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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Οι σύγχρονες απαιτήσεις του διεθνούς επιχειρηματικού σκηνικού επιβάλλουν την 

διαρκή εναρμόνιση των επιχειρήσεων με το περιβάλλον και ειδικά με την αγορά στην 

οποία δραστηριοποιούνται. Η εξέλιξη της τεχνολογίας, η διεθνοποίηση του εμπορίου 

σε συνδυασμό με τις συνεχείς κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις θέτουν στις επιχειρήσεις 

διαρκώς νέα δεδομένα με τα οποία θα πρέπει να εναρμονιστούν για να μπορέσουν να 

ανταπεξέλθουν στον διαρκώς αυξανόμενο ανταγωνισμό. Η ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών είναι ο βασικός συντελεστής που τελικά κρίνει την 

κερδοφορία, την αποτελεσματικότητα αλλά και την διάρκεια της επιχείρησης στο 

περιβάλλον που δραστηριοποιείται. Στα πλαίσια αυτά η εξυπηρέτηση των πελατών 

φαίνεται να διαδραματίζει αρκετά σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της συνολικής 

ποιότητας του προϊόντος ή της υπηρεσίας, με το μάρκετινγκ να καθορίζει όλες τις 

σημαντικές διαδικασίες που θα οδηγήσουν την επιχείρηση στην ποιοτική 

εξυπηρέτηση των πελατών της αλλά και στην αύξηση της ποιότητας των υπηρεσιών ή 

των προϊόντων που παρέχει. Στην παρούσα μελέτη, θα πραγματοποιηθεί ανάλυση του 

ζητήματος της εξυπηρέτησης των πελατών υπό το πρίσμα του διεθνούς μάρκετινγκ 

ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην παρουσίαση των σχετικών εργαλείων που 

μπορούν να μετρήσουν την ποιότητα της εξυπηρέτησης των πελατών. Θα δοθεί 

έμφαση στην βιβλιογραφική έρευνα του customer relationship marketing και πως οι 

στρατηγικές του επιδρούν στην εξυπηρέτηση των πελατών. Στην συνέχεια θα 

ακολουθήσει γνωριμία με τον κλάδο των διεθνών μεταφορών στον οποίο 

δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις ελληνικής ταυτότητας καθώς και τα αποτελέσματα 

ποσοτικής έρευνας που αναφέρεται στους τρόπους προσέγγισης του CRM από τις 

διεθνείς επιχειρήσεις του κλάδου. Έπειτα τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας 

θα συγκριθούν με αυτά της βιβλιογραφικής και θα παρατεθούν συμπεράσματα. 

Τέλος, θα επισημανθούν τα σημαντικά σημεία καθώς και τα μελλοντικά ζητήματα 

μελέτης που προέκυψαν από την παρούσα διπλωματική εργασία. 

Λέξεις κλειδιά: διεθνές μάρκετινγκ, μάρκετινγκ πελατειακών σχέσεων, εξυπηρέτηση 

πελατών, ποιότητα, πελατειακές σχέσεις. 
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ABSTRACT 
 

The modern demands of international business scene require constant alignment of 

business with its environment and particularly with the market in which they operate. 

The evolution of technology, the globalization of trade coupled with the constant 

sociopolitical developments raise new data companies with which they should be 

harmonized to enable them to cope with the increasing competition. The quality of 

services is the key factor that ultimately judge the profitability, efficiency and 

duration of the business environment in which it operates. In this context, the 

customer seems to play a significant role in determining the overall quality of the 

product or service and marketing seems to determine all the important processes that 

leads the company to quality customer service and increase the quality of the services. 

In this study, the issue of customer service is analyzed in the light of international 

marketing and emphasis is given in the presentation of the tools that can measure the 

quality of customer service. Thus, it is indicated that the quality of the customer 

services in a globalized environment is one of the most important processes in 

business success. Emphasis will be on literature research of customer relationship 

marketing strategies and how they impact on customer service. Introduction of the 

international transport sector in which operate businesses follows. The procedures and 

results of a quantitative study which refers to the ways of the CRM approach from the 

sector are provided while they are compared and contrasted with prior empirical 

findings. Finally, the study highlights the key points and future study issues raised by 

this thesis. 

 

Keywords: international marketing, customer relationship marketing, customer 

service, quality, customer relations. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παγκοσμιοποίηση της γνώσης, της τεχνολογίας, της παραγωγής, των 

καταναλωτικών προτύπων και των αγορών έχει δημιουργήσει την ανάγκη στις 

επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν έναν παγκοσμιοποιημένο ανταγωνισμό, δηλαδή 

ανταγωνισμό που προέρχεται από επιχειρήσεις εντός και εκτός συνόρων. Το 

εξαιρετικά πολύπλοκο περιβάλλον των επιχειρήσεων σε συνδυασμό με τις ταχύτητα 

μετεξελισσόμενες συνθήκες αναγκάζει τις επιχειρήσεις που θέλουν να επιβιώσουν 

στην εναρμόνιση με τις διαδικασίες που προτείνονται μέσα από το διεθνές 

μάρκετινγκ ενώ παράλληλα ακόμα κι οι επιχειρήσεις που δεν επιθυμούν να 

ακολουθήσουν τις εξελίξεις του διεθνούς ανταγωνισμού αναγκάζονται να τον 

υποστούν (Αυλωτίνης, Λυμπερόπουλος, & Τζαναβάρας, 2010).  

O αυξημένος ανταγωνισμός μπορεί να διαχειριστεί από τις επιχειρήσεις μέσα από την 

βελτίωση των λειτουργιών που έχει σχεδιάσει η επιστήμη της διοίκησης, με το 

μάρκετινγκ να διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Πιο συγκεκριμένα, είναι 

επιστημονικά παραδεκτό το γεγονός ότι το μάρκετινγκ δημιουργεί αξία 

(ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ή πλεονεκτήματα) για την επιχείρηση, δημιουργώντας 

αξία και για τους πελάτες της (Σιώμκος, κ.α., 2007). Ακόμα, η ιδεολογία του 

στρατηγικού μάρκετινγκ (strategic marketing concept) στοχεύει στον καταναλωτή, 

στον ανταγωνισμό και στην προσαρμοστικότητα της επιχείρησης σε δυναμικά 

μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον (Noruzi, 2007). 

Σχετικά με τα παραπάνω είναι χρήσιμο να επισημανθεί ότι «Η στρατηγική μάρκετινγκ 

(strategic marketing) περιγράφει τον τρόπο με το οποίο η επιχείρηση σχεδιάζει να δίνει 

αξία στην επιλεγμένη αγορά των πελατών της με τρόπο αποτελεσματικότερο από αυτό 

των ανταγωνιστών της, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο προσδιορίζει τις απαραίτητες 

ενέργειες για την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου στόχου. Στόχος της στρατηγικής 

μάρκετινγκ είναι να κερδίσει πελάτες με τη δημιουργία και τη διατήρηση 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος» (Σιώμκος, κ.α., 2007).  

O ανταγωνισμός που γεννιέται δεν αφορά μόνο στις τιμές των προϊόντων, αλλά και 

στην ποιότητα, την προώθηση και την ποιότητα της εξυπηρέτησης των πελατών. 

Προκειμένου όπως να αποσαφηνιστεί επακριβώς η έννοια της εξυπηρέτησης των 

πελατών σε ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον θα παρατεθεί βιβλιογραφική έρευνα 
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όπου θα εξετάζεται η προσέγγιση της έννοιας “μάρκετινγκ πελατειακών σχέσεων” 

(costumer relationship marketing) και της έννοιας της “ποιότητας εξυπηρέτησης” 

(service quality) μέσα από τη θεωρία του Διεθνούς Μάρκετινγκ. Το μάρκετινγκ 

πελατειακών σχέσεων αφορά τόσο στην εύρεση νέων πελατών όσο και στην 

διατήρηση των ίδιων. Σκοπός είναι να παρέχει η επιχείρηση προστιθέμενη αξία για το 

προϊόν ή την υπηρεσία της, η οποία θα είναι σταθερή μέσα στον χρόνο (Cateora & 

Graham, 2000). Το μάρκετινγκ πελατειακών σχέσεων δίνει έμφαση τόσο στην 

ποιότητα όσο και την εξυπηρέτηση των πελατών αλλά και στο τρόπο με τον οποίο θα 

κλείσει το κενό μεταξύ του τι παρέχεται στο καταναλωτή και του τι προσδοκάει ο 

ίδιος (Noruzi, 2007). 

Οι στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για να επιτευχθούν οι παραπάνω διαδικασίες 

περιλαμβάνονται στο εσωτερικό και εξωτερικό μάρκετινγκ που ακολουθεί η 

επιχείρηση (Payne & Frow, 2005). Συνεπώς, το μάρκετινγκ πελατειακών σχέσεων 

συνδυάζει μαζί τις έννοιες μάρκετινγκ, την εξυπηρέτηση πελατών και την ποιότητα 

με νέες μορφές συνεργασίας και λειτουργικού συντονισμού με σκοπό να πετύχει μια 

σταθερότητα και σαφή προσανατολισμό προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της 

στρατηγικής με απώτερο στόχο να υπάρχει σταθερό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Στην παρούσα μελέτη θα ασχοληθούμε με την εξυπηρέτησης των πελατών σε 

διεθνείς υπηρεσίες, με την δομική έννοια του διεθνούς μάρκετινγκ ενώ στο τέλος θα 

παρουσιαστούν και δυο βασικά εργαλεία της μέτρησης ικανοποίησης των πελατών. 

Για την πραγμάτωση του στόχου η παρούσα μελέτη διαχωρίστηκε σε δύο μέρη που 

αποτελούνται από κεφάλαια συνολικά τα οποία υποδιαιρούνται σε μικρότερες 

ενότητες.  

Πιο συγκεκριμένα στο πρώτο και εισαγωγικό κεφάλαιο της παρούσας μελέτης 

αναμένεται να αναλυθούν οι σημαντικότερες συνιστώσες της λειτουργίας του 

μάρκετινγκ που αποτελεί το βασικό θέμα προς συζήτηση και σαφώς αποτελεί την 

βάση για την κατανόηση των επερχόμενων κεφαλαίων. Το δεύτερο κεφάλαιο 

αποσκοπεί στην βιβλιογραφική έρευνα της διοίκησης πελατειακών σχέσεων 

(Customer Relationship Marketing) καθώς και του εργαλείου μέτρησης της 

ικανοποίησης των πελατών. Το τρίτο κεφάλαιο στοχεύει στην προσέγγιση και 

γνωριμία του κλάδου των διεθνών μεταφορών σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο τέταρτο 

κεφάλαιο γνωστοποιείται και αναλύεται το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε για την  

εμπειρική μελέτη που θα ακολουθήσει. Ενώ στο πέμπτο κεφάλαιο παρατίθεται η 
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ποιοτική έρευνα με τα αποτελέσματα έτσι όπως προέκυψαν από το δείγμα. Τέλος, στο 

κεφάλαιο 6 τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας θα συγκριθούν με αυτά της 

βιβλιογραφικής και θα παρατεθούν συμπεράσματα. Η διπλωματική εργασία θα 

κλείσει με το κεφάλαιο 7 όπου θα τονισθούν τα σημαντικά σημεία που προέκυψαν 

από την παρούσα διπλωματική, προτάσεις προς τις επιχειρήσεις διεθνών μεταφορών 

για καλύτερη δυνατή λειτουργία, αλλά και πιθανές μελλοντικές μελέτες που 

γεννιούνται. 
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1ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 
 

1.1 Σύντομη περιγραφή κεφαλαίου  
 

Στο πρώτο και εισαγωγικό κεφάλαιο της παρούσας μελέτης αναμένεται να αναλυθούν 

οι σημαντικότερες συνιστώσες της λειτουργίας του μάρκετινγκ που αποτελεί το 

βασικό θέμα προς συζήτηση και σαφώς αποτελεί την βάση για την κατανόηση των 

επερχόμενων κεφαλαίων. Αρχικά, θα πραγματοποιηθεί εννοιολογική προσέγγιση του 

μάρκετινγκ μέσα από την επιστημονική βιβλιογραφία που ανευρέθηκε τόσο από την 

εγχώρια όσο και από την διεθνή επιστημονική κοινότητα. Στην συνέχεια, θα 

παρουσιαστούν τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν το μίγμα μάρκετινγκ που είναι το 

προϊόν, η τιμή, η προώθηση και ο τόπος γεγονός που θα ενισχύσει την ενδελεχή 

κατανόηση του περιεχομένου της λειτουργίας του μάρκετινγκ. Στην επόμενη ενότητα 

παρουσιάζεται εννοιολογικά το εσωτερικό μάρκετινγκ ενώ στην συνέχεια 

προσδιορίζεται η διαδικασία της εξυπηρέτησης πελατών αλλά και η σημασία της 

ποιότητας στην εξυπηρέτηση πελατών.  

Στόχος του κεφαλαίου είναι η εισαγωγή του αναγνώστη στις δομικές έννοιες που θα 

χρησιμοποιηθούν στα επόμενα κεφάλαια της μελέτης.  

1.2 Εννοιολογική προσέγγιση  

Το μάρκετινγκ αποτελεί μια διαδικασία που επιδρά στην καθημερινή μας ζωής και 

μπορεί να επηρεάσει την συμπεριφορά μας είτε εκούσια είτε ακούσια (Αυλωτίνης, 

Λυμπερόπουλος, & Τζαναβάρας, 2010).  Το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, το διαδίκτυο, 

οι εφημερίδες και τα περιοδικά αποτελούν τα βασικότερα μέσα που αναπαράγουν 

διαφημιστικά μηνύματα ενώ παράλληλα την ίδια λειτουργία ασκούν και τα μαγαζιά 

που μπορεί να επισκεφτεί κανείς και εκθέτουν τα προϊόντα τους έτσι ώστε να 

προσελκύσουν όσο το δυνατόν περισσότερους πελάτες. Το μάρκετινγκ όμως υπάρχει 

σε όλα τα πεδία που μπορεί να δραστηριοποιηθεί ένας άνθρωπος και πιο 

συγκεκριμένα ακόμα και ο τρόπος που παρουσιαζόμαστε στους άλλους ανθρώπους 

είναι κι αυτή μια τεχνική μάρκετινγκ, ειδικά όταν θέλουμε να προωθήσουμε τις 
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ικανότητές μας όπως για παράδειγμα συμβαίνει σε μια επαγγελματική συνέντευξη 

(Αυλωτίνης, Λυμπερόπουλος, & Τζαναβάρας, 2010).  

Θα πρέπει ωστόσο στο σημείο αυτό να διευκρινίσουμε ότι συχνά το μάρκετινγκ 

συγχέεται με τις πωλήσεις αλλά στην πραγματικότητα η διαδικασία της πώλησης 

αποτελεί μόνο ένα μέρος του συνόλου του μάρκετινγκ. Οι λειτουργίες του 

μάρκετινγκ λοιπόν σχετίζονται όχι μόνο με την πώληση αλλά και με τον εντοπισμό 

των αναγκών των καταναλωτών, με την έρευνα αγοράς, την ανάπτυξη των 

κατάλληλων προϊόντων, την σωστή τιμολόγησή τους, την διανομή καθώς και την 

αποτελεσματική προώθηση. Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι εάν δεν εφαρμοστούν 

σωστά οι παραπάνω λειτουργίες τότε δεν θα είναι εφικτή η διαδικασία της πώλησης. 

Το μάρκετινγκ αποτελεί μια λειτουργία που χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις σε 

μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση με τους υπόλοιπους τομείς της ανθρώπινης ζωής. 

