 

τυχαία. Η διασφάλιση ποιότητας πρέπει να εγγυάται πολύτιμα αποτελεσμάτα.  

 Επιλογής δείγματος:  

o Πρόκληση: Αποκτήση υψηλότερων ποσοστών επιτυχίας.  

o Επίλυση: Μείωση των κριτηρίων επιλογής και συμπερίληψη των ιθύνοντων 

(max 10%). 

 Διασφάλιση ποιότητας:   

o Εκπαίδευση και επιμόρφωση των ερευνητών. Θα πρέπει να είναι σε θέση να 

σχετίζονται με το περιβάλλον του εργαστηρίου, να έχουν γνώση της επιχειρήσης 

και να κατανοούν την ιατρική νοοτροπία. 

 

 Διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων 

Καθήκοντα πριν από την ανάλυση δεδομένων NPS:  

 Τελικός έλεγχος ποιότητας  

o Όλες οι συνεντεύξεις είναι ποιοτικά ελεγμένες ή ελέγχονται για τη συνοχή τους. 

 Μετάφραση:  

o Κατά λέξει μετάφραση από τη μητρική γλώσσα στα Αγγλικά.  

o Ενδοεταιρικά ή από εξωτερικούς συνεργάτες. 

 Κωδικοποίηση:  

o Τα αγγλικά κωδικοποιούνται κατά λέξει σε μια σειρά από προκαθορισμένα 

δοχεία.  

o Είναι σημαντικό αυτά τα δοχεία να ορίζονται εκ των προτέρων, όσο το δυνατόν 

πληρέστερα και να κωδικοποιούνται με ομοιόμορφο τρόπο. 

 

 Διαδικασία ανάλυσης 

Είναι σημαντικό όχι μόνο να δημιουργηθεί μια γενική βαθμολογία NPS για κάθε 

επιχείρηση αλλά και τα δεδομένα να αναλυθούν σε πολλαπλά επίπεδα:  

 Απόλυτο NPS  

o Δημιουργία βαθμολογιών NPS σε όλα τα τμήματα. 

o Διανομή του NPS σε όλα τα τμήματα.  

o Σύγκριση του NPS με την πάροδο του χρόνου για τη μέτρηση της προόδου.  

 Σχετικό NPS 
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o Σύγκριση με τις χώρες.  

o Σύγκριση με τις περιφέρειες.  

o Προσοχή με τις πολιτισμικές διαφορές 

 Κατά λέξει 

o Τις απόψεις που ο ερωτηθέμενος αναφέρει επιτρέποντας μια σύγκριση των 

πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών για την Abbott. 

 

 Διαδικασία ημερίδας 

Τα εργαστήρια είναι η ευκαιρία για μία διατμηματική ομάδα να συζητήσει τα δεδομένα 

NPS και να προσδιορίσει τις επιχειρηματικές προτεραιότητες.  

 Εμπλεκόμενα άτομα:  

o Γενική διοίκηση, υπεύθυνοι περιοχών και υπευθύνοι χώρας.  

 Θέματα:  

o Αξιολόγηση δεδομένων NPS.  

o Δυνάμεις και αδυναμίες της Abbott.  

o Τι κάνει κάποιον υποστηρικτή, παθητικό ή δυσφημιστή; 

 Αποτελέσματα:  

o Τα τελικά αποτελέσματα της ημερίδας είναι ένα σχέδιο δράσης, με 

προσδιορισμένο χρονικό διάστημα και ιδιοκτήτες. 

 

 Διαδικασία υλοποίησης 

Οι πρωταθλητές του NPS έχουν την ευθύνη να εξασφαλίσουν ότι οι πρωτοβουλίες NPS 

έχουν τους κατάλληλους πόρους σε κάθε περιοχή.  

Οι πρωταθλητές του NPS εντοπίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι υπεύθυνοι περιοχής και 

χώρας οδηγούν τις πρωτοβουλίες NPS στη χώρα τους και παρέχουν τακτική ενημέρωση 

προς την κεντρική ομάδα. 

 

Προτεραιότητες Abbott NPS.  

#1. Τόνωση της εταιρικής δέσμευσης για το NPS.  

 Οργάνωση εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και σεμιναρίων για όλα τα επίπεδα.  

 Εστίαση στη μεγαλύτερη εικόνα του NPS, πως συμβάλλει το NPS στη μελλοντική 

ανάπτυξη της Abbott.  
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#2. Εξασφαλίση μιας σταθερής βάσης ερωτώμενων.  

 Επαναξιολόγηση της τρέχουσας διαδικασίας  φίλτραρίσματος/ελέγχου.  

 Αύξηση του αριθμού των στιγμών των επαφών ανά έτος (από 2 σε 3 ή σε 4).  

 Αύξηση του αριθμού των επαφών ανά νοσοκομείο.  

 Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής: Συμπεριλαμβανομένων των ληπτών αποφάσεων 

(μέγιστο 10%). 

#3. Επενδύστε στην ποιότητα της συνέντευξης.  

 Εκπαίδευση και επιμόρφωση των ερευνητών σχετικά με:  

 Γνώση μεθοδολογίας 

 Γνώση επιχείρησης.  

 Γνώση επιστήμης ζωής.  

 Συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση της ποιότητα της συνέντευξη, παρέμβαση 

όταν χρειάζεται. 

 

Έκκληση για δράση. 

Επικοινωνία 

Κύρια πρόκληση της Abbott είναι η επικοινωνία. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 

μελλοντική επιτυχία του NPS της Abbott θα πρέπει να επενδύσει τόσο στην εσωτερική όσο 

και στην εξωτερική επικοινωνία 

Εσωτερική επικοινωνία 

 Διασφάλιση ότι σε όλα τα Abbott NPS εμπλέκονται άνθρωποι που έχουν πλήρη 

επίγνωση της τοποθέτησης και της στρατηγικής του NPS.  

 Επικοινωνία και εκπαίδευση σχετικά με μελλοντικά σχέδια δράσης, επιχειρηματικές 

προτεραιότητες και περιορισμούς. 

 Οργάνωση σεμιναρίων, αναπτύξη εκπαιδευτικού υλικού και τόνωση της μεταφοράς της 

εμπειρίας (επίσης από επάνω προς τα κάτω). 

 

Εξωτερική επικοινωνία 

 Το NPS είναι μια εκπληκτική μεθοδολογία που αφορά τον πελάτη, αλλά επίσης 

δημιουργεί και προσδοκίες. Οι πελάτες αναμένουν ανατροφοδότηση σχετικά με τις 

παρατηρήσεις τους.  



41 
 

 Η Abbott πρέπει να επενδύσει σε ένα στερεό σύστημα παρακολούθησης που να 

εγγυάται ότι κάθε πελάτης θα λαμβάνει μια απάντηση.  

 Να είναι ανοιχτό και διαφανές προς τους πελάτες, ακόμα και αν η Abbott δεν είναι σε 

θέση να επιλύσει ένα ζήτημα, αυτό θα πρέπει να επικοινωνείται και να εξηγείται στον 

πελάτη. 

 

4.3: Διαδικασία Καθαρής Βαθμολογίας Υποστηρικτή 

 

Επισκόπηση 

Η καθαρή βαθμολογία υποστηρικτή (NPS) χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της πιστότητας 

και της ικανοποίησης του πελάτη από το Διαγνωστικό Τμήμα της Abbott (Abbott 

Diagnostics Division). Δύο ανεξάρτητα μέρη, χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή των 

ερευνών σε μηνιαία και εξαμηνιαία βάση. H πιστότητα μετριέται, ζητώντας από τους 

πελάτες πόσο πιθανό είναι να συστήσουν την εταιρία σε έναν φίλο ή συνάδελφό. Η 

ικανοποίηση μετράται ζητώντας από τους πελάτες πόσο ικανοποιημένοι είναι με την 

απόδοση τις εταιρίας από τις πωλήσεις, την εξυπηρέτηση, την παράδοση, την ποιότητα των 

προϊόντων και την τηλεφωνική υποστήριξη. Χρησιμοποιείται μια κλίμακα από το 0 μέχρι 

το 10, όπου 0 είναι το πολύ απίθανο, και 10 είναι το πολύ πιθανό. Στη συνέχεια 

χρησιμοποιούνται ανοιχτού τύπου ερωτήσεις για να συλλεχθούν τα σχόλια των πελατών. 

Τα έγγραφα μεταφράζονται, τα αποτελέσματα του κάθε πελάτη που ρωτήθηκε 

κωδικωποιούνται, στη συνέχεια τα δεδομένα μεταφέρονται προς αναφορά και στο εργαλείο 

διαχείρισης υποθέσεων. Η εταιρία ενημερώνεται για βαθμολογία πελάτη κάτω του 6 και 

οποιοδήποτε πιθανό ζήτημα ποιότητας ακολουθεί τη διαδικασία του “Φύλλου Παραπόνων” 

(Hot Sheet). 

Κάθε ερωτώμενος ταξινομείται ως υποστηρικτής, παθητικός ή δυσφημιστής βάσει της 

απάντησής του. Ο πελάτης θεωρείται υποστηρικτής αν η βαθμολογία του είναι  9-10, 

παθητικός αν η βαθμολογία του είναι 7-8, και δυσφημιστής αν η βαθμολογία του είναι από 

0-6. Η αξιολόγηση της καθαρής βαθμολογίας ικανοποίησης υπολογίζεται λαμβάνοντας το 

ποσοστό των υποστηρικτών και αφαιρώντας το ποσοστό των επικριτών για τη 

συγκεκριμένη περιοχή υπό εξέταση. 
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Ο αριθμός των πελατών της έρευνας για κάθε σύστημα καθορίζεται από την χώρα 

πωλήσεων και τον όγκο των υπηρεσίων. Οι πελάτες που ερευνούνται επιλέγονται από ένα 

τυχαίο δείγμα δελτίων κλειστής υπηρεσίας (CMSNext / Navigator). 

