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Περίληψη  

 

Με την τεχνολογία και το διαδίκτυο να εξελίσσονται ραγδαία τα τελευταία 

χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο, οι περισσότερες επιχειρήσεις αναζητούν τρόπους με τους 

οποίους θα διατηρήσουν ευχαριστημένους και πιστούς τους ήδη υπάρχοντες πελάτες 

και θα προσεγγίσουν νέους. Αντικειμενικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η 

ανάδειξη των μεθόδων βελτίωσης της εξυπηρέτησης των πελατών μίας επιχείρησης, 

έτσι ώστε να επιτευχθεί η μακροχρόνια αφοσίωσή τους στη μάρκα και σε αυτό 

συμβάλλει καθοριστικά η μελέτη του δείκτη ικανοποίησης της εξυπηρέτησης που 

λαμβάνουν οι πελάτες, ο οποίος ονομάζεται Net Promoter Score (NPS).  

 

Σε πρώτο στάδιο, κρίνεται απαραίτητη η βιβλιογραφική επισκόπηση της 

ανάλυσης των ερευνητικών πτυχών που καλύπτει ο παραπάνω δείκτης, καθώς επίσης 

και η παρουσίαση της ορθής εξυπηρέτησης των πελατών και των τρόπων επίτευξης της 

αφοσίωσής τους. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα διπλωματική 

εργασία βασίζεται στην ποιοτική έρευνα του δείκτη NPS από την εταιρία Vodafone 

Ελλάδος με σκοπό να μελετηθεί η βελτίωση της ποιότητας της εξυπηρέτησης των 

πελατών της εταιρίας και, μέσω των εξαγόμενων αποτελεσμάτων, να εφαρμοστούν οι 

τρόποι ανάπτυξής της και ενίσχυσης της πιστότητας των πελατών της. 

 

 Τα κυριότερα ευρήματα από την έρευνα της προαναφερόμενης μελέτης 

περίπτωσης αποδείχτηκαν η «συν-δημιουργία» με τους πιστούς πελάτες και η συνεχής 

συνεργασία με τους υπαλλήλους της επιχείρησης ώστε να παρέχεται άρτια εμπειρία 

εξυπηρέτησης των πελατών.  
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Εισαγωγή 

 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας, η ψηφιοποίηση και το ελεγχόμενο, πλέον, από τους 

πελάτες διαδίκτυο έχει στρέψει τις περισσότερες από τις επιχειρήσεις σήμερα στην 

πελατοκεντρική προσέγγιση. Πιο συγκεκριμένα, πλήθος εταιριών τοποθετούν σαν 

πρώτη προτεραιότητα την ορθή εξυπηρέτηση των πελατών τους μέσω παροχής 

μοναδικής εμπειρίας, ώστε να πετύχουν τη μακροχρόνια αφοσίωσή τους και στη 

συνέχεια να τους χρησιμοποιήσουν ως ευαγγελιστές της μάρκας με σκοπό την 

απόκτηση νέων πελατών και συνεπώς την ανάπτυξη της εκάστοτε επιχείρησης και της 

κερδοφορίας της. Η πιστότητα των πελατών σήμερα δε βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με 

το παρελθόν. Σύμφωνα με την ερευνητική εταιρία Access Development, το 79% των 

πελατών θα επέλεγε τον ανταγωνισμό σε διάστημα μίας εβδομάδας, ύστερα από μία 

δυσάρεστη εμπειρία εξυπηρέτησης, ενώ το εκτιμώμενο κόστος των πελατών εκείνων 

που στρέφονται σε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις ξεπερνά τα 1,6 τρισεκατομμύρια 

δολάρια (Leinbach-Reyhle, 2016). 

 

Για το λόγο αυτό, χρειάστηκε να δημιουργηθεί και να μελετηθεί ένας δείκτης 

μέτρησης της πελατειακής ικανοποίησης. Τη λύση έδωσε ο Fred Reichheld το 2003 με 

το Net Promoter Score (NPS), μία νέα μέθοδο μέτρησης του πόσο καλά μία επιχείρηση 

αντιμετωπίζει τους ανθρώπους των οποίων επηρεάζει τις ζωές και πόσο καλά 

καταφέρνει να αναπτύξει σχέσεις αφοσίωσης από αυτή την αλληλεπίδραση. Φυσικά, 

κανένας δείκτης ή μέτρηση δεν έχει αξία αν δε χρησιμοποιηθούν εποικοδομητικά από 

κάθε επιχείρηση που τον μελετά τα αποτελέσματα που θα προκύψουν (Net promoter 

system, 2018). 

 

Το κενό που εντοπίζεται και γίνεται προσπάθεια να καλυφθεί μέσω της 

παρούσας διπλωματικής εργασίας έγκειται στους τρόπους στροφής των επιχειρήσεων 

στην παροχή ποιοτικής εξυπηρέτησης στους πελάτες τους μέσα από μοναδικές 

εμπειρίες, γεγονός που δύναται να επιτευχθεί από την καθημερινή μελέτη και 

παρακολούθηση του δείκτη NPS.  

 

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση της μελέτης 

περίπτωσης μίας πολυεθνικής εταιρίας, η οποία αναπτύχθηκε και πέτυχε μέσα από την 
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έρευνα του δείκτη NPS και η απόδειξη της ισχύος του ερευνητικού ερωτήματος «Πώς 

μία επιχείρηση μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα της εξυπηρέτησης των πελατών της 

διατηρώντας τους μακροχρόνια πιστούς και γιατί να μετρήσει το δείκτη NPS με σκοπό 

να το καταφέρει αυτό;». 

  

 Η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για τη σύνταξη της παρούσας μελέτης 

περιλαμβάνει την εκτενή ανάλυση του δείκτη NPS, της έννοιας της εξυπηρέτησης των 

πελατών και τους τρόπους επίτευξης της αφοσίωσής τους, με σκοπό μία επιχείρηση να 

αναπτυχθεί, να αυξήσει τα έσοδά της και να κερδίσει νέους πελάτες και φήμη. Αφορμή 

για τη συγγραφή της συγκεκριμένης μελέτης αποτέλεσε αντίστοιχη που διεξήχθη από 

τους Matthew Dixon, Karen Freeman και Nicholas Toman, η οποία δημοσιεύτηκε στο 

Harvard Business Review τον Ιούλιο και Αύγουστο του 2010 και το άρθρο 

τιτλοφορείται ως “Stop Trying to Delight Your Customers”.  

 

Η μελέτη περίπτωσης αποτελεί την πιο διαδεδομένη μέθοδο επιστημονικής 

έρευνας με ευρύ φάσμα εφαρμογής στις επιστήμες. Χαρακτηρίζεται ως ποιοτική και 

προτιμάται συγκριτικά με τις υπόλοιπες μεθόδους έρευνας (δημοσκόπηση, πείραμα, 

ιστορική αναδρομή ή ανάλυση αρχείων) στις περιπτώσεις εκείνες που ο ερευνητής 

καλείται να απαντήσει σε ερωτήματα του τύπου «πώς» και «γιατί». Η μελέτη 

περίπτωσης εστιάζεται σε ένα σύγχρονο φαινόμενο το οποίο λαμβάνει χώρα μέσα σε 

ένα πραγματικό πλαίσιο και θεωρείται καταλληλότερη όταν τα όρια μεταξύ του γενικού 

πλαισίου και του φαινομένου δεν είναι εμφανή και μέσα από πλήθος πηγών 

συλλέγονται και αναλύονται επιτυχώς τα απαραίτητα δεδομένα (Yin, 2003).  

 

Η θεμελιώδης λογική στην οποία βασίζεται η διεξαγωγή μίας μεμονωμένης 

μελέτης περίπτωσης ταυτίζεται με εκείνη στην οποία στηρίζεται ένα μεμονωμένο 

επιστημονικό πείραμα, οπότε αν δεν επαληθευτεί το ερευνητικό ερώτημα της μελέτης 

περίπτωσης θα εκπονηθεί νέα έρευνα με περισσότερες μελέτες – όπως αντίστοιχα 

συμβαίνει και με τα πειράματα. Ανάλογα με το σκοπό της εκάστοτε έρευνας 

προκύπτουν τρεις διαφορετικοί τύποι της μελέτης περίπτωσης: ο επεξηγηματικός, ο 

ερευνητικός και ο περιγραφικός. Το βασικότερο πλεονέκτημα της μελέτης περίπτωσης 

είναι πως επιτρέπει στον ερευνητή να παρακολουθεί κατευθείαν το φαινόμενο που 

εξετάζει και να έχει άμεση αλληλεπίδραση με αυτό (Yin, 2003).  
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Οι έξι μέθοδοι συλλογής δεδομένων για τη διεξαγωγή μίας μελέτης περίπτωσης 

είναι οι ακόλουθες: οι συνεντεύξεις, η τεκμηρίωση, η άμεση παρατήρηση, η 

συμμετοχική παρατήρηση, τα έγγραφα αρχείων και τα φυσικά αντικείμενα, με τις 

συνεντεύξεις να αποδεικνύονται, σύμφωνα με το Yin (2003), το πολυτιμότερο μέσο 

άντλησης πληροφοριών. Επιπλέον, τα έγγραφα αρχείων καθίστανται με τη σειρά τους 

ιδιαίτερα σημαντική πηγή δεδομένων, εφόσον έχει επιβεβαιωθεί από τον ερευνητή η 

εγκυρότητα και η αξιοπιστία τους. Η άμεση παρατήρηση επιτρέπει την άμεση 

καταγραφή της συμπεριφοράς και συνίσταται στις περιπτώσεις μελέτης στάσεων και 

συμπεριφορών. Τέλος, στη μελέτη περίπτωσης προσδιορίζεται το ερευνητικό ερώτημα, 

πραγματοποιείται εκτενής αναφορά στη βιβλιογραφία σχετικά με το αντικείμενο που 

εξετάζεται, στη συνέχεια αναλύονται οι μέθοδοι συλλογής και επεξεργασίας των 

πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα, αναφέρονται 

πιθανοί περιορισμοί της έρευνας και παρατίθενται προτάσεις για περεταίρω έρευνα 

(Yin, 2003). 

 

Λαμβάνοντας ως βάση το παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο του Yin (2003), η 

μεθοδολογία της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ποιοτική έρευνα μελέτης 

περίπτωσης με επεξηγηματικό χαρακτήρα, έχοντας σκοπό  να απαντηθούν ερωτήσεις 

του τύπου «πώς» και «γιατί» (όπως το ερευνητικό ερώτημα της εργασίας) και να 

επεξηγηθεί η αιτιολογική σχέση μεταξύ αιτίου και αποτελέσματος. Η μέτρηση της 

πελατειακής ικανοποίησης μέσω του δείκτη Net Promoter Score (NPS) αποτελεί 

αδιαμφισβήτητα ένα σύγχρονο φαινόμενο στις επιχειρήσεις, εξαιτίας της 

πελατοκεντρικής προσέγγισης που καλούνται να υιοθετήσουν τα τελευταία χρόνια για 

να κερδίσουν περισσότερους πιστούς πελάτες.  Λόγω της εγκυρότητάς τους σε 

σύγκριση με τις υπόλοιπες μεθόδους (Yin, 2003), στην παρούσα εργασία θα 

χρησιμοποιηθούν οι συνεντεύξεις ανώτερων στελεχών, τα έγγραφα αρχείων και η 

άμεση παρατήρηση ως μέσα συλλογής των δεδομένων. Το πεδίο εφαρμογής της 

μελέτης περίπτωσης είναι η εταιρία τηλεπικοινωνιών Vodafone Ελλάδας και ο 

περιορισμός της έρευνας έγκειται στο γεγονός πως μελετάται μία μεμονωμένη 

περίπτωση. 

 

Τέλος, η δομής της εργασίας οργανώνεται ως εξής: Στο πρώτο κεφάλαιο 

πραγματοποιείται εκτενής βιβλιογραφική ανάλυση του δείκτη NPS με σκοπό να γίνουν 

κατανοητά από το αναγνωστικό κοινό ο τρόπος υπολογισμού, η χρήση, οι κατηγορίες, 
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τα οφέλη και η σύνδεσή του με την ανάπτυξη μιας εταιρίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο 

γίνεται αναφορά στην έννοια της εξυπηρέτησης των πελατών, στη σχέση της με την 

ποιότητα και τη δημιουργία εμπειρίας και στις επιπτώσεις μίας δυσάρεστης 

εξυπηρέτησης. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται η σημασία της αφοσίωσης των 

πελατών για τις επιχειρήσεις σήμερα, αναλύεται η αξία που προκύπτει ύστερα από την 

υιοθέτηση του δείκτη NPS και παρατίθενται οι τρόποι οικοδόμησης της πιστότητας και 

της αύξησης του ποσοστού του NPS ώστε οι επιχειρήσεις να πετύχουν περισσότερο 

αφοσιωμένους πελάτες. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται διεξοδικά η μελέτη 

περίπτωσης της εταιρίας Vodafone, η οποία χρησιμοποιεί το δείκτη NPS με σκοπό να 

βελτιώσει την παρεχόμενη ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών της και αυτό 

τεκμηριώνεται από τις μεθόδους συλλογής δεδομένων της ποιοτικής έρευνας μέσω των 

συνεντεύξεων, της άμεσης παρατήρησης και των έγγραφων αρχείων. Στο τελευταίο 

κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την παρούσα μελέτη 

περίπτωσης, καθώς και προτάσεις για περεταίρω έρευνα. 
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Κεφάλαιο 1: Ο δείκτης Net Promoter Score (NPS) 

 

Ο δείκτης Net Promoter Score (NPS) και η λειτουργία του  

 

Η στροφή των εταιριών προς την πελατοκεντρική προσέγγιση τις τελευταίες 

δεκαετίες έχει δημιουργήσει την ανάγκη για εύρεση ενός αποτελεσματικού τρόπου 

μέτρησης της ικανοποίησης των πελατών από την εξυπηρέτηση που λαμβάνουν, με 

σκοπό την ενίσχυσή της αφοσίωσής τους στη μάρκα. Ο Fred Reichheld (2003), 

συνέταιρος στη συμβουλευτική εταιρία “Bain & Company” που δραστηριοποιείται σε 

παγκόσμιο επίπεδο, δημιούργησε μία νέα μέθοδο μέτρησης του πόσο καλά μία 

επιχείρηση αντιμετωπίζει τους ανθρώπους των οποίων επηρεάζει τις ζωές και πόσο 

καλά καταφέρνει να αναπτύξει σχέσεις πιστότητας από αυτή την αλληλεπίδραση. 

Ονόμασε την παραπάνω μέτρηση ως “Net Promoter Score” ή, για λόγους συντομίας 

όπως χρησιμοποιείται σε πλήθος πολυεθνικών, “NPS”, που προκύπτει από τα αρχικά 

του όρου (Net promoter system, 2018).  

 

Ο Fred Reichheld (2003) μοιράστηκε τη μεθοδολογία του έτσι ώστε ο καθένας 

να μπορεί να την εφαρμόσει. Χιλιάδες καινοτόμες επιχειρήσεις την υιοθέτησαν και με 

την πάροδο του χρόνου την ανέπτυξαν, την επέκτειναν και πέτυχαν σημαντικές 

βελτιώσεις της. Επιπλέον, διεύρυναν τη χρήση του NPS πέρα από τους πελάτες, με 

σκοπό η εφαρμογή του να συμβάλει στην οικοδόμηση της αφοσίωσης και της 

δέσμευσης των εργαζομένων της εκάστοτε εταιρίας. Κατ’ επέκταση, πολλές 

επιχειρήσεις ανακάλυψαν νέες μεθόδους για να διευρύνουν τις επιπτώσεις που 

προκύπτουν από τα αποτελέσματα του δείκτη, όχι μόνο για να μετρήσουν την 

πιστότητα των πελατών αλλά και για να μεταμορφώσουν ριζικά τις ίδιες τις 

επιχειρήσεις (Bain, 2012).  

 

Καθώς οι οργανισμοί ανέπτυξαν και μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους για το NPS, 

ο ίδιος ο δείκτης εξελίχθηκε σε κάτι παραπάνω από ένα είδος μέτρησης. Παρόλο που η 

επιστήμη βρίσκεται ακόμα σε αρχικά επίπεδα, το NPS κατάφερε να υφίσταται σαν ένα 
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σύστημα διαχείρισης – σαν ένας ολοκληρωμένος τρόπος επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. Τα ίδια τα αρχικά του ακρωνυμίου τείνουν να αφορούν περισσότερο 

τον όρο «σύστημα» (“Net Promoter System”) και λιγότερο το «σκορ» ή «αποτέλεσμα» 

(“Net Promoter Score”) (Net promoter system, 2018). 

 

Η σύνδεση μεταξύ της εμπιστοσύνης των πελατών και της αληθινής, βιώσιμης 

και οργανικής ανάπτυξης είναι καλά εδραιωμένη και παρέχει στις επιχειρήσεις ισχυρά 

και μετρήσιμα οικονομικά κίνητρα για την υιοθέτηση του NPS. Σε αντίθεση με τους 

οικονομικούς κανόνες της λογιστικής που ωθούν τις εταιρίες στο «κυνήγι» 

βραχυπρόθεσμων κερδών εις βάρος της αφοσίωσης των πελατών, το NPS απαιτεί και 

εμπνέει ολόκληρο τον οργανισμό να πράξει το σωστό, τόσο για τους πελάτες όσο και 

για τους ίδιους τους υπαλλήλους. Αποτελεί το επιχειρηματικό ισοδύναμο του χρυσού 

κανόνα: «Περιποιήσου τους άλλους όπως εσύ ο ίδιος θα ήθελες να σε περιποιηθούν» 

(Reichheld, 2003). 

 

Κρίνοντας από τις βασικές δηλώσεις αξίας στις περισσότερες ετήσιες αναφορές, 

η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρηματικών ηγετών στοχεύει στην ανάπτυξη της 

εταιρίας τους μέσω εμπλουτισμού της ποιότητας ζωής των πελατών και των 

εργαζομένων της. Το NPS ενδείκνυται ένα πρακτικό πλαίσιο για να υλοποιηθεί η 

προσπάθεια αυτή και λειτουργεί με τον τρόπο που περιγράφεται στο παρακάτω 

διάγραμμα (Διάγραμμα 1) (Net promoter system, 2018). 

 

 

Διάγραμμα 1: Διατήρηση της δέσμευσης της ηγεσίας 
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Η μέτρηση του δείκτη Net Promoter Score (NPS)  

 

Η βασική ερώτηση «Πόσο πιθανό είναι να μας συστήσετε σε κάποιον φίλο ή 

γνωστό;» επιτρέπει στις επιχειρήσεις να μπορούν να παρακολουθήσουν τους 

υποκινητές και τους δυσφημιστές τους, παράγοντας ένα σαφές μέτρο της απόδοσης και 

της ποιότητας ενός οργανισμού μέσα από τα «μάτια» των πελατών του, δηλαδή το NPS. 

Η ανάλυση της εταιρίας “Bain & Company” δείχνει ότι οι δημιουργοί σταθερής αξίας – 

επιχειρήσεις που επιτυγχάνουν μακροπρόθεσμη κερδοφόρα ανάπτυξη – πετυχαίνουν 

δύο φορές υψηλότερους δείκτες NPS από τη μέση εταιρία. Με τον ίδιο τρόπο, οι ηγέτες 

του NPS αναπτύσσονται κατά μέσο όρο περισσότερο από το διπλάσιο του ποσοστού 

των ανταγωνιστών (Reichheld, 2003). 