Χρησιμοποιείται όμως τόσο από κερδοσκοπικούς όσο και από μη κερδοσκοπικούς τα 

οργανισμούς, από ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, από βιομηχανικές και 

εμπορικές μονάδες καθώς και από επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες. Σε όλες τις 

παραπάνω περιπτώσεις αλλά και σε ένα γενικότερο πλαίσιο ανάλυσης, το μάρκετινγκ 

αποτελεί κοινωνικό φαινόμενο που παρατηρείται σε όλες τις εκφάνσεις της 

σύγχρονης ζωής και τούτο διότι συνδέει την κοινωνία, με την παραγωγή και την 

κατανάλωση (Τσαγκλακάνος, 2008). 

1.3 Τα 7Ρ του Μάρκετινγκ  

Η αρχική προσέγγιση του μάρκετινγκ περιλαμβάνει την ανάλυση των τεσσάρων P ή 

αλλιώς 4P, η οποία περιλαμβάνει το προϊόν υλικό ή άυλο (product), την τιμή (price), 

την προώθηση (promotion) και τον τόπο (place) όπως αυτά θα αναλυθούν παρακάτω 

(Kotler, 2004). Ωστόσο, η ανάγκη των επιχειρήσεων για να ανταπεξέλθουν σε μία 

διεθνοποιημένη αγορά η οποία από την μία πλευρά αυξάνει των ανταγωνισμό, 

φέρνοντας αντιμέτωπες τοπικές επιχειρήσεις με κολοσσούς πολυεθνικές αλλά από 

την άλλη πλευρά αυξάνει και τις ευκαιρίες για επέκταση του μεριδίου της αγοράς, για 

προσέγγιση νέων αγορών, για εμπορικές συμφωνίες με αλλοδαπές επιχειρήσεις και εν 

τέλει προσφέρει ευκαιρίες τόσο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου όσο και για 

βελτίωση του προϊόντος ή της υπηρεσίας που προσφέρεται μέσα από την μετακίνηση 
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της πληροφορίας και της τεχνογνωσίας ανάμεσα στα κράτη και στις επιχειρήσεις 

(Kotler, 1972).   

Αυτή η ανάγκη των επιχειρήσεων να κάνουν τον εαυτό τους πιο ανταγωνιστικό 

οδήγησε τις ίδιες  να επενδύσουν στο κομμάτι της υπηρεσίας και της ποιότητας στο 

εσωτερικό της εταιρίας τους. Έτσι, το 1981 οι  Bernhard Booms και Mary Bitner 

προχώρησαν στην δημιουργία ενός εκτεταμένου μίγματος μάρκετινγκ το οποίο 

ονομάστηκε 7P εξαιτίας της προσθήκης των εννοιών άνθρωποι (people), διαδικασίες 

(processes) και το φυσικό στοιχείο (physical evidence). Αναλυτικά οι έννοιες 

περιλαμβάνουν τα 4P, σύμφωνα με τον  (McCarthy & Jerome, 1960;Booms & Bitner, 

1981) και τα 3P σύμφωνα με τους  Booms και Bitner (2001): 

 PRODUCT 

Αναφέρεται στο υλικό προϊόν ή υπηρεσία που παράγει η επιχείρηση σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές που έχουν συμφωνηθεί. Το πεδίο εφαρμογής ενός προϊόντος 

περιλαμβάνει το  branding, την συσκευασία, τις εγγυήσεις και την υποστήριξη. Τα 

παραπάνω μπορούν να περιλαμβάνονται και στον κλάδο των υπηρεσιών, δηλαδή 

αναφερόμαστε σε ένα ευρύτερο πεδίο εφαρμογής.  

 PRICE 

Αναφέρεται στη διαδικασία καθορισμού της τιμής για ένα προϊόν. Είναι η αξία που 

δίνεται στο προϊόν ή υπηρεσία η οποία καθορίζεται από όλους τους παράγοντες στους 

οποίους επενδύει η επιχείρηση κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. 

 PROMOTION 

Περιλαμβάνει την προώθηση του προϊόντος ή υπηρεσίας μέσω διαφημίσεων και 

δημοσίων σχέσεων, το ψηφιακό και το άμεσο μάρκετινγκ, τη χορηγία, το εμπορικό 

σήμα και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια γνωστοποιεί το προϊόν στην αγορά. 

 PLACE 

Αναφέρεται στον τόπο που μπορεί ο καταναλωτής να βρει το προϊόν ή την υπηρεσία. 

Επιπλέον, σαν έννοια περιλαμβάνει και τα κανάλια στα οποία πωλείται το προϊόν π.χ. 
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σε ποια γεωγραφική περιοχή, σε ποιο αγοραστικό κοινό και πως αυτό επηρεάζει τις 

πωλήσεις. 

 PEOPLE 

Στο μίγμα μάρκετινγκ των υπηρεσιών η έννοια «άνθρωπος» περιλαμβάνει όλους τους 

ανθρώπους που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην διαδικασία παραγωγής του 

προϊόντος ή της υπηρεσίας. Πρόκειται κυρίως για τους εργαζόμενους εξυπηρέτησης 

πελατών δηλαδή εκείνους που έρχονται σε επαφή με τον πελάτη και αποτελούν την 

εικόνα της επιχείρησης αλλά και την ποιότητα της υπηρεσίας. Επιπλέον μπορεί να 

είναι τα στελέχη της επιχείρησης, οι εργαζόμενοι και η διοίκηση. 

 PROCESSES 

Περιλαμβάνει όλες εκείνες τις διαδικασίες και τα πρωτόκολλα ώστε να παραχθεί το 

προϊόν και να φτάσει στον πελάτη. Η «διαδικασία» στοιχείο του μίγματος μάρκετινγκ 

υπηρεσιών αποτελεί βασικό στοιχείο στο σύνολο της στρατηγικής. Το στοιχείο αυτό 

περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες στις οποίες οι άνθρωποι που 

εμπλέκονται διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. 

 PHYSICAL EVIDENCE 

Τα φυσικά στοιχεία σαν έννοια του εκτεταμένου μίγματος μάρκετινγκ υπηρεσιών 

περιλαμβάνουν όλα εκείνα τα στοιχεία που αναπαριστούν την επιχείρηση όπως 

εταιρικές κάρτες, εταιρικά χαρτικά, φυλλάδια, ιστοσελίδα της εταιρίας καθώς και η 

εμφάνιση και η στάση των εργαζομένων της. Δηλαδή όλα εκείνα τα στοιχεία που θα 

επηρεάσουν την ποιότητα της υπηρεσίας και την εμπειρία του καταναλωτή. 

Οι παραπάνω παράμετροι πάνω στις οποίες στηρίζονται οι επιχειρήσεις για να 

οργανώσουν τις στρατηγικές τους και συγκεκριμένα τις στρατηγικές διεθνούς 

μάρκετινγκ  και διεθνούς επέκτασης που αφορά τη συγκεκριμένη εργασία, 

χωρίζονται σε δύο κατηγορίες οι οποίες αναφέρθηκαν παραπάνω το εσωτερικό και 

εξωτερικό μάρκετινγκ και εμφανίζονται παρακάτω ως εξής (Booms & Bitner, 1981). 
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Πίνακας 1: Στοιχεία εσωτερικού και εξωτερικού μάρκετινγκ  

Πηγή: Ιδιο-κατασκευή από την θεωρητική ανασκόπηση 

Και οι δύο διαστάσεις του μάρκετινγκ που παρατίθεται στον παραπάνω πίνακα (1) 

έχουν κοινό παρανομαστή την εξυπηρέτηση των πελατών (customer service). Ένα 

αποτελεσματικό πλάνο μάρκετινγκ συνδυάζει τις εσωτερικές δυνατότητες της 

επιχείρησης και το εξωτερικό περιβάλλον δηλαδή την αγορά.  Στην συγκεκριμένη 

εργασία θα αναλυθούν οι έννοιες γύρω από το εσωτερικό μάρκετινγκ έτσι ώστε να 

προσεχθούν οι παράμετροι άνθρωπος (προσωπικό-staff) και διαδικασίες (work 

activities) ώστε να προσεχθεί η έννοια της εξυπηρέτησης των πελατών στις διεθνείς 

υπηρεσίες και οι τρόποι βελτιστοποίησης της. 

1.4 Εσωτερικό μάρκετινγκ 

Πριν από περίπου 35 χρόνια το εσωτερικό μάρκετινγκ προτάθηκε ως μέθοδος 

επίλυσης των προβλημάτων για την παροχή πιο ποιοτικών υπηρεσιών. Ωστόσο παρά 

την εκτενή βιβλιογραφία που υπάρχει γύρω από το ζήτημα του εσωτερικού 

μάρκετινγκ είναι αριθμητικά περιορισμένες οι επιχειρήσεις που υιοθετούν τις 

πρακτικές που προτείνονται (Rafiq & Ahmed, 2000). Το εσωτερικό μάρκετινγκ 

περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες προσαρμογές τις οποίες θα πρέπει να 

ακολουθήσει μια επιχείρηση προκειμένου να μεταστρέψει την κατάσταση στην οποία 

βρίσκεται και στην συνέχεια επιτύχει την διοικητικά επιθυμητή θέση στην οποία 

επιθυμεί να βρίσκεται (Πανηγυράκης, 1999, σ. 46). Το εσωτερικό μάρκετινγκ όπως 

θα παρουσιαστεί και στη συνέχεια δίνει ιδιαίτερο βάρος στην εκπαίδευση του 

Εσωτερικό Μάρκετινγκ  Εξωτερικό Μάρκετινγκ 

Άνθρωποι Προϊόν 

Διαδικασίες Τιμή 

 
Τόπος 

 
Προώθηση 



16 
 

προσωπικού, στην κινητοποίηση των τμημάτων της επιχείρησης με γνώμονα την 

επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων, στην υποστήριξη του σχεδίου μάρκετινγκ 

καθώς και στην δημιουργία ενός εργασιακού κλίματος το οποίο θα χαρακτηρίζεται 

από υψηλά συναισθήματα των εργαζομένων για την επιχείρηση (corporate pride) 

(Ahmed & Rafiq, 2003). 

Η βιβλιογραφική επισκόπηση δίνει πληθώρα ορισμών για το εσωτερικό μάρκετινγκ 

που ακολουθεί μία επιχείρηση ωστόσο κατά πλειοψηφία περιορίζονται γύρω από τα 

παρακάτω πλαίσια (Rafiq & Ahmed, 2000): 

 Την παρακίνηση των εργαζομένων και την ικανοποίησή τους 

 Τον προσανατολισμό στον πελάτη και την ικανοποίηση του τελευταίου 

 Τον εσωτερικό λειτουργικό συντονισμό δηλαδή τις σχέσεις μεταξύ των 

εργαζομένων 

 Την εφαρμογή συγκεκριμένων στρατηγικών οι οποίες καθορίζονται από τους 

στόχους που έχει θέσει η εκάστοτε επιχείρηση ή οργανισμός.  

Συμπερασματικά, μια γενική περιγραφή για το εσωτερικό μάρκετινγκ θα μπορούσε 

να είναι κάθε μορφή δραστηριοτήτων μέσα σε έναν οργανισμό που επικεντρώνει το 

ενδιαφέρον και την προσοχή του προσωπικού σε ότι έχει να κάνει με εσωτερικές 

δραστηριότητες. Η αναγνώριση ότι η ποιότητα των σχέσεων μέσα στην επιχείρηση 

είναι κρίσιμη για την επίτευξη των στρατηγικών του μάρκετινγκ δείχνει την 

κατεύθυνση που έχει το εσωτερικό μάρκετινγκ. Περιλαμβάνει σύμφωνα με την 

έρευνα των Christopher και Ballantyne (1991): 

 Έρευνες για το κλίμα ανάμεσα στους εργαζόμενους 

 Επικοινωνία ανάμεσα στους εργαζόμενους 

 Σχεδιασμό μεθόδων κατάρτισης των εργαζομένων 

Όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι απαραίτητα προκειμένου να καθοριστούν οι 

στρατηγικές κινήσεις και επιδιώξεις στο εσωτερικό μάρκετινγκ. Το κλίμα μεταξύ των 

εργαζομένων αποτελεί ένα κύριο παράγοντα για τον καθορισμό της ικανοποίησης 

που λαμβάνει το προσωπικό από την εργασία του. Καλές εργασιακές σχέσεις 

σημαίνει αυτόματα περισσότερη θέληση για δουλειά, αύξηση της αποδοτικότητας και 

της αποτελεσματικότητας των εργαζομένων. Οι έρευνες λοιπόν που μπορούν να 
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εντοπίζουν τις παθογένειες αλλά και τα θετικά σημεία στις σχέσεις των εργαζομένων 

μέσα σε ένα εργασιακό περιβάλλον είναι ιδιαιτέρως χρήσιμες για να μπορέσουν να 

καθοριστούν συγκεκριμένες στρατηγικές μάρκετινγκ για την περαιτέρω βελτίωση της 

υπάρχουσας κατάστασης αλλά και την εξομάλυνση των αρνητικών σχέσεων εάν 

υπάρχουν.  

Σαφώς δεν αρκεί μόνο η ύπαρξη καλού κλίματος ανάμεσα στους εργαζομένους αλλά 

είναι απαραίτητο να υπάρχει και καλή επικοινωνία μεταξύ τους, που σε πολλές 

περιπτώσεις είναι το απαραίτητο εχέγγυο στην αποτελεσματική συνεργασία. Η 

ποιότητα της επικοινωνίας λοιπόν θα πρέπει να διερευνάται στη βάση ότι αποτελεί 

μια γνώση που ενισχύει την ικανότητα της επιχείρησης ή του οργανισμού να 

σχεδιάσει τις κατάλληλες στρατηγικές εσωτερικού μάρκετινγκ μέσα από τις 

αντιλαμβανόμενες ανάγκες που προκύπτουν από την ποιότητα της επικοινωνίας 

μεταξύ των εργαζομένων.  

Τέλος, η σχεδίαση μεθόδων εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζομένων αποτελεί 

μια σημαντική λύση στην διαδικασία υλοποίησης των στρατηγικών σχεδίων του 

εσωτερικού μάρκετινγκ ενώ παράλληλα προσδίδει αξία στην επιχείρηση καθώς 

δημιουργεί ικανοποίηση στους εργαζομένους αλλά και ένα άρτιο επαγγελματικό 

περιβάλλον (Levering, 2016). Είναι γεγονός ότι οι εργαζόμενοι που εκπαιδεύονται 

διαρκώς πάνω σε σημαντικά πεδία σχετικά με τον εργασιακό τους τομέα, 

αισθάνονται ικανοποιημένοι και σίγουροι για τη ποιότητα της εργασίας τους, 

λαμβάνουν σαφή προσανατολισμό προς την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης 

ενώ παράλληλα τους δημιουργείται το αίσθημα ότι μέσα από την δουλειά τους 

εξελίσσονται και μπορούν να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά τους (Navimipour 

& Zareie, 2015).  

Όλα τα παραπάνω αποτελούν ένα εύφορο πεδίο για την εφαρμογή του εσωτερικού 

μάρκετινγκ στην επιχείρηση και οι εργαζόμενοι θα είναι περισσότερο δεκτικοί στις 

στρατηγικές που αναμένεται να εφαρμοστούν εάν πρώτα έχουν πραγματοποιηθεί οι 

κατάλληλες ενέργειες που αναφέρθηκαν προηγουμένως. 