 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να περιγράφουν οι διαδικασίες για την επίλυση των 

“Φύλλων Παραπόνων” και η ανάλυση των δεδομένων του NPS. 

 

Επίλυση Φύλλου Παραπόνων NPS 

 

Βήμα Δράση 

1 Με στόχο τη 1 μέρα (μέγιστο τις 5 μέρες) από τη λήψη του μηνύματος του 

Φύλλου Παραπόνων. 

 Ανασκόπηση Φύλλου Παραπόνων. 

 Έναρξη παρακολούθησης και προώθησης στους κατάλληλους αντιπροσώπους 

των περιοχών για ανάλυση όπως περιγράφεται στα βήματα 2 και 3 παρακάτω. 

 Το έγγραφο επεξεργάζεται και αποθηκεύεται. Αυτό αυτόματα θέτει την 

υπόθεση “σε εξέλιξη”. 
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2 Για την απόδοση του προϊόντος / ζητήματα ποιότητας, εάν η απάντηση “Ναι-

Άλυτη”, “Όχι” ή “Δεν είμαι σίγουρος” έχει δωθεί για οποιαδήποτε από τις 

ερωτήσεις που αφορούν ζητήματα ποιότητας: 

 “Ζήτημα ποιότητας προϊόντος: Έχει ειδοποιηθεί η εταιρία;”. 

 “Πρόσθετο ζήτημα ποιότητας προϊόντος: Έχει ειδοποιηθεί η εταιρία;”. 

Στη συνέχεια εξετάζονται όλα τα Φύλλα Παραπόνων για πιθανά ζητήματα 

απόδοσης/ποιότητας προϊόντος: 

 

Εάν... Τότε... 

Καμία από τις ερωτήσεις για ζητήματα 

ποιότητας περιέχουν απαντήσεις τύπου Ναι-

Άλυτο, Όχι, ή Δεν είμαι σίγουρος/η. 

Μετάβαση στο βήμα 2Α. 

Υπάρχει απάντηση Ναι-Άλυτο, Όχι, ή Δεν 

είμαι σίγουρος/η στις ερωτήσεις για ζητήματα 

ποιότητας και αντιστοιχούν με πληροφορίες 

πελατών. 

Μετάβαση στο βήμα 2Α. 

Υπάρχει απάντηση Ναι-Άλυτο, Όχι, ή Δεν 

είμαι σίγουρος/η στις ερωτήσεις για ζητήματα 

ποιότητας και ΔΕΝ αντιστοιχούν με 

πληροφορίες πελατών (Ανώνυμη). 

Μετάβαση στο βήμα 2Β. 
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2Α Για την απόδοση του προϊόντος / ζητήματα ποιότητας όταν ο πελάτης είναι 

γνωστός, να καθοριστεί αν το δυνητικό θέμα ποιότητας είναι αρκετά 

εξειδικευμένο για περαιτέρω έρευνα, ή εάν είναι πολύ γενικό για να γίνει 

αναφορά. 

 Για εξετάσεις, ένα ζήτημα μπορεί να θεωρηθεί αρκετά συγκεκριμένο για να 

γίνει αναφορά εάν κάποια/ο εξέταση/αντιδραστήριο αναφέρεται με το όνομα 

της/ου (π.χ. “Αποτελέσματα Κυκλοσπορίνης εκτός ορίων”). Ένα ζήτημα 

εξέτασης μπορεί να θεωρηθεί πολύ γενικό για να γίνει αναφορά εάν αποτύχει η 

αναφορά ενός συγκεκριμένου ζητήματος (π.χ. “Τα αποτελέσματα είναι 

αναξιόπιστα”). 

 Για μηχανήματα, ένα ζήτημα μπορεί να θεωρηθεί αρκετά συγκεκριμένο για 

αναφορά εάν αναφέρεται ένα ανταλλακτικό ή ένα ζήτημα (π.χ. “Το ρύγχος 

συνεχίζει να σπάει”). Ζητήματα μηχανημάτων μπορεί να θεωρηθούν πολύ 

γενικά για να γίνει αναφορά εάν αποτύχει η αναφορά ενός συγκεκριμένου 

ανταλλακτικού η ζητήματος (π.χ. “Το μηχάνημα συνεχώς χαλάει”). 

 Εάν δε μπορεί να προσδιορισθεί πότε ένα δυνητικό θέμα ποιότητας είναι ειδικό 

ή γενικό, το βάρος πέφτει στην πλευρά της αιτίας και αντιμετωπίζεται σαν 

ειδικό. 

 

Εάν... Τότε... 

Το θέμα 

ποιότητας 

είναι πολύ 

γενικό για να 

γίνει 

αναφορά. 

 Αναφορά στο εργαλείο πιστότητας ότι είναι πολύ γενικό. 

 Η υπόθεση ορίζεται ότι έκλεισε. 

 Μετάβαση στο βήμα 3 παρακάτω. 
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Ο πελάτης 

αναφέρει ένα 

συγκεκριμένο 

ζήτημα 

ποιότητας. 

Προώθηση του ζητήματος στο τοπικό τμήμα εξυπηρέτησης 

πελατών και υποστήριξης για να προσδιορισθεί εάν απαιτείται 

κάποια αναφορά για το ζήτημα αυτό ή αν έχει ήδη κάποια 

δημιουργηθεί (Περιλαμβάνεται το νούμερο του 

αναγνωριστικού φωνής σε κάθε αλληλογραφία με το τμήμα 

εξυπηρέτησης πελατών). 

 

Εάν... Τότε... 

Το ζήτημα ποιότητας 

έχει καταχωρηθεί ή/και 

τεκμηριωθεί και ΔΕΝ 

υπάρχουν άλλα θέματα 

δυσφημιστών στο 

Φύλλο Παραπόνων. 

 Αναφορά της επίλυσης και 

του αριθμού της αναφοράς 

εξυπηρέτησης πελατών στο 

εργαλείο φωνής. 

 Η υπόθεση ορίζεται ότι 

έκλεισε. 

Το ζήτημα ποιότητας 

έχει καταχωρηθεί ή/και 

τεκμηριωθεί και 

υπάρχουν άλλα θέματα 

δυσφημιστών στο 

Φύλλο Παραπόνων. 

 Αναφορά της επίλυσης και 

του αριθμό της αναφοράς 

εξυπηρέτησης πελατών στο 

εργαλείο φωνής. 

 Μετάβαση στο βήμα 3 

παρακάτω. 

 

* Εάν μία αναφορά εξυπηρέτησης πελατών έχει ανοιχθεί 

προηγουμένως Η πρέπει να ανοιχθεί ως αποτέλεσμα του 

Φύλλου Παραπόνων, τότε ο αντίστοιχος αριθμός της 

αναφοράς ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να αναφέρεται στο εργαλείο φωνής. 
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2Β Για θέματα απόδοσης προϊόντος / ποιότητας όταν ο πελάτης είναι άγνωστος 

(Ανώνυμος), καθορίζεται πότε το δυνητικό θέμα ποιότητας είναι αρκετά ειδικό 

για περαιτέρω έρευνα, ή πότε είναι πολύ γενικό για να γίνει αναφορά. 

 Για εξετάσεις, ένα ζήτημα μπορεί να θεωρηθεί αρκετά συγκεκριμένο για να 

γίνει αναφορά εάν η/το εξέταση/αντιδραστήριο αναφέρεται με όνομα (π.χ. 

“Αποτελέσματα κυκλοσπορίνης εκτός ορίων”). Ένα ζήτημα εξέτασης μπορεί 

να θεωρηθεί πολύ γενικό για να γίνει αναφορά αν δεν αναφερθεί κάποια 

συγκεκριμένη εξέταση ή κάποιο ζήτημα (π.χ. “Τα αποτελέσματα είναι 

αναξιόπιστα”). 

 Για τα μηχανήματα ένα ζήτημα μπορεί να θεωρηθεί αρκετά συγκεκριμένο για 

να γίνει αναφορά αν ένα ανταλλακτικό ή κάποιο ζήτημα αναφέρεται (π.χ. “Το 

ρύγχος συνεχίζει να σπάει”). Ένα ζήτημα των μηχανημάτων μπορεί να 

θεωρηθεί πολύ γενικό για να γίνει αναφορά εάν δεν αναφερθεί κάποιο 

συγκεκριμένο ανταλλακτικό του μηχανήματος ή κάποιο ζήτημα (π.χ. “Το 

μηχάνημα συνεχώς χαλάει”). 

 Εάν δε μπορεί να προσδιοριστεί πότε ένα δυνητικό θέμα ποιότητας είναι ειδικό 

ή γενικό, το βάρος πέφτει στην πλευρά της αιτίας και αντιμετωπίζεται σαν 

ειδικό. 

 

Εάν... Τότε... 

Το θέμα 

ποιότητας είναι 

πολύ γενικό για 

να γίνει 

αναφορά. 

 Αναφορά της επίλυσης. 

 Η υπόθεση ορίζεται ότι έκλεισε. 

 Μετάβαση στο βήμα 3 παρακάτω. 
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Ο πελάτης 

αναφέρει ένα 

συγκεκριμένο 

ζήτημα 

ποιότητας 

Το θέμα προωθείτε στο τοπικό τμήμα εξυπηρέτησης 

πελατών και υποστήριξης σαν ένα ανώνυμο ζήτημα 

ποιότητας. Το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών θα πρέπει 

να δημιουργήσει μια αναφορά που να ακολουθείται από 

τη διαδικασία Άγνωστου Σειριακού Αριθμού 

(Περιλαμβάνεται το νούμερο του αναγνωριστικού φωνής 

σε κάθε αλληλογραφία με το τμήμα εξυπηρέτησης 

πελατών). 

 

Εάν... Τότε... 

Το ζήτημα ποιότητας 

έχει καταχωρηθεί ή/και 

τεκμηριωθεί και ΔΕΝ 

υπάρχουν άλλα θέματα 

δυσφημιστών στο 

Φύλλο Παραπόνων. 