 

Το σύστημα του NPS βασίζεται στη θεμελιώδη προοπτική ότι οι πελάτες κάθε 

εταιρίας μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες: Οι «υποκινητές» (promoters) είναι 

πιστοί και ενθουσιώδεις και συνεχίζουν να αγοράζουν από μία εταιρία παροτρύνοντας 

τους φίλους τους να κάνουν το ίδιο. Οι «παθητικοί» πελάτες (passives) είναι 

ικανοποιημένοι αλλά όχι ενθουσιώδεις και για αυτό το λόγο μπορούν εύκολα να 

επηρεαστούν και να «χτυπηθούν» από τον ανταγωνισμό. Και, τέλος, οι «δυσφημιστές» 

(detractors) είναι δυσαρεστημένοι πελάτες οι οποίοι έχουν παγιδευτεί σε μία κακή 

σχέση και θα μιλήσουν αρνητικά σε φίλους τους για την εταιρία που έχουν επιλέξει. Η 

κατηγοριοποίηση των πελατών γίνεται με βάση την απάντησή τους στην ερώτηση 

«Πόσο πιθανό είναι να μας συστήσετε σε κάποιον φίλο ή γνωστό;» (Reichheld, 2003). 

 

Ο καλύτερος τρόπος για να μετρηθεί η αποδοτικότητα της μηχανής ανάπτυξης 

μία επιχείρησης είναι από το ποσοστό των υποκινητών να αφαιρεθεί το ποσοστό των 

δυσφημιστών. Αυτή η εξίσωση αποτελεί τον τρόπο υπολογισμού του δείκτη NPS για 

μίας εταιρία, όπως αποτυπώνεται στο παρακάτω διάγραμμα (Διάγραμμα 2) (Net 

promoter system, 2018): 
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Διάγραμμα 2: Υπολογισμός του αποτελέσματος του δείκτη NPS 

 

Η λειτουργία της βαθμολόγησης  

 

 Οι απαντήσεις στην ερώτηση «Πόσο πιθανό είναι να μας συστήσετε σε κάποιον 

φίλο ή γνωστό;» καταγράφονται σε μία απλή κλίμακα από το μηδέν έως το δέκα και 

είναι εύκολα κατανοητή για τους πελάτες. Οι απαντήσεις τους ομαδοποιούνται, με τη 

σειρά τους, σε τρεις κατηγορίες καθεμία από τις οποίες χαρακτηρίζεται από 

διαφορετική συμπεριφορά και, ως εκ τούτου, οικονομική αξία. Πιο συγκεκριμένα (Net 

promoter system, 2018): 

 

 Υποκινητές (βαθμολογία 9 ή 10): Είναι πιστοί και ενθουσιώδεις οπαδοί του 

εμπορικού σήματος και εξυμνούν την εταιρία σε φίλους και συναδέλφους. Είναι 

πολύ πιο πιθανό από τους άλλους να παραμείνουν πελάτες και να αυξάνουν τις 

αγορές τους με την πάροδο του χρόνου. Επιπλέον, αντιπροσωπεύουν 

περισσότερο από το 80% των παραπομπών στις περισσότερες επιχειρήσεις. 

Τέλος, είναι ευχάριστο για τους υπαλλήλους να τους αντιμετωπίζουν. 

 Παθητικοί πελάτες (βαθμολογία 7 ή 8): Η ομάδα αυτή ονομάζεται «παθητικά 

ικανοποιημένη» επειδή είναι ευχαριστημένη για τη δεδομένη χρονική στιγμή. 

Τα ποσοστά επαναγοράς και παραπομπής τους είναι κατά 50% χαμηλότερα από 

αυτά των υποκινητών. Οι παραπομπές τους είναι πιθανότερα λιγότερο 

κατάλληλες και ενθουσιώδεις. Οι περισσότεροι ισχυρίζονται πως αν η 

διαφήμιση του ανταγωνιστή «τραβήξει» τα μάτια τους υπάρχει μεγάλη 

πιθανότητα να αλλάξουν προτίμηση. 

 Δυσφημιστές (βαθμολογία από 0 έως 6): Είναι ξεκάθαρα δυσαρεστημένοι και 

απογοητευμένοι πελάτες αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το 80% της 
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αρνητικής κριτικής από στόμα σε στόμα. Διακρίνονται από υψηλά ποσοστά 

αναταραχών και ανατροπών. Ορισμένοι, μπορεί να φαίνονται επικερδείς και 

αποδοτικοί από λογιστική άποψη, αλλά οι επικρίσεις και οι άσχημες 

συμπεριφορές τους μειώνουν τη φήμη μίας εταιρίας και αποθαρρύνουν τους 

δυνητικούς πελάτες και τους υπαλλήλους που τους διαχειρίζονται.  

 

Το NPS είναι ένας αριθμός που δύναται να συλλέγεται και να παρακολουθείται 

τακτικά, όχι μόνο για μία ολόκληρη εταιρία αλλά και για κάθε εγχείρημα, προϊόν, 

κατάστημα ή ομάδα εξυπηρέτησης πελατών. Ενδείκνυται, επιπρόσθετα, να εφαρμοστεί 

για μετρήσεις σε συγκεκριμένα τμήματα πελατών, γεωγραφικές ή λειτουργικές ομάδες. 

Βοηθά όλους να επικεντρωθούν στο διπλό στόχο κάθε επιχείρησης: να δημιουργηθούν 

περισσότεροι υποκινητές και λιγότεροι δυσφημιστές. Με απλά λόγια, το NPS συνθέτει 

κατά κάποιο τρόπο το ισοζύγιο των πελατών (Net promoter system, 2018). 

 

Το NPS είναι κάτι περισσότερο από μία βαθμολογία. Όσες επιχειρήσεις το 

εφαρμόζουν, ζητούν από τους πελάτες τους τους λόγους για τις αξιολογήσεις τους 

χρησιμοποιώντας μία αδόμητη και ανοιχτή ερώτηση. Αυτό παρέχει τους εργαζόμενους 

σε ολόκληρο τον οργανισμό την ευκαιρία να διαβάζουν καθημερινά σχόλια από τους 

πελάτες με τα δικά τους λόγια. Οι ηγέτες του NPS επεξεργάζονται αυτή την 

ανατροφοδότηση στα λειτουργικά τους συστήματα, χρησιμοποιώντας την τόσο για την 

αντιμετώπιση των ανησυχιών των πελατών όσο και για την εισαγωγή εκείνων των 

καινοτομιών που είναι ικανές να δημιουργήσουν περισσότερους υποκινητές. Τέλος, ο 

κλειστός αυτός βρόγχος λειτουργεί ως καταλυτικό μέσο για τη μακροπρόθεσμη 

βελτίωση των διαδικασιών, των ανθρώπων, των προϊόντων και των τιμών (Reichheld, 

2003). 

 

Τα οφέλη του Net Promoter Score (NPS) σε σύγκριση με άλλους δείκτες μέτρησης 

της πελατειακής ικανοποίησης  

 

 Με την πάροδο των χρόνων, οι επιχειρήσεις έχουν αναπτύξει πολλές 

διαφορετικές μεθόδους μέτρησης των στάσεων και των συμπεριφορών των πελατών 
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τους. Καμία από αυτές τις μεθόδους δεν είναι τέλεια, αλλά αποτελούν προσπάθειες 

συλλογής στοιχείων που μία εταιρία μπορεί να χρησιμοποιήσει με σκοπό να βελτιώσει 

τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. 

 

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι το NPS είναι από τις πιο χρήσιμες και πρακτικές 

μεθόδους μέτρησης της πελατειακής ικανοποίησης εξαιτίας του ότι είναι συγκεκριμένο 

και υφίσταται σαν ένα πλήρες σύστημα. Στα βασικά πλεονεκτήματα του δείκτη 

κατατάσσονται τα παρακάτω (Net promoter system, 2018): 

 

 Απλότητα: Οι έρευνες του NPS συνήθως απαιτούν μόνο δύο ή τρεις ερωτήσεις, 

διατηρώντας χαμηλό το βάρος στον πελάτη. Επιπλέον, η βασική ερώτηση 

πιθανότητας να συστήσει την εκάστοτε εταιρία σε φίλους ή συναδέλφους, 

βαθμολογείται σε μία απλή κλίμακα από το μηδέν έως το δέκα. Δεν υπάρχουν 

περίπλοκοι δείκτες ή συντελεστές συσχέτισης. Το  NPS είναι ένας μοναδικός 

αριθμός ο οποίος μπορεί να παρακολουθηθεί τόσο εβδομαδιαία όσο και σε 

μηνιαία βάση – ακριβώς όπως το καθαρό κέρδος. Όπως συμβαίνει και με τα 

καθαρά κέρδη, οι βαθμολογίες NPS ενός οργανισμού δύνανται να 

κατανεμηθούν ανάλογα με τις επιθυμίες του – για παράδειγμα ανά 

επιχειρηματική γραμμή, ανά κατάστημα, ανά προϊόν, ακόμα και ανά 

μεμονωμένο εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης πελατών. 

 Ευκολία στη χρήση: Μία εταιρία μπορεί να διεξάγει έρευνες NPS μέσω 

τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διαδικτύου – με όποιο μέσο από τα 

τρία διασφαλίζει καλύτερα ποσοστά απόκρισης και, φυσικά, χρήσιμα δεδομένα. 

Τα αποτελέσματα συλλέγονται και δημοσιεύονται γρήγορα, ώστε οι άνθρωποι 

να ενημερώνονται εγκαίρως για τις θετικές ή αρνητικές επιδράσεις των 

επιδόσεών τους από την οπτική των πελατών. Επιπρόσθετα, τα σχόλια των 

βαθμολογιών κοινοποιούνται ενημερωμένα σε  πολύ τακτά χρονικά διαστήματα 

τόσο στους υπαλλήλους όσο και στα ανώτερα επίπεδα διοίκησης. 

 Γρήγορη παρακολούθηση: Οι επαγγελματίες του NPS συνήθως μοιράζονται τα 

σχόλια των πελατών πολύ γρήγορα μετά την παραλαβή τους. Ζητούν σε 

σύντομο χρονικό διάστημα είτε ο ίδιος ο υπάλληλος είτε, αν υπάρχει, το 

αρμόδιο τμήμα να έρθει σε επαφή με κάθε πελάτη ο οποίος έχει δώσει μία 

αρνητική βαθμολογία (είναι δηλαδή ένας δυσφημιστής και έχει σκοράρει 
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μεταξύ μηδέν και έξι), με σκοπό να εντοπίσει τις ανησυχίες αυτού του πελάτη 

και να διορθώσει το πρόβλημα όποτε αυτό είναι δυνατό. Οι άνθρωποι στην 

πρώτη γραμμή και οι υπεύθυνοι των διάφορων ομάδων χρησιμοποιούν τα 

δεδομένα του NPS και τα σχόλια των πελατών για να ενημερώσουν τις 

αποφάσεις που πρόκειται να ληφθούν σχετικά με τροποποιήσεις στις 

διαδικασίες, στα νέα προϊόντα και στις καινοτομίες. 

 Ένας αναπτυσσόμενος «όγκος» εμπειρίας: Χιλιάδες εταιρίες σε πολλούς 

διαφορετικούς κλάδους έχουν αρχίσει να μετρούν την ικανοποίηση των 

πελατών τους μέσω του NPS τα τελευταία χρόνια. Πιο σημαντικό, ένας ολοένα 

και αυξανόμενος αριθμός επιχειρήσεων έχει υιοθετήσει το πλήρες σύστημα του 

NPS. Μεταξύ των πρώτων που το χρησιμοποίησαν βρίσκονται κορυφαίες 

εταιρίες όπως η Apple, η Enterprise Rent-A-Car και η Phillips. Αυτές οι 

επιχειρήσεις έχουν αναπτύξει επιτυχημένα συστήματα που βασίζονται στις 

αρχές του NPS, αλλά είναι προσαρμοσμένα στις δικές του εταιρίες. 

Επιπρόσθετα, αρκετοί επαγγελματίες μοιράζονται τις εμπειρίες και τα 

διδάγματά που άντλησαν σε μέσα όπως είναι το “NPS Loyalty Forum”. 

 Ικανότητα προσαρμογής: Ως μέθοδος ανοιχτής πηγής πληροφοριών – δεν 

απαιτούνται υψηλόμισθοι πωλητές ή «αναλυτές στατιστικών του μαύρου 

κουτιού» - το NPS τίθεται εύκολα σε λειτουργία σε μία μεγάλη ποικιλία 

επιχειρηματικών ρυθμίσεων. Παραδείγματος χάριν, η Apple το χρησιμοποιεί 

στα καταστήματα λιανικής πώλησης, η American Express ύστερα από 

σημαντικές κλήσεις εξυπηρέτησης, η Logitech για να αξιολογήσει τι σκέφτονται 

οι πελάτες για κάθε προϊόν της και η Charles Schwab εφάρμοσε το πλήρες 

σύστημα του NPS επιδιώκοντας μία ανάπτυξη. 

 

Συγκρίνοντας την προβλεπτική δύναμη για επαναγορά και αύξηση του ποσού 

που δαπανάται μέσα από τρεις δείκτες – την πελατειακή ικανοποίηση (Customer 

SATisfaction – CSAT) , το NPS και τη μέτρηση της προσπάθειας που καταβάλλουν οι 

πελάτες για να διεκπεραιώσουν το αίτημά τους (Customer Effort Score – CES) – ο 

δείκτης CSAT αξιολογήθηκε χαμηλά ως ένας «φτωχός» προγνωστικός παράγοντας, το 

NPS αποδείχτηκε ισχυρότερος μετρητής σε επίπεδο εταιρίας και ο δείκτης CES 

ξεπέρασε σε επίδοση τους άλλους δυο. Επειδή, όμως, η μέτρηση της προσπάθειας που 

καταβάλλουν οι πελάτες για να διεκπεραιώσουν κάποιο αίτημά τους εμπεριέχει και την 

αρνητική εμπειρία του κόπου, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα πως το NPS 
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αποδεικνύεται καταλληλότερο σαν δείκτης, καθώς εξετάζει σφαιρικά τη σχέση που 

έχουν οι πελάτες με την εκάστοτε εταιρία (Dixon, Freeman and Toman, 2010) 

(Διάγραμμα 3).  

 

 

Διάγραμμα 3: Η αποτελεσματικότητα του δείκτη NPS σε σύγκριση με τους CSAT και CES 

 

Οι μετρήσεις που σχετίζονται με την πελατειακή ικανοποίηση φέρουν μακρά 

ιστορία και καθεμία έχει τους οπαδούς της. Ωστόσο, θεωρείται πως καμία άλλη 

μέθοδος δεν έχει τόσα πολλά πλεονεκτήματα όπως το NPS (Dixon, Freeman and 

Toman, 2010). 

 

Η σωστή χρήση του δείκτη Net Promoter Score (NPS) από μία επιχείρηση  

 

 Το σύστημα του NPS δίνει τη δυνατότητα συλλογής σημαντικών δεδομένων τα 

οποία αν δε χρησιμοποιηθούν σωστά μπορούν να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη προς 

το δείκτη. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις έχουν εκπαιδευτεί να επεξεργάζονται τις  

πληροφορίες της μέτρησης του NPS με τρόπο ακριβή, αξιόπιστο και λεπτομερή για να 

εξάγουν γρήγορα και σωστά συμπεράσματα σχετικά με τη γνώμη των πελατών τους και 

στη συνέχεια να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες. Η χρήση του συστήματος του 

NPS θα είναι επιτυχημένη για τους οργανισμούς αν εφαρμόσουν ευλαβικά τα 

παρακάτω (Bain, 2012): 
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 Συχνή έρευνα των πελατών της εταιρίας: Πολλές κορυφαίες επιχειρήσεις 

εξετάζουν ένα δείγμα των πελατών τους κάθε εβδομάδα. Σχεδόν όλες οι 

αναφορές κατατίθενται σε εβδομαδιαία ή και μηνιαία βάση. Επιπλέον, οι 

συχνές έρευνες βοηθούν στην καλύτερη παρακολούθηση τυχόν ανεξήγητων 

αλλαγών και επιτρέπουν στην εκάστοτε εταιρία να δοκιμάσει νέες 

προσεγγίσεις. 

 Απαραίτητη η ύπαρξη συνέπειας: Οι διαφορετικές μέθοδοι έρευνας μπορούν να 

παράγουν ριζικά διαφορετικά αποτελέσματα και για αυτό είναι αναγκαίο να 

επιλεχθεί μία μέθοδος που να ακολουθείται και να αποδίδει το μέγιστο. Το NPS 

έχει αποδειχθεί μία τέτοια μέθοδος που μπορεί να υιοθετηθεί από τις 

επιχειρήσεις εξαιτίας του πλήθους των πλεονεκτημάτων της. Η συνέπεια θα 

πρέπει να ισχύσει εξίσου και σε φαινομενικά ασήμαντες αλλαγές, όπως είναι 

για παράδειγμα η αναδιατύπωση των ερωτήσεων της έρευνας. Η οποιαδήποτε 

τροποποίηση τεθεί σε εφαρμογή θα πρέπει πρώτα να εξεταστεί αν επηρεάζει τις 

απαντήσεις. Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί πως όταν οι επιχειρήσεις 

ζητούν φιλοφρονήσεις από τους πελάτες τους, αυτό μπορεί να αυξήσει την 

αίσθηση ευημερίας των πελατών και επιδράει ευεργετικά σαν έκφραση 

ευγνωμοσύνης, σύμφωνα με την ψυχολογία. Οι ερευνητές υποστηρίζουν επίσης 

πως οι εταιρίες θα πρέπει να αντιληφθούν την τεχνική αυτή για να λειτουργήσει 

σωστά ως τρόπο οικοδόμησης σχέσεων και όχι ως μέσο χειραγώγησης. Οι 

πελάτες δε θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εχθροί γιατί δεν είναι, αλλά μέσω 

της κριτικής τους να επιτυγχάνεται ένας ενάρετος κύκλος αμοιβαίας εκτίμησης 

με τους εργαζομένους. Σύμφωνα με μελέτες στις οποίες οι επιχειρήσεις 

ζητούσαν προσεκτικά θετική ανατροφοδότηση από τους πελάτες, σημειώθηκε 

αύξηση του NPS έως και 15% και των προθέσεων αγοράς έως και 25% 

(Andersson, 2017).   

 Παρακολούθηση της συμμετοχής: Τα υψηλότερα ποσοστά ανταπόκρισης 

οδηγούν σε πιο ακριβή αποτελέσματα των ερευνών. Οτιδήποτε λιγότερο από το 

ποσοστό ανταπόκρισης 40% για επιχειρήσεις από καταναλωτές (B2C) και 60% 

για επιχειρήσεις (B2B) είναι μία κόκκινη σημαία. 

 Προσδιορισμός των βασικών ομάδων των πελατών: Ο πιο σημαντικός 

παράγοντας είναι τα υψηλά ποσοστά απόκρισης από τους κύριους πελάτες μίας 

εταιρίας, δηλαδή αυτοί που είναι οι πιο κερδοφόροι και που η επιθυμία είναι να 

εξελιχθούν σε ένθερμους υποστηρικτές. Οι λιανικές τράπεζες, για παράδειγμα, 

θεωρούν χρήσιμο να ερευνήσουν τους πελάτες ανά τομέα, έτσι ώστε οι 
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απαντήσεις των πιο κερδοφόρων να μην «πνιγούν» από εκείνους που είναι μόνο 

οριακά επικερδείς. 