1.5 Εξυπηρέτηση πελατών 

Οι προσεγγίσεις που έχουν προταθεί για τον όρο εξυπηρέτηση πελατών ποικίλλουν 

ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά που εξετάζονται στην εκάστοτε περίσταση. 
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Μέσα από τις μορφές του μάρκετινγκ logistics, η εξυπηρέτηση απαιτεί την αποδοχή, 

την δημιουργία και την παράδοση της παραγγελίας του πελάτη μέσω της φιλικότητας 

και της ευγένειας του προσωπικού (Αυλωτίνης, Λυμπερόπουλος, & Τζαναβάρας, 

2010). Μία άλλη προσέγγιση θέλει την εξυπηρέτηση ως μία διαδικασία ανταλλαγής 

και επιρροής μακροχρόνιων σχέσεων με σκοπό το αμοιβαίο όφελος (Τσαγκλακάνος, 

2008). Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι παραπάνω δυο ορισμοί 

μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά δηλαδή τα στοιχεία τους να αποτελούν 

μέρος μιας συνολικής αντίληψης για την ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών σε 

επιχειρήσεις logistics.  

Τέλος, η εξυπηρέτηση των πελατών μπορεί να οριστεί ως η διαδικασία που 

προσφέρει χρόνο, τόπο και μορφές χρησιμότητας στον πελάτη, η οποία εμπλέκει 

συναλλαγές προ-πώλησης, πώλησης και μετά-πώλησης (Martin, Payne, & Ballantyne, 

1991). Στην εξυπηρέτηση των πελατών ο βασικός και σημαντικότερος παράγοντας 

είναι ο άνθρωπος δηλαδή το προσωπικό της επιχείρησης (Daft, 2015΄Doyle, 1990; 

Μπουραντάς, 2002).  

1.6 Ποιότητα στην εξυπηρέτηση των πελατών 

Ο ορισμός της ποιοτικής εξυπηρέτησης πελατών είναι ένα αντικείμενο που έχει 

απασχολήσει και απασχολεί μέχρι και σήμερα την επιστημονική κοινότητα του 

μάρκετινγκ δεδομένου ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολο να καλυφθούν όλες οι πτυχές που 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις. Στα παραπάνω πλαίσια είναι σημαντικό να 

αναφέρουμε ότι πριν από κάποια χρόνια δεν υπήρχε η έννοια της ποιοτικής 

εξυπηρέτησης πελατών, δεδομένου ότι ο όρος εξυπηρέτηση έφερε από μόνος του 

θετικό νόημα (Drucker, 1986). Σήμερα, ισχύει ότι η εξυπηρέτηση πελατών αποτελεί 

μια διαδικασία που μπορεί να αποτελέσει θετική ή αρνητική εμπειρία για τον χρήστη, 

κι ως εκ τούτου να είναι ποιοτική ή και όχι.  

Είναι γεγονός ότι ο όρος της ποιότητας έχει ένα πολυδιάστατο χαρακτήρα δεδομένης 

της υποκειμενικότητας η οποία σχετίζεται όχι μόνο με τους ίδιους τους παράγοντες 

που μπορεί να την καθορίσουν αλλά και με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

εκάστοτε πελάτη. Η ποιότητα στον κλάδο των υπηρεσιών αλλά και των προϊόντων 

αποτελεί μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους που μπορεί να καθορίσουν την 

κερδοφορία της επιχείρησης, την επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων, την 
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διατήρηση των πελατών της, την αύξηση της αποδοτικότητάς της ενώ μπορεί επίσης 

να αυξήσει τη θέση της στην αγορά και γενικά να επωφεληθεί ποικιλοτρόπως όταν η 

εξυπηρέτηση των πελατών της συνοδεύεται από ποιοτικές προδιαγραφές (Pryor, 

Humphreys, Oyler, Taneja, & Toombs, 2011).  

Οι ορισμοί σχετικά με την ποιότητα της εξυπηρέτησης των πελατών ποικίλουν τόσο 

ανάλογα με την εξεταζόμενη διάσταση όσο και με τα χαρακτηριστικά τα οποία 

αξιολογούνται για να μετρηθεί (reference?). Οι Buzzel & Gale (1987) επεσήμαναν ότι 

η ποιότητα ορίζεται από τον πελάτη που χρησιμοποιεί την υπηρεσία και αυτός είναι 

που κρίνει το εάν η υπηρεσία είναι ποιοτική ή όχι ανάλογα με την εμπειρία που 

αποκομίζει από τον τρόπο που εξυπηρετήθηκε. Άλλες προσεγγίσεις ορίζουν ότι η 

ποιότητα μιας υπηρεσίας εξαρτάται από την αξία που προσδίδει στους καταναλωτές 

(Aaker, 1998) ενώ παράλληλα θεωρείται ακόμα πιο ποιοτική όταν η αξία που 

προσφέρει στους πελάτες της είναι μεγαλύτερη από αυτή που προσφέρουν οι 

ανταγωνιστές της (Dabholkar, 2014).   

Ο όρος ποιότητα στη συγκεκριμένη περίπτωση του κλάδου των logistics που 

μελετάμε σχετίζεται με την αποτελεσματική διεκπεραίωση των διαδικασιών ανάμεσα 

στα τμήματα μιας υπηρεσίας με σκοπό την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του 

πελάτη ώστε να κλείσει το κενό ανάμεσα στις προσδοκίες του πελάτη και στο 

προσφερόμενο προϊόν ή υπηρεσία (Davidow, 2000). Η τυπική προσέγγιση για το 

management ποιότητας υποστηρίζει ότι αντί να ελέγχονται τα αποτελέσματα της 

παραγωγικής διαδικασίας, μπορούν να επιθεωρούνται οι διακυμάνσεις των 

λειτουργιών κατά την διάρκεια παραγωγής και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία όταν η 

κατανάλωση και η παραγωγή μπορούν να συμβούν ταυτοχρόνως, πράγμα που 

συμβαίνει κατά κόρον στις υπηρεσίες (Martin, Payne, & Ballantyne, 1991).  

Σε ότι αφορά την ποιότητα της εξυπηρέτησης των πελατών θα πρέπει να 

επισημάνουμε υπάρχει στενή διασύνδεσή του με το μάρκετινγκ, και ειδικά με το 

σχεσιακό μάρκετινγκ (relationship marketing) του οποίου κύριος στόχος είναι να 

διενεργούνται όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου ο πελάτης να είναι 

ικανοποιημένος (Christopher, Payne, & Ballantyne, 1991). Ο όρος ποιότητα 

εξυπηρέτησης θα πρέπει να επισημάνουμε ότι πλέον επιτυγχάνεται μέσα από την 

ύπαρξη συγκεκριμένου οργανωτικού περιεχομένου κατά το οποίο οι σχέσεις με τα 

διαφορετικά περιβάλλοντα είναι καθορισμένες ενώ παράλληλα υπάρχουν 
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συγκεκριμένες διαδικασίες και δραστηριότητες που διενεργούνται για να διανοιχθεί η 

ικανότητα της επιχείρησης να παρέχει ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών (Bansal & 

Taylor, 2014).  

Στα πλαίσια της παραπάνω ανάλυσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι η εξυπηρέτηση 

πελατών και η ποιότητα που την συνοδεύει χαρακτηρίζεται από διαρκείς αλλαγές οι 

οποίες σχετίζονται τόσο με τον τρόπο που λειτουργούν οι αγορές όσο και με τις 

κοινωνικοπολιτισμικές εξελίξεις που συμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο.  

Μια ενδιαφέρουσα άποψη του Debholkar (2014) υποστηρίζει ότι η συμβολή της 

τεχνολογίας σε συνδυασμό με την γενικότερη εξέλιξη του τρόπου με τον οποίο 

εξυπηρετούνται οι πελάτες έχει οδηγήσει στην άποψη ότι η ποιότητα της 

εξυπηρέτησης των πελατών μπορεί να αυξηθεί μέσα από την αύξηση της συμμετοχής 

τους στην διαδικασία εξυπηρέτησης (Yazici, Koseoglu, & Okumus, 2016). Κλασσικά 

παραδείγματα της παραπάνω άποψης είναι το e-banking, τα εστιατόρια που οι 

πελάτες εξυπηρετούνται μόνοι τους σε ένα σημείο που μπορούν να επιλέγουν τα 

τρόφιμα που θέλουν ενώ παράλληλα υπάρχουν μια σειρά από παρόμοιες παροχές που 

αυξάνουν την συμμετοχή των πελατών στη διαδικασία εξυπηρέτησης .  

Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που πραγματοποίησε ο ερευνητής κατέληξε 

στο συμπέρασμα ότι όσο πιο αυξημένη είναι η συμμετοχή των πελατών στην 

εξυπηρέτησή τους τόσο πιο αυξημένη είναι και η ποιότητα που αντιλαμβάνονται ότι 

είχε η εξυπηρέτηση που απόλαβαν από την συγκεκριμένη υπηρεσία. Και αυτό διότι 

από μόνοι τους οι πελάτες διαμορφώνουν τον τρόπο που θα εξυπηρετηθούν, 

μειώνεται αυτομάτως η εμπλοκή της επιχείρησης στην εξυπηρέτηση των πελατών και 

συνεπακόλουθα μειώνεται και ο σχετικός κίνδυνος της υποβολής κακών σχολιασμών 

σχετικά με την παρεχόμενη ποιότητα (έχω κάποιες αντιρρήσεις προς αυτό. Δες και 

παραπάνω σχόλια. Επίσης δεν βλέπω κάποια βιβλιογραφική πηγή να το υποστηρίζει). 

Σαφώς μειώνεται και ο κίνδυνος από την απόκτηση κακής εμπειρίας του πελάτη από 

τις υπηρεσίες που χρησιμοποίησε (Dabholkar, 2014).  
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2ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ CRM 

Το CRM έχει απασχολήσει τόσο τον ακαδημαϊκό όσο και τον επιχειρηματικό κόσμο 

(Bagozzi, 1995; Berry, 1995; Grönroos, 1990; Sheth and Parvatiyar, 1995; Wilson, 

1995). Η πρώτη ομάδα επισημαίνει τη σημασία της ενίσχυσης των πελατειακών 

σχέσεων ως προϋπόθεση αποτελεσματικού μάρκετινγκ (Kotler, 1992; Perrien and 

Ricard, 1995; Sharma and Sheth, 1997) ενώ η δεύτερη συνειδητοποίησε ότι οι 

πελάτες της είναι το πιο σημαντικό “περιουσιακό” της στοιχείο και αντιμετωπίζουν 

πλέον τη σχέση μεταξύ τους ως μία αμοιβαία επωφελούμενη ανταλλαγή (Bowman 

and Narayandas, 2001). Έτσι έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην προσέγγιση του όρου 

διαχείριση των σχέσεων που αντανακλά το μάρκετινγκ πελατειακών σχέσεων μέσα 

από ένα σύνολο δραστηριοτήτων  (Sheth and Parvatiyar, 2000). Η ουσία ωστόσο του 

CRM είναι η δημιουργία αξίας μέσα από την δημιουργία νέων ή τη διατήρηση των 

υπαρχουσών σχέσεων με πελάτες αλλά και συνεργάτες στην οποία αποσκοπεί η 

υπηρεσία (Sriastava, Shrevani, & Fahey, 1999).  

Ωστόσο παρά τα θετικά αποτελέσματα των θεωρητικών ερευνών, πολλές φορές οι 

επιχειρήσεις αποτυγχάνουν κατά την πρακτική. Αυτό σχετίζεται με την οργανωτική 

κουλτούρα της επιχείρησης (operational culture) καθώς η ίδια θα έπρεπε να λαμβάνει 

υπόψη της τους παράγοντες που σχετίζονται με αυτήν προτού λάβει πρωτοβουλίες 

για την στρατηγική του CRM που θα ακολουθήσει (Ricard and Perrien, 1999) 

2.2 Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ CRM 

Η έννοια του CRM εμφανίστηκε πρώτη φορά στα μέσα του 1990 στην επιστήμη της 

Πληροφορικής  (Lo, Stalcup, & Lee, 2009) και έπειτα στο επιχειρησιακό περιβάλλον 

όπου η προσέγγιση του μπορεί να είναι διαφορετική για τους διάφορους τύπους 

αγορών (Buttle, 2004; Winer, 2001). Παρόλο που η έννοια του RM (relationship 

marketing) είναι κοινά αποδεκτή όπως και η πεποίθηση ότι δίνει αξία τόσο στην 

επιχείρηση όσο και στον πελάτη, το CRM θεωρείται μέθοδος η οποία δίνει τη 

δυνατότητα στις επιχειρήσεις να υλοποιούν το CRM και να δέχονται τα οφέλη του 

(Plakoyiannaki, 2002).  
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Οι αποκλίσεις που μπορεί να υπάρχουν στην προσέγγιση του CRM γίνονται 

κατανοητές όταν κατηγοριοποιηθούν και αναλυθούν οι έννοιες που το περιβάλλουν, 

οι οποίες είναι α) η φιλοσοφία, β) η στρατηγική και γ) η τεχνολογία. Συνεπώς ένας 

ορισμός που προκύπτει από αυτή τη πεποίθηση είναι ότι το CRM αποτελεί την 

οικοδόμηση μιας πελατοκεντρικής κουλτούρας από την οποία προκύπτει η 

στρατηγική απόκτησης και ενίσχυσης της κερδοφορίας ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται 

απόκτηση και διατήρηση του πελατολογίου μέσω μιας ηλεκτρονικής εφαρμογής που 

έχει ως αποτέλεσμα το αμοιβαίο όφελος πελάτη και επιχείρησης (Rababah, Mohd, & 

Ibrahim, 2011).  

2.3  ΘΕΩΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ CRM 

Καθώς η έννοια του CRM είναι σχετικά πρόσφατη δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμα και 

συνεπώς διάφορες θεωρίες έχουν προκύψει για την ανάλυση της, όπως αυτές που θα 

αναφερθούν παρακάτω. 

2.3.1.  Relationship Marketing 

Ο όρος σχεσιακό μάρκετινγκ εμφανίστηκε πρώτη φορά σε ένα άρθρο του Leonard L. 

Berry το 1983 και αναφερόταν στην προσέλκυση, διατήρηση και ενίσχυση των 

πελατειακών σχέσεων και άγγιζε την σχέση μεταξύ επιχείρησης και πελατών 

(Plakoyiannaki, 2002). Ένας άλλος ορισμός είναι ότι αποτελεί το χτίσιμο και την 

γαλούχηση μακροχρόνιων αμοιβαίων επωφελών σχέσεων ανταλλαγής μεταξύ μιας 

επιχείρησης και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων (Murphy, Stevens, & Mcleod, 1997). 

Σύμφωνα με τους Christopher, Payne και Ballantyne, ο σκοπός του είναι να παρέχει 

προστιθέμενη και αειφόρο αξία μεταξύ των μελών της “σχέσης”, δίνοντας έμφαση 

τόσο στην εξυπηρέτηση των πελατών όσο και στην ποιότητας της προσφερόμενης 

υπηρεσίας μέσω της προσπάθειας μείωσης του χάσματος ανάμεσα στην προσδοκία 

του πελάτη και το τελικό προϊόν που απολαμβάνει (Martin, Payne, & Ballantyne, 

1991).  