 Αναφορά της επίλυσης 

και του αριθμού της 

αναφοράς 

εξυπηρέτησης πελατών 

στο εργαλείο φωνής. 

 Η υπόθεση ορίζεται ότι 

έκλεισε. 

Το ζήτημα ποιότητας 

έχει καταχωρηθεί ή/και 

τεκμηριωθεί και 

υπάρχουν άλλα θέματα 

δυσφημιστών στο 

Φύλλο Παραπόνων. 

 Αναφορά της επίλυσης 

και του αριθμού της 

αναφοράς 

εξυπηρέτησης πελατών 

στο εργαλείο φωνής. 

 Μετάβαση στο βήμα 3 

παρακάτω 

 

* Εάν μία αναφορά εξυπηρέτησης πελατών έχει ανοιχτεί 

προηγουμένως Η πρέπει να ανοιχτεί ως αποτέλεσμα του 

Φύλου Παραπόνων, τότε ο αντίστοιχος αριθμός της 

αναφοράς θα πρέπει να αναφέρεται στο εργαλείο 

φωνής.  
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3 Για ζητήματα δυσφημιστών με απάντηση 0,1,2,3,4,5 ή 6 για οποιαδήποτε από τις 

6 ερωτήσεις, επανεξετάζεται κάθε Φύλλο Παραπόνων που έχει σκορ 0,1,2,3,4,5 

ή 6 για οποιαδήποτε από τις 6 ερωτήσεις. 

 

Εάν... Τότε... 

Καμία από τις 6 ερωτήσεις είχε σκορ 

0,1,2,3,4,5 ή 6. 

 Σημείωση στο εργαλείο φωνής ότι 

δε θα πρέπει να δημιουργηθεί 

Φύλλο Παραπόνων. 

 Η υπόθεση ορίζεται ότι έκλεισε. 

Οποιαδήποτε από τις 6 ερωτήσεις 

περιέχουν ένα σκορ 0,1,2,3,4,5 ή 6 και 

υπάρχουν αντίστοιχες πληροφορίες 

πελατών. 

Μετάβαση στο βήμα 3Α. 

Οποιαδήποτε από τις έξι ερωτήσεις 

περιέχει ένα σκορ 0,1,2,3,4,5 ή 6 και 

ΔΕΝ υπάρχουν αντιστοίχες 

πληροφορίες πελατών (Ανώνυμες). 

Μετάβαση στο βήμα 3Β. 
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3Α Για ζητήματα δυσφημιστών όπου ο πελάτης είναι γνωστός, μια τοπική ομάδα 

εκτελεί μια κλήση υπενθύμισης (follow-up) στον πελάτη για να συγκεντρώσει 

περισσότερες πληροφορίες: 

 

Εάν... Τότε... 

Το ζήτημα του πελάτη έχει 

επιλυθεί. 

Αναφορά της επίλυσης στο εργαλείο 

φωνής και η υπόθεση ορίζεται ότι έκλεισε. 

Το(α) ζήτημα(τα) του πελάτη 

δεν έχουν επιλυθεί. 

 Δημιουργία ενός επιπλέον σχεδίου για 

τη διευθέτηση των σχολίων του πελάτη. 

 Απαιτείται έγκριση του σχεδίου από τη 

διοίκηση. 

 Εκτέλεση του σχεδίου. 

 Αναφορά της προόδου και της επίλυσης 

στο εργαλείο φωνής και η υπόθεση 

ορίζεται ότι έκλεισε. 

Τα έγγραφα των Φύλλων 

Παραπόνων του πελάτη 

επαναλαμβάνουν ζητήματα που 

δε μπορούν να επιλυθούν σε 

τοπικό επίπεδο. 

Ακολουθείται η διαδικασία κλιμάκωσης 

του NPS και το ζήτημα κλιμακώνεται σε 

ανώτερο επίπεδο. 

 

3Β Για ζητήματα δυσφημιστών όπου ο πελάτης είναι άγνωστος (Ανώνυμος): 

 Επανεξέταση των σχολίων των πελατών για τυχόν πρακτικές πληροφορίες. 

 Εφόσον ο πελάτης είναι άγνωστος, η άμεση παρακολούθηση δεν δυνατή, 

ωστόσο τα επί λέξει σχόλια μπορεί να αποδειχθούν χρήσιμα στην παροχή 

επιπλέον γνώσεων σε μεγαλύτερα προβλήματα που επηρεάζουν πολλούς 

πελατες. 

 Μοιράζονται οποιεσδήποτε ιδέες / ενέργειες με τις κατάλληλες λειτουργικές 

περιοχές. 

 Αναφορά των δράσεων στο εργαλείο φωνής και η υπόθεση ορίζεται ότι 

έκλεισε. 
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4  Εκτέλεση μηνιαίας επισκόπησης των επιλυθέντων Φύλλων Παραπόνων για 

να επιβεβαιωθεί ότι τα Φύλλα Παραπόνων έχουν διευθετηθεί. 

 Δημιουργία και εκτέλεση σχεδίων για τη διευθέτηση των ζητημάτων των 

πελατών που έχουν κλιμακωθεί από το επίπεδο χώρας / περιοχής. 

o Αναφορά της επίλυσης στο εργαλείο φωνής και η υπόθεση ορίζεται ότι 

έκλεισε. 

o Για επαναλλαμβανόμενα ζητήματα που δε μπορούν να επιλυθούν σε 

επίπεδο περιοχής, ακολουθείται η διαδικασία κλιμάκωσης NPS και το 

ζήτημα κλιμακώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. 

 

Πίνακας 4.3.1: Επίλυση φύλλου παραπόνων NPS (NPS Hot Sheet Resolution) [Πηγή: 

Abbott Diagnostics Division (ADD), 2014]. 

 

Ανάλυση δεδομένων NPS 

Ακολουθώντας τα βήματα στον πίνακα που ακολουθεί, αναλύονται τα δεδομένα NPS 

προκειμένου να προσδιοριστούν θέματα και ευκαιρίες βελτίωσης για να κλιμακωθούν στη 

διαδικασία επανεξέτασης της διοίκησης. 

 

Βήμα Δράση 

1  Ανάλυση δεδομένων NPS χρησιμοποιώντας το σύστημα πιστότητας για τον 

εντοπισμό τάσεων, αξιολόγηση των κατευθύνσεων και βελτίωση των 

ευκαιριών ανά χώρα και περιοχή. 

 Πλήρη μηνιαία και τριμηνιαία έκθεση με την παροχή του πρότυπου υποβολής 

εκθέσεων. 

 Κλιμάκωση θεμάτων και ευκαιριών βελτίωσης στην τοπική διοίκηση. 

2  Ανάλυση δεδομένων NPS χρησιμοποιώντας το σύστημα πιστότητας για τον 

εντοπισμό τάσεων, αξιολόγηση των κατευθύνσεων και βελτίωση των 

ευκαιριών ανά περιοχή. 

 Πλήρη μηνιαία και τριμηνιαία έκθεση με την παροχή του προτύπου υποβολής 

εκθέσεων, κλιμάκωση θεμάτων και ευκαιριών βελτίωσης στην τοπική 

διοίκηση και στον παγκόσμιο διευθυντή του προγράμματος NPS. 
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3  Ανάλυση δεδομένων NPS χρησιμοποιώντας το σύστημα πιστότητας και την 

αξιοποίηση ευκαιριών που εντοπίζονται από τους συντονιστές των περιοχών / 

χωρών για τον προσδιορισμό παγκόσμιων θεμάτων και ευκαιριών βελτίωσης. 

 Κλιμάκωση σχετικών ευκαιριών σε κατάλληλες λειτουργικά περιοχές (π.χ. 

ποιότητα, εξυπηρέτηση, παράδοση) που θα χρησιμοποιηθούν στην τρέχουσα 

διαδικασία λήψης αποφάσεων για βελτιώσεις. 

4  Χρησιμοποίηση σχετικών ευκαιριών ως εισροή πελατών στην τρέχουσα 

διαδικασία λήψης αποφάσεων για τα υφιστάμενα και τα νέα έργα. 

 

Πίνακας 4.3.2: Ανάλυση δεδομένων NPS, [Πηγή: Abbott Diagnostics Division (ADD), 

2014]. 

 

Παράδειγμα Καυτού Φύλλου 

 

Χώρα: Ελλάδα 

Όνομα Πελάτη: ΑΒΓ Γενικό Νοσοκομείο | 1234567 

Όνομα Επαφής: Γιάννης Γιάννη 

Τηλέφωνο Επαφής: +30 1234 567890 

Γραμμή Προϊόντος: Architect i2000sr 

Σειριακός Αριθμός Mηχανήματος: isr07231 

Καυτό φύλλο / Ταυτότητα Φωνής: 1153146 

Τύπος NPS: Συνναλακτικό 

 

Κατάσταση Συναγερμού: Δυσφημιστής 

Επιτρέπεται η ανταπόκριση (follow-up) στον πελάτη: Ναι 

Ο πελάτης έχει ζητήσει να παραμείνει ανώνυμος: Όχι 

 

Σχόλια πελάτη: 

NPS Σκορ: 7 

Ανατροφοδότηση NPS: Δεν ξέρω, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, ίσως τα μηχανήματα 

Αrchitect δεν είναι τόσο άνετα. 
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Ικανοποίηση από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: 6 

Ανατροφοδότηση Εξυπηρέτησης Πελατών: Τίποτα, όλα είναι καλά. Δεν υπάρχει κάτι 

που δε μου αρέσει, είναι αποδεκτό. 

 

Ικανοποίηση από την Τηλεφωνική Υποστήριξη: 8 

Ανατροφοδότηση Τηλεφωνικής Υποστήριξης: Είναι πολύ καλή, ίσως όταν κάνουμε μια 

τεχνική κλήση, θα έπρεπε να ανταποκρίνονται περισσότερο και να στέλνουν άμεσα τον 

τεχνικό. 