 Αποτροπή της μεροληψίας: Είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν συνθήκες που 

να ενθαρρύνουν τους ερωτώμενους να δίνουν τίμια απαντήσεις, ακόμα και αν 

είναι αρνητικές. Εάν ένας συμμετέχοντας αισθανθεί ντροπιασμένος ή 

φοβισμένος, πιθανώς να αποφύγει την παροχή ανατροφοδότησης που θα 

μπορούσε να βοηθήσει την εταιρία να βελτιωθεί. Επιπρόσθετα, οι επιχειρήσεις 

θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στους εργαζομένους που προσπαθούν 

να παρέμβουν στα αποτελέσματα της έρευνας, ωθώντας τους πελάτες να 

δώσουν θετικές απαντήσεις. 

 Διαχωρισμός των αποτελεσμάτων της έρευνας: Οι επιχειρήσεις δε μετρούν τα 

κέρδη μόνο σε εταιρικό επίπεδο, αλλά τα διασπούν ανά προϊοντική γραμμή, 

γεωγραφική περιοχή και ούτω καθεξής. Οι ανάλυση των αποδόσεων σε 

επιμέρους τμήματα, επιτρέπουν στις αρμόδιες ομάδες να λαμβάνουν καλύτερες 

αποφάσεις και παρουσιάζουν πιο αξιόπιστα αποτελέσματα. Η επιχείρηση Rent-

A-Car, για παράδειγμα, χρησιμοποιεί μία μέτρηση της εμπιστοσύνης των 

πελατών της που ονομάζει ESQi και την εφαρμόζει σε μεμονωμένες τοποθεσίες 

ενοικίασης. Η ιδιαιτερότητα των δεδομένων ενθαρρύνει τους υπαλλήλους να 

ανταποκρίνονται καλύτερα στα σχόλια των πελατών. 

 Δέσμευση του προσωπικού: Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να βρει τον κατάλληλο 

τρόπο να μεταδώσει τη φιλοσοφία της στους υπαλλήλους, εκείνοι με τη σειρά 

τους να κάνουν πράξη τις εταιρικές αξίες με τους πελάτες και τα αποτελέσματα 

να τους δικαιώσουν συλλογικά, κάνοντας περήφανους τους ανθρώπους στην 

πρώτη γραμμή και δίνοντας τους κίνητρο να συνεχίσουν βασισμένοι στην ίδια 

κουλτούρα. 

 Επικύρωση των αποτελεσμάτων της έρευνας: Η συνεχής ανάλυση της 

διατήρησης των πελατών, των αγοραστικών προτύπων και των παραπομπών 

δύναται να επιβεβαιώσει την ακεραιότητα της διαδικασίας της ανάδρασης. Η 

δημιουργία δεσμών μεταξύ των βαθμολογιών του NPS και των 

επιχειρηματικών αποτελεσμάτων υποδεικνύει πως οι αξιολογήσεις είναι 

αξιόπιστες. 

 

Εταιρίες όπως η Schwab, κατανοούν πως δε μετρούν μόνο οι ίδιες οι 

βαθμολογίες των πελατών αλλά οι συμπεριφορές που μπορούν να συμβάλλουν στην 
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ανάπτυξη. Το NPS είναι ένας πολύτιμος δείκτης όταν τα αποτελέσματα αντανακλούν 

με ακρίβεια την ποιότητα των σχέσεων με τους πελάτες. Όταν οι εταιρίες κάνουν αυτά 

τα βήματα για να βεβαιωθούν ότι τα συμπεράσματα είναι αξιόπιστα, τότε και οι 

υπάλληλοι του οργανισμού γνωρίζουν πως μπορούν να εμπιστευτούν αυτή τη μέτρηση. 

Συμπερασματικά, το σύστημα του NPS συνεισφέρει ως ένας ισχυρός τρόπος για να 

οικοδομηθούν και να θεμελιωθούν οι σχέσεις με τους πελάτες που έχουν ως απόρροια 

την ανάπτυξη των εταιριών (Bain, 2012). 

 

Η σχέση του Net Promoter Score (NPS) με την ανάπτυξη μίας επιχείρησης  

 

Η έρευνα της εταιρίας Bain & Company έχει δείξει μία ισχυρή σχέση μεταξύ 

της οργανικής ανάπτυξης και του NPS μίας εταιρίας σε σχέση με τους ανταγωνιστές 

του κλάδου της (Reichheld, 2003).  

 

Για να διαπιστωθεί η συσχέτιση του NPS και της ανάπτυξης, οι ομάδες της Bain 

& Company προσδιόρισαν τους σχετικούς ανταγωνιστές σε μία επιχείρηση και 

μέτρησαν το NPS καθενός χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία και προσέγγιση του 

δείγματος. Αυτές οι βαθμολογίες του NPS συσχετίστηκαν με τις τότε μετρήσεις 

οργανικής ανάπτυξης. Στους περισσότερους κλάδους το NPS εξήγησε περίπου το 20% - 

60% της διακύμανσης των ρυθμών ανάπτυξης μεταξύ των ανταγωνιστών. Κατά μέσο 

όρο, ο ηγέτης του NPS του κλάδου ξεπέρασε τους ανταγωνιστές κατά παράγοντα 

μεγαλύτερο από δύο φορές (Διάγραμμα 4) (Net promoter system, 2018).  

 

 

Διάγραμμα 4: Η σχέση του ηγέτη του NPS ενός κλάδου με την ανάπτυξη 



12 
 

 

 Με άλλα λόγια, το NPS μίας εταιρίας αποτελεί έναν καλό δείκτη της 

μελλοντικής ανάπτυξής της, αλλά η σχέση αυτή είναι ισχυρότερη σε ορισμένους 

κλάδους σε αντίθεση με κάποιες άλλες όταν (Net promoter system, 2018): 

 

 Ο κάθε κλάδος περιλαμβάνει ένα σημαντικό αριθμό παικτών, ώστε οι πελάτες 

να έχουν μία πραγματική επιλογή. 

 Οι επιπτώσεις αλλαγής δικτύου είναι ελάχιστες, οπότε και οι πελάτες 

αποφασίζουν εύκολα να αλλάξουν πάροχο. 

 Η βιομηχανία είναι ώριμη με ευρεία υιοθέτηση και χρήση των διαθέσιμων 

προϊόντων και υπηρεσιών . 

 

Όπου οι παραπάνω συνθήκες δεν υφίστανται, η σχέση του NPS και της 

ανάπτυξης είναι αδύναμη ή ασαφής (Reichheld, 2003). 

 

Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που μπορούν με τη σειρά τους να 

υπονομεύσουν αυτή τη σχέση, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Οι εταιρίες με «βαθιές 

τσέπες» μπορούν να ανοίξουν υπεράριθμα νέα καταστήματα ή να πλημμυρίσουν την 

αγορά με εκπτώσεις ή προσφορές. Οι μονοπωλιακές εταιρίες και αυτές που κυριαρχούν 

στα κανάλια διανομής αυξάνονται μερικές φορές παρά τις αδύναμες αποδόσεις του 

NPS. Επιπρόσθετα, και οι τεχνολογικές ανακαλύψεις μπορούν να δημιουργήσουν κύμα 

ανάπτυξης. Όμως ενώ η πιστότητα των πελατών που αποδεικνύεται από τα υψηλά 

ποσοστά του NPS, δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας που καθορίζει την ανάπτυξη, η 

κερδοφόρα οργανική ανάπτυξη δε μπορεί να διατηρηθεί χωρίς αυτή (Net promoter 

system, 2018). 

 

Υπάρχει μία ακόμα σημαντική προειδοποίηση για τη σύνδεση μεταξύ των 

υψηλών επιδόσεων του NPS και της ανάπτυξης: ένα υψηλό αποτέλεσμα δεν είναι ο 

πραγματικός στόχος και από μόνο του δεν εγγυάται την επιτυχία. Το NPS μετράει 

απλώς την ποιότητα των σχέσεων μίας εταιρίας με τους σημερινούς πελάτες της και 
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όσες χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα αποτελούν απαραίτητη αλλά ανεπαρκή 

προϋπόθεση για κερδοφόρα οργανική ανάπτυξη (Bain, 2012). 

 

Παίρνοντας σαν παράδειγμα την εταιρία HomeBanc Mortgage Corporation, ενώ 

είχε το υψηλότερο NPS μεταξύ των τραπεζών ενυπόθηκων δανείων για εκείνη την 

εποχή, εξακολουθούσε να πέφτει θύμα της κατάρρευσης των υποθηκών το 2007 και 

τελικά οδηγήθηκε στην πτώχευση μαζί με πολλούς από τους ανταγωνιστές της. 

Συνεπώς, μία εταιρία πρέπει να οικοδομήσει μία στρατιά από πιστούς πελάτες, όπως 

έκανε και η HomeBanc, αλλά θα σπαταλήσει τις τεράστιες δυνατότητες που 

δημιουργούν αν δε δύναται να λάβει αποτελεσματικές αποφάσεις αναφορικά με τον 

κίνδυνο, την τιμολόγηση, την καινοτομία, τη διαχείριση του κόστους και οτιδήποτε 

άλλο χρειάζεται για να επιτευχθεί μία βιώσιμη κεδροφόρα ανάπτυξη (Net promoter 

system, 2018). 

 

Η αποτελεσματικότητα του Net Promoter Score (NPS)  

 

 Η μέτρηση του NPS μέσω της ερευνητικής ερώτησης του κατά πόσο θα 

σύστηναν οι πελάτες μία εταιρία σε κάποιον φίλο ή συγγενή καθορίζει τη συνολική 

αίσθηση τους απέναντι σε ένα εμπορικό σήμα (Reichheld, 2003). Τα δεδομένα που 

προκύπτουν αποδεικνύονται αρκετά ισχυρά ώστε η εκάστοτε επιχείρηση να 

προχωρήσει με τις απαραίτητες διορθωτικές στρατηγικές για να αυξήσει την 

πελατειακή ικανοποίηση και, κατ’ επέκταση, την κερδοφορία της. Συνεπώς, αξίζει κάθε 

οργανισμός να υιοθετήσει το σύστημα του NPS για τους εξής λόγους (Hyken, 2016): 

 

 Η επιλογή της μέτρησης δεν είναι τόσο σημαντική σαν νούμερο όσο τη 

θεωρούν. Σπάνια οι εταιρίες πετυχαίνουν ή αποτυγχάνουν βασιζόμενες μόνο σε 

έναν δείκτη που μετρούν και παρακολουθούν. Τα δεδομένα που εξάγονται από 

το NPS συνδέονται με την πιστότητα των πελατών όμως δεν είναι επαρκή. Για 

αυτό το λόγο, οι επαγγελματίες του NPS συμπεριλαμβάνουν και τον παράγοντα 

των σχολίων των πελατών στην έρευνα που διεξάγουν με σκοπό να συνθέσουν 
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και να μελετήσουν σε βάθος τον παλμό των πελατών και μετέπειτα να πράξουν 

αναλόγως με την πλήρη εικόνα που θα έχουν συλλέξει. 

 Το κρισιμότερο σημείο είναι η παρακίνηση για την εφαρμογή βελτιώσεων. Η 

προσοχή της επιχείρησης δε θα πρέπει να εστιάζεται μόνο στη χρήση της 

μέτρησης του NPS για να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα δεδομένα, καθώς δε 

σημαίνει απολύτως τίποτα εάν η εταιρία δεν κάνει κάτι με αυτά. Πιο 

συγκεκριμένα, χρειάζεται να εξαλειφθεί η «εμμονή» του να προστεθεί ένας 

ακόμα δείκτης ή στόχος στο σύστημα ενός οργανισμού και, αντιθέτως, να 

λάβουν χώρα βελτιώσεις που βασίζονται πάνω σε αυτά που δίδαξε το σύστημα 

του NPS. Ο τελικός στόχος φέρει διττή σημασία: να αυξηθούν οι υποκινητές και 

να μειωθούν, ακόμα και να εξαλειφθούν τελείως, οι δυσφημιστές. 

 Οι υποκινητές και οι δυσφημιστές χρήζουν ατομικής προσοχής. Πέρα από τη 

βαθμολογία του NPS, θα πρέπει να γίνει κατανοητό το τι οδήγησε τον κάθε 

πελάτη στην εκάστοτε αξιολόγηση. Για παράδειγμα, τι προκάλεσε έναν 

υποστηρικτή της εταιρίας να δώσει ένα δέκα και τι δυσαρέστησε έναν επικριτή 

και βαθμολόγησε με μηδέν. Ταυτόχρονα, κρίνεται αναγκαία η μελέτη και των 

παθητικών πελατών που βρίσκονται κάπου στη μέση, ώστε με την κατάλληλη 

ώθηση να μετατραπούν σε υποκινητές. Επιπλέον, κάτι που επηρέασε έναν 

υποστηρικτή πελάτη πιθανώς να είναι διαφορετικό από αυτό που οδήγησε έναν 

επικριτή να βαθμολογήσει αρνητικά. Για αυτό το λόγο, οι εταιρίες δε θα πρέπει 

να επικεντρωθούν μόνο στο πως να διορθώσουν τις άσχημες εμπειρίες των 

δυσφημιστών, αλλά να εστιάσουν περισσότερο στις αιτίες που προκάλεσαν τις 

θετικές βαθμολογίες των υποκινητών, χρησιμοποιώντας τις σαν ευκαιρία να 

πετύχουν τη δέσμευση των υπαλλήλων της πρώτης γραμμής μέσω της 

ανάδειξης των καλών πρακτικών. 

 Το NPS αφορά σχέσεις και όχι συναλλαγές. Ζητώντας από τους πελάτες να 

απαντήσουν κατά πόσο θα σύστηναν μία εταιρία,  η απάντηση δεν αφορά μία 

πρόσφατη αλληλεπίδραση αλλά τη συνολική εμπειρία που έχουν λάβει και γι’ 

αυτό θα πρέπει να μελετηθεί σωστά το πότε και σε ποιο κοινό – στόχο θα 

πραγματοποιηθεί η έρευνα του NPS. Παραδείγματος χάριν, αν ένας πελάτης 

υποστηρίζει ένα εμπορικό σήμα αλλά η πιο πρόσφατη εμπειρία από έναν 

εκπρόσωπο της εξυπηρέτησης δεν ήταν άψογη, όπως θα περίμενε, η βαθμολογία 

του NPS ύστερα από τη συγκεκριμένη αλληλεπίδραση πιθανότατα να είναι 

χαμηλότερη από το συνηθισμένο, μην αντικατοπτρίζοντας, όμως, το συνολικό 

συναίσθημα  που πελάτη για την εταιρία αλλά μία άτυχη στιγμή. Συνεπώς, η 
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χρήση του συστήματος του NPS πρέπει να γίνει στο σωστό μέρος, την 

κατάλληλη στιγμή και για το σωστό λόγο. 

 Ο δείκτης του NPS αντιπροσωπεύει ομάδες και όχι άτομα. Η ερώτηση 

αναφέρεται στην πιθανότητα να συστήσει ο εκάστοτε πελάτης μία εταιρία και 

όχι έναν εκπρόσωπο. Παρόλο που το κάθε άτομο μπορεί να επηρεάσει 

προσωπικά τη βαθμολογία του NPS, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να γαλουχήσουν 

κάθε εργαζόμενο στη φιλοσοφία της εταιρίας με σκοπό η εμπειρία που θα λάβει 

ο πελάτης να είναι η ίδια από όλα τα κανάλια και τους υπαλλήλους.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η μέτρηση του NPS αποτελεί μία γρήγορη 

και εύκολη έρευνα ικανοποίησης που διαρκεί περίπου 15 με 20 δευτερόλεπτα, σε 

αντίθεση με αυτές που κρατάνε 15 με 20 λεπτά και αποδεικνύονται ανασταλτικός 

παράγοντας για τον ερωτώμενο εξαιτίας της μεγάλης διάρκειας συμπλήρωσής τους. Οι 

επαγγελματίες του NPS περιλαμβάνουν και παρακολουθούν πέρα από τη βασική 

ερώτηση του κατά πόσο ο πελάτης θα σύστηνε την εταιρία και αυτή που εξετάζει το 

βαθμό ικανοποίησής του πελάτη από τον εκπρόσωπο που τον εξυπηρέτησε, καθώς 

επίσης και τα σχόλια που καθόρισαν την κάθε βαθμολογία. Η συλλογή των παραπάνω 

πληροφοριών θα ωφελήσει σε τεράστιο βαθμό τη στρατηγική ανάπτυξη της 

επιχείρησης και με σύμμαχο της εταιρικής πρότασης αξίας το σύνολο του προσωπικού, 

ολοένα και περισσότεροι πελάτες θα είναι πρόθυμοι να συστήσουν τον οργανισμό 

συμβάλλοντας στην αύξηση της κερδοφορίας του (Hyken, 2016). 

 

Η σύνδεση του Net Promoter Score (NPS) με την «από-στόμα-σε-στόμα» (Word-

of-Mouth: WoM) διαφήμιση και την ενίσχυση της φήμης της εταιρίας  

 

 Με τις τεχνολογικές εξελίξεις να καλπάζουν τα τελευταία χρόνια και την 

αστραπιαία ταχύτητα εξάπλωσης μιας είδησης σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω του 

διαδικτύου, οι επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα προσεκτικές και δίνουν βάση στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης και σε άλλες πηγές, που είναι ικανές να ενισχύσουν ή να 

διαβάλουν τη φήμη ενός οργανισμού. Στην προσπάθειά τους να αυξήσουν τα νούμερα 

του NPS και, κατ’ επέκταση, της πελατειακής ικανοποίησης, οι οικονομικοί διευθυντές 

των επιχειρήσεων, σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα και στελέχη, σχεδιάζουν και 
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εφαρμόζουν στρατηγικές θετικής «από-στόμα-σε-στόμα» διαφήμισης και ενίσχυσης της 

φήμης της εταιρίας (Hall, 2015). 

 

 Η ψηφιοποίηση που χαρακτηρίζει τον 21ο αιώνα έχει μετατρέψει την από-

στόμα-σε-στόμα διαφήμιση σε έναν τρόπο αυτο-έκφρασης και κριτικής που υφίσταται 

ως αναπόσπαστο στοιχείο της καθημερινότητας. Η ενδελεχής παρακολούθηση και 

ανάλυση του διαδικτύου σχετικά με το τι αναφέρεται και αναρτάται για μία εταιρία έχει 

δώσει τη σκυτάλη στην παλαιότερη προσέγγιση της αγνόησης για μία δυσάρεστη 

κριτική και της ελπίδας ότι δε θα πάρει μεγάλη έκταση. Για το λόγο αυτό, κάθε 

οργανισμός καλείται να συγκροτήσει ένα «ετοιμοπόλεμο» τμήμα μάρκετινγκ, ικανό να 

διαχειριστεί με τον καταλληλότερο τρόπο τη θετική ή αρνητική από-στόμα-σε-στόμα 

διαφήμιση προς την εταιρία, καθώς μία λάθος κίνηση μπορεί να κοστίσει τεράστια 

χρηματικά ποσά και την υπόληψη του οργανισμού (Libert, Wind and Beck, 2015). 