Γύρω από το σχεσιακό μάρκετινγκ έχουν χτιστεί 3 ομάδες απόψεων μέσα στα χρόνια 

μελέτης του οι οποίες είναι  U.K Perspective, Nordic Perspective και IMP Group με 

τις εξής πεποιθήσεις (Coote, 1997):  
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Η πρώτη ομάδα έχει τρεις βασικούς πυλώνες, εκ των οποίων ο πρώτος αναφέρεται 

στην μετάβαση από την παραδοσιακή ιεραρχικά δομημένη οργάνωση στην 

διατμηματική για αποτελεσματικότερη διαχείριση της ποιότητας, ο δεύτερος στην 

δημιουργία αξίας από την ανάπτυξη σχέσεων της επιχείρησης με τους έξι τομείς της 

αγοράς (customer market, referral market, suppliers alliances markets, influence 

markets, recruitment markets, internal markets) και τέλος ο τρίτος αναφέρεται στην 

εμπιστοσύνη που καλλιεργείται ανάμεσα στα μελη χρηματικών συναλλαγών 

(Plakoyiannaki, 2002).  

Η δεύτερη ομάδα χρησιμοποιεί τους όρους των σχέσεων (π.χ. Relationship 

Μarketing) στο πλαίσιο του μάρκετινγκ υπηρεσιών δηλαδή προτιμά εκφράσεις όπως 

αλληλεπίδραση αγοραστή-πωλητή, κύκλος ζωής πελατειακών σχέσεων και τα στάδια 

της διαδικασίας κατανάλωσης υπηρεσιών και διαδραστικές σχέσεις (Plakoyiannaki, 

2002). Οι ίδιοι επεσήμαναν ότι η κατανάλωση της υπηρεσίας είναι μία ολόκληρη 

διαδικασία παραγωγής και όχι απλά το αποτέλεσμα της παραγωγής όπως συμβαίνει 

στο προϊόν (Grönroos, 1980). Εκτός από την παραπάνω προσθήκη που έκαναν στην 

θεωρία του σχεσιακού μάρκετινγκ ανέπτυξαν και 3 έννοιες που σχετίζονται με το  

relationship marketing οι οποίες είναι η αξία, ο διάλογος και η αλληλεπίδραση 

(Gronroos, Relationship marketing: The Nordic school, 2000). 

Τέλος, η τρίτη ομάδα προχώρησε στην εκπόνηση δύο διεθνών ερευνών, από όπου η 

πρώτη έδωσε σαν αποτέλεσμα το μοντέλο αλληλεπίδρασης επιχειρηματικών σχέσεων 
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(interaction model of business relationship) και η δεύτερη τη μορφή του δικτύου των 

επιχειρήσεων (network form of business markets)και στην δημιουργία ενός φόρουμ 

με θέματα όπως επιχειρηματικές σχέσεις και δίκτυα, διεθνοποίηση, μάρκετινγκ 

προμηθειών και τεχνικές ανάπτυξης (Plakoyiannaki, 2002).  

Από την σύμπτυξη των παραπάνω θεωριών που ενισχύουν την ανάπτυξη του 

σχεσιακού μάρκετινγκ προκύπτουν δύο κατηγορίες προσεγγίσεων του ίδιου, αυτές 

που προσδιορίζουν το προσεγγίζουν από οικονομικής πλευράς και εκείνες που 

αναλύουν την συμπεριφορά των μελών (κοινωνιολογία και θεωρία οργάνωσης) (De 

Wuif, 1999).  

2.3.2 Database and Direct Marketing 

Μία ακόμη θεωρία που σχετίζεται με το CRM είναι το database marketing, το οποίο 

θεωρείται ένα εξελιγμένο είδος του άμεσου μάρκετινγκ (direct marketing) και 

αποτελεί κατά τους Shawn και Stone, στο βιβλίο τους Database Marketing του 1988, 

«μία διαδραστική προσέγγιση του μάρκετινγκ, όπου χρησιμοποιούνται τα ατομικά 

κανάλια επικοινωνίας με τον πελάτη (πχ. ταχυδρομείο, τηλέφωνο κλπ.) με σκοπό την 

αύξηση της προσέγγισης της επιχείρησης προς το πελατολόγιο της, την τόνωση της 

ζήτησης των πελατών και τη δημιουργία μακροχρόνιας σχέσης μέσα από την 

καταγραφή και διατήρηση μιας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για τον κάθε πελάτη 

ξεχωριστά». 

Εδώ και δεκαετίες τα συστήματα των υπολογιστών καθιστούν απλή την διαδικασία 

δημιουργίας ατομικής καρτέλας και αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων που 

σχετίζονται με τις συναλλαγές του πελάτη με την εκάστοτε επιχείρηση και δίνουν την 

δυνατότητα στην πρώτη να έχει μία πλήρη εικόνα της συμπεριφοράς του πελάτη σε 

πραγματικό χρόνο, ώστε να μπορεί να διαπραγματευτεί προσφέροντας μία ατομική 

προσφορά απόλυτα προσαρμοσμένη στον πελάτη (Prinzie & Van den Poel, 2005). 

Σύμφωνα με τους Newell και Rogers (2000), το database marketing και το CRM είναι 

άμεσα συνδεδεμένα καθώς και τα δύο χρησιμοποιούν για την πρακτική τους 

διευκολύνεται με την χρήση της τεχνολογίας πληροφοριών. 

2.3.3 Customer Lifetime Value 

Για μία επιχείρηση ως αξία διάρκειας ζωής ενός πελάτη ορίζεται το καθαρό κέρδος ή 

ζημία που φέρεται σαν αποτέλεσμα των συναλλαγών της εταιρίας με τον πελάτη καθ’ 
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όλη την διάρκεια της συνεργασίας. Αναλυτικότερα, η αξία υπολογίζεται ως η 

διαφορά των συνολικών εσόδων που λαμβάνει η επιχείρηση από τον πελάτη σε 

χρηματικές μονάδες με τις συνολικές δαπάνες της εταιρίας ώστε να προσελκύσει, να 

παράγει και να εξυπηρετήσει τον πελάτη (Jain & Singh, 2002). 

Η συγκεκριμένη θεωρία είναι σημαντική καθώς αποτελεί δομικό στοιχείο για τον 

σχεδιασμό και την οικονομική κατάρτιση μιας σειράς αποφάσεων του μάρκετινγκ 

όπως είναι το σχέδιο απόκτησης νέων πελατών (Berger & Nasr, 2008). Μέσα από την 

χρήση της τεχνολογίας η επιχείρηση έχει μία καθαρή εικόνα της δραστηριότητας του 

πελάτη της και αυτό της δίνει τη δυνατότητα να τον κατατάξει σε μία από τις δύο 

μεγάλες κατηγορίες πελατών α) lost for good και β) always a share, έχοντας έτσι την 

ευκαιρία να γνωρίζει την πιστότητα του πελάτη στην ίδια και να προχωρήσει στην 

κατάλληλη προσφορά (Berger & Nasr, 2008). 

Για το CRM η θεωρία του CLV θεωρείται προαπαιτούμενη γι αυτό και έχει 

συγκεντρώσει το ενδιαφέρον το μελετητών οι οποίοι έχουν αναπτύξει τα παρακάτω 

μοντέλα που εμφανίζονται εν συντομία στον πίνακα (Plakoyiannaki, 2002). 

Σημαντική παρατήρηση σύμφωνα με τους Berger και Nasr (1998) είναι να 

αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις τους πελάτες ως μία συνεχόμενη στο χρόνο παρά ως 

μια βραχυπρόθεσμη συναλλαγή. 

 



 

Πηγή: (Plakoyiannaki, 2002)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΙ ΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ 

ΜΟΝΤΕΛΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΤΟΥ CLV 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα μοντέλα που είναι ειδικά σχεδιασμένα για 

τον υπολογισμό του CLV και/ή για να επεκτείνουν αυτό τον υπολογισμό και 

να αποκτήσουν μεθόδους κατανομής των πόρων για τη βελτιστοποίηση του 

CLV. Αυτά τα μοντέλα διαθέτουν διοικητικές επιπτώσεις για τους 

οργανισμούς που τις χρησιμοποιούν ως βάση για την λήψη στρατηγικών 

αποφάσεων. 

 

-Βασικό μοντέλο CLV 

 

 -Μοντέλο μετανάστευσης πελατών 

 

-Μοντέλο για την βέλτιστη 

κατανομή πόρων Μοντέλο 

πελατειακών σχέσεων 

      

      

      

      

      

      

      

ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ 

 

 

Αυτή η κατηγορία των μοντέλων λαμβάνει υπόψη την παρελθοντική 

αγοραστική συμπεριφορά ολόκληρης της πελατειακής βάσης, προκειμένου να 

καταλήξει σε πιθανές μελλοντικές αγορές. Τέτοια μοντέλα εξετάζουν τη 

στοχαστική συμπεριφορά των πελατών στην πραγματοποίηση αγορών για 

κάθε πελάτη ξεχωριστά, προκειμένου να εκτιμηθεί η μελλοντική 

συμπεριφορά. 

-Μοντέλο Pareto  

-Η επέκταση του μοντέλου Pareto 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 

ΤΟΥ CLV 

Τα μοντέλα αυτά χρησιμοποιούνται κυρίως για να κατανοηθούν θέματα που 

αφορούν το CLV και παρέχουν  την ευκαιρία να διερευνηθεί αν η διάρκεια 

ζωής μιας πελατειακής σχέσης είναι κερδοφόρα. 

-Μοντέλο των ιδίων κεφαλαίων 

των πελατών  

-Δυναμικό μοντέλο τιμολόγησης 



2.3.4 Stewardship Theory  

Η θεωρία της επιστασίας συνδέεται άμεσα με το CRM καθώς το δεύτερο σχετίζεται 

με την διαχείριση των σχέσεων μεταξύ πελάτη και εταιρίας. Ουσιαστικά η 

stewardship theory παρομοιάζει τα μέλη αυτής της συνεργασίας ως συνεργάτες που 

δρουν για το κοινό συμφέρον και των δύο και όχι ο καθένας ξεχωριστά για το 

ατομικό του (Davis, Schoorman, & Donaldson, 1997). Η θεωρία αυτή δεν φαίνεται να 

έχει ιδιαίτερη παρουσία στην αγορά ωστόσο είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην κατανόηση 

της διοίκησης των πελατειακών σχέσεων μέσα σε έναν οργανισμό, αφού 

χρησιμοποιείται ως εργαλείο ανίχνευσης επιτυχών τρόπων δημιουργίας και 

διατήρησης μακροχρόνιων σχέσεων μεταξύ επιχείρησης και πελάτη (Plakoyiannaki, 

2002).  Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα χαρακτηριστικά μιας εταιρίας που 

δρα κάτω από ”ανιδιοτελή” κίνητρα (stewardship orientation) σε σύγκριση με μία 

“ιδιοτελή” επιχείρηση (agency orientation). 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ AGENCY ORIENTATION 
STEWARDSHIP 
ORIENTATION 

ΒΑΣΙΚΟ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 

ΗΓΕΣΙΑ 

-ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ  
-ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ  
-ΧΑΜΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ  

-ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΛΟΚΗ 
-ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 

ΠΗΓΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΤΟΥΣ 

ΣΤΟΧΟΥΣ ΧΑΜΗΛΗ ΑΞΙΑ ΥΨΗΛΗ ΑΞΙΑ 

 

Πηγή:  (Cossin, Ong, & Coughlan, 2015) 

 

2.3.5 Social Capital Theory 

Το κοινωνικό κεφάλαιο είναι μία μορφή οικονομικού κεφαλαίου με βαθιά ρίζα στην 

κουλτούρα ενός οργανισμού στον οποίο έχει σημαντικό ρόλο το δίκτυο πελατών και 

εργαζομένων (Adler & Kwon, 2001). Η θεωρία του κοινωνικού κεφαλαίου για τις 

επιχειρήσεις αναφέρεται στην αξία που δίνει η επιχείρηση να συλλέγει 

πληροφορίες άρα γνώση για τους πελάτες της και να αυξάνει την αλληλεπίδραση 

μεταξύ τους (Yli-Renko et al, 2001).  
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Σύμφωνα με τους Nahapiet και Ghoshal (1998), η θεωρία αυτή διευκολύνει την 

απόκτηση και αξιοποίηση της γνώσης μέσα από την ανταλλαγή υφιστάμενων 

γνώσεων είτε στο δίκτυο των εργαζομένων είτε μεταξύ πελατών και υπαλλήλων, 

δημιουργώντας έτσι αξία στην επιχείρηση (Plakoyiannaki, 2002). Σαν αποτέλεσμα το 

κοινωνικό κεφάλαιο σχετίζεται με την θεωρία του CRM αφού το δεύτερο, όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω βασίζεται στην γνώση που συλλέγει για κάθε πελάτη, στις 

πελατειακές της βάσεις, με σκοπό να δημιουργήσει μία σχέση, πολλές φορές και 

εξάρτησης ώστε να αυξήσει και την διάρκεια ζωής αυτής της σχέσης. Η χρόνια 

κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο μελών γεννάει μία οικειότητα μεταξύ τους 

και ταυτόχρονα οι απαιτήσεις είναι προβλέψιμες καθώς η ροή της πληροφορίας είναι 

πιο εύκολη αλλά και κατά σημαντικό ποσοστό γνωστή. Εν κατακλείδι δημιουργείται 

μία σχέση πάνω σε γερά θεμέλια, την γνώση (Larson, 1992).  

2.4 ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ CRM  

Σύμφωνα με τη διδακτορική διατριβή της Πλακογιαννάκη (2002) υπάρχουν πολλές 

έρευνες όπως των Peppers and Rogers (2000), Tagg (2002) και Brown (1999), που 

υποστηρίζουν ότι η εκτέλεση του CRM είναι μία υψηλού κόστους και αβεβαιότητας 

διαδικασία. Από την άλλη μεριά οι υποστηρικτές αυτής της θεωρίας όπως θα δούμε 

παρακάτω χωρίζουν την εκτέλεση της σε στάδια για να γίνει κατανοητή και βατή η 

εφαρμογή της. 

Μία πρώτη προσέγγιση είναι αυτή του Cap Gemini (1999), ο οποίος χωρίζει την 

εφαρμογή του CRM σε 2 στάδια. Το πρώτο αναφέρεται στην προσέγγιση του πελάτη 

από την επιχείρηση ενώ το δεύτερο περιλαμβάνει όλα εκείνες τις διαδικασίες που 

δέχεται ο πελάτες μέσα στον κύκλο ζωής της συνεργασίας τους. Μία δεύτερη 

προσέγγιση είναι αυτή του Hyperion (2000) ο οποίος χωρίζει την εφαρμογή σε 3 

στάδια. Το πρώτο είναι αυτό της προσέγγισης και συλλογής πληροφοριών για τον 

πελάτη, το δεύτερο περιλαμβάνει την ανάλυση και αρχειοθέτηση αυτών των 

πληροφοριών ενώ το τρίτο είναι το στάδιο της δράσης με βάση την γνώση που έχει 

αποκτηθεί στα παραπάνω στάδια. Μία πιο σύγχρονη μελέτη η οποία βασίστηκε στην 

άποψη του Reinartz (2004) ότι «Εφόσον το CRM είναι μία διατμηματική διαδικασία 

που εστιάζει στην έναρξη, συντήρηση και διατήρηση μακροχρόνιων σχέσεων με τον 

πελάτη τότε διαφορετικά μέτρα απόδοσης θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν τις 

διαφορετικές πτυχές της διαδικασίας» είναι αυτή των Jan U. Becker, Goetz Greve και 
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Sönke Albers (2009) οι οποίοι χωρίζουν την εφαρμογή του CRM σε 4 στάδια: 

εφαρμογή της τεχνολογίας, οργανωτική υλοποίηση, στήριξη εργαζομένων και 

υποστήριξη της διαχείρισης. Και τα τέσσερα αυτά στάδια έχουν θετική επιρροή και 

βοηθάνε στην υαλοποίηση των στόχων του CRM (Becker & Albers, 2009).  