 

Ικανοποίηση από το Τμήμα Πωλήσεων: 5 

Ανατροφοδότηση Πωλήσεων: Δεν έχουμε πολύ επαφή μαζί τους, είναι αποδεκτό. 

 

Ικανοποίηση από την Ποιότητα των Προϊόντων: 7 

Ανατροφοδότηση Ποιότητας Προϊόντων: Δεν ξέρω, δεν έχω καμία γνώση για να 

εκφράσω άποψη. 

 

Ικανοποίηση από την Παράδοση: 7 

Ανατροφοδότηση παράδοσης: Δεν ξέρω, είναι πολύ καλή. 

 

Ζήτημα Ποιότητας Προϊόντος: Έχει ειδοποιηθεί η Abbott; Ναι - Άλυτο 

Λεπτομέρειες Ποιότητας: Είχαμε προβλήματα με τον αναλυτή τα οποία δεν έχουν 

επιλυθεί και παρατείνονται. Μας έχουν σχεδόν κάνει να σκεφτόμαστε ότι είμαστε μέρος 

του προβλήματος, ότι το προκαλούμε, όταν δεν το κάνουμε. Ήταν ο αναλυτής. Πρόκειται 

για ένα εν εξελίξει ζήτημα για σχεδόν 5 μήνες. Εργάζονται πάνω σε αυτό. 

 

Επιπρόσθετο ζήτημα Ποιότητας Προϊόντος: Έχει ειδοποιηθεί η Abbott; Δεν απαντήθηκε 

Λεπτομέρειες Ποιότητας: Δεν απαντήθηκε 
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Διαδικασία κλιμάκωσης NPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δημιουργία Φύλλου 

Παραπόνων 

Πρόκειται για 

συγκεκριμένο ζήτημα 

απόδοσης/ποιότητας 

προϊόντος 

Επιλύθηκε;                           

Ο Γενικός Διευθυντής θα 

πρέπεινα ειδοποιηθεί εάν 

κλιμακωθεί σε επίπεδο 

περιοχής 

Κλιμακώνεται στον 

Υπεύθυνο NPS της 

περιοχής και στέλνεται 

αντίγραφο στον 

Παγκόσμιο Διευθυντή NPS 

Επιλύθηκε; 

Κλιμακώνεται 

στον Παγκόσμιο 

Διευθυντή NPS 

Επιλύθηκε; 

Ο Παγκόσμιος Διευθυντής 

NPS κλιμακώνεται για να 

οριστεί Ιδιοκτήτης Παγκόσμιας 

Διαδικασίας 

Πρόκειται για 

συγκεκριμένο ζήτημα 

απόδοσης/ποιότητας 

προϊόντος 

Προώθηση στο τοπικό 

Τμήμα Εξυπηρέτησης 

Πελατών 

Προσδιορίζεται εάν το 

ζήτημα έχει καταγραφεί στο 

παρελθόν, εάν όχι ανοίγεται 

μια νέα αναφορά. 

Τεκμηριώνεται ο 

υπάρχον/νέος αριθμός της 

αναφοράς στο Σύστημα 

Διαχείρισης Παραπόνων 

NPS.  

Κοινοποιείται η 

Ανασκόπηση της 

Διοίκησης της Χώρας ή 

κάποια ισοδύναμη 

Κοινοποιείται η 

Ανασκόπηση της 

Διοίκησης της Χώρας ή 

κάποια ισοδύναμη 

Καταγραφή δράσης 

στο Σύστημα 

Διαχείρισης 

Παραπόνων 

Κλείσιμο του 

κύκλου: Αναφορά 

στον πελάτη 

Ενημέρωση του 

συντονιστή NPS 

της χώρας για την 

επίλυση 

Ενημέρωση του 

επικεφαλή NPS της 

περιοχής για την 

επίλυση 

Όχι 

Ναι 

NPS 

NPS 

NPS 

NPS 

NPS 

NPS 

NPS 

NPS 

Όχι 

Όχι 

Όχι 

NPS 

NPS 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Ναι 
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Παγκόσμια 

Ποιότητα: 

Διευθυντής 

Προγραμμάτων 

Ποιοτικών 

Υποθέσεων 

Παγκόσμια 

Τεχνική 

Υποστήριξη: 

Διευθυντής, 

Προγραμματισμός 

και Εκτέλεση 

Υποστήριξης 

Παγκόσμια 

Παράδοση: 

Αντιπρόεδρος του 

τμήματος 

Παγκόσμιας 

Εφοδιασικής 

Αλυσίδας  

Επίλυση 

Αναφορά 

επίλυσης / 

σχεδίου στον 

Παγκόσμιο 

Διευθυντή του 

Προγράμματος 

NPS 

Εσωτερική 

Διαδικασία 

Όχι 

Σχήμα 4.3.1: Διαδικασία κλιμάκωσης [Πηγή: Abbott Diagnostics Division (ADD), 

2014]. 

 

Εσωτερική 

Διαδικασία 

Εσωτερική 

Διαδικασία 

Επίλυση Επίλυση 
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4.4: Αποτελέσματα ανασκόπησης επιχείρησης: επόμενα βήματα 

 

Επέκταση Αξίας  (Value Expansion) 

Έχοντας βάση τα αποτελέσματα της ανασκόπησης της επιχείρησης, υπάρχουν πολλές 

ενέργειες που μπορούν να ληφθούν για να εξασφαλιστεί ότι η εταιρία εξακολουθεί να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες του πελάτη και να επεκτείνει την αξία της. Καθώς 

ολοκληρώνεται η επιχειρηματική ανασκόπηση, θα υπάρχει μια αίσθηση του πόσο 

ικανοποιημένος είναι ο πελάτης και πως μπορεί αυτό να προχωρήσει. 

 

Αποτελέσματα 

Ανασκόπησης 

Επιχείρησης 

Πολύ Ικανοποιημένος Πελάτης 

Καθαρή Βαθμολογία Πελάτη (NPS): Υποστηρικτής 

Δραστηριότητα Επέκταση Αξίας 

Επέκταση αξίας είναι η ευκαιρία για επέκταση την επιχείρησης, αν 

έχει επιτευχθεί ή ξεπεραστεί ένα ορισμένο επίπεδο προσδοκίων. Με 

άλλα λόγια, εάν η Abbott προσφέρει πάνω και πέρα από ό,τι 

υποσχέθηκε, πώς μπορεί να επεκτείνει τις επιχειρηματικές της σχέσεις 

με τον πελάτη; 

Επόμενα 

Βήματα 

Εκτίμηση Κατάστασης 

 Είναι ο πελάτης ήπια ή εξαιρετικά ευχαριστημένος; 

 Ποια είναι η αξία της ευκαιρίας που προσπαθεί η εταιρία να 

αποκτήσει; Συνάδει με το επίπεδο ικανοποίησης που έχει ο πελάτης; 

Επέκταση Αξίας 

 Αύξηση της χρήσης εξετάσεων (ενοποίηση από ανταγωνιστικές 

πλατφόρμες). 

 Παροχή προληπτικής παρακολούθησης μέσω AbbottLink, αν δεν 

είναι εγκατεστημένο. 

 Προσφορά συμβολαίων ειδικής συντήρησης. 

 Αναθεωρήση προσφερόμενου εξοπλισμού. 

 Απόκτηση των γνώμεων των πελατών. 

 Πώληση εκπαιδευτικών υποδοχών. 
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 Πώληση συμβουλευτικών υπηρεσιών. 

 Αφαίρεση μηχανήματος αν υπολειτουργεί. 

Επιθυμητό 

Αποτέλεσμα 

Αύξηση Επιχείρησης. 

 

Πίνακας 4.4.1: Επέκταση αξίας (Πηγή: Abbott Laboratories, 2013). 

 

Τελειοποίηση  

Η Abbott προσπαθεί όχι μόνο να ανταποκριθεί αλλά να υπερβεί των προσδοκιών των 

πελατών. Σε περίπτωση που υπάρχουν ευκαιρίες για βελτίωση, η Abbott εξετάζει τρόπους 

να βελτιώσει τις διαδικασίες των πελατών, τις λύσεις ή τα Key Performance Indicators 

(KPI) για να διασφαλίσει ότι εξυπηρετεί καλύτερα τους πελάτες της. Εάν ο πελάτης είναι 

ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα της ανασκόπησης της επιχείρησης, η επόμενη 

επιχειρηματική ανασκόπηση μπορεί να συζητηθεί ή να προγραμματιστεί. 

 

Αποτελέσματα 

Ανασκόπησης 

Επιχείρησης 

Πελάτης ούτε ικανοποιημένος ούτε δυσαρεστημένος 

Καθαρή Βαθμολογία Πελάτη (NPS): Παθητικός 

Δραστηριότητα Τελειοποίηση 

Η τελειοποίηση αναλαμβάνει δράση για να εξασφαλίσει ότι υπάρχει 

ένα σχέδιο για να αυξήσει την αναμενόμενη απόδοση των KPI. 

Επόμενα 

Βήματα 

Εκτίμηση Κατάστασης 

 Υπάρχουν KPIs ή στοιχεία επιχειρηματικής ανασκόπησης που πρέπει 

να διερευνηθούν σε βάθος; 

 Έχουν υπάρξει αλλαγές που θα απαιτούν προσαρμογή των KPI; 

Τελειοποίηση (αν χρειάζεται) 

Επιχειρησιακά 

 Ο σύμβουλος ροής εργασίας της Abbott και ο εκπρόσωπος του 

εργαστηρίου θα διερευνήσουν την αιτία και θα προετοιμαστεί ένα 

σχέδιο διορθωτικών ενεργειών. 

 Η Abbott και ο πελάτης θα συμφωνήσουν για το σχέδιο διορθωτικών 

ενεργειών. 
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 Η διαχείριση πελατών θα εφαρμόσει διορθωτικά μέτρα. 

 Η συλλογή δεδομένων ανταπόκρισης θα προκύψει μετά την πλήρη 

εφαρμογή των διορθωτικών ενεργειών. 