 

Άρρηκτα συνδεδεμένη με την από-στόμα-σε-στόμα διαφήμιση είναι η 

διατήρηση της φήμης μίας επιχείρησης σε όσο το δυνατόν υψηλά επίπεδα. Πρόκληση 

και εδώ αποτελεί το διαχειριστικό κομμάτι και, συγκεκριμένα, το πόσο αποτελεσματικά 

και αποδοτικά θα επιτευχθεί η αναγνωρισιμότητα μίας εταιρίας, γεγονός που αποτελεί 

κομμάτι ζωτικής σημασίας για αυτή. Η πολυπλοκότητα και η οργανωτική ανεπάρκεια 

ήταν οι μέχρι πρότινος δικαιολογίες, όμως η εξέλιξη της αγοράς όσον αφορά τα 

συστήματα λογισμικού που διευκολύνουν τις διαδικασίες και επιτρέπουν τη βαθιά 

δέσμευση στην κουλτούρα μίας εταιρίας, βγάζει άκυρες τις παραπάνω δικαιολογίες. 

Πάντα υπήρχε ένα χάσμα (της τάξης του -0,41%) μεταξύ της σημαντικότητας της 

φήμης και της ικανότητας της επιχείρησης να αναλάβει δράση πάνω σε αυτό. Τη λύση 

έρχεται να δώσει ο συνδυασμός της ορθής χρήσης της τεχνολογίας του διαδικτύου και 

των ένθερμων υποστηρικτών της εταιρίας ως μέσο διαμοιρασμού της θετικής τους 

εμπειρίας. Αναπόσπαστο συστατικό της ενίσχυσης της φήμης κρίνεται η συνεχής 

παρακολούθησή της και η προμελετημένη ετοιμότητα της επιχείρησης για τη 

διαχείριση οποιωνδήποτε καταστάσεων είναι ικανές να την επηρεάσουν (Hall, 2015). 
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Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το Net Promoter Score (NPS)  

 

 Η μέτρηση του NPS βοηθάει τις εταιρίες σε όλους τους κλάδους να 

δημιουργήσουν και να διατηρήσουν την πίστη των πελατών τους και να αναπτυχθούν. 

Ο κατάλογος των επιχειρήσεων που έχουν δηλώσει στον Τύπο, σε οικονομικές 

καταθέσεις ή σε άλλες δημόσιες αγορές ότι χρησιμοποιούν το σύστημα του NPS 

ξεπερνάει σε αριθμό τις 250, σύμφωνα με την  Bain & Company, με ενδεικτικά 

παραδείγματα τις General Motors, Apple, Philips, eBay, Porsche, AXA και BBC  

(Πίνακας 1) (Net promoter system, 2018). 

 

Πίνακας 1: Κατάλογος των επιχειρήσεων ανά κλάδο που χρησιμοποιούν το NPS σύμφωνα με τη Bain & Company 
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Κεφάλαιο 2: Η εμπειρία της εξυπηρέτησης των πελατών 

 

Η έννοια της εμπειρίας της εξυπηρέτησης πελατών  

 

Η εμπειρία της εξυπηρέτησης των πελατών αντιπροσωπεύει την εσωτερική και 

υποκειμενική απάντηση τους ύστερα από οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση επαφή με μία 

εταιρία. Η άμεση επαφή συμβαίνει κατά την αγορά, τη χρήση και την εξυπηρέτηση και 

συνήθως ξεκινάει από τον πελάτη. Η έμμεση επαφή περιλαμβάνει συχνότερα 

απρογραμμάτιστες συναντήσεις με παραστάσεις προϊόντων, υπηρεσιών ή εμπορικών 

σημάτων μίας επιχείρησης και λαμβάνει τη μορφή συστάσεων, κριτικών, διαφημίσεων, 

ειδήσεων, ανασκοπήσεων και ούτω καθεξής (Meyer and Schwager, 2007).  

 

Η σχέση της εμπειρίας της εξυπηρέτησης πελατών με την ποιότητα  

 

Η πρώτη προτεραιότητα και ανησυχία μίας εταιρίας θα πρέπει να είναι η 

ποιότητα παροχής της εμπειρίας της εξυπηρέτησης στους πελάτες της. Η εμπειρία που 

βιώνουν οι πελάτες περιλαμβάνει όλες τις πτυχές που δύναται να προσφέρει μία 

επιχείρηση, όπως είναι η εξυπηρέτηση, η διαφήμιση, η συσκευασία, τα χαρακτηριστικά 

του προϊόντος ή της υπηρεσίας, η ευκολία χρήσης και η αξιοπιστία. Κάποιες 

επιχειρήσεις δεν καταλαβαίνουν γιατί πρέπει να ανησυχούν για την ποιότητα της 

εμπειρίας των πελατών τους. Κάποιες άλλες συλλέγουν και ποσοτικοποιούν δεδομένα 

σχετικά με αυτό, όμως δε γνωστοποιούν τα ευρήματα. Επίσης, υπάρχουν και εκείνες 

που πραγματοποιούν μετρήσεις και κοινοποιούν τις πληροφορίες που εξήγαγαν, αλλά 

αποτυγχάνουν στο να οργανώσουν το κατάλληλο σύστημα διαχείρισης των δεδομένων 

(Meyer and Schwager, 2007).  

 

Αυτό που χρειάζεται να γίνει αντιληπτό είναι ότι σήμερα οι καταναλωτές 

διαθέτουν περισσότερες και πιο περίπλοκες επιλογές από ποτέ, καθώς και 

περισσότερους τρόπους με τους οποίους θα τις επιδιώξουν. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, 

το κλειδί της ποιοτικής εμπειρίας της εξυπηρέτησης των πελατών είναι οι απλές και 
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ολοκληρωμένες λύσεις – όχι οι κατακερματισμένες και επιβαρυντικές – και με αυτό τον 

τρόπο κερδίζεται η αφοσίωση και η εμπιστοσύνη του καταναλωτή που πιέζεται από το 

χρόνο. Επιπλέον, μία επιχείρηση βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο ποιοτικής 

εμπειρίας των πελατών της, όταν το χάσμα μεταξύ των προσδοκιών και των 

πραγματικών βιωμάτων τους είναι αμελητέο (Leinbach-Reyhle, 2016).  

 

Για τους παραπάνω λόγους κρίνεται απαραίτητη η συνεχής παρακολούθηση και 

η εκτενής εξέταση των εμπειριών της εξυπηρέτησης των πελατών, ώστε να 

διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα και, κατ’ επέκταση, η πιστότητα των πελατών. Η 

προσοχή που πρέπει να δοθεί απαιτεί μία διαδικασία κλειστού βρόγχου, στην οποία 

κάθε λειτουργία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή άριστης εμπειρίας 

και η ανώτερη διοίκηση διατηρώντας όλες τις αντιλήψεις σε ισορροπία τις συνδέει και 

τις μοιράζεται με την πρώτη γραμμή (Meyer and Schwager, 2007). 

 

Οι λόγοι παραμέλησης της μέτρησης και παρακολούθησης της εμπειρίας της 

εξυπηρέτησης πελατών  

 

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι πολλών επιχειρήσεων υποβαθμίζουν τη 

σημαντικότητα μελέτης της εμπειρίας που βιώνουν οι πελάτες, μην εκτιμώντας τις 

χρήσιμες πληροφορίες που τα εργαλεία μέτρησης μπορούν να αποδείξουν. Αυτό 

συμβαίνει για τους εξής λόγους (Meyer and Schwager, 2007): 

 

 Πάρα πολλά χρήματα έχουν ήδη επενδυθεί σε συστήματα CRM (Customer 

Relationship Management). Έχοντας ξοδέψει εκατομμύρια στην ανάπτυξη 

λογισμικού για να καλύψει τις ανάγκες του έργου της εταιρίας, πολλοί 

διευθύνοντες σύμβουλοι εντοπίζουν το πρόβλημα στην υπερεκμετάλλευση των 

πληροφοριών και για αυτό το λόγο επιθυμούν να γνωρίζουν τον τρόπο 

επεξεργασίας και την αξία των δεδομένων της εμπειρίας των πελατών, πριν 

προχωρήσουν σε επένδυση χρόνου και χρήματος. Τα συστήματα CRM 

παρακολουθούν τις ενέργειες των πελατών μετά τα γεγονότα, ενώ 

αποδοτικότερα αποδεικνύονται τα συστήματα CEM (Customer Experience 
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Management) τα οποία καταγράφουν την άμεση ανταπόκριση του πελάτη στις 

αλληλεπιδράσεις του με την εταιρία (Πίνακας 2) (Meyer and Schwager, 2007). 

 

Πίνακας 2: Σύγκριση των συστημάτων CEM και CRM 

 

 

 Απουσιάζει ο συντονισμός στις ανάγκες των πελατών. Οι ηγέτες που γνωρίζουν 

σε βάθος τις λειτουργίες που αντιμετωπίζουν οι πελάτες τους, είναι πιθανότερο 

να παρέχουν καταλληλότερη εμπειρία εξυπηρέτησης σε αντίθεση με εκείνους 

που δυσκολεύονται να συμπορευθούν με το αντικείμενο προς διαχείριση, όπως 

είναι για παράδειγμα η αφομοίωση των τεχνολογικών εξελίξεων.  

 Η ύπαρξη φόβου για το τι θα αποκαλύψουν τα δεδομένα. Οι διευθύνοντες 

σύμβουλοι δε θα ανεχτούν ποτέ ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ των προβλεπόμενων 

και των πραγματικών εσόδων και για αυτό προτιμούν να «κοιτάζουν από την 

άλλη πλευρά» όταν οι εκτιμήσεις των εταιριών και των πελατών αποκλίνουν. 

 

Για να διασφαλιστεί η παροχή ποιοτικής εμπειρίας των πελατών, κρίνεται 

απαραίτητη η μέτρηση και παρακολούθηση της με τα σωστά εργαλεία και στη συνέχεια 

η εφαρμογή των οποιωνδήποτε αναγκαίων διορθωτικών κινήσεων. Πιο συγκεκριμένα, 

χρειάζεται να μελετώνται και να συγκρίνονται τα παρελθοντικά, τα ισχύοντα και τα 

δυνητικά πρότυπα ανά τακτά χρονικά διαστήματα (Meyer and Schwager, 2007). 
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Η αρνητική εμπειρία της εξυπηρέτησης πελατών και οι επιπτώσεις της  

 

Η ώθηση των καταναλωτών να «τιμωρήσουν» μία κακή εξυπηρέτηση που 

έλαβαν – πολύ πιο εύκολα από ότι ανταμείβουν μία ευχάριστη – παίζει δραματικό ρόλο 

τόσο στην αλληλεπίδραση μέσω του τηλεφώνου όσο και στην αυτοεξυπηρέτηση, τα 

οποία αποτελούν τα μεγαλύτερα κανάλια της πελατειακής εξυπηρέτησης μίας 

επιχείρησης (Dixon, Freeman and Toman, 2010). 

 

Για τη βαθύτερη εξέταση της σχέσης μεταξύ της εξυπηρέτησης και της 

πιστότητας των πελατών, το Συμβούλιο Επικοινωνίας των Πελατών (Customer Contact 

Council), που αποτελεί τμήμα της Εταιρικής Εκτελεστικής Επιτροπής (Corporate 

Executive Board), μελέτησε πάνω από 75.000 άτομα τα οποία είχαν αλληλεπιδράσει 

μέσω τηλεφώνου με εκπροσώπους των κέντρων εξυπηρέτησης ή μέσω καναλιών 

αυτοεξυπηρέτησης όπως το διαδίκτυο, οι φωνητικές πύλες, οι γραπτές συνομιλίες σε 

πραγματικό χρόνο και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκαν 

εκατοντάδες οργανωμένες συνεντεύξεις με τους ηγέτες των υπηρεσιών εξυπηρέτησης 

πελατών και τους λειτουργικούς συνεργάτες τους σε μεγάλες εταιρίες σε όλο τον κόσμο 

(Dixon, Freeman and Toman, 2010).  

 

Συνηθισμένα εμπόδια που συναντούν οι πελάτες στα πλαίσια της εξυπηρέτησής 

τους  

 

Οι περισσότεροι πελάτες αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά τη διάρκεια της 

εξυπηρέτησής τους, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά την εμπιστοσύνη τους προς την 

εταιρία που έχουν επιλέξει. Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους 

Dixon, Freeman και Toman (2010) σε πάνω από 75.000 καταναλωτές σχετικά με το 

βαθμό της ικανοποίησης τους από την εξυπηρέτηση που εξέλαβαν από τις εταιρίες που 

έχουν επιλέξει, προκύπτουν τα παρακάτω: 

 

 Το 56% ανέφερε πως έπρεπε να επαναλάβει ένα ζήτημα. 
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 Το 57% ισχυρίστηκε ότι χρειάστηκε να αλλάξει κανάλι εξυπηρέτησης (από το 

διαδίκτυο στο τηλέφωνο). 

 Το 59% επισήμανε πως  δαπάνησε μέτρια έως υψηλή προσπάθεια για την 

επίλυση ενός προβλήματος. 

 Το 59% ανέφερε πως παραπέμφθηκε ή μεταφέρθηκε σε άλλο τμήμα. 

 Και, τέλος, το 62% ισχυρίστηκε πως χρειάστηκε να επικοινωνήσει 

επανειλημμένα με την εταιρία με σκοπό να διευθετήσει το ζήτημα προς 

επίλυση. 

 

Η επίδραση της δυσάρεστης εμπειρίας εξυπηρέτησης πελατών  

 

 Οι αποτυχίες της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών, όχι μόνο οδηγούν τους 

υπάρχοντες πελάτες να προσφύγουν σε άλλη εταιρία του ανταγωνισμού, αλλά 

αποκρούουν επίσης τους υποψήφιους πελάτες από το να επιλέξουν την υπάρχουσα. Η 

έρευνα έδειξε τα παρακάτω (Dixon, Freeman and Toman, 2010): 

 

 Το 25% των πελατών είναι πιθανό να αναφέρει κάτι θετικό για την εμπειρία 

εξυπηρέτησής τους. 

 Το 65% ενδεχομένως να μιλήσει αρνητικά. 

 Το 23% των πελατών που βίωσαν μία θετική αλληλεπίδραση με την υπηρεσία 

της εξυπηρέτησης πελατών μίλησαν σε δέκα ή περισσότερα άτομα για αυτό. 

 Και, τέλος, το 48% των πελατών που εισέπραξαν αρνητική εμπειρία τη 

μοιράστηκαν με δέκα ή περισσότερα άτομα. 

 

Συνοψίζοντας, η έρευνα έδειξε πως η αφοσίωση έχει περισσότερο να κάνει με 

το πόσο καλά οι εταιρίες προσφέρουν τις βασικές παροχές – ακόμα και τις πιο απλές 

υποσχέσεις τους – παρά με το πόσο θαμπωμένες παρουσιάζονται οι εμπειρίες από την 

εξυπηρέτηση. Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι επιχειρήσεις που το συνειδητοποίησαν και 

πλήρωσαν ακριβά από την άποψη των χαμένων επενδύσεων και πελατών (Dixon, 

Freeman and Toman, 2010). 
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Κεφάλαιο 3: Η αφοσίωση των πελατών  

 

Η αφοσίωση των πελατών στο σημερινό σύγχρονο κόσμο  

 

Η αφοσίωση των πελατών σήμερα έχει διαφοροποιηθεί συγκριτικά με το 

παρελθόν. Σε έρευνα που διεξήγε η εταιρία Access Development αποδείχτηκε πως το 

79% των πελατών θα επέλεγαν τον ανταγωνισμό σε διάστημα μίας εβδομάδας ύστερα 

από την εμπειρία μίας κακής εξυπηρέτησης στον υπάρχοντα πάροχο. Το εκτιμώμενο 

κόστος των πελατών που αλλάζουν την επιλογή των επιχειρήσεων εξαιτίας κάποιας 

δυσάρεστης εξυπηρέτησης ανέρχεται περίπου στα 1,6 τρισεκατομμύρια δολάρια 

(Leinbach-Reyhle, 2016). 

 

Για το λόγο αυτό, ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων στρέφεται 

προς τη δημιουργία προγραμμάτων ενίσχυσης της πιστότητας των πελατών τους. Τα 

προγράμματα αυτά έχει αποδειχτεί ότι αυξάνουν την αξία και τη διάρκεια ζωής των 

πελατών σε μία εταιρία κατά 30% και πάνω, ενισχύοντας, ταυτόχρονα, τη συχνότητα 

των επισκέψεων, αυξάνοντας τις δαπάνες ανά επίσκεψη και κερδίζοντας πίσω τους 

χαμένους πελάτες. Αποκτώντας και πάλι πίσω τους χαμένους πελάτες, διατηρώντας 

τους πελάτες πιστούς και συμβάλλοντας στον επηρεασμό μελλοντικών αγοραστικών 

τους αποφάσεων, υποδεικνύεται η σημαντικότητα του σχεδιασμού προγραμμάτων 

αφοσίωσης για μια επιχείρηση. Χαρακτηριστικά παραδείγματα οργανισμών που 

πέτυχαν το σκοπό τους μέσω αυτών των προγραμμάτων είναι ενδεικτικά οι Starbucks, 

Ulta, Caribou Coffee και Sephora (Leinbach-Reyhle, 2016). 

 

Σε κάθε περίπτωση ο στόχος είναι ένας και κοινός για κάθε εταιρία: να 

προσελκύσουν περισσότερη προσοχή των καταναλωτών και, κατ’ επέκταση, να 

πετύχουν μεγαλύτερη κερδοφορία (Net promoter system, 2018). 

 

 Η πολύτιμη αξία που «κρύβεται» πίσω από το δείκτη του Net Promoter Score 

(NPS)  
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Το NPS είναι ίσως το πιο γνωστό εργαλείο μέτρησης της αφοσίωσης των 

πελατών και βασίζεται στην αρχή του ότι όσο περισσότερους υποκινητές διαθέτει μία 

εταιρία, τόσο πιθανότερο είναι να αναπτυχθεί και να ξεπεράσει τον ανταγωνισμό. Αυτό 

είναι το ισχυρό νόημα που καθορίζει την επιτυχία του δείκτη με την καταλυτική 

συμβολή του στη δημιουργία αξίας για μία επιχείρηση (Lee, 2012).  

 

Δεν αρκεί, όμως, μόνο να αυξηθεί ο αριθμός των υποστηρικτών ενός 

οργανισμού αλλά να εστιάσει στη διατήρηση της δέσμευσής τους στο εμπορικό σήμα 

μέσω προώθησης της μάρκας από παραπομπές, συστάσεις, ανάδειξη στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης ή σε εκδηλώσεις και με πλήθος άλλων ενεργειών που θα 

παρακινήσουν τους αφοσιωμένους πελάτες να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της 

εταιρίας. Αυτό, σύμφωνα με το Lee (2012), δύναται να υλοποιηθεί με τη βοήθεια των 

παρακάτω τρόπων: 

 

 Επιβεβαίωση της προώθησης της επιχείρησης από τον πελάτη: Πολλές εταιρίες 

υποθέτουν ότι επειδή ένας πελάτης απαντάει θετικά στην ερώτηση ότι 

προτίθεται να συστήσει την επιχείρηση σε φίλους ή συναδέλφους, δε σημαίνει 

πως θα το πράξει κιόλας. Δύο μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε εταιρίες 

τηλεπικοινωνιών έδειξαν πως μόνο το 10% περίπου αναφέρθηκε σε επικερδείς 

νέους πελάτες, γεγονός που φυσικά και είναι θετικό, όμως υπολείπεται ακόμα το 

90%. Για το λόγο αυτό κρίνεται επιτακτική η ανάγκη του ελέγχου και της 

επιβεβαίωσης του ότι όσο το δυνατόν περισσότεροι υποκινητές θα προτείνουν 

την εκάστοτε επιχείρηση σε δυνητικούς πελάτες. 