Τέλος μία ακόμη έρευνα που επιμερίζει ακόμα περισσότερο τα στάδια εφαρμογής του 

CRM είναι αυτή των Πλακογιαννάκη και Τζόκα (2002). Τα στάδια είναι τα εξής: 

1. Δημιουργία μιας εταιρικής κουλτούρας η οποία ευνοεί τον προσανατολισμό 

των πελατών, τη μάθηση και την καινοτομία. 

2. Δημιουργία πελατοκεντρικής εταιρικής στρατηγικής. 

3. Συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών για τον πελάτη που βοηθάει στην 

λήψη αποφάσεων. 

4. Εκτίμηση, εντοπισμός και φροντίδα της δημιουργίας γνώσης, διάδοση και 

χρήση μέσα στον οργανισμό. 

5. Ανάπτυξη σαφούς τμήματος της αγοράς και δημιουργία πελατολόγιου. 

6. Παροχή προηγμένης εξυπηρέτησης πελατών. 

7. Χρήση της διαχείρισης των καναλιών και δημιουργία καμπάνιας για να 

υλοποιηθεί μία βάση πελατών. 

8. Έλεγχος της παρουσίας της επιχείρησης σε κάθε στάδιο της διαδικασίας για 

την σωστή λήψη αποφάσεων. 

Πηγή: (Plakoyiannaki, 2002) 

Η εμπειρική μελέτη που θα ακολουθήσει, για τον κλάδο των διεθνών μεταφορών θα 

περιέχει στοιχεία που θα δείχνουν την θεωρία στην οποία συγκλίνουν περισσότερο οι 

επιχειρήσεις του κλάδου.  

2.5 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ CRM 

Παρόλο που έχουν αναπτυχθεί διάφορες θεωρίες, κάποιες εκ των οποίων 

αναφέρθηκαν παραπάνω, για τα στάδια εφαρμογής του CRM από τις επιχειρήσεις, οι 

ίδιες επιμένουν ότι υπάρχουν μεγάλα ποσοστά αποτυχίας της εφαρμογής που 

ξεπερνούν το ποσοστό των 50% των πρότζεκτ που έχουν εφαρμόσει (Everett, 2002) 

Αυτό συμβαίνει διότι ανάμεσα στα στάδια εφαρμογής που αναφέρθηκαν στις 

παραπάνω θεωρίες υπάρχουν κάποιοι παράμετροι που επηρεάζουν τον πελάτη άμεσα 
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ή έμμεσα, δηλαδή είτε έχουν απευθείας αντίκτυπο στον ίδιο είτε μέσω του 

αποτελέσματος της υπηρεσίας που απολαμβάνει (King & Burgess, 2008). Ο 

παρακάτω πίνακας παρουσιάζει διαφορετικές αλλά και παρόμοιες παραμέτρους που 

αναφέρουν διαφορετικοί ερευνητές στα άρθρα τους. 



Wilson 

(2002) 

Goodhue  

(2002) 

Croteau and Li 

(2003) 

Siebel  

(2004) Chen and Chen (2004) 

Προσανατολισμός προς ένα 

τμήμα της αγοράς 

Υποστήριξη της 

διοίκησης  

Υποστήριξη της 

διοίκησης  

Σαφής στρατηγική 

επικοινωνίας 

Ηγεσία και εσωτερικό 

μάρκετινγκ 

Στρατηγικές δυναμικές του 

πληροφοριακού συστήματος Όραμα 

Τεχνολογική 

ετοιμότητα Ενσωμάτωση back- office 

Ευθυγράμμιση επιχείρησης 

και ΠΣ 

Σύγκλιση συστημάτων 

επιχείρησης 

Προθυμία για 

αλλαγή διαδικασιών 

Δυνατότητα 

διαχείρισης της 

γνώσης 

Παραμετροποίηση του 

λογισμικού Διαχείριση της γνώσης 

Οργάνωση γύρω από τον 

πελάτη 

Προθυμία για 

ανταλλαγή 

πληροφοριών      Αλλαγή δομής/κουλτούρας 

Αλλαγή κουλτούρας          

Σχεδιασμός συστήματος         

Ευελιξία στον σχεδιασμό         

Διαχείριση της υποδομής 

πληροφοριακού συστήματος         

Νέες διαδικασίες παρέμβασης          

Διαχείριση της παράδοσης 

παροχών         

ΠΗΓΗ: (King & Burgess, 2008)



Η βιβλιογραφική έρευνα παρουσιάζει διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν την 

επιτυχή εφαρμογή του CRM με κοινές αναφορές όμως στην αυτοματοποίηση της 

λειτουργίας, συμβατότητα των τεχνολογικών εφαρμογών, πρωτότυπες ιδέες και 

έλεγχος αυτών των πρωτοβουλιών του CRM, διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, 

ενσωμάτωση των συστημάτων, υποστήριξη των μελών του οργανισμού και 

στρατηγικός στόχος (Plakoyiannaki, 2002). 

Ωστόσο μία διαφορετική προσέγγιση, η οποία όμως δίνει μία πολύ καθαρή εικόνα για 

τις παραμέτρους είναι αυτή του Sauer (1997). Ο ίδιος χώρισε τις παραμέτρους σε 3 

γενικές κατηγορίες: α) το γενικό πλαίσιο, β) οι υποστηρικτές και γ) η οργάνωση του 

σχεδίου, οι οποίες είχαν η καθεμιά τις αντίστοιχες παραμέτρους, όπως αναφέρθηκαν 

και παραπάνω. Έτσι σύμφωνα με τον ίδιο προκύπτει το παρακάτω σχεδιάγραμμα: 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ  

Ικανότητα διαχείρισης 
γνώσης 

Υποστήριξη της 
διοίκησης Σαφής στρατηγική επικοινωνίας 

Προθυμία ανταλλαγής 
δεδομένων   Ικανότητα αλλαγής κουλτούρας 

Προθυμία αλλαγής 
διαδικασιών   

Συστήματα ικανότητας 
ενσωμάτωσης 

Τεχνολογική ετοιμότητα     

 

 

 

 

 

 
 



33 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Από τις πρώτες κοινές πολιτικές που εφάρμοσε η Ευρωπαϊκή Ένωση στα κράτη-μέλη 

της ήταν οι προσαρμογές στον τομέα των μεταφορών έτσι ώστε να δημιουργηθούν 

σωστές συνδέσεις μεταξύ των χωρών με σκοπό την ανάπτυξη του εμπορίου, την 

ελεύθερη μετακίνηση εμπορευμάτων και επιβατών και κατ’ επέκταση την ευημερία. 

3.1. Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Ο παρακάτω πίνακας προέρχεται από στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Εταιρίας 

και παρουσιάζει το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας, δίνοντας αναλυτικά στοιχεία 

τόσο για τις εισαγωγές όσο και για τις εξαγωγές προϊόντων από το έτος 2004 ως το 

2016. Ανεξάρτητα από την μεταβολή των εισαγωγών και των εξαγωγών, η διακίνηση 

των εμπορευμάτων είχε θετικούς ρυθμούς (κυρίως εξαιτίας των εισαγωγών) μέχρι το 

2008 ενώ από εκεί και έπειτα υπάρχει μείωση του δείκτη έως το 2013 και μία 

διακύμανση μέχρι σήμερα. Η μείωση του δείκτη οφείλεται στην υφεσιακή κατάσταση 

που διανύει η Ελλάδα καθώς και στην μείωση της αγοραστικής δύναμης του 

καταναλωτή.  

GREECE, TRADE BALANCE 

  IMPORTS-ARRIVALS  EXPORTS -DISPATCHES  TRADE BALANCE  

YEAR VALUE_IN_MILLION 

Year on 
year 

change 
% 

VALUE_IN_MILLION 

Year on 
year 

change 
% 

Value  
in million 

€ 

Year on 
year 

change 
% 

2004 45.148,1   13.365,6   -31.782,5   

2005 46.436,7 2,9 14.856,6 11,2 -31.580,1 -0,6 

2006 53.574,2 15,4 17.130,3 15,3 -36.443,9 15,4 

2007 61.857,3 15,5 19.313,4 12,7 -42.543,9 16,7 

2008 65.528,3 5,9 21.227,7 9,9 -44.300,6 4,1 

2009 53.135,1 -18,9 18.015,1 -15,1 -35.120,0 -20,7 

2010 52.147,5 -1,9 21.299,4 18,2 -30.848,1 -12,2 

2011 48.891,5 -6,2 24.377,3 14,5 -24.514,1 -20,5 

2012 49.537,1 1,3 27.578,0 13,1 -21.959,1 -10,4 

2013 46.996,7 -5,1 27.295,7 -1,0 -19.700,9 -10,3 

2014 48.327,4 2,8 27.119,7 -0,6 -21.207,7 7,6 

2015 43.620,0 -9,7 25.878,1 -4,6 -17.741,8 -16,3 

2016 44.085,0 1,1 25.435,4 -1,7 -18.649,5 5,1 
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Πηγή: Διεύθυνση Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών, Τμήμα Στατιστικών 

Εξωτερικού Εμπορίου 

Περιγραφή Κλάδων Οικονομικής 
Δραστηριότητας 

 
Αριθμός επιχειρήσεων 

Κύκλος εργασιών 
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 63.814 11.478.212 
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές 
μέσω αγωγών 54.389 5.021.294 
Σιδηροδρομικές μεταφορές 
εμπορευμάτων * * 
Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και 
υπηρεσίες μετακόμισης 19.351 2.667.458 

Μεταφορές μέσω αγωγών 
* * 

Πλωτές μεταφορές 2.645 1.567.260 
Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές 
εμπορευμάτων 711 425.818 
Εσωτερικές πλωτές μεταφορές 
εμπορευμάτων 0 0 
Αεροπορικές μεταφορές 22 985.360 

Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων 
και διαστημικές μεταφορές 7 24.684 

Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς 
τη μεταφορά δραστηριότητες 

6.357 3.219.383 

Αποθήκευση 227 294.372 

Υποστηρικτικές προς τη μεταφορά 
δραστηριότητες 

6.130 2.925.011 

Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές 
δραστηριότητες 

401 684.915 

Ταχυδρομικές δραστηριότητες στο πλαίσιο 
της υποχρέωσης παροχής καθολικής 
υπηρεσίας 

36 352.103 

Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές 
δραστηριότητες 

365 332.812 

Πηγή: (http://europa.eu/legislation_summaries/transport/air_transport/index_el.htm) 

Ο παραπάνω πίνακας παραθέτει αναλυτικά στοιχεία για τον αριθμό και τον κύκλο 

εργασιών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των μεταφορών 

στην Ελλάδα και τις διαχωρίζει ανάλογα με το μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιείται. 
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3.2 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Οι 15 επιχειρήσεις στις οποίες αναφέρεται η έρευνα δραστηριοποιούνται στον κλάδο 

των διεθνών μεταφορών-αποθηκεύσεων έχοντας τα παρακάτω χαρακτηριστικά. 

 Έχουν την έδρα της εταιρίας ή υποκατάστημα-αποθήκη αυτής στην 

Θεσσαλονίκη. 

 Ασχολούνται με τη διακίνηση εμπορευμάτων από και προς χώρες του 

εξωτερικού, με κύριες ανταποκρίσεις χώρες της Ευρώπης όπως κατά 

πλειοψηφία Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία, 

Αυστρία, Βουλγαρία, Ρουμανία και Ουγγαρία. Ενώ μία εξ αυτών, 

Γερμανικών δικαιωμάτων, διακινεί συμπληρωματικά με τις παραπάνω χώρες, 

σε Αμερική και Αφρική.   

 Οι 9 από αυτές ανήκουν στην κατηγορία αποκλειστικά των οδικών 

μεταφορών ενώ οι υπόλοιπες 6 περιλαμβάνουν επιπρόσθετα θαλάσσιες και 

εναέριες μεταφορές. 

 Προσφέρουν τη δυνατότητα διακίνησης τόσο ξηρού όσο και υγρού φορτίου. 

 Προσφέρουν την υπηρεσία της αποθήκευσης των εμπορευμάτων παράλληλα 

με τη διακίνηση τους - logistics. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ CRM ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS 
 

4.1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  

4.1.1 Φιλοσοφία εταιρίας-Οργανωτική Κουλτούρα 

Σύμφωνα με τον Hofstede (1994) « Η Οργανωτική Κουλτούρα είναι ο συλλογικός 

προγραμματισμός του νου που διακρίνει το ένα μέλος ενός οργανισμού από κάποιον 

άλλον», ή αναλυτικότερα όπως διατύπωσαν οι Deshpande και Webst (1989) « …είναι 

το σύνολο των αξιών και τον πεποιθήσεων που βοηθούν το άτομο να κατανοήσει τον 

τρόπο λειτουργίας του οργανισμού και επιπλέον παρέχει στο άτομο έναν κώδικα 

συμπεριφοράς». 

Η Οργανωτική Κουλτούρα (OC) είναι σημαντικός παράγοντας της επιτυχίας του 

CRM, καθώς πολλές έρευνες που διεξήχθησαν απέδειξαν ότι ελλιπής OC είχε ως 

αποτέλεσμα ελλιπή αποδοχή του CRM. ( Cap Gemini Ernst & Young, 2002). Κάποια 

χαρακτηριστικά των διάφορων κατευθύνσεων της OC που επηρεάζουν την επιτυχή 

εκτέλεση του CRM είναι οι διατμηματικές ομάδες, η χειραφέτηση των εργαζομένων, 

η καινοτομία, η αίσθηση ασφάλειας στην εταιρία, η δέσμευση, η συμμετοχή, η 

ομαδική δουλειά, οι επιβραβεύσεις, η πελατοκεντρική κουλτούρα, η ικανότητα 

προσαρμογής και η ροή της πληροφορίας. (Reina Iriana, 2007) 

4.1.2 Τεχνολογία-Πληροφοριακό Σύστημα  

Παλαιότερες έρευνες συνέδεαν την τεχνολογία CRM με το πληροφοριακό σύστημα 

που χρησιμοποιούσε η εκάστοτε επιχείρηση (Reinartz et al., 2004). Σήμερα, ωστόσο, 

η τεχνολογία του CRM επεκτείνεται στην δημιουργία παραγωγικών σχέσεων μεταξύ 

επιχείρησης και πελάτη με εργαλείο την τεχνολογία της πληροφόρησης και 

επικεντρώνεται στην βελτίωση τριών λειτουργιών: υπηρεσίες υποστήριξης, 

υποστήριξη πωλήσεων, ανάλυση και ενοποίηση των δεδομένων (Woojung Chang, 

2009).  
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4.1.3 Ροή της Πληροφορίας 

Η πρόσβαση στην πληροφορία είναι ευκολότερη μέσα από πληροφοριακό σύστημα, 

ωστόσο θα πρέπει να ενισχύεται και από την φιλοσοφία της εταιρίας. Ο ανθρώπινος 

παράγοντας ενισχύει την πετυχημένη εκτέλεση του CRM μέσα σε έναν “ανοιχτό” 

οργανισμό που δεν υπάρχει ελάχιστη τυποποίηση αλλά εύκολη προφορική και 

γραπτή επικοινωνία ανάμεσα στα τμήματα, παρότρυνση γνώσης, ενθάρρυνση 

εκπαίδευσης και ελαστικότητα (Thomas Powell, 2006).  