Εξυπηρέτηση 

 Ο αντιπρόσωπος εξυπηρέτησης θα εκτελέσει γενική επιθεώρηση του 

εξοπλισμού. 

 Ο αντιπρόσωπος εξυπηρέτησης, ο ειδικός εφαρμογών ή/και ο ειδικός 

ροής εργασίας θα επισκεφθούν τον πελάτη μαζί και θα ερευνήσουν 

τυχόν ευκαιρίες βελτιστοποίησης. 

 Προχωρημένη εκπαίδευση στο μηχάνημα και αντιμετώπιση 

προβλημάτων. 

Οικονομικά / εταιρική σχέση 

 Ο αντιπρόσωπος πωλήσεων διερευνά και εξακριβώνει την αιτία του 

ζητήματος. 

 Εάν συντρέχει περίπτωση, αναπτύσσεται και εφαρμόζεται ένα σχέδιο 

αντιμετώπισης. 

 Παρακολούθηση της προόδου και παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

σε συμφωνημένη ημερομηνία. 

Επιθυμητό 

Αποτέλεσμα 

Εξασφάλιση ότι η Abbott Diagnostics Division (ADD) και ο πελάτης 

έχουν κάνει σύσκεψη/υπέρβαση των KPI/ στόχων του πελάτη. 

 

Πίνακας 4.4.2: Τελειοποίηση (Πηγή: Abbott Laboratories, 2013). 

 

Αποκατάσταση  

Eάν υπάρχει μια κατάσταση όπου ο πελάτης είναι απολύτως δυσαρεστημένος και η 

τελειοποίηση τακτικής ήταν αναποτελεσματική, μπορεί να υπάρξει ανάγκη για διόρθωση. 

Η αποκατάσταση δείχνει τη δέσμευση και την ευθύνη της Abbott προς τον πελάτη. 

 

Αποτελέσματα 

Ανασκόπησης 

Επιχείρησης 

Πελάτης Δυσαρεστημένος 

Καθαρή Βαθμολογία Πελάτη (NPS): Δυσφημιστής 

Δραστηριότητα Αποκατάσταση 
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Σε μια κατάσταση δυσαρεστημένου πελάτη, η αποκατάσταση είναι η 

ενέργεια που λαμβάνεται ως αποτέλεσμα ανικανοποίησης μιας 

καθορισμένης προσδοκίας. Με άλλα λόγια, εάν η Abbott δεν παραδίδει 

τη δέσμευσή της σωστά, τι θα πρέπει να κάνει για τον πελάτη, για να 

την παραδώσει σωστά; 

Επόμενα 

Βήματα 

Εκτίμηση Κατάστασης 

 Ο πελάτης είναι ήπια ή εξαιρετικά αναστατωμένος; 

 Εάν απαιτείται αποκατάσταση, ποιο είναι το κόστος για την εταιρεία 

να προσφέρει αυτό το επίπεδο αποκατάστασης; Είναι συνεπές με το 

επίπεδο της δυσαρέσκειας που αντιμετωπίζει ο πελάτης; 

Τελειοποίηση (βλ. προηγούμενο) 

 Χρήση της προσέγγισης τελειοποίησης για τη λύση του βασικού 

θέματος. 

Αποκατάσταση (αν χρειάζεται) 

 Προσφορά πρόσθετης εκπαίδευσης. 

 Προσδιορισμός προσαρμοσμένου σχεδίου για την τηλεφωνική 

υποστήριξη/αντιμετώπιση. 

 Παροχή ανάλυσης ροής εργασίας. 

 Αναθεώρηση λύσεων ροής εργασίας που βασίζονται στον εξοπλισμό. 

 Προσφορά επιστροφών ή εκπτώσεων στην παροχή υπηρεσιών 

(service). 

 Προσφορά κινήτρων ανάπτυξης (άνευ όγκου). 

 Προσφορά κλιμακωτής βαθμίδας τιμολόγησης (αν το δικαιούτε). 

 Αναβάθμιση στο επόμενο επιπέδο συμφωνίας παροχής υπηρεσιών 

(service). 

 Παροχή πρόσθετων προληπτικών συντηρήσεων. 

 Συντονισμός τακτικών προγραμματισμένων επισκέψεων παροχής 

υπηρεσιών (service). 

 Αναβάθμιση στο υψηλότατο επίπεδο προληπτικής παρακολούθησης. 

 Τοποθέτηση επιπλέον εξοπλισμού μηχανημάτων με μειωμένη τιμή 

(εκτός αν έχουν αυξηθεί οι όγκοι). 
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 Αντικατάσταση εξοπλισμόυ ή τοποθετήση ανανεωμένου 

εξοπλισμού. 

Επιθυμητό 

Αποτέλεσμα 

Διάδοση μιας δύσκολης κατάστασης, έτσι ώστε η Abbott και ο 

πελάτης να μπορέσουν να προχωρήσουν μπροστά. 

 

Πίνακας 4.4.3: Αποκατάσταση (Πηγή: Abbott Laboratories, 2013). 

 

Περίληψη και επόμενα βήματα 

Μια επιχειρηματική ανασκόπηση είναι μια τυποποιημένη διαδικασία που επιτρέπει την 

επικοινωνία με τους πελάτες για τη διασφάλιση μιας θετικής και ευεργετικής σχέσης για τα 

μέρη αμφότερα. Πλέον είναι εξοπλισμένη με ένα τυποποιημένο πρότυπο αναθεώρησης 

επιχειρήσεων μαζί με την καθοδήγηση σχετικά με τους δείκτες απόδοσης που θα 

βοηθήσουν τους πελάτες να είναι μια ισχυρή συμβολή στην επίτευξη των στόχων του 

οργανισμού.  

Αυτό το έγγραφο καθοδήγησης και πρότυπο επιχειρηματικής ανασκόπησης 

αντιπροσωπεύει την 1η φάση μιας παγκόσμιας προσπάθειας τυποποίησης. Η 2η φάση θα 

αποτελείται από την υποδομή Τμήματος Πληροφορικής που θα διευκολύνει τα δεδομένα 

KPI που αντλήθηκαν από τις διάφορες πηγές δεδομένων. Ο απώτερος στόχος είναι η 

δημιουργία μιας τυποποιημένης, αυτοματοποιημένης και ευέλικτης υποδομής που να 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί παγκοσμίως για την παροχή πολύτιμων μετρήσεων από τους 

πελάτες. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

5.1: Συγκέντρωση πρωτογενών στοιχείων – Δείγμα 

 

Για την έρευνα επιλέχθηκε τυχαίο δείγμα ατόμων στη Βόρεια Ελλάδα. Η μέθοδος που 

ακολουθήθηκε για τη συλλογή των στοιχείων ήταν μέσω του προτύπου ερωτηματολογίου 

NPS. Το δείγμα θεωρείτε αξιόπιστο και αμερόληπτο. Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 

αυτών παρουσιάζονται παρακάτω. Σχετικά με το φύλο παρατηρείται ένα προβάδισμα των 
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γυναικών σε σχέση με τους άντρες. Πιο συγκεκριμένα το 58,1% των απαντήσεων που 

λάβαμε ήταν από γυναίκες, ενώ το 41,9% ήταν από άντρες. 

 

 

Διάγραμμα 5.1.1: Φύλο δείγματος. 

 

Ηλικιακά το μεγαλύτερο ποσοστό 47,1% των ερωτηθέντων είναι μεταξύ 36 και 45 ετών 

ενώ με μικρή διαφορά ακολουθεί το 43,9% του δείγματος που είναι άνω των 46 ετών. 

Αξίζει επίσης να αναφερθεί το γεγονός ότι μόλις το 9% των ερωτηθέντων ήταν μεταξύ 25 

και 35 ετών πράγμα λιγάκι δυσοίωνο για τους νέους που θα ήθελαν να ακολουθήσουν μια 

ανάλογη καριέρα στο χώρο της Υγείας. Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί πως είθισται οι 

θέσεις των χειριστών μηχανημάτων να στελεχώνονται από άτομα μεγαλύτερης ηλικίας με 

περισσότερη εργασιακή εμπειρία, καθώς οι συγκεκριμένες θέσεις απαιτούν μεγάλη 

υπευθυνότητα. Για το συγκεκριμένο παράδειγμα θα πρέπει φυσικά να αναφέρουμε πως 

παρόμοια είναι η κατάσταση και με άλλες θέσεις όπως οι προϊσταμένοι τμημάτων, οι 

διευθυντές εργαστηρίων και κλινικών που αποτέλεσαν το υπό εξέταση ερευνητικό μας 

δείγμα, που όπως είναι εύκολα κατανοητό στελεχώνονται συνήθως από άτομα 

μεγαλύτερης ηλικίας. 

  

58,1% 

41,9% 

Φύλο 

Γυναίκες 122 

Άνδρες 88 
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Γράφημα 5.1.1: Ηλικίες δείγματος. 

 

Τέλος το προφίλ των ερωτηθέντων ολοκληρώνεται με την οικογενειακή τους κατάσταση. 

Οι απαντήσεις δείχνουν ένα ξεκάθαρο προβάδισμα των έγγαμων με ποσοστό 56,2% σε 

σχέση με το 29% των άγαμων που αν κρίνουμε και πάλι βάσει ηλικιακών κριτηρίων είναι 

κάτι απολύτως φυσιολογικό. Αναμενόμενο ίσως να μπορούσε να χαρακτηριστεί, το 

ποσοστό του 12% των διαζευγμένων στο γενικό σύνολο των 210 ατόμων. Φυσικά από το 

σύνολο δε λείπει και ένα ποσοστό 2,8% το οποίο διατελεί εν χηρεία. 