 Αναζήτηση της αξίας του πελάτη πέρα από την υποστήριξή του: Οι 

αφοσιωμένοι πελάτες που είναι διατεθειμένοι να προωθήσουν μία εταιρία 

σίγουρα τους αρέσει πολύ. Για αυτό το λόγο οι οργανισμοί καλούνται να 

κινηθούν έξυπνα και να μην περιορίσουν τους τρόπους τους οποίους οι 

υποκινητές πελάτες τους μπορούν να τους παραπέμψουν. Αντιθέτως, μία 

πρωτοβουλία από την πλευρά της εταιρίας να επιλέξουν συγκεκριμένοι πελάτες 

τον τρόπο διαφήμισής της θα ενίσχυε την πιστότητά τους, θα επέφερε 

περισσότερο ενδιαφέρον στο έργο που τους ανατέθηκε και αδιαμφισβήτητα το 
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αποτέλεσμα θα τους δικαίωνε εξαιτίας της συμβολής του προσωπικού 

στοιχείου. 

 Μετατροπή των υποκινητών σε ενεργούς μαχητές: Με την εξέλιξη των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης και μαζικής ενημέρωσης, σε συνδυασμό με την 

ικανότητα των καταναλωτών να ελέγχουν οποιαδήποτε επιχείρηση πριν να 

αλληλεπιδράσουν καν με κάποιον πωλητή ή κάποιο κανάλι του μάρκετινγκ, η 

ιδέα ενός απλού υποστηρικτή μίας εταιρίας δείχνει παθητική. Η τάση σήμερα 

κρίνει αναγκαία τη μετατροπή των υποκινητών σε υπέρμαχους για μία 

επιχείρηση, την οποία θα προωθούν και θα υπερασπίζονται σθεναρά με κάθε 

ψηφιακό, πλέον, μέσο. Στο σημερινό κόσμο, οι παθιασμένοι για τη μάρκα 

υπερασπιστές, είναι ικανοί να αναπτύξουν τις ισχυρότερες πηγές πλούτου και 

βιωσιμότητας μίας επιχείρησης. 

 

Η δέσμευση ως μέσο μετατροπής των πελατών σε πιστούς υποστηρικτές  

 

Σε συνδυασμό με όσα προαναφέρθηκαν, το «κλειδί» για να αυξηθεί ο δείκτης 

NPS ενός οργανισμού είναι η εστίαση στην υπεράσπιση των  εργαζομένων. Η 

αφοσίωσή τους είναι απαραίτητη, όμως ανεπαρκής αν δε συνοδεύεται από ενέργεια, 

ενθουσιασμό και δημιουργικότητα. Η αληθινή επιτυχία έρχεται όταν μία εταιρία 

καταφέρει να μετατρέψει τους υπαλλήλους της σε ενεργούς υποστηρικτές της 

(Rampton, 2015).  

 

Για τη δημιουργία μοναδικής εμπειρίας εξυπηρέτησης  οι οργανισμοί θα πρέπει 

να «κάνουν αυτό που κάνουν τόσο καλά που οι πελάτες θα επιθυμούν να το ζήσουν 

ξανά και την επόμενη φορά να φέρουν μαζί τους και τους φίλους τους», όπως έχει 

αναφέρει ο Walt Disney. Για να λειτουργήσει αυτό σωστά, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 

επικεντρωθούν στην πραγματοποίηση γνήσιας προσπάθειας και στην κατανόηση του 

πως η αλληλεπίδραση κάνει τον πελάτη να νιώσει. Οι βασικές δεξιότητες που είναι 

ικανές να οδηγήσουν στην πιστότητα των πελατών είναι η σκόπιμη και με νόημα 

ηγεσία, οι επιτακτικές αξίες της μάρκας, η συνδετικότητα των πελατών και ο ενεργός 

ρόλος και η δέσμευση των εργαζομένων (Rampton, 2015). 
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Ο Bernd Schmitt, καθηγητής διεθνούς επιχειρηματικότητας στο Πανεπιστήμιο της 

Κολούμπια, επικέντρωσε τις παρατηρήσεις του στο γεγονός ότι η αφοσίωση των 

πελατών επιτυγχάνεται με τη δημιουργία εμπειρίας. Οι άνθρωποι θα πληρώσουν λίγο 

για ένα εμπόρευμα, προϊόν ή υπηρεσία, αλλά θα πληρώσουν πολλά και θα αναπτυχθεί 

εμπιστοσύνη και πιστότητα όταν πρόκειται για μία εμπειρία. Η εμπειρία που 

αντιλαμβάνεται ο πελάτης είναι επιτυχημένη όταν αισθανθεί κάτι και αυτή η 

συναισθηματική σύνδεση είναι ισχυρή (Rampton, 2015). 

 

Τρόποι οικοδόμησης της πελατειακής αφοσίωσης και ενίσχυσης του Net Promoter 

Score (NPS) 

 

Αν μία επιχείρηση επιθυμεί να πετύχει την πιστότητα των πελατών της θα 

χρειαστεί να τοποθετήσει τον πελάτη στο επίκεντρο όλων των ενδιαφερόντων, 

διαδικασιών και στόχων. Η απόφαση αυτή αξίζει αδιαμφισβήτητα να υλοποιηθεί και 

για να επέλθει το αποτέλεσμα της ικανοποιητικής εμπειρίας του πελάτη θεωρείται 

άκρως αναγκαία η ταυτόχρονη ύπαρξη των παρακάτω παραγόντων (My, 2013): 

 

 Ένα «τέλειο» προϊόν ή υπηρεσία: Ο χαρακτηρισμός «τέλειο» ορίζεται ως 

σχεδιασμένο και δοκιμασμένο για να λειτουργεί άριστα υπό λογικά 

προβλέψιμες συνθήκες.  

 Παροχή φροντίδας: Κανένα προϊόν ή υπηρεσία δεν είναι τέλειο αν παρουσιαστεί 

στον πελάτη με τρόπο που δε φαίνεται να «νοιάζεται» για τον αποδέκτη.  

 Έγκαιρη παράδοση: Ένα τέλειο προϊόν ή υπηρεσία που παρέχεται σε ένα 

χρονοδιάγραμμα που δεν ταιριάζει με τις προσδοκίες των πελατών, είναι 

ελάττωμα. Με τις τεχνολογικές εξελίξεις να καλπάζουν, οι προσδοκίες των 

πελατών στον τομέα του χρονικού ορίζοντα παραλαβής έχουν πρόσφατα 

επιταχυνθεί. 

 Μία αποτελεσματική διαδικασία επίλυσης προβλημάτων: Κάποιες φορές οι 

εταιρίες παρουσιάζουν καθυστέρηση, αδιαφορία, ατέλεια ή συνδυασμό αυτών. 

Μία αποτελεσματική και ολοκληρωμένη διαχείριση θα πρέπει να περιλαμβάνει 
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την τεκμηρίωση του προβλήματος και άλλα συχνά παραβλεπόμενα βήματα, 

αλλά το σημαντικότερο είναι να ξεκινάει με μία συναισθηματικά ηχηρή 

συγγνώμη για την παρηγοριά του ταλαιπωρημένου πελάτη. 

 

Είναι ευρέως αποδεκτό αλλά μη παραδεκτό πως οι πελάτες αναζητούν εμπειρίες 

που να τους κάνουν να αισθάνονται οικεία «σαν στο σπίτι τους» και να τους παρέχεται 

φροντίδα και ενδιαφέρον. Οι εταιρίες οφείλουν να εργάζονται για την εκπλήρωση 

«ακόμα και των πιο απροσδόκητων επιθυμιών των πελατών», όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρεται στη φράση του Ritz-Carlton. Οι πελάτες δε θα πρέπει να σχεδιάζουν ένα 

διάγραμμα για να μεταφέρουν τις επιθυμίες τους στις επιχειρήσεις. Αυτό καλούνται να 

το καταφέρουν οι ίδιες οι εταιρίες και αναμφίβολα αξίζει τον κόπο (My, 2013). 

 

 Βασική προτεραιότητα των εταιριών σήμερα είναι η δημιουργία τέτοιων 

εμπειριών που να κάνουν τους πελάτες να μείνουν με ανοιχτό το στόμα και να 

διαφοροποιηθούν έναντι του ανταγωνισμού. Οι ηγέτες που έχουν καταφέρει να 

παρέχουν άριστη εξυπηρέτηση, το έχουν πετύχει προσθέτοντας αξία στην εμπειρία του 

πελάτη και με αυτό τον τρόπο το ποσοστό του NPS κινείται σε υψηλότερα επίπεδα. Με 

γνώμονα τους τρεις παρακάτω τρόπους είναι εφικτό μία επιχείρηση να ενισχύσει την 

αφοσίωση των πελατών της (Casuto, 2016): 

 

 Ενδυνάμωση των υπαλλήλων για να μη λαμβάνουν προσωπικά τα 

συναισθήματα των πελατών: Οι περισσότερες εταιρίες παρέχουν τα κατάλληλα 

εργαλεία και εκπαίδευση στους εργαζόμενους για να ενισχύσουν τη γνώση και 

τη συναισθηματική νοημοσύνη τους και δε θα πρέπει να αφήνουν απέξω την 

ανάπτυξη της ικανότητας ο υπάλληλος να παραμείνει ήρεμος στις περιπτώσεις 

που αντιμετωπίζει προκλήσεις από την πλευρά των πελατών. Για να επιτευχθεί 

αυτό στο μέγιστο χρειάζεται να ικανοποιηθούν τρεις ανάγκες του εργαζομένου: 

η ανάγκη να αισθάνεται εμπιστοσύνη ώστε να κάνει τις σωστές επιλογές, η 

ανάγκη να αισθάνεται συνδεδεμένος με την αποστολή και το όραμα της 

επιχείρησης για την οποία εργάζεται και, τέλος, η ανάγκη να είναι μέλος ενός 

ισχυρού δικτύου συναδέλφων με τους οποίους θα υπάρχει αλληλοϋποστήριξη. 
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Οργανισμοί που διαθέτουν ένα τέτοιο περιβάλλον έχουν θέσει τα θεμέλια για να 

ευδοκιμήσει η άριστη εμπειρία των πελατών τους. 

 Στόχευση στην αφοσίωση των πελατών και όχι μόνο στην ικανοποίησή τους: 

Για να επιτευχθεί ένας υψηλός δείκτης NPS και, συνεπώς, οι πελάτες να 

αισθάνονται υπέροχα από την εμπειρία που έλαβαν από μία επιχείρηση, θα 

χρειαστεί να υπερκαλυφθούν οι ανάγκες και οι προσδοκίες τους. Εξάλλου η 

ικανοποίηση αποτελεί ένα μέρος της εμπειρίας των πελατών. Το δύσκολο 

κομμάτι είναι να κερδίσει η εταιρία την εμπιστοσύνη τους. Για να αποκτήσουν 

οι πελάτες την εμπειρία που περιμένουν, οι οργανισμοί θα πρέπει να είναι ήδη 

προετοιμασμένοι να ανταποκριθούν σε οτιδήποτε προκύψει – ακόμα και να 

εντοπίσουν και να αποτρέψουν το επόμενο ζήτημα προτού αυτό να συμβεί. 

Αυτό μπορεί να υλοποιηθεί μέσω της ανατροφοδότησης και της συνεχούς 

γνωριμίας και κατανόησης των πελατών.  

 Φροντίδα των υπαλλήλων, καθώς οι ευτυχισμένοι εργαζόμενοι φροντίζουν με 

αντίστοιχο τρόπο τους πελάτες: Εάν οι επιχειρήσεις επιθυμούν να 

εξυπηρετήσουν πραγματικά τους πελάτες τους και να προσφέρουν τις καλύτερες 

λύσεις, θα χρειαστεί να υιοθετήσουν μία στρατηγική διαχείρισης που να 

εστιάζει στους εργαζομένους. Όταν οι υπάλληλοι δεν αντιμετωπίζονται καλά, 

είναι πολύ απογοητευμένοι ώστε να επικεντρώσουν το χρόνο και την ενέργειά 

τους στην παροχή μίας καλής εμπειρίας προς τον πελάτη. Οι εργαζόμενοι στην 

πρώτη γραμμή αποτελούν την εικόνα της εταιρίας και δίνουν τις ενδείξεις στους 

πελάτες για το τι αντιπροσωπεύει η επιχείρηση που εργάζονται. 

 

Προκειμένου να επιτευχθούν υψηλότερα ποσοστά στο NPS και κατ’ επέκταση 

στην πιστότητα των πελατών, οι επιχειρήσεις πρέπει να δώσουν προτεραιότητα αρχικά 

στους εργαζομένους, στη συνέχεια στους πελάτες και, τέλος, στους μετόχους. Όταν 

ακολουθείται αυτό το μοντέλο, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη παίρνουν ακριβώς αυτό 

που ψάχνουν από το εμπορικό σήμα που έχουν επιλέξει (Casuto, 2016). 
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Κεφάλαιο 4: Μελέτη περίπτωσης της εταιρίας Vodafone για τη 

βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πελατών και της ενίσχυσης 

της αφοσίωσης τους μέσω της συνεισφοράς του δείκτη Net Promoter 

Score (NPS) 

 

Η μεθοδολογία της έρευνας του Net Promoter Score (NPS) 

 

Για την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας επιλέχθηκε η ποιοτική 

μεθοδολογία έρευνας, εξαιτίας της ανάγκης να μελετηθεί το σύγχρονο φαινόμενο των 

τρόπων ενίσχυσης της αφοσίωσης των πελατών, μέσω της παρακολούθησης του δείκτη 

NPS, ο οποίος μετράει την ικανοποίηση των πελατών ύστερα από την εμπειρία της 

εξυπηρέτησης που έλαβαν από την εταιρία που έχουν επιλέξει. Πιο συγκεκριμένα, η 

ποιοτική μέθοδος ενδείκνυται περισσότερο όταν χρειάζεται να εξεταστούν μη 

μετρήσιμα αριθμητικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα οι καταναλωτικές στάσεις και 

συμπεριφορές (Yin, 2003).  

 

Σύμφωνα με το Yin (2003), η μελέτη περίπτωσης θεωρείται καταλληλότερη 

όταν αναζητούνται απαντήσεις σε ερωτήματα του τύπου «πώς» και «γιατί» και, στην 

προκειμένη περίπτωση, μέσα από τη διπλωματική εργασία επιδιώκεται να καλυφθεί 

επαρκώς το ερευνητικό ερώτημα «Πώς μία επιχείρηση μπορεί να βελτιώσει την 

ποιότητα της εξυπηρέτησης των πελατών της διατηρώντας τους μακροχρόνια πιστούς 

και γιατί να μετρήσει το δείκτη NPS με σκοπό να το καταφέρει αυτό;». 

 

Παράδειγμα προς μίμηση για την ανταπόκριση στην προαναφερόμενη ανάγκη 

αποτελεί η εταιρία τηλεπικοινωνιών Vodafone η οποία ελέγχει σε καθημερινή βάση τα 

επίπεδα του NPS που αξιολογούν οι πελάτες της, ώστε να είναι προληπτικά έτοιμη να 

ανταπεξέλθει σε οτιδήποτε προκύψει και να διασφαλίζει πως δεν κλονίζεται η 

πιστότητα των πελατών της – και, αντιθέτως, μέσω του NPS ενισχύεται. Για αυτό το 

λόγο επιλέχθηκε να μελετηθεί στην παρούσα εργασία με σκοπό να συμβάλλει σαν 

αντιπροσωπευτικό παράδειγμα στην απάντηση του ερευνητικού ερωτήματος. 

 



30 
 

Αφού αναλύθηκαν εκτενώς στη βιβλιογραφική επισκόπηση ο δείκτης NPS και η 

σημαντικότητά του, η εμπειρία της εξυπηρέτησης των πελατών και η ανάγκη ενίσχυσης 

της αφοσίωσής τους με σκοπό να αναπτυχθούν οι επιχειρήσεις που υιοθετούν αυτό το 

σύστημα, ακολουθεί η συλλογή των απαραίτητων δεδομένων. Για τις ανάγκες της 

παρούσας εργασίας, η συγκέντρωση των πληροφοριών πραγματοποιήθηκε με τις 

μεθόδους των έγγραφων αρχείων της εταιρίας, των συνεντεύξεων και της άμεσης 

παρατήρησης. Τα έγγραφα αρχείων καθίστανται, σύμφωνα με το Yin (2003), ιδιαίτερα 

σημαντική πηγή δεδομένων, εφόσον έχει επιβεβαιωθεί από τον ερευνητή η εγκυρότητά 

τους και η επιλογή της εταιρίας Vodafone πραγματοποιήθηκε με βάση την αξιοπιστία 

της και την ηγετική θέση που κατέχει σε πολυεθνικό επίπεδο. Οι συνεντεύξεις, ως το 

βασικότερο μέσο άντλησης δεδομένων (Yin, 2003), επιλέχθηκαν με σκοπό την 

κοινοποίηση πολύτιμων πληροφοριών από ανώτερα στελέχη της εταιρίας για την ορθή 

αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας του NPS που στοχεύουν στη διατήρηση 

της πιστότητας των πελατών της Vodafone μέσα από την παροχή μοναδικής εμπειρίας 

εξυπηρέτησης. Οι συνεντεύξεις που περιλαμβάνουν 5 ερωτήσεις ανοικτού τύπου 

διεξήχθησαν σε 5 ανώτερα στελέχη της εξυπηρέτησης πελατών της εταιρίας στο 

διάστημα 15 έως 19 Ιανουαρίου 2018. Τέλος, η άμεση παρατήρηση επιτρέπει την 

άμεση καταγραφή της συμπεριφοράς και συνίσταται στις περιπτώσεις μελέτης στάσεων 

(Yin, 2003). Στην παρούσα διπλωματική εργασία και ως υπεύθυνη της εξυπηρέτησης 

πελατών της Vodafone Ελλάδος με τετραετή εμπειρία σε αυτή, η επιλογή έρευνας της 

ίδιας της επιχείρησης εργασίας δύναται να συμβάλει ευεργετικά στη βελτίωση της 

καθημερινότητας και στην ανεύρεση νέων τεχνικών βελτίωσης της εξυπηρέτησης των 

πελατών της επιχείρησης. 

  

Ιστορικά και οικονομικά στοιχεία της εταιρίας Vodafone 

 

Η Vodafone Ελλάδας (Vodafone - Πάναφον Α.Ε.Ε.Τ. ) είναι η ελληνική 

θυγατρική της Vodafone. Εδρεύει στο Χαλάνδρι - ένα από τα βόρεια προάστια της 

Αθήνας - και ο διευθύνοντας σύμβουλος της εταιρίας είναι ο Xαράλαμπος Χαιρέτης-

Μπρουμίδης. Δραστηριοποιείται στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και παρέχει 

υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, IP TV και υπηρεσίες διαδικτύου. Η 

Vodafone Ελλάδας ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1992 ως Πάναφον (Panafon) από 

τον όμιλο της Vodafone (Vodafone Group), την France Telecom (νυν Orange), 

https://el.wikipedia.org/wiki/Vodafone
https://el.wikipedia.org/wiki/Vodafone


31 
 

την Intracom και την DataBank και ονομάστηκε επίσημα Vodafone τον Ιανουάριο του 

2002 (Wikipedia, 2017). 