Η1: Η αποτελεσματική εκτέλεση του CRM εξαρτάται από α) την φιλοσοφία-οργανωτική 

κουλτούρα, β) την τεχνολογία-πληροφοριακό σύστημα και γ) τη ροή της πληροφορίας-

γνώση. 

4.1.4 Ποιότητα στην εξυπηρέτηση και κερδοφορία 

Έπειτα από την επιτυχή προσέγγιση του CRM μέσα από τις διάφορες διαδικασίες 

ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης, η ίδια μπορεί να καρπωθεί τα οφέλη από την 

αφοσίωση των πελατών, σημαντικότερο εκ των οποίων είναι η μακροχρόνια 

κερδοφορία μέσα από την διαρκή σχέση ανταλλαγής που θα έχει δημιουργήσει. 

Σκοπός του σχεσιακού μάρκετινγκ είναι να μειώσει το κενό μεταξύ της προσδοκίας 

του πελάτη και της τελικής εξυπηρέτησης που προσφέρει η επιχείρηση. Η μείωση 

αυτή επιτυγχάνεται μέσω της βελτίωσης των διαδικασιών του CRM (Martin, Payne, 

& Ballantyne, 1991).  

Η2: Το αποτελεσματικό CRM επηρεάζει θετικά a) την κερδοφορία της επιχείρησης και 

b) την ποιότητα της εξυπηρέτησης 

4.2 Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Για την διεξαγωγή της έρευνας και την συλλογή των αποτελεσμάτων 

χρησιμοποιήθηκε ποσοτική μέθοδος αξιολόγησης της χρήσης του CRM και των 

αποτελεσμάτων του μέσω της συμπλήρωσης ενός ερωτηματολογίου που δίνεται στο 

παράρτημα της παρούσας διπλωματικής. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να 

απαντήσουν, σε μία κλίμακα επτά επιπέδων ("πολύ χειρότερα", "χειρότερα", "λίγο 

χειρότερα", "ίδιο επίπεδο", "λίγο καλύτερα", "καλύτερα" και "πολύ καλύτερα") για τη 

σημασία που δίνει η επιχείρηση τους στη διεξαγωγή του CRM, τον τρόπο 

διεξαγωγής, αλλά και τα αποτελέσματα του στην ίδια. Το ερωτηματολόγιο 

αποτελείται από ερωτήσεις που πάρθηκαν από τις εξής διαφορετικές μελέτες: Greve 

& Albers, 2006; Li, 2001; Sin et al., 2005; Song, Xie, & Dyer, 2000; Beijerse, 1999; 
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Chen & Ching, 2004; Lin and Lee, 2005; Desphande, Farley, and Webster 1993; 

Jaworski and Kohli 1990; Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. and Berry, L.L. (1985). 

Τα ερωτηματολόγια στάλθηκαν είτε με ηλεκτρονική μορφή είτε ταχυδρομικώς έπειτα 

από την τηλεφωνική επικοινωνία που προηγήθηκε με τις εταιρίες η οποία είχε ως 

σκοπό την ενημέρωση των στελεχών για το θέμα της διπλωματικής αλλά και την 

διασφάλιση της συλλογής των πληροφοριών. 

 

4.3 ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Υπόθεση 1 

 

α) Οργανωτικές Μεταβλητές 

Ο Πίνακας 1 και το Διάγραμμα 1 παρουσιάζουν τα ποσοστά και τους μέσους όρους 

των απαντήσεων του δείγματος, σχετικά με τις οργανωτικές μεταβλητές. Οι 

μεγαλύτεροι μέσοι όροι εντοπίστηκαν στις προτάσεις που αφορούν την «ηγεσία» και 

πιο συγκεκριμένα «η ανώτατη διοίκηση εμπλέκεται έντονα στην εφαρμογή της 

στρατηγικής CRM» και «η ανώτατη διοίκηση θεωρεί ότι το CRM αποτελεί ύψιστη 

προτεραιότητα» με μέσο όρο 6,4167 και 6,1667 αντίστοιχα, ενώ ο μικρότερος μέσος 

όρος αφορά τους «εργαζομένους» και εντοπίστηκε στην πρόταση «προγράμματα 

κατάρτισης έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να βοηθήσουν τους εργαζομένους να 

αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη σωστή διαχείριση των σχέσεων με 

τους πελάτες» με μέσο όρο 4,0833. 

 



Πίνακας 1: Οργανωτικές μεταβλητές – Φιλοσοφία & οργανωτική κουλτούρα 

  
Πολύ 

χειρότερα 
Χειρότερα 

Λίγο 

χειρότερα 

Ίδιο 

επίπεδο 

Λίγο 

καλύτερ

α 

Καλύτερα 
Πολύ 

καλύτερα 
Μ.Ο. 

Εργαζόμενοι 

1 

Η εταιρία κατέχει το 

κατάλληλο (έμπειρο) 

προσωπικό και τους 

κατάλληλους πόρους 

που απαιτούνται ώστε 

να επιτύχει στη 

στρατηγική του CRM 

0,0 0,0 0,0 16,7 33,3 25,0 25,0 5,5833 
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2 

Προγράμματα 

κατάρτισης έχουν 

σχεδιαστεί με σκοπό να 

βοηθήσουν τους 

εργαζομένους να 

αναπτύξουν τις 

δεξιότητες που 

απαιτούνται για τη 

σωστή διαχείριση των 

σχέσεων με τους 

πελάτες 

16,7 8,3 8,3 8,3 33,3 25,0 0,0 4,0833 

3 

Η απόδοση των 

εργαζομένων ελέγχεται 

και ανταμείβεται με 

σκοπό την βελτίωση 

της ικανοποίησης του 

πελάτη για την 

υπηρεσία που λαμβάνει 

8,3 0,0 8,3 0,0 50,0 0,0 33,3 5,1667 

Ηγεσία 
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1 

Η εταιρία έχει 

καθιερώσει σαφείς 

επιχειρηματικούς και 

στρατηγικούς στόχους 

με στόχο την απόκτηση 

και διατήρηση πελατών 

0,0 8,3 8,3 0,0 8,3 25,0 50,0 5,8333 

2 

Η ανώτατη διοίκηση 

θεωρεί ότι το CRM 

αποτελεί ύψιστη 

προτεραιότητα 

0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 33,3 41,7 6,1667 

3 

Η ανώτατη διοίκηση 

εμπλέκεται έντονα 

στην εφαρμογή της 

στρατηγικής CRM 

0,0 0,0 0,0 8,3 0,0 33,3 58,3 6,4167 

Οργανωτική δομή 

1 

Η οργανωτική δομή 

είναι σχεδιασμένη να 

ακολουθεί την 

πελατοκεντρική 

0,0 0,0 0,0 8,3 33,3 41,7 16,7 5,6667 
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προσέγγιση 

2 

Υπάρχει ανοιχτή και 

αμφίδρομη επικοινωνία 

μεταξύ των τμημάτων 

της εταιρίας 

0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 66,7 8,3 5,8333 

3 

Τα τμήματα 

συνεργάζονται για την 

διεξαγωγή του CRM. 

(ροή πληροφορίας για 

τον πελάτη) 

0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 58,3 16,7 5,9167 



 

 

 

 

Διάγραμμα 1: Οργανωτικές μεταβλητές – Φιλοσοφία & οργανωτική κουλτούρα 

 

 

Ο Πίνακας 2 και το Διάγραμμα 2 παρουσιάζουν τα ποσοστά και τους μέσους όρους 

των απαντήσεων του δείγματος, σχετικά με τη τεχνολογία και τα πληροφοριακά 

συστήματα. Οι μεγαλύτεροι μέσοι όροι εντοπίστηκαν στις προτάσεις «η εταιρία 

επενδύσει στην τεχνολογία για την απόκτηση και τη διαχείριση σε  ‘πραγματικό 

χρόνο’ τα στοιχεία των πελατών και την ανατροφοδότηση» και «εξατομικευμένες 

πληροφορίες για κάθε πελάτη είναι διαθέσιμες σε όλα τα σημεία επαφής» με μέσο 

όρο 5,4167, ενώ ο μικρότερος μέσος όρος εντοπίστηκε στην πρόταση «υπάρχει ειδική 

τεχνολογία CRM» με μέσο όρο 3,8333. 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Η εταιρία κατέχει το κατάλληλο (έμπειρο) προσωπικό και τους 
κατάλληλους πόρους που απαιτούνται ώστε να επιτύχει στη 

στρατηγική του CRM 

Προγράμματα κατάρτισης έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να βοηθήσουν 
τους εργαζομένους να αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για 

τη σωστή διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες 

Η απόδοση των εργαζομένων ελέγχεται και ανταμείβεται με σκοπό την 
βελτίωση της ικανοποίησης του πελάτη για την υπηρεσία που λαμβάνει 

Η εταιρία έχει καθιερώσει σαφείς επιχειρηματικούς και στρατηγικούς 
στόχους με στόχο την απόκτηση και διατήρηση πελατών 

Η ανώτατη διοίκηση θεωρεί ότι το CRM αποτελεί ύψιστη 
προτεραιότητα 

Η ανώτατη διοίκηση εμπλέκεται έντονα στην εφαρμογή της 
στρατηγικής CRM 

Η οργανωτική δομή είναι σχεδιασμένη να ακολουθεί την 
πελατοκεντρική προσέγγιση 

Υπάρχει ανοιχτή και αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων της 
εταιρίας 

Τα τμήματα συνεργάζονται για την διεξαγωγή του CRM. (ροή 
πληροφορίας για τον πελάτη) 



Πίνακας 2: Τεχνολογία – Πληροφοριακό σύστημα 

  
Πολύ 

χειρότερα 
Χειρότερα 

Λίγο 

χειρότερα 

Ίδιο 

επίπεδο 

Λίγο 

καλύτερα 
Καλύτερα 

Πολύ 

καλύτερα 
Μ.Ο. 

1 

Η εταιρία επενδύσει 

στην τεχνολογία για την 

απόκτηση και τη 

διαχείριση σε  

«πραγματικό χρόνο» τα 

στοιχεία των πελατών 

και την 

ανατροφοδότηση 

8,3 0,0 0,0 0,0 33,3 41,7 16,7 5,4167 

2 
Υπάρχει ειδική 

τεχνολογία CRM 
16,7 8,3 8,3 33,3 16,7 8,3 8,3 3,8333 

3 

Εξατομικευμένες 

πληροφορίες για κάθε 

πελάτη είναι διαθέσιμες 

σε όλα τα σημεία 

επαφής 

8,3 8,3 0,0 8,3 8,3 33,3 33,3 5,4167 

4 Η επιχείρηση είναι σε 8,3 8,3 0,0 0,0 8,3 41,7 33,3 5,5000 



45 
 

θέση να συγκεντρώσει 

όλες τις πληροφορίες 

που αποκτήθηκαν για 

έναν πελάτες από την 

έναρξη της 

συνεργασίας μέσω της 

βάσης δεδομένων 

5 

Σε σχέση με τους 

ανταγωνιστές της, η 

εταιρία διαθέτη 

καλύτερη και πιο 

ποιοτική τεχνολογία 

πληροφοριών 

9,1 9,1 0,0 9,1 9,1 54,5 9,1 5,0000 



 

 

 

Διάγραμμα 2: Τεχνολογία – Πληροφοριακό σύστημα 

 

Ο Πίνακας 3 και το Διάγραμμα 3 παρουσιάζουν τα ποσοστά και τους μέσους όρους 

των απαντήσεων του δείγματος, σχετικά με τις δυνατότητες διαχείρισης της γνώσης. 

Οι μεγαλύτεροι μέσοι όροι εντοπίστηκαν στις προτάσεις «η οργανωτική κουλτούρα 

της εταιρίας διεγείρει την απόκτηση και μετάδοση της γνώσης μέσα στην 

επιχείρηση» και «η επιχείρηση μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις γρήγορα χάρη στη 

διάθεση των πληροφοριών σχετικά με τους πελάτες» με μέσο όρο 6,0833 και 5,7500 

αντίστοιχα, ενώ ο μικρότερος μέσος όρος εντοπίστηκε στην πρόταση «η εταιρία έχει 

σχεδιάσει διαδικασίες ώστε να μεταφέρεται η γνώση στις διαφορετικές λειτουργικές 

περιοχές της» με μέσο όρο 4,8333. 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 

Η εταιρία επενδύσει στην τεχνολογία για την απόκτηση και 
τη διαχείριση σε  «πραγματικό χρόνο» τα στοιχεία των 

πελατών και την ανατροφοδότηση 

Υπάρχει ειδική τεχνολογία CRM 

Εξατομικευμένες πληροφορίες για κάθε πελάτη είναι 
διαθέσιμες σε όλα τα σημεία επαφής 

Η επιχείρηση είναι σε θέση να συγκεντρώσει όλες τις 
πληροφορίες που αποκτήθηκαν για έναν πελάτες από την 

έναρξη της συνεργασίας μέσω της βάσης δεδομένων 

Σε σχέση με τους ανταγωνιστές της, η εταιρία διαθέτει 
καλύτερη και πιο ποιοτική τεχνολογία πληροφοριών 



Πίνακας 3: Δυνατότητες Διαχείρισης της Γνώσης  

  
Πολύ 

χειρότερα 
Χειρότερα 

Λίγο 

χειρότερα 

Ίδιο 

επίπεδο 

Λίγο 

καλύτερα 
Καλύτερα 

Πολύ 

καλύτερα 
Μ.Ο. 