 

 

Γράφημα 5.1.2: Οικογενειακή Κατάσταση δείγματος. 
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Όπως αναφέραμε τα άτομα που ερωτήθηκαν είναι από Διευθυντές Εργαστηρίων και 

προϊσταμένους τμημάτων μέχρι τα άτομα που επηρεάζουν αποφάσεις και τους τελικούς 

χρήστες των μηχανημάτων, με σκοπό την εύρεση του τελικού λήπτη αποφάσεων (decision 

maker). Για παράδειγμα αν όλοι οι παραπάνω τάσσονται υπέρ της εταιρίας, είναι εύκολο 

να αποφασιστεί η τελική απόφαση. Αν όμως υπάρχουν διαφορετικές απόψεις ανάμεσα σε 

όλους αυτούς τότε η τελική απόφαση δεν είναι τόσο εύκολη να αποφασιστεί και η εταιρία 

θα ήθελε να γνωρίζει σε ποια πράγματα διαφέρουν οι απόψεις του. Το NPS είναι μια πολύ 

καλή επιλογή για να κρίνει κάποιος αν υπάρχει ομοφωνία μέσα σε ένα εργαστήριο. Για να 

γεμίσει το κενό αυτό θα πρέπει να ερευνήθουν οι λήπτες αποφάσεων. Αυτοί συνήθως είναι 

οι διευθυντές των εργαστηρίων και οι πιο επάνω από αυτούς οι οποίοι κατέχουν τον 

προϋπολογισμό ή την επιρροή σε μεγάλο βαθμό και στο πως αυτός/η χρησιμοποιείται. Εάν 

η αγορά αποφασίζεται από μια ομάδα ανθρώπων, τότε ο λήπτης αποφάσεων είναι ο ηγέτης 

της εν λόγω ομάδας. Οι λήπτες αποφάσεων έχουν λίγο έως καθόλου χρόνο για να 

απαντήσουν σε έρευνες και εάν επιτευχθεί η λήψη των σχολίων τους θα πρέπει να 

πραγματοποιηθούν δράσεις επάνω σε αυτά. 

 

5.2: Ανάλυση αποτελεσμάτων 

 

Αναφορικά με τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήσαμε, αξίζει να 

αναφέρουμε ότι η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ποσοστιαία συγκριτική ανάλυση. 

Συλλέχθηκε λοιπόν μέσω προτύπου ερωτηματολογίου ένα δείγμα συνολικά 210 ατόμων. 

Το δείγμα αναλύθηκε σε έξι επιχειρισιακές περιοχές οι οποίες αποτελούνται από την 

εταιρία γενικά, το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, το τμήμα πωλήσεων, τη διανομή του 

προϊόντος, την ποιότητα του προϊόντος και την τηλεφωνική υποστήριξη. Υπήρχε μία 

ερώτηση πιστότητας (loyalty) που αφορούσε την ίδια καθευτό την εταιρία και πέντε 

ερωτήσεις ικανοποίησης (customer satisfaction). 

Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την πιστότητα των πελατών προς την επιχείρηση. 

 

Ερώτηση πιστότητας (loyalty question) 

Εταιρία 
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Διάγραμμα 5.2.1: Εταιρία. 

 

Αναφορικά με την εταιρία παρατηρείται ένα πολύ υψηλό ποσοστό πιστότητας πελατών 

σύμφωνα με το NPS καθώς οι υποστηρικτές της αγγίζουν σχεδόν το 87%. Αναφορικά με 

το 11% των παθητικών της πελατών η εταιρία θα πρέπει να επικοινωνήσει μαζί τους, να 

καταλάβει τα τυχόν προβλήματά τους και να τα επιλύσει για να καταφέρουν και αυτοί 

μελλοντικά να ενταχθούν στην ομάδα των υποστηρικτών. Το 2% των δυσφημιστών δε θα 

πρέπει να υποτιμηθεί αλλά θα πρέπει να προβληματίσει σημαντικά την εταιρία και να 

προβεί σε ανάλογες τακτικές ή και στρατηγικές ενέργειες για την ανατροπή της 

υπάρχουσας κατάστασης και την μελλοντική τοποθέτηση αυτών στους υποστηρικτές. 

Αξίζει να αναφερθεί πως η συγκεκριμένη ερώτηση απαντήθηκε από όλους τους 

ερωτώμενους. 

Σύμφωνα με τη θεωρία το NPS Score υπολογίζεται αν από το ποσοστό των υποστηρικτών 

αφαιρέσουμε το ποσοστό των δυσφημιστών. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε: 86,67% 

- 1,90% = 84,77%. Σύμφωνα και πάλι με τη θεωρία για να θεωρείται μία εταιρία ότι έχει 

καλό ποσοστό πιστότητας πελατών θα πρέπει να επιτύχει ένα NPS Score > 70% πράγμα 

που φαίνεται να ισχύει για την Abbott εφόσον 84,77% > 70%. Ακόμα και στην περίπτωση 

που αποφασίσουμε να υπολογίσουμε το NPS Score λίγο διαφορετικά και αντί να 

αφαιρέσουμε μόνο το ποσοστό των δυσφημιστών, αφαιρέσουμε το ποσοστό των 

διαφορετικών απαντήσεων θα έχουμε: 86,67% - 1,90% - 11,43% = 73,34%. 

Παρατηρώντας και πάλι ότι η εταιρία σκοράρει πολύ ψηλά σε θέματα πιστότητα πελατών. 

Πράγμα που σημαίνει ότι πολύ μεγάλο ποσοστό των πελατών της είναι απόλυτα 

86,67 

11,43 

1,90 

NPS Score: 84,77% 

Υποστηρικτές 182 
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ευχαριστημένο από την εταιρία και θα τη σύστηνε και σε άλλους μη διστάζοντας να 

προβάλουν τη φήμη και την εμπειρία τους και αυτό το διακυνδυνεύουν μόνο όσοι πελάτες 

είναι έντονα πιστοί. 

 

Ερωτήσεις ικανοποίησης (customer satisfaction questions) 

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών 

 

Διάγραμμα 5.2.2: Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. 

 

Το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών θα μπορούσε να αναφερθεί ότι αποτελεί τη ναυαρχίδα 

των τμημάτων για την εταιρία όσον αφορά τη δημιουργία πιστότητας για τους πελάτες. Το 

92% δε μπορεί να θεωρηθεί καθόλου τυχαίο και στην ουσία αποτυπώνει την επίπονη 

προσπάθεια που καταβάλεται από τους ανθρώπους του συγκεκριμένου τμήματος για την 

ικανοποίηση των αναγκών των πελατών. Χωρίς αυτό να εφησυχάζει την εταιρία θα πρέπει 

να ασχοληθεί σοβαρά με το υπόλοιπο 6% των παθητικών και να βρει λύσεις για τα 

προβλήματα τους. Όσον αφορά το υπόλοιπο 1% των δυσφημιστών θα πρέπει να 

κατανοήσει τι ήταν αυτό που πραγματικά τους ενόχλησε για να καταφέρει να το διορθώσει 

και να αποκτήσουν την ίδια γνώμη με τους περισσότερους πελάτες της. Σημαντικό είναι 

επίσης πως η συγκεκριμένη ερώτηση απαντήθηκε από όλους τους ερωτώμενους. 

Υπολογίζοντας το NPS Score για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών έχουμε: 92,38% - 

1,43% = 90,95% > 70%. Παρατηρούμε πόσο σημαντικός πυλώνας για την εταιρία είναι το 

συγκεκριμένο τμήμα το οποίο επιτυγχάνει υψηλότατα ποσοστά ικανοποίησης πελατών. 

Ακόμα και στην περίπτωση που αποφασίσουμε να αφαιρέσουμε από το ποσοστό των 

92,38% 

6,19% 
1,43% 

NPS Score: 90,95%  

Υποστηρικτές 194 
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υποστηρικτών το ποσοστό των υπολοίπων απαντήσεων θα λάβουμε τα εξής: 92,38% - 

1,43% - 6,19% = 84,76% > 70%. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να πούμε 

πως απέχει πολύ από το 70% που θεωρείται άτυπα ως ένα καλό ποσοστό.  

 

Τμήμα Πωλήσεων 

 

Διάγραμμα 5.2.3: Τμήμα πωλήσεων. 

 

Όσον αφορά το τμήμα πωλήσεων παρατηρείται και πάλι μια μεγάλη τάση υποστηρικτών 

της τάξεως του 79% όμως σημαντικό κομμάτι της πίτας αποτελεί σχεδόν το 16% του 

δείγματος που δεν εξέφρασε καμία απολύτως άποψη για το συγκεκριμένο τμήμα. Αν το 

ποσοστό αυτό προστίθονταν στο ποσοστό των υποστηρικτών θα ήταν κάτι πολύ ευχαριστό 

για την εταιρία. Σε περίπτωση όμως που το ποσοστό αυτό προστίθονταν οπουδήποτε αλλού 

το γεγονός αυτό θα γεννούσε πολλές απορίες και ερωτήματα. Για το λόγο αυτό κρίνεται 

σκόπιμο από πλευράς της εταιρίας να εξερευνήσει τους λόγους και τις αιτίες που ένα τόσο 

σημαντικό ποσοστό δεν έδωσε απάντηση, για να καταφέρει να αποτρέψει διάφορες 

δυσμενής συνθήκες και να να τους εντάξει επιτυχώς στο ποσοστό των υποστηρικτών. 

Ενδιαφέρον αποτελεί το σχεδόν 0% των δυσφημιστών που όμως και εκεί θα πρέπει η 

εταιρία να δώσει μεγάλη έμφαση για να αποτραπεί εντελώς η παρουσία τους και φυσικά το 

σχεδόν 5% των παθητικών που ίσως είναι ενοχλημένοι για κάποιο λόγο και πιθανόν οι 

πωλητές να μη έχουν αντιληφθεί πρόωρα την ύπαρξή του. 