 

Ο Όμιλος Vodafone είναι ο βασικός μέτοχος της εταιρείας με ποσοστό 99,8% 

των μετοχών της Vodafone Ελλάδας και το υπόλοιπο 0,12% ανήκει στο ευρύ 

επενδυτικό κοινό (Vodafone, 2018). Σύμφωνα με την τελευταία οικονομική κατάσταση 

που δημοσιεύθηκε στις 31/08/2016, τα κέρδη προ φόρων της εταιρίας ανήλθαν στα 

186.261.625 ευρώ (Vodafone, 2018). Επιπρόσθετα, τα μέχρι τώρα έσοδα της Vodafone 

Ελλάδας αντιστοιχούν σε 848 εκατομμύρια ευρώ, τα μέχρι τώρα κέρδη σε 235 

εκατομμύρια ευρώ και το σύνολο του ενεργητικού της ανέρχεται στα 470,789,732 ευρώ 

(Wikipedia, 2017). 

 

Αυτή τη στιγμή, έχει ενεργή παρουσία σε περισσότερες από 80 περιοχές της 

χώρας λειτουργώντας περισσότερα από 400 καταστήματα και άλλες επιχειρηματικές 

εγκαταστάσεις, που δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης και υποστηρίζουν τις τοπικές 

κοινότητες. Δημιουργώντας αξία μέσα από τους ανθρώπους της, η Vodafone Ελλάδας 

απασχολεί 3.280 εργαζομένους και συμβάλλει έμμεσα με άλλες 12.000 θέσεις εργασίας 

που υποστηρίζονται από τους προμηθευτές και τους εξωτερικούς συνεργάτες της.   

 

Τέλος, η Vodafone Home είναι ένας από τους ισχυρότερους παρόχους 

ολοκληρωμένων ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1993 με την 

ονομασία Hellas on line. Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από τον Ιούνιο 

του 2008 (HOL), και το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας ανέρχεται στα 836 περίπου 

άτομα. Τον Ιούνιο του 2015, οι μετοχές της εξαγοράστηκαν από τη Vodafone και πλέον 

η Vodafone Home αποτελεί θυγατρική της Vodafone Ελλάδας (Wikipedia,2017). 

 

Το όραμα της εταιρίας 

 

Η Vodafone Ελλάδας είναι από τις πρώτες εταιρείες που διαθέτει 

ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και οι πολιτικές της βασίζονται στην 

ποιότητα. Η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, από την αρχή της 

λειτουργίας της εταιρίας, αποτελεί στρατηγική επιλογή της Vodafone Ελλάδας. Ως 

https://el.wikipedia.org/wiki/Intracom
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
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ποιότητα, ορίζει τη δυνατότητα υπέρβασης των απαιτήσεων και προσδοκιών των 

πελατών και των ανθρώπων της μέσα από τη συνεχή βελτίωση των διεργασιών και των 

συστημάτων. Για το λόγο αυτό, η Vodafone Ελλάδας έχει δεσμευθεί να: 

 

 Ακούει τις ανάγκες των πελατών και των συνεργατών της και να τηρεί τις 

υποσχέσεις της απέναντι τους με τρόπο συστηματικό και συνεπή. 

 Αναπτύσσει και να παρακολουθεί ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες απόδοσης 

των διεργασιών της. 

 Διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης 

Ποιότητας και να βελτιώνει συνεχώς την αποτελεσματικότητα του (Vodafone, 

2018).  

 

Αξιολόγηση της εμπειρίας του πελάτη  

 

Οι μέθοδοι συστηματικής αξιολόγησης εφαρμόζονται στα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες της Vodafone, στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και στις διαδικασίες 

λειτουργίας για την καλύτερη εμπειρία των πελατών. Πιο συγκεκριμένα (Vodafone, 

2018):  

 

 Στοχεύοντας στην ποιότητα εμπειρίας του πελάτη παρακολουθούνται και 

αξιολογούνται οι διεργασίες που αφορούν την πώληση προϊόντων και 

υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση πελατών, μέσα από την ανασκόπηση των 

παραπόνων και τις έρευνες μυστικού πελάτη. 

 Ενημερώνεται και εκπαιδεύεται συνεχώς το προσωπικό που έρχεται σε επαφή 

με τον πελάτη σε θέματα ποιότητας. 

 Συντονίζεται η ανάπτυξη, διατήρηση και συνεχής βελτίωση των Συστημάτων 

Διαχείρισης της Ποιότητας που εφαρμόζει η εταιρία και η αλυσίδα 

καταστημάτων κατά ISO 9001:2008. 
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Για όλους τους παραπάνω λόγους, η Vodafone Ελλάδας έχει διακριθεί πολλάκις 

στα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών, με ενδεικτικά τα έτη 2010, 2011 και 

2012 (Vodafone, 2018).   

 

Το Net Promoter Score (NPS) ως μέσο μέτρησης της ποιότητας της εμπειρίας της 

εξυπηρέτησης των πελατών της Vodafone παγκοσμίως 

 

 Από τα στοιχεία της εταιρίας προκύπτει πως το NPS παραμένει σε παγκόσμιο 

επίπεδο ο δείκτης μέτρησης της ποιότητας της εμπειρίας από την εξυπηρέτηση που 

λαμβάνουν οι πελάτες της Vodafone και χρησιμοποιείται από το σύνολο του ομίλου. Η 

παγκοσμίως αναγνωρισμένη μέτρηση της αφοσίωσης των πελατών που ανέπτυξε ο Fred 

Reichheld βασίζεται στην αρχή ότι οι πιστοί πελάτες που μιλούν με πάθος για το 

εμπορικό σήμα θα οδηγήσουν την επιχείρηση στην ανάπτυξη και μακροχρόνια 

επιτυχία. Έχοντας ενστερνιστεί αυτή τη φιλοσοφία, ο Vittorio Colaο, γενικός 

διευθυντής του Vodafone Group, εισήγαγε το NPS το 2009 και μέχρι σήμερα παραμένει 

προτεραιότητα σε όλο τον όμιλο και αποτελεί κύριο θέμα σε κάθε συνάντηση και 

αναφορά (για παράδειγμα OLT, GSTIP, ICRs, Annual reports).  

 

 Τα εμπειρικά στοιχεία δείχνουν μία ισχυρή σχέση μεταξύ του NPS και της 

επιχειρηματικής επιτυχίας. Τόσο από εσωτερικές αναλύσεις της ίδιας της Vodafone όσο 

και από πολλές δημοσιευμένες μελέτες περιπτώσεων, οι υποστηρικτές της εταιρίας 

εμφανίζονται σε χαμηλότερα ποσοστά αλλαγής του παρόχου τηλεφωνίας συγκριτικά με 

τους επικριτές, όπως έχει προκύψει και από τη τελευταία έρευνα που διεξήχθη από τη 

Vodafone τον Ιούνιο του 2017 (Διάγραμμα 5). 

 

 

Διάγραμμα 5: Σύγκριση του ποσοστού του «χάσματος» ανάμεσα σε υποστηρικτές και επικριτές της Vodafone στις κορυφαίες αγορές 
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Τα έγγραφα αρχείων 

 

 Τα έγγραφα αρχείων καθίστανται με τη σειρά τους ιδιαίτερα σημαντική πηγή 

δεδομένων, εφόσον έχει επιβεβαιωθεί από τον ερευνητή η εγκυρότητα και η αξιοπιστία 

τους (Yin, 2003). Στην περίπτωση της Vodafone, η πιο πρόσφατη ποιοτική έρευνα του 

NPS για την παρακολούθηση της αφοσίωσης των πελατών της στο εμπορικό σήμα, 

διεξήχθη τον Ιούνιο του 2017. Ο πληθυσμός που συμμετείχε περιελάμβανε άντρες και 

γυναίκες ηλικιών μεταξύ 13 και 70 χρονών, οι οποίοι είναι χρήστες κινητών τηλεφώνων 

και είναι πελάτες είτε της Vodafone είτε του ανταγωνισμού. 

 

Το μέγεθος του δείγματος αντιστοιχεί σε 2.200 συνεντεύξεις ανά μήνα  και 

διασπάται ως εξής: 1.000 από τους ερωτηθέντες είναι πελάτες της Vodafone, 800 έχουν 

επιλέξει την Cosmote και οι υπόλοιποι 400 τη Wind. Επιπλέον, έχουν οριστεί δείκτες 

βαρύτητας των δεδομένων, ώστε να αντικατοπτρίζεται η επίδραση του προϊοντικού 

μίγματος (Πελάτες μόνο κινητής / Πελάτες μόνο Σταθερής / Πελάτες με συνδυαστικό 

πακέτο Κινητής και Σταθερής) και του προφίλ των πελατών μεταξύ των διαφόρων 

χρηστών της μάρκας. Το ερωτηματολόγιο της έρευνας έχει συγκεκριμένη και δομημένη 

ροή και εξετάζονται οι βαθμολογίες του NPS, τα συναισθηματικά χαρακτηριστικά των 

πελατών (επίπεδο εμπορικού σήματος) και τα συγκεκριμένα λειτουργικά 

χαρακτηριστικά της υπηρεσίας (Διάγραμμα 6).  

 

 

Διάγραμμα 6: Δομή του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιείται στην έρευνα του NPS μέσω των τηλεφωνικών συνεντεύξεων 
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Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τηλεφωνικές συνεντεύξεις (CATI: Computer 

Assisted Telephone Interviewing) χρησιμοποιώντας κλήσεις τυχαίας ψηφιακής 

πληκτρολόγησης (RD: Random Digit Dialing). Το δείγμα συλλέγεται σε εθνικό επίπεδο 

και συντάσσεται μηνιαία αναφορά για τα αποτελέσματα. Τέλος, η διεξαγωγή της 

έρευνας ανατέθηκε στον εξωτερικό φορέα TNS ICAP για λογαριασμό της Vodafone. 

 

Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί πως η προαναφερόμενη έρευνα 

πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα κάθε έτος, όμως σε καθημερινή βάση η 

Vodafone ζητάει ανατροφοδότηση από τους πελάτες της για την εμπειρία που 

εισέπραξαν από την εξυπηρέτησή τους ύστερα από μία αλληλεπίδραση είτε με 

εκπρόσωπο του τηλεφωνικού κέντρου είτε του καταστήματος. Οι ερωτώμενοι 

καλούνται να βαθμολογήσουν με κλίμακα από το μηδέν έως το δέκα κατά πόσο θα 

σύστηναν τη Vodafone σε κάποιο φίλο, συγγενή ή συνάδελφο απαντώντας στο γραπτό 

μήνυμα που λαμβάνουν στο κινητό τους. 

 

Τι μετράει και με ποιον τρόπο το NPS της Vodafone 

 

 Τα έγραφα αρχείων της εταιρίας μαρτυρούν ότι το πρόγραμμα του NPS της 

Vodafone είναι μαζικό. Με συνέπεια σε παγκόσμιο επίπεδο, διεξάγονται 850.000 

συνεντεύξεις ανά έτος σε όλα τα μέλη του ομίλου. Το NPS μετράται μόνο μεταξύ των 

πελατών της Vodafone και συγκρίνεται με τους βασικούς ανταγωνιστές σε κάθε αγορά.  

 

Όπως έχει προαναφερθεί, το NPS αντιστοιχεί στο ποσοστό των υποκινητών της 

Vodafone (βαθμολογίες 9 και 10) από το οποίο αφαιρείται το ποσοστό των 

δυσφημιστών της εταιρίας (βαθμολογίες 0 έως 6). Πιο συγκεκριμένα, η βαθμολογία 

ενός υποστηρικτή ορίζεται ως ποσοστό 100%, ενός ουδέτερου πελάτη ως 0% 

(βαθμολογίες 7 και 8) και ενός επικριτή ως ποσοστό -100%, ώστε ύστερα από την 

παραπάνω πράξη να εξαχθεί το  NPS σαν ποσοστό.  

 



36 
 

Η ερώτηση για το NPS που εξετάζει η Vodafone είναι μία και διατυπώνεται ως 

εξής: «Πόσο πιθανό θα ήταν να συστήσετε τη Vodafone σε φίλο, μέλος οικογένειας ή 

συνάδελφο; Παρακαλούμε απαντήστε σε μια κλίμακα από 0 έως 10, όπου 0 σημαίνει 

ότι σίγουρα δεν θα συστήνατε τη Vodafone και 10 σημαίνει ότι σίγουρα θα τη 

συστήνατε.». Επιπρόσθετα, η εταιρία ζητάει από τους πελάτες της να απαντήσουν σε 

μία σειρά από καθοδηγούμενες ερωτήσεις σχετικά με την ικανοποίηση των διάφορων 

πτυχών της υπηρεσίας καθώς και των συναισθημάτων από την εμπειρία που 

εισέπραξαν. Ενδεικτικά παραδείγματα είναι το κατά πόσο μείνανε ικανοποιημένοι από 

το συγκεκριμένο εκπρόσωπο που τους εξυπηρέτησε και εάν το ζήτημα για το οποίο 

επικοινώνησαν με τη Vodafone επιλύθηκε σε πρώτο χρόνο ή χρειάστηκε να επανέλθουν 

εκ νέου. Φυσικά, συμπεριλαμβάνονται απαραιτήτως τα σχόλια των πελατών, από τα 

οποία η εταιρία έχει τη δυνατότητα να εξάγει πολύτιμα συμπεράσματα και να τα 

χρησιμοποιήσει με σκοπό να βελτιώσει την ποιότητα της εξυπηρέτησης που παρέχει. 

 

Οι δύο τύποι NPS που χρησιμοποιεί η Vodafone 

 

Από τα έγγραφα αρχείων της εταιρίας προκύπτει πως η Vodafone χρησιμοποιεί 

και μελετάει δύο τύπους του NPS, το NPS του εμπορικού σήματος (Brand NPS)και το 

NPS του σημείου επαφής (Touchpoint NPS). Πιο αναλυτικά: 

 

Tο Brand NPS, ή όπως συνηθίζεται να αναφέρεται απλά ως NPS, μετράει την 

εμπειρία της εξυπηρέτησης των πελατών από άκρη σε άκρη. Το πεδίο εφαρμογής του 

καλύπτει ολόκληρη τη συνδρομητική βάση της Vodafone, συμπεριλαμβανομένων και 

των ανταγωνιστών. Επιπρόσθετα, το Brand NPS είναι στρατηγικό και μακροπρόθεσμα 

εστιασμένο. Παραμένοντας ως η παγκόσμια μέτρηση της εμπειρίας των πελατών της 

Vodafone πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως μέρος ενός ευρύτερου εργαλείου γνώσεων. 

Περιλαμβάνοντας πελάτες λιανικής και επιχειρήσεις σε 20 αγορές ανά τον κόσμο, το 

Brand NPS αξιολογεί την εμπειρία της εξυπηρέτησης στο επίπεδο της ολοκληρωμένης 

σχέσης του πελάτη είτε με τη Vodafone είτε με τους βασικούς ανταγωνιστές της. 

Ειδικότερα, χρησιμοποιείται από το σύνολο του ομίλου για τους εξής λόγους: 
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 Ευθυγράμμιση της πελατοκεντρικής προσέγγισης σε όλη τη Vodafone (από τη 

μητρική εταιρία μέχρι κάθε συνεργαζόμενη επιχείρηση του ομίλου) 

 Εισαγωγή του βραχυπρόθεσμου προγράμματος κινήτρων και επιβράβευσης 

GSTIP (Global Short Term Incentive Plan) 

 Μελέτη των επιδόσεων του ανταγωνισμού 

 Ενημέρωση και υποστήριξη των στρατηγικών πρωτοβουλιών στις οποίες 

εστιάζει ο όμιλος Vodafone 

 Τακτική παρακολούθηση της απόδοσης της εταιρίας και καθοδήγηση της 

διόρθωσης της πορείας 

 Ενημέρωση για τις υπόλοιπες  πρωτοβουλίες της Vodafone οι οποίες αποτελούν 

τη μεγαλύτερη συνεπή πηγή δεδομένων έρευνας των πελατών 

 

Τέλος, οι πολύτιμες πληροφορίες που προκύπτουν από το Brand NPS 

χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά από τη μητρική εταιρία, καθώς επίσης και από τις 

ομάδες των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων οι οποίες υιοθετούν την ίδια φιλοσοφία. 

 

Το Touchpoint NPS μετράει και αυτό με τη σειρά του την εξυπηρέτηση 

πελατών, με τη διαφορά ότι παρακολουθεί συγκεκριμένο σημείο επαφής (όπως είναι 

για παράδειγμα τα καταστήματα). Η έρευνα πραγματοποιείται στα σημεία επαφής που 

έρχονται οι πελάτες με σκοπό να εξυπηρετηθούν μόνο τη Vodafone και όχι από τον 

ανταγωνισμό. Το Touchpoint NPS αποδεικνύεται λειτουργικό και ταχύτερα κινούμενο 

σε σχέση με το Brand NPS. 

 

Οι τρόποι που χρησιμοποιείται το NPS στη Vodafone 

 

 Τα έγγραφα αρχείων της εταιρίας επιβεβαιώνουν πως το NPS χρησιμοποιείται 

από τη Vodafone τόσο σε διεθνές όσο και σε τοπικό επίπεδο. Αναφορικά με την 

παγκόσμια δράση ισχύουν τα εξής: 

 

 Το NPS συζητείται σαν πρώτο σημείο σε κάθε μηνιαία συνάντηση των 

εμπορικών τμημάτων του ομίλου Vodafone. 
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 Τα σχόλια για τα πιο πρόσφατα ποσοστά του NPS κοινοποιούνται στους 

διευθύνοντες συμβούλους της Vodafone με βάση τις βαθμολογίες και 

συγκρίνεται το αποτέλεσμα με τους 3 προηγούμενους μήνες, ώστε να 

εντοπιστούν και να διαμοιραστούν οι πρακτικές που συνέβαλαν στη θετική 

αξιολόγηση των πελατών και να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες διορθωτικές 

κινήσεις όπου υπήρξαν αστοχίες. 

 Οι στόχοι για βελτίωση του NPS έχουν οριστεί ανά τμήμα και λειτουργία και, 

κατά το πλείστον, συσχετίζονται με αμοιβές κινήτρων (όπως είναι το 

πρόγραμμα GSTIP). 

 

Σε εγχώριο επίπεδο, η δράση που αναλαμβάνουν οι εξουσιοδοτημένοι 

συνεργάτες της Vodafone για τη βελτίωση της πελατειακής εμπειρίας, βασίζεται στα 

σχόλια των πελατών μέσω του προγράμματος NPS. Πιο συγκεκριμένα, γίνονται οι 

αναγκαίες ενέργειες με σκοπό να δοθούν απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα: 

 

 Που βρισκόμαστε τώρα; (για παράδειγμα η βαθμολογία NPS τη δεδομένη 

στιγμή είναι στο 5) 

 Που θέλαμε να είμαστε; (παραδείγματος χάριν το σκορ του NPS να είναι στο 

άριστο 10) 

 Πως θα καταφέρουμε να πάμε εκεί; (για παράδειγμα με τη μείωση των 

δυσφημιστών της εταιρίας μέσω της διαδικασίας βελτίωσης) 

 

Το περίγραμμα της έρευνας του NPS 

 

Η μελέτη του NPS περιλαμβάνει τρεις μεγάλες περιοχές που εξετάζουν 

στοχευμένες πτυχές της εμπειρίας εξυπηρέτησης των πελατών: την εικόνα της μάρκας, 

τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του εμπορικού σήματος και τα συγκεκριμένα 

λειτουργικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας της τηλεπικοινωνίας.  