Απόκτηση και Εφαρμογή Γνώσης 

1 

Επιχείρηση παρέχει 

κανάλια για να 

καταστεί δυνατή η 

συνεχής αμφίδρομη 

επικοινωνία με τους 

βασικούς πελάτες 

8,3 0,0 0,0 8,3 41,7 25,0 16,7 5,1667 

2 

Εταιρεία έχει 

καθιερώσει διαδικασίες 

για να αποκτήσουν 

πληροφορίες σχετικά με 

τους πελάτες 

8,3 8,3 0,0 8,3 8,3 41,7 25,0 5,2500 

3 

Εταιρεία έχει 

καθιερώσει διαδικασίες 

για να αποκτήσουν 

πληροφορίες σχετικά με 

0,0 8,3 8,3 8,3 16,7 33,3 25,0 5,3333 
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τους ανταγωνιστές της 

4 

Εταιρεία κατανοεί 

πλήρως τις ανάγκες των 

βασικών πελατών της 

χάρη στον 

προσανατολισμό της 

πληροφόρησης που έχει 

0,0 0,0 8,3 8,3 16,7 50,0 16,7 5,5833 

5 

Επιχείρηση μπορεί να 

λαμβάνει αποφάσεις 

γρήγορα χάρη στη 

διάθεση των 

πληροφοριών σχετικά 

με τους πελάτες 

0,0 0,0 8,3 0,0 25,0 41,7 25,0 5,7500 

Διάχυση της γνώσης 

1 

Η εταιρία ενθαρρύνει 

τους εργαζομένους να 

μοιράζονται τη γνώση 

τους 

0,0 8,3 8,3 0,0 16,7 41,7 25,0 5,5000 

2 Η οργανωτική 0,0 0,0 8,3 0,0 8,3 41,7 41,7 6,0833 
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κουλτούρα της εταιρίας 

διεγείρει την απόκτηση 

και μετάδοση της 

γνώσης μέσα στην 

επιχείρηση 

3 

Η εταιρία έχει 

σχεδιάσει διαδικασίες 

ώστε να μεταφέρεται η 

γνώση στις 

διαφορετικές 

λειτουργικές περιοχές 

της 

8,3 8,3 0,0 0,0 50,0 25,0 8,3 4,8333 



 

 

Διάγραμμα 3: Δυνατότητες Διαχείρισης της Γνώσης 

Υπόθεση 2 

Η κερδοφορία της επιχείρησης 

Ο Πίνακας 4 και το Διάγραμμα 4 παρουσιάζουν τα ποσοστά και τους μέσους όρους 

των απαντήσεων του δείγματος, σχετικά με την αντιληπτική απόδοση. Οι 

μεγαλύτεροι μέσοι όροι εντοπίστηκαν στις προτάσεις «επίτευξη ανάπτυξης» και 

«επίτευξη συνολικής απόδοσης» με μέσο όρο 5,8333 και 5,7500 αντίστοιχα, ενώ ο 

μικρότερος μέσος όρος εντοπίστηκε στην πρόταση «επίτευξη μεριδίου αγοράς» με 

μέσο όρο 5,3333. 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Επιχείρηση παρέχει κανάλια για να καταστεί δυνατή η συνεχής 
αμφίδρομη επικοινωνία με τους βασικούς πελάτες 

Εταιρεία έχει καθιερώσει διαδικασίες για να αποκτήσουν 
πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες 

Εταιρεία έχει καθιερώσει διαδικασίες για να αποκτήσουν 
πληροφορίες σχετικά με τους ανταγωνιστές της 

Εταιρεία κατανοεί πλήρως τις ανάγκες των βασικών πελατών της χάρη 
στον προσανατολισμό της πληροφόρησης που έχει 

Επιχείρηση μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις γρήγορα χάρη στη 
διάθεση των πληροφοριών σχετικά με τους πελάτες 

Η εταιρία ενθαρρύνει τους εργαζομένους να μοιράζονται τη γνώση 
τους 

Η οργανωτική κουλτούρα της εταιρίας διεγείρει την απόκτηση και 
μετάδοση της γνώσης μέσα στην επιχείρηση 

Η εταιρία έχει σχεδιάσει διαδικασίες ώστε να μεταφέρεται η γνώση 
στις διαφορετικές λειτουργικές περιοχές της 
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Πίνακας 4: Αντιληπτική Απόδοση 

  
Πολύ 

χειρότερα 
Χειρότερα 

Λίγο 

χειρότερα 

Ίδιο 

επίπεδο 

Λίγο 

καλύτερα 
Καλύτερα 

Πολύ 

καλύτερα 
Μ.Ο. 

1 
Επίτευξη συνολικής 

απόδοσης 
0,0 0,0 0,0 0,0 41,7 41,7 16,7 5,7500 

2 
Επίτευξη μεριδίου 

αγοράς 
0,0 0,0 8,3 8,3 33,3 41,7 8,3 5,3333 

3 Επίτευξη ανάπτυξης 0,0 0,0 0,0 8,3 25,0 41,7 25,0 5,8333 

4 Τρέχουσα κερδοφορία 0,0 0,0 8,3 16,7 16,7 41,7 16,7 5,4167 

 

 

 

 
Διάγραμμα 4: Αντιληπτική Απόδοση 

 

 

 

 

 

Μοντέλο SERVQUAL (ποιότητα εξυπηρέτησης) 

Σε σχέση με τους ανταγωνιστές σας, πώς θα βαθμολογούσατε την παρουσία της εταιρία 

σας στις ακόλουθες δηλώσεις; 

 

5 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 

Επίτευξη συνολικής απόδοσης 

Επίτευξη μεριδίου αγοράς 

Επίτευξη ανάπτυξης 

Τρέχουσα κερδοφορία 
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Ο Πίνακας 5 και το Διάγραμμα 5 παρουσιάζουν τα ποσοστά και τους μέσους όρους 

των απαντήσεων του δείγματος, σχετικά με την ποιότητα εξυπηρέτησης από το 

servqual model . Οι μεγαλύτεροι μέσοι όροι εντοπίστηκαν στις προτάσεις «άμεση 

εξυπηρέτηση στους πελάτες» με μέσο όρο 6,8333, «αξιοπιστία στον χειρισμό 

προβλημάτων εξυπηρέτησης πελατών» με 6,6667,  και «προθυμία για να βοηθήσει 

τους πελάτες» με επίσης 6,6667, ενώ ο μικρότερος μέσος όρος εντοπίστηκε στην 

πρόταση «Οπτικά ελκυστικά υλικά που σχετίζονται με την υπηρεσία» με μέσο όρο 

5,6667. 

 



Πίνακας 5: Μοντέλο SERVQUAL (ποιότητα εξυπηρέτησης) 

  
Πολύ 

χειρότερα 
Χειρότερα 

Λίγο 

χειρότερα 

Ίδιο 

επίπεδο 

Λίγο 

καλύτερα 
Καλύτερα 

Πολύ 

καλύτερα 
Μ.Ο. 

Αξιοπιστία 

1 
Παροχή υπηρεσιών, 

όπως υπόσχεται 
0,0 0,0 0,0 0,0 8,3 41,7 50,0 6,4167 

2 

Η αξιοπιστία στον 

χειρισμό προβλημάτων 

εξυπηρέτησης πελατών 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 66,7 6,6667 

3 

Η εκτέλεση των 

υπηρεσιών σωστά από 

την πρώτη φορά 

0,0 0,0 0,0 0,0 8,3 33,3 58,3 6,5000 

4 

Η παροχή υπηρεσιών 

κατά την υπόσχεση του 

χρόνου 

0,0 0,0 0,0 0,0 8,3 41,7 50,0 6,4167 

Αποκριτικότητα 

1 

Ενημέρωση του πελάτη 

για τον χρόνο 

ολοκλήρωσης της 

0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 36,4 54,5 6,4545 
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υπηρεσίας 

2 
Άμεση εξυπηρέτηση 

στους πελάτες 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 83,3 6,8333 

3 
Προθυμία για να 

βοηθήσει τους πελάτες 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 66,7 6,6667 

4 

Η ετοιμότητα να 

ανταποκριθεί στο 

αίτημα των πελατών 

0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 41,7 41,7 6,2500 

Ασφάλεια 

1 

Οι εργαζόμενοι 

εμπνέουν εμπιστοσύνη 

στους πελάτες 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 33,3 6,3333 

2 

Οι πελάτες αισθάνονται 

ασφαλείς στις 

συναλλαγές τους 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 33,3 6,3333 

3 
Οι εργαζόμενοι είναι 

συνεχώς ευγενικοί 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 33,3 6,3333 

4 
Οι εργαζόμενοι έχουν 

τις γνώσεις για να 
0,0 0,0 8,3 0,0 8,3 50,0 33,3 6,0000 
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απαντήσουν σε 

ερωτήσεις των πελατών 

Ενσυναίσθηση 

1 
Δίνοντας πελάτη 

ατομική προσοχή 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,3 41,7 6,4167 

2 

Οι εργαζόμενοι 

ασχολούνται με τους 

πελάτες σε βαθμό 

φροντίδας 

0,0 0,0 0,0 0,0 8,3 75,0 16,7 6,0833 

3 

Οι εργαζόμενοι 

κατανοούν τις ανάγκες 

των πελατών τους 

0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 66,7 16,7 6,0000 

4 
Βολικές εργάσιμες 

ώρες 
0,0 0,0 0,0 0,0 18,2 54,5 27,3 6,0909 

Απτοί παράμετροι 

1 
Ο σύγχρονος 

εξοπλισμός 
0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 58,3 25,0 6,0833 

2 
Οπτικά ελκυστικές 

εγκαταστάσεις 
0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 50,0 25,0 6,0000 
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3 

Οι εργαζόμενοι που 

έχουν μια 

τακτοποιημένη, 

επαγγελματική 

εμφάνιση 

0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 41,7 25,0 5,9167 

4 

Οπτικά ελκυστικά 

υλικά που σχετίζονται 

με την υπηρεσία 

0,0 0,0 0,0 8,3 33,3 41,7 16,7 5,6667 



 

 

Διάγραμμα 5: Μοντέλο SERVQUAL (ποιότητα εξυπηρέτησης) 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ 

 Μοντέλο 1 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Επίτευξη συνολικής απόδοσης 

Ανεξάρτητες μεταβλητές: 

 

1.  Η εταιρία έχει σχεδιάσει διαδικασίες ώστε να μεταφέρεται η γνώση 

στις διαφορετικές λειτουργικές περιοχές της. 

2. Υπάρχει ανοιχτή και αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων 

της εταιρίας. 

3. Τα τμήματα συνεργάζονται για την διεξαγωγή του CRM. (ροή 

πληροφορίας για τον πελάτη) 

4. Εταιρεία κατανοεί πλήρως τις ανάγκες των βασικών πελατών της χάρη 

στον προσανατολισμό της πληροφόρησης που έχει. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Παροχή υπηρεσιών, όπως υπόσχεται 

Η αξιοπιστία στον χειρισμό προβλημάτων εξυπηρέτησης πελατών 

Η εκτέλεση των υπηρεσιών σωστά από την πρώτη φορά 

Η παροχή υπηρεσιών κατά την υπόσχεση του χρόνου 

Ενημέρωση του πελάτη για τον χρόνο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας 

Άμεση εξυπηρέτηση στους πελάτες 

Προθυμία για να βοηθήσει τους πελάτες 

Η ετοιμότητα να ανταποκριθεί στο αίτημα των πελατών 

Οι εργαζόμενοι εμπνέουν εμπιστοσύνη στους πελάτες 

Οι πελάτες αισθάνονται ασφαλείς στις συναλλαγές τους 

Οι εργαζόμενοι είναι συνεχώς ευγενικοί 

Οι εργαζόμενοι έχουν τις γνώσεις για να απαντήσει σε ερωτήσεις … 

Δίνοντας πελάτη ατομική προσοχή 

Οι εργαζόμενοι ασχολούνται με τους πελάτες σε βαθμό φροντίδας 

Οι εργαζόμενοι κατανοούν τις ανάγκες των πελατών τους 

Βολικές εργάσιμες ώρες 

Ο σύγχρονος εξοπλισμός 

Οπτικά ελκυστικές εγκαταστάσεις 

Οι εργαζόμενοι που έχουν μια τακτοποιημένη, επαγγελματική … 

Οπτικά ελκυστικά υλικά που σχετίζονται με την υπηρεσία 
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5. Η ανώτατη διοίκηση θεωρεί ότι το CRM αποτελεί ύψιστη 

προτεραιότητα. 

6. Η εταιρία κατέχει το κατάλληλο (έμπειρο) προσωπικό και τους 

κατάλληλους πόρους που απαιτούνται ώστε να επιτύχει στη 

στρατηγική του CRM. 

7. Προγράμματα κατάρτισης έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να βοηθήσουν 

τους εργαζομένους να αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για 

τη σωστή διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες. 

8. Εξατομικευμένες πληροφορίες για κάθε πελάτη είναι διαθέσιμες σε 

όλα τα σημεία επαφής. 

9. Η απόδοση των εργαζομένων ελέγχεται και ανταμείβεται με σκοπό 

την βελτίωση της ικανοποίησης του πελάτη για την υπηρεσία που 

λαμβάνει. 

10. Η εταιρία επενδύσει στην τεχνολογία για την απόκτηση και τη 

διαχείριση σε  «πραγματικό χρόνο» τα στοιχεία των πελατών και την 

ανατροφοδότηση. 

11. Υπάρχει ειδική τεχνολογία CRM  

 

 

 

Το μοντέλο παλινδρόμησης που δημιουργήθηκε μετά τη συμμετοχή όλων των 

μεταβλητών, εμφανίζει R
2
 1.000 και επομένως προβλέπει το 100% των περιπτώσεων. 

 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 1.000a 1.000 . . 
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a. Predictors: (Constant) 

1. Η εταιρία έχει σχεδιάσει διαδικασίες ώστε να μεταφέρεται 

η γνώση στις διαφορετικές λειτουργικές περιοχές της. 

2. Υπάρχει ανοιχτή και αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των 

τμημάτων της εταιρίας. 

3. Τα τμήματα συνεργάζονται για την διεξαγωγή του CRM. 

(ροή πληροφορίας για τον πελάτη) 

4. Εταιρεία κατανοεί πλήρως τις ανάγκες των βασικών 

πελατών της χάρη στον προσανατολισμό της 

πληροφόρησης που έχει. 

5. Η ανώτατη διοίκηση θεωρεί ότι το CRM αποτελεί ύψιστη 

προτεραιότητα. 

6. Η εταιρία κατέχει το κατάλληλο (έμπειρο) προσωπικό και 

τους κατάλληλους πόρους που απαιτούνται ώστε να 

επιτύχει στη στρατηγική του CRM. 

7. Προγράμματα κατάρτισης έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να 

βοηθήσουν τους εργαζομένους να αναπτύξουν τις 

δεξιότητες που απαιτούνται για τη σωστή διαχείριση των 

σχέσεων με τους πελάτες. 

8. Εξατομικευμένες πληροφορίες για κάθε πελάτη είναι 

διαθέσιμες σε όλα τα σημεία επαφής. 

9. Η απόδοση των εργαζομένων ελέγχεται και ανταμείβεται 

με σκοπό την βελτίωση της ικανοποίησης του πελάτη για 

την υπηρεσία που λαμβάνει. 

10. Η εταιρία επενδύσει στην τεχνολογία για την απόκτηση 

και τη διαχείριση σε  «πραγματικό χρόνο» τα στοιχεία των 

πελατών και την ανατροφοδότηση. 

 

 

Επίσης, από τον πίνακα ANOVA φαίνεται πως η συσχέτιση της εξαρτημένης 

μεταβλητής με της ανεξάρτητες δεν είναι μηδενική και επομένως υπάρχουν 

μεταβλητές που την προβλέπουν, γεγονός αναμενόμενο καθώς το μοντέλο προβλέπει 

το 100% των περιπτώσεων. 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 6.182 10 .618 . .b 

Residual .000 0 .   

Total 6.182 10    
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a. Εξαρτημένη μεταβλητή: Επίτευξη συνολικής απόδοσης. 

b. Predictors: (Constant) 

1. Η εταιρία έχει σχεδιάσει διαδικασίες ώστε να μεταφέρεται η γνώση 

στις διαφορετικές λειτουργικές περιοχές της. 

2. Υπάρχει ανοιχτή και αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων 

της εταιρίας. 

3. Τα τμήματα συνεργάζονται για την διεξαγωγή του CRM. (ροή 

πληροφορίας για τον πελάτη) 

4. Εταιρεία κατανοεί πλήρως τις ανάγκες των βασικών πελατών της 

χάρη στον προσανατολισμό της πληροφόρησης που έχει. 

5. Η ανώτατη διοίκηση θεωρεί ότι το CRM αποτελεί ύψιστη 

προτεραιότητα. 

6. Η εταιρία κατέχει το κατάλληλο (έμπειρο) προσωπικό και τους 

κατάλληλους πόρους που απαιτούνται ώστε να επιτύχει στη 

στρατηγική του CRM. 

7. Προγράμματα κατάρτισης έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να βοηθήσουν 

τους εργαζομένους να αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για 

τη σωστή διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες. 

8. Εξατομικευμένες πληροφορίες για κάθε πελάτη είναι διαθέσιμες σε 

όλα τα σημεία επαφής. 

9. Η απόδοση των εργαζομένων ελέγχεται και ανταμείβεται με σκοπό 

την βελτίωση της ικανοποίησης του πελάτη για την υπηρεσία που 

λαμβάνει. 