Αναφορικά με το τμήμα πωλήσεων έχουμε NPS Score: 79,05% - 0,48% = 78,57% το 

οποίο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα υψηλό ποσοστό δεν γνωρίζει όμως την αιγλή 

79,05% 

4,76% 

0,48% 

15,71% 

NPS Score: 78,57% 
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που γνωρίζουν τόσο η εταιρία όσο και το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών με τα υψηλά 

ποσοστά βαθμολογίας. Αν τώρα αποφασίσουμε να αφαιρέσουμε και το σύνολο των 

απαντήσεων τα πράγματα θα λέγαμε ότι αλλάζουν άλλα όχι και σε πάρα πολύ σημαντικό 

βαθμό καθώς θα έχουμε: 79,05% - 0,48% - 4,76% = 73,81% > 70%. Καθοριστικό 

παράγοντα για την εταιρία θα πρέπει να αποτελέσει το πλήθος των ερωτηθέμενων που δεν 

απαντήσανε καθόλου καθώς το ποσοστό τους είναι ιδιαίτερα σημαντικό και θα μπορούσε 

να επηρεάσει τα αποτελέσματά μας σε ικανοποιητικό βαθμό. 

 

Διανομή Προϊόντος 

 

Διάγραμμα 5.2.4: Διανομή προϊόντος. 

 

Η διανομή του προϊόντος δείχνει να αποτελεί ένα σημαντικό θέμα για την εταιρία. Το 

σχεδόν 59% των υποστηρικτών δε φαντάζει σε καμία περίπτωση να ακολουθεί τα ποσοστά 

υποστηρικτών των υπολοίπων τμημάτων και αποτελεί μια ξεκάθαρη εικόνα ότι σε αυτόν 

τον τομέα η εταιρία υστερεί και θα πρέπει να προβεί σε δραστικές ενέργειες. Αναμενόμενο 

θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και το 3% των δυσφημιστών το υψηλότερο από κάθε άλλο 

τμήμα. Τα προβλήματα αυτά πηγάζουν κυρίως επείδη οι αποθήκες βρίσκονται σε ορισμένα 

σημεία παγκοσμιώς και τα προϊόντα διαθέτουν σχετικά μικρή ημερομηνία λήξεως, πράγμα 

που σημαίνει ότι δε μπορούν να αποθηκευθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η εταιρία 

διαθέτει ένα τεραστίου όγκου σύστημα διανομής παγκοσμίως που όμως για λόγους 

κόστους δεν επιλέγονται πάντοτε οι γρηγορότερες μετακινήσεις, για παράδειγμα με 

αεροπλάνο. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι σε αρκετές περιπτώσεις τα προϊόντα να 

58,57% 
11,90% 

3,33% 

26,20% 

NPS Score: 55,24% 

Υποστηρικτές 123 
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καθυστερούν να φθάσουν στον πελάτη και φυσικά αυτό γνωρίζει τις ανάλογες συνέπειες. 

Το σχεδόν 12% των παθητικών δείχνει ότι απλά υπομένουν αυτή την κατάσταση. 

Αναμενόμενο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και το το υψηλό ποσοστό της τάξεως του 

26% των ερωτηθέμενων που δεν απάντησαν καθόλου. 

Όσον αφορά το βαθμό ικανοποίησης των πελατών βασισμένοι στο NPS Score, θα 

μπορούσαμε να πούμε πως το συγκεκριμένο τμήμα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα 

καθώς: 58,57% - 3,33% = 55,24% < 70%. Παρουσιάζεται ξεκάθαρα η διαφορά του από τα 

άλλα τμήματα. Η εταιρία θα πρέπει να το λάβει σοβαρά υπ όψιν της και να προβεί σε 

δραστικά μέτρα. Αν πάλι αποφασίσουμε να αφαιρέσουμε το σύνολο των απαντήσεων 

βλέπουμε πως τα πράγματα πέρνουν άλλη τροπή και για πρώτη φορά η εταιρία βρίσκεται 

κάτω από το κατώφλι του 50% στην ικανοποίηση των πελατών της. Πιο συγκεκριμένα 

58,57% - 3,33% - 11,90% = 43,34%.  

 

Ποιότητα Προϊόντος 

 

Διάγραμμα 5.2.5: Ποιότητα προϊόντος. 

 

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για την εταιρία, η ποιότητα αποτυπώνεται στο 

παραπάνω διάγραμμα. Το πιο εντυπωσιακό κομμάτι αποτελεί η παντελής έλειψη 

δυσφημιστών πράγμα που σημαίνει ότι η ποιότητα είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζεται από 

όλους τους πελάτες. Το 82% των υποστηρικτών αποτελεί ένα πολύ καλό ποσοστό για την 

εταιρία, θα πρέπει όμως σίγουρα να το ανεβάσει σε υψηλότερα επίπεδα. Το σχεδόν 17% 

των παθητικών είναι απόρροια πολλές φορές των προϊόντων που καθυστέρησαν να 

82,38% 

16,67% 

0,95% 

NPS Score: 82,38%  
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παραλάβουν τα οποία λήγουν σε σύντομο χρονικό διάστημα και συνήθως δεν 

προλαβαίνουν να τα χρησιμοποιήσουν πλήρως. Επίσης προβλήματα σε μικρότερα 

διαγνωστικά εργαστήρια αποτελούν οι μεγάλες συσκευασίες που διαθέτει η εταιρία. Λόγω 

μικρότερου όγκου δουλειάς τα εργαστήρια θα θέλανε μικρότερες συσκευασίες, οι οποίες 

όμως δεν παράγονται από την εταιρία. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το 1% του 

δείγματος δεν απάντησε καθόλου σε αυτή την ερώτηση. Η εταιρία σίγουρα θα πρέπει να το 

ερευνήσει. 

Για την ποιότητα του προϊόντος παρουσιάζεται μια καλύτερη κατάσταση και οι 

περισσότεροι πελάτες φαίνεται να είναι ικανοποιημένοι από την εταιρία. Για πρώτη φορά 

δε λάβαμε βαθμολογία κάτω του 6 πράγμα που σημαίνει πως δεν υπάρχουν καθόλου 

δυσφημιστές. Επομένως το NPS Score είναι το σύνολο των υποστηρικτών δηλαδή 82,38% 

>70%. Συνεχίζοντας την παράδοση και αφαιρώντας το ποσοστό των υπολοίπων 

απαντήσεων βλέπουμε ότι: 82,38% - 16,67% = 65,71% < 70%. Σε αυτή την περίπτωση 

καταλαβαίνουμε πως το ποσοστό 16,67% των παθητικών δεν είναι καθόλου μικρό όπως 

φαίνεται εξ αρχής και πόσο πολύ μπορεί να μας επηρεάσει τη βαθμολογία μας. Για το λόγο 

αυτό προτρέπουμε την εταιρία να ρίξει το βάρος της και να ασχοληθεί και με τα 

προβλήματα των παθητικών και να μην εφυσηχαστεί με την απουσία των δυσφημιστών. 

 

Τηλεφωνική Υποστήριξη 

 

Διάγραμμα 5.2.6: Τηλεφωνική υποστήριξη. 
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Όσον αφορά την τηλεφωνική υποστήριξη παρατηρείται ότι σχεδόν το 85% δηλώνουν 

υποστηρικτές, πράγμα πολύ καλό για την εταιρία. Εντύπωση προκαλεί το 2% των 

δυσφημιστών που συνήθως δεν αρκούνται στην τηλεφωνική επικοινωνία και επιθυμούν σε 

πιο τακτική βάση επισκέψεις από υπευθύνους εξυπηρέτησης πελατών στο εργαστήριο του 

πελάτη για μια γενικότερη επίβλεψη του εξοπλισμού και επίλυση οποιωνδήποτε αποριών. 

Πιθανή επίσης αιτία θα μπορούσε να αποτελέσει κάποια προσωρινή καθυστέρηση στην 

υποστήριξη των πελατών όταν όλες οι τηλεφωνικές γραμμές είναι κατειλημένες ή όταν δεν 

υπάρχει κάποιος διαθέσιμος εκπρόσωπος. Εκτιμάται ότι το 10% που δηλώνουν παθητικοί 

μπορεί πιθανόν να είναι λίγο απογοητευμένοι από την υποστήριξη, κατανοούν όμως 

ορισμένες φορές την έλλειψη χρόνου και προσωπικού που η εταιρία ίσως αντιμετωπίζει. 

Πράγμα για το οποίο η εταιρία θα πρέπει να σπεύσει για να δώσει λύση. Τέλος υπάρχει και 

ένα 3% που για άγνωστους λόγους θεν ήθελε να απαντήσει. 

Υπολογίζοντας τώρα το NPS Score έχουμε: 84,77% - 1,90% = 82,87%. Πράγμα που 

σημαίνει υψηλή ικανοποίηση πελατών και για την τηλεφωνική υποστήριξη της εταιρίας. 

Παρά το σημαντικό ποσοστό των παθητικών παρατηρούμε ότι ακόμα και αν τους 

αφαιρέσουμε από τη βαθμολογία, η ικανοποίηση των πελατών παραμένει και πάλι σε 

υψηλά επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα: 84,77% - 1,90% - 10,00% = 72,87% > 70%. 

 

5.3: Συμπεράσματα 

 

Συμπερασματικά λοιπόν με τον ιατροτεχνολογικό κλάδο αξίζει να αναφέρουμε ότι 

καταλαμβάνει σημαντική θέση στον ευρύτερο κλάδο της Υγείας, δραστηριοποιείται ένας 

μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων , προσελκύει ηψηλές επενδύσεις και έχει υψηλά περιθώρια 

κερδοφορίας. 