 

Η εικόνα της μάρκας αναλύεται στις ακόλουθες υποενότητες: 



39 
 

 

 Εμπιστοσύνη 

 Απλότητα 

 Κατανόηση 

 Αξίζει τα λεφτά της 

 Διαφορετικότητα - Διάκριση 

 Δημοτικότητα 

 Θαυμασμός 

 Ανταμοιβή επιβράβευσης 

 Επωφελούμενοι πελάτες 

 Προσωποποιημένη φροντίδα 

 Έλεγχος χρήσης 

 

Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του εμπορικού σήματος, με τη σειρά τους, 

εξετάζουν τα παρακάτω σημεία: 

 

 Σύναψη ή αλλαγή του συμβολαίου 

 Αρχικές ρυθμίσεις ενεργοποίησης 

 Προληπτική επαφή 

 Αντιμετώπιση προβλημάτων 

 Τηλεφωνικό κέντρο 

 Λιανική πώληση - καταστήματα 

 Διαδίκτυο 

 Τιμή που πληρώνει ο πελάτης 

 Σύστημα τιμολόγησης 

 Μηνιαία δαπάνη 

 Διάστημα κατοχής συμβολαίου 

 

Ολοκληρώνοντας, τα συγκεκριμένα λειτουργικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας 

της τηλεπικοινωνίας, τα οποία διασπώνται ανά προϊοντική κατηγορία, μελετούν τα 

εξής: 
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Συνολική ικανοποίηση κινητής τηλεφωνίας: 

 

 Φωνητική κάλυψη 

 Ποιότητα φωνής 

 Εσωτερική κάλυψη 

 Κάλυψη δεδομένων 

 Ταχύτητα δεδομένων 

 Ευκολία ανανέωσης 

 Ευκολία αγοράς πακέτων 

 Επιδότηση / έκπτωση παγίου 

 Ποιότητα και κόστος περιαγωγής  

 Έλεγχος μηνιαίας δαπάνης 

 

Συνολική ικανοποίηση σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικής σύνδεσης: 

 

 Ταχύτητα σύνδεσης 

 Αξιοπιστία σύνδεσης 

 

Συνολική ικανοποίηση συνδρομητικής τηλεόρασης: 

 

 Το περιεχόμενο που προσφέρεται 

 Η ευκολία χρήσης της υπηρεσίας 

 Η συνολική ποιότητα της εικόνας 

 Η ευκολία χρήσης του οδηγού προγράμματος 

 

Μοντελοποίηση - Απόρροια του τι είναι σημαντικό για το NPS 
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 Σε πρώτο επίπεδο, ύστερα από τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας, 

συναθροίζονται όλες οι διεθνείς και οι εγχώριες ερωτήσεις και συγκεντρώνονται όλες 

όσες θα εξεταστούν για την ανάλυση. Στη συνέχεια, οι ερωτήσεις ομαδοποιούνται σε 

παράγοντες με βάση το πόσο στενά συσχετίζονται μεταξύ τους (ενδεικτικά 

παραδείγματα τέτοιων στοιχείων είναι οι ρυθμίσεις, το δίκτυο, η τιμολόγηση και το 

συναίσθημα). 

 

 Επόμενο στάδιο της ανάλυσης είναι ο σχεδιασμός των βαθμολογιών των  

παραγόντων. Οι βαθμολογίες δίνονται σε κάθε ερώτηση με βάση το πόσο σημαντική 

είναι η διαμόρφωση του κάθε παράγοντα. Για παράδειγμα, ο συναισθηματικός 

παράγοντας επιμερίζεται ιεραρχικά στην εμπιστοσύνη (περισσότερο σημαντικό 

στοιχείο), στην απλότητα και ευκολία (αμέσως επόμενο στοιχείο σημαντικότητας) και 

τέλος στην αξία που δίνει στον πελάτη (τελευταίο στοιχείο σημαντικότητας του 

συναισθηματικού παράγοντα). 

 

 Στη συνέχεια, ακολουθεί η μοντελοποίηση η οποία προσδιορίζει ποιος 

παράγοντας έχει τη μεγαλύτερη επιρροή στο NPS. Λόγου χάρη, για τους πελάτες της 

Vodafone περισσότερο ισχυρό είναι το συναισθηματικό πλαίσιο, έπειτα η ποιότητα του 

δικτύου, ακολουθούν οι ρυθμίσεις και στο τέλος η τιμολόγηση (Διάγραμμα 7). 

 

 

Διάγραμμα 7: Μοντελοποίηση – Διαχωρισμός των παραγόντων που είναι σημαντικοί για το NPS 
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Η προσέγγιση της μοντελοποίησης στηρίζεται στο ότι οι βαθμολογίες των 

παραγόντων συνθέτουν ένα σταθμισμένο μέσο όρο των χαρακτηριστικών σε κάθε 

παράγοντα και υπολογίστηκαν για να χρησιμοποιηθούν ως οδηγοί. Με την απουσία των 

αξιολογήσεων των παραγόντων από τους παρόχους – δηλαδή τις «Ερωτήσεις 

συνιστωσών» - οι βαθμολογίες των παραγόντων κατασκευάστηκαν από τα 

υποκειμενικά χαρακτηριστικά. Με αυτόν τον τρόπο: 

 

 Το μοντέλο «έτρεξε» με όλα τα χαρακτηριστικά ως ανεξάρτητες μεταβλητές και 

με το NPS ως αποτέλεσμα. 

 Η σχετική επίδραση κάθε χαρακτηριστικού στο NPS υπολογίστηκε με βάση 

αυτό το μοντέλο. 

 Οι σχετικές επιδράσεις των χαρακτηριστικών ενός παράγοντα στη συνέχεια 

κανονικοποιήθηκαν (για να προστεθεί στο 100% ενός παράγοντα). 

 Τέλος, έχει υπολογιστεί ένας σταθμισμένος μέσος όρος των χαρακτηριστικών 

ενός παράγοντα βασισμένος σε αυτές τις κανονικοποιημένες σχετικές 

επιπτώσεις. 

 

Τα αποτελέσματα της ίδιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε 11 βασικές 

αγορές που δραστηριοποιείται η Vodafone ανέδειξαν το συναισθηματικό κομμάτι 

παμψηφεί σε όλες τις χώρες σαν το σημαντικότερο παράγοντα, με μόνη εξαίρεση το 

Ηνωμένο Βασίλειο που επέλεξε τη συνδεσιμότητα. Η σειρά των υπόλοιπων 

παραγόντων ποικίλλει ανά αγορά (Διάγραμμα 8). 

 

 

Διάγραμμα 8: Ιεράρχιση των βασικών παραγόντων επηρεασμού του NPS σε 11 κορυφαίες αγορές της Vodafone 
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NPS και Μοντέλο Μετατροπής: Οι τρόποι που μπορεί η Vodafone να αναπτυχθεί, 

αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς και τα έσοδά της 

 

 Σαν εταιρία η οποία έχει στρατηγικό στόχο την ανάπτυξη της και την αύξηση 

του μεριδίου αγοράς και των εδόσων της, η Vodafone χρειάζεται να βρει τις απαντήσεις 

στις ακόλουθες τρεις θεμελιώδεις ερωτήσεις: 

 

 Ποιο είναι το μέγεθος της ευκαιρίας και της απειλής για τη Vodafone; 

 Πώς μπορεί να διατηρήσει η Vodafone τους πελάτες; 

 Πώς μπορεί η Vodafone να προωθήσει την απόκτηση πελατών από τους 

ανταγωνιστές; 

 

Η λύση που προτείνεται λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της ποιοτικής 

έρευνας που διεξήχθη τον Ιούνιου του 2017, είναι η παροχή ποιοτικότερης εμπειρίας 

εξυπηρέτησης των πελατών συγκριτικά με τον ανταγωνισμό. Για την καλύτερη 

κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το NPS συνδέεται με την ανάπτυξη, κρίνεται 

απαραίτητο να εξεταστεί η προτίμηση των πελατών για τη Vodafone έναντι των 

ανταγωνιστών σε τέσσερα απλά βήματα σύφωνα με τα έγγραφα αρχεία της εταιρίας: 

 

 Οι πελάτες κατατάσσονται με βάση τη χρήση και την προτίμηση για τη 

Vodafone και τους ανταγωνιστές της. Συγκεκριμένα, σταθεροί χαρακτηρίζονται 

εκείνοι που έχουν δεσμευτεί και πρέπει να ανταμειφθούν για την αφοσίωσή 

τους. Πελάτες «σε ρίσκο» είναι εκείνοι που πιθανολογείται να αποχωρήσουν 

από την εταιρία αν τους δοθεί η ευκαιρία (για παράδειγμα η λήξη του 

συμβολαίου τους). Για αυτό το λόγο η Vodafone θα πρέπει να εξετάσει την 

αντιμετώπιση της δυσαρέσκειάς τους. Τέλος, οι πελάτες εκείνοι που είναι «σε 

ρίσκο» στον ανταγωνισμό αποτελούν την «ευκαιρία» για να εκμεταλλευτεί η 

Vodafone και να τους προσεγγίσει (έχουν ήδη δηλώσει την προτίμηση τους 

προς τη Vodafone). Αν τα εμπόδια μπορούν να ξεπεραστούν, θα πρέπει να 
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επιλέξουν σαν πάροχο τη Vodafone  - ενδεικτικά να σχεδιαστεί ένα πλάνο για 

καλύτερη τιμολόγηση στους δυνητικούς πελάτες (Διάγραμμα 9). 

                                        

 

Διάγραμμα 9: Κατάταξη των πελατών με βάση τη χρήση και την προτίμηση για τη Vodafone και τους ανταγωνιστές της 

 

 Από αυτό γίνεται εύκολα κατανοητή η ροή των πελατών και των εσόδων προς 

και από τη Vodafone. Από την έρευνα προέκυψε ότι η πιθανή ροή μετοχών από 

τη Vodafone αφαιρούμενη από την πιθανή ροή μεριδίων από τους ανταγωνιστές 

βρίσκεται στο -1,5%, γεγονός που χρήζει άμεσων ενεργειών (Διάγραμμα 10). 

 

 

Διάγραμμα 10: Ροή πελατών από και προς τη Vodafone 

 

 Στη συνέχεια, εξετάζονται αυτοί οι τομείς εμπειρίας που θα επηρεάσουν 

περισσότερο τη διατήρηση, αναγνωρίζοντας τα μεγαλύτερα κενά μεταξύ των 
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σταθερών πελατών και αυτών που βρίσκονται σε κίνδυνο. Συγκεκριμένα, το 

χάσμα μεταξύ τους ανέρχεται σε απόλυτο αριθμό στο 25 - οι σταθεροί 

βρίσκονται στο νούμερο 9 και οι πελάτες που είναι σε ρίσκο στο 34 

(Διάγραμμα 11). 

 

 

Διάγραμμα 11: Το «χάσμα» μεταξύ των σταθερών πελατών της Vodafone και αυτών που βρίσκονται σε κίνδυνο 

 

 Ολοκληρώνοντας, θα χρειαστεί να προσδιοριστούν οι προτεραιότητες 

αναζητώντας τους τομείς στους οποίους η Vodafone ξεπερνά τους ανταγωνιστές 

της (λόγου χάριν η κάλυψη, η τιμή ή η ταχύτητα) και μπορεί να αποκτήσει 

νέους πελάτες. Επιπλέον, πρέπει να εντοπιστούν οι ανέφικτες ευκαιρίες, όπου η 

Vodafone βρίσκεται χαμηλότερα από τους ανταγωνιστές της (Διάγραμμα 12). 

 

 

Διάγραμμα 12: Τομείς ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και ανέφικτων ευκαιριών της Vodafone 

 

Οι συνεντεύξεις 

 

Η μέθοδος των συνεντεύξεων αποτελεί την πιο σημαντική τεχνική για την 

εξαγωγή πολύτιμων πληροφοριών σε μία ποιοτική έρευνα (Yin, 2003). Στην παρούσα 

μελέτη περίπτωσης της Vodafone, οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν σε ανώτερα στελέχη 

της εξυπηρέτησης πελατών της εταιρίας, με τη μορφή εστιασμένων συνεντεύξεων 
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αναφορικά με το ερευνητικό ερώτημα του NPS που εξετάζεται στην παρούσα εργασία. 

Πιο συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου διεξήχθησαν με τη μορφή συζήτησης, 

η διάρκεια της οποίας ήταν σύντομη. Οι πέντε δομημένες ερωτήσεις των συνεντεύξεων 

είναι οι ακόλουθες: 

 

 Ερώτηση 1η : Για ποιους λόγους θεωρείτε ότι η Vodafone έχει επιλέξει ως 

δείκτη μέτρησης της πελατειακής ικανοποίησης το NPS; 

 Ερώτηση 2η : Πως πιστεύετε ότι συνδέεται το NPS με τη βελτίωση της 

εξυπηρέτησης πελατών της Vodafone και με ποιους τρόπους δύναται να την 

ενισχύσει; 

 Ερώτηση 3η : Θεωρείτε σημαντικά τα σχόλια των πελατών; Αν ναι, πως 

πιστεύετε πως μπορούν να αξιοποιηθούν προς όφελος της εταιρίας; 

 Ερώτηση 4η : Ποια πιστεύετε πως είναι η σχέση του NPS με την εμπειρία 

εξυπηρέτησης που βιώνουν οι πελάτες της Vodafone; 

 Ερώτηση 5η : Πως πιστεύετε ότι μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά τα 

δεδομένα που εξάγονται από τη μέτρηση του NPS και με ποιους τρόπους θα 

επωφεληθεί η Vodafone από αυτό; 

 

Συνοπτικά ανά ερώτηση παρατίθενται οι απαντήσεις που δόθηκαν από 6 

ανώτερα στελέχη της εξυπηρέτησης πελατών της Vodafone: 

 

 Απάντηση στην πρώτη ερώτηση: Ο δείκτης NPS, αν και αυστηρός, δείχνει την 

πραγματική «εικόνα» και την αντικειμενική εντύπωση των πελατών για την 

εταιρία, καθώς θεωρείται το πιο διαδεδομένο και αξιόπιστο εργαλείο μέτρησής 

τους και για αυτό το λόγο χρησιμοποιείται ευρέως από πλήθος εταιριών. Ως 

ένας από τους πιο αποτελεσματικούς δείκτες μέτρησης της ικανοποίησης και 

της αφοσίωσης των πελατών, αποτυπώνει την κουλτούρα μίας εταιρίας, η οποία 

στηρίζεται στους ίδιους τους ανθρώπους της, εφόσον εκείνοι «χτίζουν» την 

εικόνα προς τα έξω, την προωθούν, μπορούν να την επηρεάσουν, να την 

αναπτύξουν και, σίγουρα, να τη διατηρήσουν μέσα στο χρόνο.  Επιπλέον, όσο 

περισσότερο ευχαριστημένος είναι ένας πελάτης από την εξυπηρέτηση που 

λαμβάνει, τόσο ασφαλέστερα θα προτείνει και θα διαφημίσει σε άλλους εν 



47 
 

δυνάμει πελάτες μία εταιρία, χωρίς τον κίνδυνο να «εκτεθεί», συμβάλλοντας, 

ταυτόχρονα, στην ενίσχυση των οικονομικών αποτελεσμάτων της. 

 Απάντηση στη δεύτερη ερώτηση: Το NPS συνδέεται άμεσα με τη βελτίωση της 

εξυπηρέτησης των πελατών, καθώς η ανατροφοδότηση και τα σχόλια τους είναι 

πολύτιμα για την εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με το τι πήγε καλά και τι 

επιδέχεται βελτίωση. Η επεξεργασία των δεδομένων από τις βαθμολογίες 

αναδεικνύει χρήσιμα στατιστικά αποτελέσματα, η ορθή αξιοποίηση και 

ανάλυση των οποίων μπορεί να οδηγήσει στη βελτίωση, με χαρακτηριστικά 

παραδείγματα την πελατοκεντρική προσέγγιση και την εξυπηρέτηση σε πρώτο 

χρόνο. Η ποιότητα της εξυπηρέτησης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την 

εμπειρία του πελάτη. Μέσα από τα αποτελέσματα του δείκτη NPS, η εταιρία 

είναι σε θέση να αναπτύξει τακτικές βελτίωσης, να καταργήσει διαδικασίες που 

δεν προωθούν την εμπειρία του πελάτη και να εξελίξει όχι μόνο τα συστήματά 

της αλλά και τους ίδιους τους ανθρώπους της. Θεωρώντας ότι κάθε 

υποστηρικτής είναι «αγοραστής», κάθε ουδέτερος είναι «χαμένη ευκαιρία» και 

κάθε δυσφημιστής είναι «αποσυνδεδεμένος» από την εταιρία, γίνεται κατανοητή 

η σημαντικότητα της αύξησης των «αγοραστών», από οικονομική άποψη, με 

προσπάθειες διατήρησης και επέκτασης του πελατολογίου, πρόληψης αναγκών 

και διαδικασιών ολικής ποιότητας. 

 Απάντηση στην τρίτη ερώτηση: Η «φωνή» του πελάτη είναι η πιο σημαντική 

για την εταιρία, γιατί μέσω των εμπειριών και των σχολίων του δίνει το στίγμα 

σχετικά με θέματα που διαφοροποιούν την εταιρία ή αντίστοιχα εκείνα που 

χρήζουν βελτίωσης. Τα σχόλια είναι πολλές φορές πιο χρήσιμα από τις 

βαθμολογίες, καθώς αφενός μεν επεξηγούν το λόγο της βαθμολογίας, αφετέρου 

δε τα σχόλια είναι αυτά που λαμβάνονται υπόψη στις οποιεσδήποτε 

τροποποιήσεις. Πάνω στα σχόλια στηρίζονται αποφάσεις και χαράσσονται 

πολιτικές και διαδικασίες, καθώς μέσα από αυτά ασκείται ειλικρινής κριτική σε 

όσα εφαρμόζει μία εταιρία. Πιο συγκεκριμένα, χάρις στα σχόλια των πελατών 

έχουν αντικατασταθεί παλιές διαδικασίες με πιο νέες και σύγχρονες, 

βελτιώνονται τα συστήματα της εταιρίας προς όφελος της εμπειρίας του πελάτη, 

αναπτύσσονται καινοτόμες ιδέες, εντοπίζονται αδυναμίες ή και αστοχίες και 

γίνονται διορθωτικές ενέργειες. Μέσα από τα σχόλια η εταιρία καλείται να 

«αφουγκραστεί» τον πελάτη και να «απογειώσει» την εμπειρία εξυπηρέτησής 

του. 
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 Απάντηση στην τέταρτη ερώτηση: Η σχέση του δείκτη NPS με την εμπειρία της 

εξυπηρέτησης είναι ένας από τους πιο άμεσους τρόπους εντοπισμού του 

συναισθήματος του πελάτη από την εμπειρία που βίωσε, αντικατοπτρίζοντας τη 

συνολική γνώμη του για το επίπεδο εξυπηρέτησης της εταιρίας (πωλήσεις, 

τηλεφωνική εξυπηρέτηση, σήμα και ούτω καθεξής). Στη συντριπτική 

πλειοψηφία των περιπτώσεων και μάλιστα όσο πιο μεγάλο και ασφαλές είναι το 

δείγμα, ο δείκτης NPS σφυγμομετρεί και αποτυπώνει με ακρίβεια την εμπειρία 

των πελατών. Η εξυπηρέτηση βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με το δείκτη NPS 

και είναι αλληλένδετα με την παροχή λύσης στον πελάτη σε πρώτο χρόνο. 

Τέλος, έχει αποδειχτεί πως ένας ευχαριστημένος πελάτης δε λαμβάνει υπόψη 

μόνο την τιμή και την υπηρεσία, αλλά την εμπειρία εξυπηρέτησης που έχει 

βιώσει η οποία και καθορίζει την επιλογή του παρόχου. 

 Απάντηση στην πέμπτη ερώτηση: Τα δεδομένα που εξάγονται από τη μέτρηση 

του NPS κρίνεται αναγκαίο να χωριστούν σε κατηγορίες (παραδείγματος χάριν 

υποστηρικτών και δυσφημιστών, καναλιού ή ομάδες πελατών) και ανάλογα από 

τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την επιμέρους τμηματοποίηση 

ορίζονται οι επόμενες ενέργειες σε επίπεδο προϊόντος, διαδικασιών και 

μάρκετινγκ. Επιπλέον, χρειάζεται να εντοπιστούν οι λόγοι που οδήγησαν σε 

αρνητικές βαθμολογίες και να διαμοιραστούν κατακόρυφα στην εταιρία οι 

πρακτικές των θετικών αξιολογήσεων. Σημαντικά οφέλη για την εταιρία είναι η 

βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών, εξυπηρέτησης και δικτύου, η αύξηση των 

πωλήσεων και κατ’ επέκταση του πελατολογίου, η διατήρηση πιστών πελατών 

και, σε άμεση συνάφεια με όλα τα παραπάνω, η αύξηση της κερδοφορίας. Είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμο, επίσης, να ενημερώνονται όλες οι βαθμίδες της εταιρίας σε 

τακτά χρονικά διαστήματα (ανά ημέρα, εβδομάδα και μήνα) σχετικά με τα 

αποτελέσματα της ικανοποίησης των πελατών, καθώς ο καθένας – από όποια 

θέση και αν βρίσκεται – έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει θετικά την εμπειρία 

των πελατών. Μέσα από την έρευνα του NPS βελτιώνονται εξίσου και οι 

άνθρωποι στην πρώτη γραμμή εξυπηρέτησης, με την καθοδήγηση των 

υπευθύνων των διάφορων τμημάτων. Στοχεύοντας στην παροχή λύσεων σε 

πρώτο χρόνο, οργανώνονται συχνά εκπαιδεύσεις του προσωπικού με σκοπό την 

απόκτηση δεξιοτήτων που συμβάλουν στην αύξηση της ικανοποίησης των 

πελατών. Η εξυπηρέτηση είναι η ειδοποιός διαφορά μιας εταιρείας από μία 

άλλη, η κουλτούρα της εξυπηρέτησης δεν αντιγράφεται και είναι αυτή που την 



49 
 

κάνει να ξεχωρίζει και να διατηρεί ηγετική θέση, μένοντας στο κέντρο των 

εξελίξεων και διατηρώντας διαρκή σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες. 

 

Η άμεση παρατήρηση 

 

Η μέθοδος της άμεσης παρατήρησης στα πλαίσια μίας ποιοτικής έρευνας 

επιτρέπει την άμεση καταγραφή της συμπεριφοράς και συνίσταται στις περιπτώσεις 

μελέτης στάσεων και συμπεριφορών (Yin, 2003). Στην παρούσα μελέτη περίπτωσης 

της Vodafone και ως υπεύθυνη της εξυπηρέτησης πελατών με τετραετή εργασιακή 

εμπειρία στην εταιρία, η καθημερινή και άμεση παρατήρηση εξήγαγε τα παρακάτω 

πολύτιμα δεδομένα: 

 

 Ο δείκτης NPS ελέγχεται σε καθημερινή βάση με αναφορές τόσο από 

τους υπαλλήλους όσο και από τα στελέχη της ανώτερης διοίκησης με 

σκοπό την αύξησή του ποσοστού του και τη βελτίωση των ανθρώπων 

και των διαδικασιών. 

 Η ανατροφοδότηση από τους υπευθύνους κάθε ομάδας 

πραγματοποιείται σε καθημερινό επίπεδο με την ενημέρωση για την 

πορεία του NPS και, πιο συγκεκριμένα, διαμοιράζονται οι καλές 

πρακτικές ενίσχυσης της ποιότητας εξυπηρέτησης και παρέχονται 

κατευθύνσεις για τις περιπτώσεις που επιδέχονται βελτίωση. 

 Όταν ο δείκτης NPS παρουσιάσει πτώση συγκριτικά με το μέσο όρο που 

έχει τεθεί από την εταιρία με σκοπό να πετύχει τη μέγιστη δυνατή 

αφοσίωση των πελατών της, κινητοποιούνται τόσο οι ηγέτες των 

ομάδων όσο και η ανώτερη διοίκηση ώστε να εντοπιστούν οι λόγοι της 

μείωσης και, στη συνέχεια, δίνονται οι απαραίτητες οδηγίες στους 

υπαλλήλους για να ανταποκριθούν αποτελεσματικά και να πετύχουν και 

πάλι αύξηση του ποσοστού ικανοποίησης των πελατών τους. 

 Σε περιπτώσεις που εντοπιστεί από τις βαθμολογίες του NPS ότι 

κάποιοι πελάτες δεν εξυπηρετήθηκαν ή τους δόθηκε λανθασμένη 

πληροφόρηση από την πλευρά του προσωπικού, πραγματοποιούνται 

όλες οι απαραίτητες ενέργειες με σκοπό να επανακτηθεί η εμπιστοσύνη 
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των πελατών στο εμπορικό σήμα και να μη διακυβευθεί η αφοσίωσή 

τους σε αυτό. 

 Τέλος, οι πληροφορίες που εξάγονται από τη μελέτη και 

παρακολούθηση του NPS χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά από τους 

υπεύθυνους των διάφορων ομάδων για τη δημιουργία σεναρίων 

διαχείρισης των αντιρρήσεων των πελατών και «παιχνιδιών ρόλων» 

ώστε να βελτιωθούν οι υπάλληλοι στην πρώτη γραμμή και κατ’ 

επέκταση η εμπειρία της εξυπηρέτησης των πελατών. 

 

Βελτίωση της ποιότητας της εξυπηρέτησης των πελατών μέσω της 

αλληλεπίδρασης των αποτελεσμάτων του NPS με τη συνεργασία των πελατών  

 

 Τοποθετώντας τη συνεργασία των πελατών ως παράγοντα κεντρικής σημασίας 

του επιχειρηματικού της μοντέλου, η Vodafone κατατάσσεται για αυτό στις πιο 

καινοτόμες και πολύτιμες επιχειρήσεις του κόσμου. Οι εταιρίες που μετατρέπουν τους 

πελάτες τους σε συνεργάτες και ευαγγελιστές τους, μοιράζονται την αξία που 

δημιουργείται και συνθέτουν το επιτυχές τετράπτυχο της αύξησης των εσόδων, των 

περιθωρίων κέρδους, της απόδοσης του κεφαλαίου και της αξίας της επιχείρησης 

(Libert, Wind and Beck, 2015).  

 

 Παρόλο που το NPS αποτελεί έναν ισχυρό δείκτη μέτρησης της αφοσίωσης των 

πελατών, δε μπορεί να υποστηρίξει μόνο του τη βελτίωση της ποιότητας της 

εξυπηρέτησης των πελατών χωρίς τη συνεργασία τους. Οι υποκινητές μίας επιχείρησης 

ενδέχται να αποφέρουν κέρδη και να προωθήσουν το εμπορικό σήμα με “tweets” ή 

“likes” στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όμως οι σημερινοί πελάτες επιθυμούν να 

δώσουν και να λάβουν περισσότερα. Η δημιουργία μοντέλων που βασίζεται στη 

συνεργασία με τους πελάτες απαιτεί τον προσδιορισμό του υποσυνόλου των πελατών 

ανά επίπεδο συγγένειας με τη μάρκα. Πιο συγγεκριμένα, προκύπτουν οι ακόλουθες 

τέσσερις κατηγορίες πελατών (Libert, Wind and Beck, 2015): 

 



51 
 

 Συναλλασσόμενοι: Αυτού του είδους οι πελάτες δεν έχουν καθόλου αφοσίωση 

στο εμπορικό σήμα. Παρόλο που πραγματοποιούν αγορές, δεν επηρεάζονται 

από την προώθηση της μάρκας και δεν επιθυμούν καμία σχέση με την εταιρία. 

 Υποστηρικτές: Αυτοί οι πελάτες γνωρίζουν την εταιρεία και το εμπορικό σήμα 

και αγοράζουν από αυτή συνειδητά. Επιπλέον, υποστηρίζουν την εταιρεία 

αγοράζοντας τακτικά. Ωστόσο, δεν προωθούν τη μάρκα και μπορούν εύκολα να 

μεταβούν σε ανταγωνιστικά προϊόντα. 

 Προωθητές: Οι πελάτες αυτοί αγοράζουν συχνά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της 

εταιρίας και είναι πολύ πιστοί. Η συγγένειά τους είναι αρκετά ισχυρή ώστε να 

υποστηρίζουν την επιχείρησή στα δίκτυά τους βοηθώντας την να αναπτυχθεί 

μέσω της διαφήμισης από-στόμα-σε-στόμα. 

 Συνεργάτες - ευαγγελιστές: Αυτού του είδους οι πελάτες είναι τόσο 

αφοσιωμένοι με τη μάρκα που μοιράζονται τη δημιουργία αξίας και λαμβάνουν 

αξία πίσω. Δημιουργούν και προσφέρουν τις δικές τους εμπειρίες, γνώσεις, 

δεδομένα και σχέσεις – πολλές φορές σε αντάλλαγμα ενός μεριδίου της 

παραγόμενης αξίας, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων και των κερδών. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το αποτέλεσμα είναι επικερδές από όλες τις απόψεις 

όταν μία επιχείρηση καταφέρει οι πελάτες της να φτάσουν σε επίπεδο «συν-

δημιουργίας» με το εμπορικό σήμα. Αναφορικά με τους συναλλασσόμενους, τους 

υποστηρικτές και τους προωθητές, οι εταιρίες είναι υπεύθυνες για την ικανοποίηση των 

αναγκών τους. Ωστόσο, στην περίπτωση που μία επιχείρηση συνεργάζεται με τους 

πιστούς πελάτες της στην προώθησης της, η αξία που δημιουργείται είναι κοινή. 

 

Η συνεργασία με τους αφοσιωμένους πελάτες αποτελεί κεντρική φιλοσοφία της 

Vodafone όσον αφορά την προώθησή της με σκοπό να πετύχει το μακροπρόθεσμο 

στόχο που έχει ενστερνιστεί ο όμιλος – να γίνει αγαπητό εμπορικό σήμα (love brand) σε 

παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το έτος 2020. Έρευνες έχουν δείξει πως οι εταιρίες που 

στρέφονται προς ένα δίκτυο συνεργατών-ευαγγελιστών αποφέρουν αξία των μετοχών 

από δύο έως τέσσερις φορές μεγαλύτερη σε σύγκριση με επιχειρήσεις που δεν 

εκμεταλλεύονται τα επιχειρηματικά μοντέλα συν-δημιουργίας. Η αποτελεσματικότητα 

από την υιοθέτηση αυτού του μοντέλου από τη Vodafone, που προκύπτει από την ορθή 

χρήση των δεδομένων του NPS, απορρέει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: 
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 Μεγαλύτερη αύξηση των εσόδων: Ως συνεργάτες στην προώθηση της μάρκας, 

οι ευαγγελιστές πελάτες έχουν κίνητρο να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της 

επιχείρησης. Η επιτυχία της εταιρίας είναι και δική τους, ειδικά αν οι 

ανταμοιβές είναι χρηματικές ή συναισθηματικές. Η «συν-δημιουργία» 

αποδεικνύεται λιγότερο μία μέτρηση της αφοσίωσης των πελατών και 

περισσότερο ένας δείκτης αμοιβαίας πίστης, όπου και τα δύο μέρη εξυπηρετούν 

το ένα το άλλο. 

 Χαμηλότερο οριακό κόστος: Οι συνεργάτες-ευαγγελιστές πελάτες δύνανται να 

αποφέρουν μία εντελώς νέα πηγή εσόδων στην εταιρία, με πολύ χαμηλό ή 

μηδενικό κόστος. Επιπλέον, είναι πρόθυμοι να μοιραστούν τις απόψεις, τις 

δεξιότητες και τις σχέσεις τους με το εμπορικό σήμα αν τους δοθούν τα 

κατάλληλα κίνητρα και η σωστή αξία. 

 Βελτιωμένη γνώση των πελατών: Η αυξημένη οικειότητα των πελατών που 

συνεργάζονται με την εταιρία εμβαθύνει την κατανόησή της για την αγορά, 

συμβάλλοντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών.  

 Αυξημένη οργανωτική ευελιξία: Ένα δίκτυο συνεργατών-ευαγγελιστών αυξάνει 

την προσαρμοστικότητα και την ταχύτητα της εταιρίας. Αυτό το ισχυρό δίκτυο 

διαμοιράζεται και αυτο-οργανώνεται, γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα 

ανταποκρινόμενο στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών. 
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Συμπεράσματα και προτάσεις 

 

Συνοψίζοντας, ύστερα από εκτενή μελέτη της περίπτωσης της Vodafone 

Ελλάδας μέσω άμεσης παρατήρησης, συνεντεύξεων και εγγράφων αρχείων της 

εταιρίας, συμπεραίνεται πως ο δείκτης μέτρησης της ικανοποίησης των πελατών μίας 

επιχείρησης (NPS) αποδεικνύεται καταλυτικός παράγοντας στην εξαγωγή πολύτιμων 

δεδομένων, ικανών να συμβάλλουν στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών και 

στην ισχυροποίηση της μακροχρόνιας αφοσίωσής τους, εφόσον χρησιμοποιηθούν ορθά 

από την εκάστοτε εταιρία. Παράλληλα, μία αύξηση της απόδοσης του δείκτη NPS 

συσχετίζεται αναμφίβολα με την ανάπτυξη μίας επιχείρησης, την κερδοφορία της, την 

απόκτηση νέων πελατών και τη διατήρηση πλήρως ευχαριστημένων των ήδη 

υπαρχόντων. Στην περίπτωση της Vodafone, η καθημερινή παρακολούθηση και 

μέτρηση του NPS έχει επιδράσει ευεργετικά, καθώς βοήθησε τον οργανισμό να εξελίξει 

τα επίπεδα ποιότητας της εξυπηρέτησης που παρέχει, δημιουργώντας μοναδική και 

άρτια εμπειρία πελάτη. Επιπλέον, καταλυτική αποδείχθηκε η συνεισφορά του NPS 

στην προληπτική ετοιμότητα για την εταιρία από την ανατροφοδότηση των πελατών, 

ώστε να αντιδράσει με επιτυχία σε οτιδήποτε επρόκειτο να προκύψει, να προλάβει 

καταστάσεις πριν καν δημιουργηθούν και να εντοπίσει και να ικανοποιήσει ανάγκες 

των πελατών της με νέα προϊόντα ή υπηρεσίες πριν εκείνοι αντιληφθούν ότι τις έχουν. 

Τα παραπάνω συμπεράσματα καλύπτουν πλήρως το ερευνητικό ερώτημα της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας «Πώς μία επιχείρηση μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα της 

εξυπηρέτησης των πελατών της διατηρώντας τους μακροχρόνια πιστούς και γιατί να 

μετρήσει το δείκτη NPS με σκοπό να το καταφέρει αυτό;». 

 

Όπως προαναφέρθηκε, καθοριστική σημασία στη βελτίωση της ποιότητας της 

εξυπηρέτησης πελατών κατέχει η συνεργασία με τους πιστούς πελάτες, οι οποίοι 

αναδεικνύονται από τα αποτελέσματα του NPS, με σκοπό να προωθήσουν την εταιρία 

και κατ’ επέκταση να αυξηθεί η φήμη και τα έσοδά της. Αυτό δύναται να επιτευχθεί αν 

η επιχείρηση ενστερνιστεί τις παρακάτω προτάσεις (Libert, Wind and Beck, 2015): 

 

 Οι οργανισμοί θα πρέπει να προσδιορίσουν το επίπεδο στο οποίο 

κατατάσσονται οι πελάτες τους αναφορικά με τη συγγένεια προς τη μάρκα ώστε 
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να εστιαστούν οι περιοχές που η «συν-δημιουργία» θα ευδοκιμήσει 

περισσότερο. Επιπλέον, αυτό το άνοιγμα είναι απαραίτητο να διευρυνθεί σε 

όλες τις ηγετικές ομάδες κάθε εταιρίας. 

 Θεωρείται αναγκαίο να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά των βασικών 

ομάδων των πελατών συμπεριλαμβανομένων των ανεκπλήρωτων αναγκών τους, 

των υλικών ή άυλων περιουσιακών στοιχείων, του επιπέδου αλληλεπίδρασης με 

τη μάρκα και όλων εκείνων των δεδομένων που θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν ώστε η εταιρία να διευρυνθεί. 

 Οι οργανισμοί καλούνται να οραματιστούν ένα επιχειρησιακό μοντέλο όπου οι 

πελάτες και υπάλληλοι τους να βοηθούν με ιδέες στην κάλυψη των αναγκών 

τους. Με βάση τα χαρακτηριστικά τους, μπορεί να σχεδιαστεί ένα σύστημα που 

θα τους εμπνέει να συμμετέχουν ενεργά, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην 

αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών ως πλατφόρμα. 

 Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να χρηματοδοτήσουν και να επανδρώσουν με το 

κατάλληλο ταλέντο το νέο επιχειρηματικό ψηφιακό μοντέλο «συν-δημιουργίας» 

με κύριους ευαγγελιστές τους υπαλλήλους και στη συνέχεια τους πελάτες. 

 Για να εξεταστεί η απόδοση των συνεργατών και της αξίας που δημιουργείται, 

οι εταιρίες θα πρέπει να την παρακολουθήσουν μέσω νέων μετρήσεων στις 

οικονομικές αναφορές, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων που αποφέρουν οι 

πελάτες και το προσωπικό και του κόστους που εξοικονομείται μέσω της 

συμμετοχής τους. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι επιχειρήσεις επενδύουν πολύ στο κομμάτι  

εκείνων των εκπροσώπων την εξυπηρέτησης των πελατών τους που είναι ικανοί να 

παρέχουν μοναδική εμπειρία στον κάθε πελάτη. Από τα είδη των υπαλλήλων που 

στελεχώνουν μία επιχείρηση, ιδανικά μεγαλύτερο ποσοστό για να αποδώσει το μέγιστο, 

είναι οι διαχειριστές (controllers) οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν 

οποιαδήποτε αντίδραση των πελατών, δίνοντας τους την κατάλληλη λύση που θα 

βασίζεται στη φιλοσοφία του οργανισμού που εργάζονται (Dixon et al., 2017) 

(Διάγραμμα 13).  
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Διάγραμμα 13: Τα 7 είδη εκπροσώπων της εξυπηρέτησης των πελατών 

 

Ολοκληρώνοντας, το κομμάτι της συνεργασίας με τους υπαλλήλους της 

επιχείρησης, ώστε να υιοθετήσουν τη φιλοσοφία της εταιρίας σαν να είναι δική τους, θα 

μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο περεταίρω μελέτης όσον αφορά το εκπαιδευτικό 

πλαίσιο και τις μεθόδους εφαρμογής του σαν συνέχεια της παρούσας εργασίας.  
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