Όσον αφορά την πιστότητα των πελατών παρακολουθήσαμε ότι περνάει από τέσσερα 

στάδια. Αρχικά είναι η πρώτη εντύπωση όπου ο πελάτης επιβεβαιώνει ότι πληρούνται οι 

απαιτήσεις του σχετικά με τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Έπειτα ακολουθεί η συναισθηματική 

αίσθηση όπου οι καταναλωτές είναι επανειλημένα ικανοποιημένοι από τις αγοραστικές 

τους αποφάσεις. Το τρίτο στάδιο αποτελεί η επιθυμία, δηλαδή η πρόθεση συμπεριφοράς 

που έχουν οι καταναλωτές και δεσμεύονται βαθιά στο να αγοράσουν. Το τελευταίο στάδιο 

οδηγείται από το προϊγούμενο και αφορά την επιθυμία των πελατών για να ξεπεράσουν τα 

εμπόδια για να επιτύχουν μια πραγματική αγοραστική συμπεριφορά. Με τον τρόπο αυτό οι 
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ετειρίες έχοντας πιστούς πελάτες μπορούν να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους. Οι πιστοί 

πελάτες αγοράζουν συχνότερα, δοκιμάζουν νέα προϊόντα, προτείνουν προϊόντα σε άλλους 

και προτείνουν και στην εταιρία. 

Η καθαρή βαθμολογία υποστηρικτή (NPS) δεν είναι ένα ακριβό ερευνητικό και σύνθετο 

στατιστικό μοντέλο. Χρειάζεται μόνο μία ερώτηση προς τους πελάτες: “πόσο πιθανό είναι 

ότι θα συστήνατε την εταιρία σε ένα φίλο ή συνάδελφο;”. Όσο περισσότεροι είναι “οι 

υποστηρικτές” της εταιρίας, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η ανάπτυξή της. Επίσης 

σχετίζεται στενά με την ανάπτυξη των πωλήσεων, το διευρυμένο μερίδιο 

τουχαρτοφυλακίου, την παραγωγικότητα των πωλήσεων, το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, 

τη μεγαλύτερη ένωση των εργαζομένων και την υψηλότερη αποδοτικότητα. Ιδέες 

προερχόμενες από την ανατροφοδότηση των πελατών θα βοηθήσουν μια εταιρία να 

ευθυγραμμίσει τις επενδύσεις με τις προτεραιότηττες των πελατών της, να τοποθετήσει τα 

πιθανά οφέλη και να διαγραμμίσει την καλύτερη πορεία για να φθάσει εκεί. Φέρνοντας τη 

φωνή του πελάτη μέσα στη λήψη αποφάσεων πιέζονται διαφορετικά τμήματα να εντείνουν 

τις συνεργασίες τους και να εισάγουν προϊόντα που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 

πελατών. Επιπλέον οδηγεί σε βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ο στόχος της έρευνας 

της καθαρής βαθμολογίας υποστηρικτή είναι να μετρήσει τη μελλοντική πιστότητα των 

πελατών και ως εκ τούτου να πρόβλέψει την κερδοφορία. 

Τέλος ασχοληθήκαμε με την εταιρία Abbott μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες της αγοράς 

του ιατρικού εργαστηριακού εξοπλισμού και μέσα από μια εμπειρική μελέτη συλλέξαμε 

στοιχεία και πληροφορίες τα οποία επεξεργαστήκαμε και μέσα από αυτά οδηγηθήκαμε σε 

ασφαλή συμπεράσματα. 

Παρατηρήθηκε λοιπόν ότι η εταιρία καταφέρνει επιτυχώς να δημιουργήσει μεγάλο 

ποσοστό πιστότητας στους πελάτες της. Το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών αφουγκράζεται 

τις ανάγκες των πελατών, δίνει λύσεις στα διάφορα προβλήματά τους και μεταφέρει τα 

τυχόν μηνύματα τους εντός της εταιρίας. Το τμήμα πωλήσεων δείχνει να έχει πιάσει τον 

παλμό της αγοράς και φροντίζει να βρίσκεται συνεχώς δίπλα στον πελάτη παρεχοντάς του 

πάντα τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Η διανομή του προϊόντος φαίνεται να υστερεί 

σε σχέση με τις υπόλοιπες μεταβλητές πράγμα που σε γενικές γραμμές θα μπορούσε να 

θεωρηθεί αναμενόμενο, καθώς οι αποθήκες τις εταιρίας βρίσκονται μακριά από τους 

πελάτες και ορισμένες φορές λόγω εξωτερικών παραγόντων μπορεί να υπάρχουν 

καθυστερήσεις στις παραλαβές των εμπορευμάτων τους. Το εντυπωσιακό με την ποιότητα 
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των προϊόντων είναι ότι δεν υπάρχουν καθόλου δυσφημιστές. Η ποιότητα είναι ένας από 

τους σημαντικότερους πυλώνες τις εταιρίας και οι πελάτες φαίνεται αυτό να το 

αναγνωρίζουν. Στην τηλεφωνική υποστήριξη παρατηρούμε εξίσου μεγάλα ποσοστά 

υποστηρικτών παρά τη μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο τμήμα καθότι 

λειτουργεί άτυπα τόσο σαν τμήμα πωλήσεων καθώς ορισμένες φορές μπορεί να λαμβάνει 

παραγκελίες προϊόντων όσο και σαν τμήμα εξυπηρέτησης πελατών κάθως ορισμένες φορές 

μπορεί να επιλύει κάποια τυχόν θέματα του πελάτη. 

 

5.4: Περιορισμοί έρευνας – Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

 

Κατά τη διεξαγωγή της εμπειρικής έρευνας καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια 

προκειµένου τα αποτελέσµατα να είναι έγκυρα και τεκµηριωµένα. Παρά την ύπαρξη 

ποικίλων παραγόντων, κυρίως εξωγενών, θεωρούµε ότι οι ανωτέρω στόχοι επιτεύχθηκαν 

σε ικανοποιητικό βαθµό. Παρ’ όλα αυτα θα πρέπει να αναφερθούν και κάποιοι περιορισμοί 

οι οποίοι δυσχέραιναν τις προσπάθειές μας. Ένας από αυτούς ήταν η χρονική στενότητα 

δεδομένου ότι η έρευνα έπρεπε να διεξαχθεί μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, 

πράγμα που επηρέασε κατά πολύ το βαθμό ανταπόκρισης του δείγματος. Εδώ αξίζει να 

αναφέρουμε ότι η στρωματοποίηση του δείγματος έγινε μόνο σε σχέση με την κατανομή 

του πληθυσμού ανά περιφέρεια, για παράδειγμα τη Βόρεια Ελλάδα και όχι κατά φύλλο ή 

ηλικία. 

Η ηθική στην έρευνα αποτελεί και αυτή ένα σημαντικό περιορισμό. Για να καταφέρουμε 

να συλλέξουμε κάποιες ιδιωτικές πληροφορίες, διατηρήσαμε την ανωνυμία των 

υποκειμένων αποφεύγοντας προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες στις φόρμες συλλογής 

δεδομένων, αντικαθιστώντας τα ονόματα με κωδικούς αριθμούς. Επιπρόσθετα 

περιορίζοντας την πρόσβαση στα δεδομένα από άλλα άτομα καταφέραμε έτσι να 

διατηρήσουμε την εμπιστευτικότητα των πηγών δεδομένων. Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί 

ότι αντιμετωπίσαμε διάφορα προβλήματα προσβασιµότητας τόσο από την εταιρία όσο και 

από τα νοσοκομεία τις κλινικές και τα ιδιωτικά εργαστηρία, τα οποία με δυσκολία 

μεταδίδουν εσωτερικά στοιχεία τους και στα οποία μέσα από την ανάπτυξη διαλόγου και 

συζήτησης καταφέραμε να αντλήσουμε πολλά δεδομένα. 

Στην πραγματικότητα πάντως, κάθε ερευνητική μελέτη περιέχει κάποια ατέλεια. Κάθε 

ερευνητική ερώτηση μπορεί να τεθεί με σχεδόν άπειρους τρόπους. Εξάλλου, στις 
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περισσότερες καταστάσεις, οι καλύτερες μέθοδοι είναι πολυέξοδες και χρονοβόρες. Με 

δεδοµένο λοιπόν τον περιορισµένο χρόνο και τον φόρτο εργασίας θεωρούµε ότι τα 

συµπεράσµατα στα οποία καταλήξαµε είναι επαρκώς αντικειµενικά. 

 

Κατά τις διάρκεια της εργασίας δηµιουργήθηκαν κάποιοι προβληµατισµοί που θα 

µπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για περαιτέρω διερεύνηση στο µέλλον. Θα 

μπορούσαμε λοιπόν να αναφέρουμε ότι η επιλογή του δείγματος, η  εγκυρότητα και η 

αξιοπιστία των εργαλείων συλλογής δεδομένων αποτελούν διάφορα μεθοδολογικά 

ζητήματα που θα μπορούσαν να βελτιωθούν. Ένα ακόμα αντικείµενο βελτίωσης θα 

μπορούσε να αποτελέσει η άντληση πρωτογενών δεδοµένων µέσω δοµηµένων ερωτήσεων, 

η ποσοτικοποίηση των στοιχείων και η εύρεση ποσοτικών συµπερασµάτων. Τα στοιχεία 

που συλλέχθηκαν για τους σκοπούς της παρούσας ανάλυσης θα μπορούσαν να υποβληθούν 

και σε περαιτέρω ανάλυση με συνδυασμούς ανεξάρτητων μεταβλητών. Επιπλέον, θα είχε 

ενδιαφέρον η πραγµατοποίηση μιας επιπλέον έρευνας με σκοπό τη μελέτη των αιτών και 

τον εντοπισµό της συσχέτισης µεταξύ των αποτελεσµάτων. Η έρευνα αυτή θα μπορούσε 

και να εξετάσει ένα μεγαλύτερο όγκο δείγματος και να πραγματοποιησεί μια σύγκριση 

μεταξύ των αποτελεσμάτων. Θα μπορούσε άραγε ένα μεγαλύτερο στατιστικό δείγμα να 

επιφέρει τα ίδια αποτελέσματα; Τέλος κάποια σηµεία προς διερεύνηση τα οποία έχουν 

πολλά περιθώρια βελτίωσης θα μπορούσαν να είναι το πως να ενισχυθεί η 

αντικειµενικότητα και αξιοπιστία του αποτελέσµατος. 
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