10. Η εταιρία επενδύσει στην τεχνολογία για την απόκτηση και τη 

διαχείριση σε  «πραγματικό χρόνο» τα στοιχεία των πελατών και την 

ανατροφοδότηση. 

 

Συγκεκριμένα οι μεταβλητές που συμμετέχουν στο μοντέλο παλινδρόμησης που 

δημιουργήθηκε με σειρά σημαντικότητας είναι 

 Η εταιρία έχει σχεδιάσει διαδικασίες ώστε να μεταφέρεται η γνώση στις 

διαφορετικές λειτουργικές περιοχές της – Η1.γ2.3 

(β=  -1.167, αρνητική επιρροή) 

 Υπάρχει ανοιχτή και αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων της 

εταιρίας – Η1.α3.2 

(β=  0.954, θετική επιρροή) 

 Προγράμματα κατάρτισης έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να βοηθήσουν τους 

εργαζομένους να αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη σωστή 

διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες – Η1.α1.2 

(β=  0.810, θετική επιρροή) 

 Η εταιρία κατέχει το κατάλληλο (έμπειρο) προσωπικό και τους κατάλληλους 

πόρους που απαιτούνται ώστε να επιτύχει στη στρατηγική του CRM – 

H1.α1.1 

(β=  0.733, θετική επιρροή) 
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 Η ανώτατη διοίκηση θεωρεί ότι το CRM αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα – 

Η1.α2.2 

(β=  0.619, θετική επιρροή) 

 Εξατομικευμένες πληροφορίες για κάθε πελάτη είναι διαθέσιμες σε όλα τα 

σημεία επαφής – Η1.β3 

(β=  0.547, θετική επιρροή) 

 Η εταιρία επενδύσει στην τεχνολογία για την απόκτηση και τη διαχείριση σε  

«πραγματικό χρόνο» τα στοιχεία των πελατών και την ανατροφοδότηση – 

Η1.Β1 

(β=  -0.530, αρνητική επιρροή) 

 Τα τμήματα συνεργάζονται για την διεξαγωγή του CRM. (ροή πληροφορίας 

για τον πελάτη) – Η1.α3.3 

(β=  -0.395, αρνητική επιρροή) 

 Η εταιρεία κατανοεί πλήρως τις ανάγκες των βασικών πελατών της χάρη στον 

προσανατολισμό της πληροφόρησης που έχει – Η1.γ1.4 

 (β=  -0.234, αρνητική επιρροή) 

 Η απόδοση των εργαζομένων ελέγχεται και ανταμείβεται με σκοπό την 

βελτίωση της ικανοποίησης του πελάτη για την υπηρεσία που λαμβάνει – 

Η1.α1.3 

(β=  0.215, θετική επιρροή) 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -3.660 .000  . . 

H1.α.1.1 .557 .000 .733 . . 

H1.α.1.2 .327 .000 .810 . . 

H1.α.1.3 .090 .000 .215 . . 

H1.α.2.2 .586 .000 .619 . . 

H1.α.3.2 1.244 .000 .954 . . 

H1.a.3.3 -.443 .000 -.395 . . 

H1.β.1 -.268 .000 -.530 . . 

H1.β.3 .226 .000 .547 . . 

H1.γ.1.4 -.163 .000 -.234 . . 
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H1.γ.2.3 -.528 .000 -1.167 . . 

a. Dependent Variable: Επίτευξη συνολικής απόδοσης. 

 

 Μοντέλο 2 

Εξαρτημένη μεταβλητή: Επίτευξη συνολικής απόδοσης. 

Ανεξάρτητες μεταβλητές:  

1. Οπτικά ελκυστικά υλικά που σχετίζονται με την υπηρεσία 

2. Η αξιοπιστία στον χειρισμό προβλημάτων εξυπηρέτησης πελατών  

3. Οι εργαζόμενοι κατανοούν τις ανάγκες των πελατών τους 

4. Οι πελάτες αισθάνονται ασφαλείς στις συναλλαγές τους  

5. Οι εργαζόμενοι ασχολούνται με τους πελάτες σε βαθμό φροντίδας  

6. Προθυμία για να βοηθήσει τους πελάτες 

7. Παροχή υπηρεσιών, όπως υπόσχεται 

8. Οι Οπτικά ελκυστικές εγκαταστάσεις 

9. Οι εργαζόμενοι είναι συνεχώς ευγενικοί  

 

Το μοντέλο παλινδρόμησης που δημιουργήθηκε μετά τη συμμετοχή όλων των 

μεταβλητών, εμφανίζει R2 1.000 και επομένως προβλέπει το 100% των περιπτώσεων. 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 1.000a 1.000 . . 



63 
 

a. Predictors: (Constant): 

1.  Οπτικά ελκυστικά υλικά που σχετίζονται με την υπηρεσία 

2. Η αξιοπιστία στον χειρισμό προβλημάτων εξυπηρέτησης πελατών  

3. Οι εργαζόμενοι κατανοούν τις ανάγκες των πελατών τους 

4. Οι πελάτες αισθάνονται ασφαλείς στις συναλλαγές τους 

5. Οι εργαζόμενοι ασχολούνται με τους πελάτες σε βαθμό φροντίδας  

6. Προθυμία για να βοηθήσει τους πελάτες 

7. Παροχή υπηρεσιών, όπως υπόσχεται 

8. Οι εργαζόμενοι είναι συνεχώς ευγενικοί 

9. Οπτικά ελκυστικές εγκαταστάσεις 

Επίσης, από τον πίνακα ANOVA φαίνεται πως η συσχέτιση της εξαρτημένης 

μεταβλητής με της ανεξάρτητες δεν είναι μηδενική και επομένως υπάρχουν 

μεταβλητές που την προβλέπουν, γεγονός αναμενόμενο καθώς το μοντέλο προβλέπει 

το 100% των περιπτώσεων. 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 4.900 9 .544 . .b 

Residual .000 0 .   

Total 4.900 9    

a. Dependent Variable: Επίτευξη συνολικής απόδοσης. 

a. Predictors: (Constant) 

1. Οπτικά ελκυστικά υλικά που σχετίζονται με την υπηρεσία, 

2. Η αξιοπιστία στον χειρισμό προβλημάτων εξυπηρέτησης πελατών 

3. Οι εργαζόμενοι κατανοούν τις ανάγκες των πελατών τους, 

4. Οι πελάτες αισθάνονται ασφαλείς στις συναλλαγές τους 

5. Οι εργαζόμενοι ασχολούνται με τους πελάτες σε βαθμό φροντίδας 

6. Προθυμία για να βοηθήσει τους πελάτες 

7. Παροχή υπηρεσιών, όπως υπόσχεται 

8. Οι εργαζόμενοι είναι συνεχώς ευγενικοί  

9. Οπτικά ελκυστικές εγκαταστάσεις 

 

Συγκεκριμένα οι μεταβλητές που συμμετέχουν στο μοντέλο παλινδρόμισης που 

δημιουργήθηκε με σειρά σημαντικότητας είναι 

 Οπτικά ελκυστικά υλικά που σχετίζονται με την υπηρεσία – Η2.β5.4 
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(β=  1.136, θετική επιρροή) 

 Οι εργαζόμενοι είναι συνεχώς ευγενικοί – Η2.β3.3 

(β=  -0.960, αρνητική επιρροή) 

 Οπτικά ελκυστικές εγκαταστάσεις – Η2.β5.2 

(β=  -0.558, αρνητική επιρροή) 

 Η αξιοπιστία στον χειρισμό προβλημάτων εξυπηρέτησης πελατών – Η2.β1.2 

(β=  0.510, θετική επιρροή) 

 Οι εργαζόμενοι ασχολούνται με τους πελάτες σε βαθμό φροντίδας – Η2.β4.2 

 (β=  -0.268, αρνητική επιρροή) 

 Οι πελάτες αισθάνονται ασφαλείς στις συναλλαγές τους – Η2.β3.2 

 (β=  0.203, θετική επιρροή) 

 Προθυμία για να βοηθήσει τους πελάτες – Η2.β2.3 

(β=  0.195, θετική επιρροή) 

 Οι εργαζόμενοι κατανοούν τις ανάγκες των πελατών τους – Η2.β4.4 

(β=  0.058, θετική επιρροή) 

 Παροχή υπηρεσιών, όπως υπόσχεται – Η2.β1.1 

(β=  0.033, θετική επιρροή) 

 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 5.593 .000  . . 

H2.β1.1 .047 .000 .033 . . 

H2.β1.2 .779 .000 .510 . . 

H2.β2.3 .279 .000 .195 . . 

H2.β3.2 .291 .000 .203 . . 

H2.β3.3 -1.372 .000 -.960 . . 

H2.β4.2 -.349 .000 -.268 . . 
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H2.β4.4 .058 .000 .058 . . 

H2.β5.2 -.558 .000 -.558 . . 

H2.β5.4 .884 .000 1.136 . . 

a. Dependent Variable: Επίτευξη συνολικής απόδοσης 

 

 

4.4 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 

Από την εμπειρική έρευνα προκύπτει ότι οι υποθέσεις H1 και Η2 είναι αληθής. 

Αναλυτικά, το CRM εξαρτάται από την οργανωτική κουλτούρα της εταιρίας, το 

πληροφοριακό σύστημα που χρησιμοποιεί αλλά και την ροή της πληροφόρησης μέσα 

στον οργανισμό. Το ίδιο επηρεάζει την κερδοφορία και την ποιότητα της 

εξυπηρέτησης των πελατών.  

Σε συσχέτιση με την βιβλιογραφική έρευνα που προηγήθηκε, όταν ο οργανισμός έχει 

πελατοκεντρική κουλτούρα, η οποία υποστηρίζεται αρχικά από τα ανώτερα στελέχη 

με σαφή στρατηγική επικοινωνίας τόσο με τον πελάτη όσο και διατμηματικά, όπως 

επίσης και με στρατηγικές δυναμικές ενός άρτια οργανωμένου πληροφοριακού 

συστήματος που επιτρέπει τη διαχείριση της γνώσης και την εύκολη πρόσβαση στην 

πληροφορία που αφορά τον πελάτη τότε το CRM που ακολουθεί ο οργανισμός είναι 

αποτελεσματικό και του επιτρέπει την διατήρηση της ικανοποίησης των πελατών του 

αλλά και την προσέγγιση νέων. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από την υποενότητα 

2.5 όπου παρατίθενται πληθώρα μελετών (Wilson 2002, Goodhue 2002, Croteau and 

Li 2003, Siebel 2004, Chen and Chen 2004, Sauer 1997, Hyperian 2000) που 

αναφέρουν τις παραπάνω παραμέτρους της υπόθεσης 1 να έχουν θετική και άμεση 

εξάρτηση με την αποτελεσματική διεξαγωγή του CRM. Από την εμπειρική μελέτη 

που διεξήχθη η πλειοψηφία των εταιριών που ερωτήθηκαν ασκεί αποτελεσματικό 

CRM, αφού όπως παρατέθηκε αναλυτικά με ποσοστά παραπάνω, η ανώτατη 

διοίκηση εμπλέκεται έντονα στο CRM, διαθέτει έμπειρο προσωπικό, το οποίο 

ελέγχεται και ανταμείβεται, ενθαρρύνει τη ροή της πληροφορίας στα τμήματα της 

επιχείρησης και είναι σε θέση να ανακτήσει πληροφορίες για έναν πελάτη από την 

αρχή της συνεργασίας τους. 
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Αντίστοιχα για την υπόθεση 2, όπου το αποτελεσματικό CRM επηρεάζει θετικά τόσο 

την κερδοφορία της επιχείρησης όσο και την ποιότητα της εξυπηρέτησης εμφανίζεται 

στην βιβλιογραφική έρευνα σαν αποτέλεσμα της επιτυχούς διεξαγωγής του CRM, 

όπου το χάσμα μεταξύ της προσδοκίας του πελάτη και του προϊόντος/υπηρεσίας που 

προσφέρει η επιχείρηση  έχει μειωθεί ή δυνατόν και εξαλειφθεί μέσα από τις 

αποτελεσματικές πρακτικές του CRM που έχουν επιτύχει την ικανοποίηση του 

πελάτη ως προς την υπηρεσία/προϊόν, την δημιουργία σχέσεως εμπιστοσύνης για όλη 

τη διαδικασία και για τα δύο μέλη και τέλος τη διατήρηση αυτή της σχέσης 

ανταλλαγής. Στην εμπειρική μελέτη, τα στελέχη απαντούν θετικά στην δημιουργία 

σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες τους, στην άρτια εξυπηρέτηση, στην συνεχή 

ενημέρωση και επίλυση των προβλημάτων των ίδιων και στην δημιουργία ενός 

περιβάλλοντος που αποπνέει ασφάλεια. Έτσι, οι ίδιοι καταλήγουν στην αύξηση της 

συνολικής τους απόδοσης και της κερδοφορίας ως αποτέλεσμα του CRM που 

ακολουθούν και τους καθιστά φερέγγυους και αποτελεσματικούς έναντι των 

ανταγωνιστών τους. 

 

4.5 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

Την αξιοπιστία της παραπάνω έρευνας μειώνουν δύο συγκεκριμένοι παράγοντες οι 

οποίοι είναι, το πολύ μικρό μέγεθος τους δείγματος λόγω του περιορισμένου αριθμού 

των επιχειρήσεων του κλάδου και η αντικειμενικότητα των ερωτηθέντων στις 

απαντήσεις τους καθώς πρόκειται για στελέχη των ίδιων των επιχειρήσεων. Τα δύο 

αυτά στοιχεία περιορίζουν την δυνατότητα της γενίκευσης των συμπερασμάτων και 

την απόκτηση καθαρής εικόνας για το επίπεδο και την ποιότητα της εφαρμογής του 

CRM σε επιχειρήσεις διεθνών μεταφορών και logistics. Σε διαφορετικές συνθήκες 

χρόνου, δικαιώματος πρόσβασης στους πελάτες των συγκεκριμένων εταιριών αλλά 

και δυνατότητα συλλογής στοιχείων από περισσότερες επιχειρήσεις του κλάδου, τα 

αποτελέσματα θα ήταν πιο σαφή και με πλησιέστερη προσέγγιση της πραγματικής 

εικόνας. 
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4.5 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ  

 

Οι προτάσεις για μελλοντική έρευνα συνοψίζονται στις εξής: 

 Έρευνα του λογισμικού προγράμματος των εταιριών διεθνών μεταφορών και 

logistics και προτάσεις για αναβάθμιση. 

 Λειτουργικότητα του χώρου της επιχείρησης και τα οφέλη τόσο στον πελάτη 

όσο και στην ίδια την επιχείρηση. 

 Η ουσιαστική εκπαίδευση των εργαζομένων τόσο στα εργασιακά καθήκοντα 

όσο και στους κανόνες συμπεριφοράς και προσέγγισης του πελάτη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Παρακάτω παρατίθεται το ερωτηματολόγιο όπως ακριβώς στάλθηκε στα στελέχη των 

διεθνών επιχειρήσεων μεταφορών και    logistics: 

 

                                                                 

 

Η παρακάτω έρευνα διεξάγεται στα πλαίσια εκπόνησης διπλωματικής εργασίας με θέμα «Η 

λειτουργία του CRM και εμπειρική διερεύνηση σε υπηρεσίες διεθνών μεταφορών και 

logistics». 

 

Οι πελάτες μιας επιχείρησης είναι το σημαντικότερο “περιουσιακό” της στοιχείο και η σχέση 

μεταξύ τους αντιμετωπίζεται ως μία αμοιβαία επωφελούμενη ανταλλαγή. Η ουσία του CRM 

είναι η δημιουργία αξίας μέσα από την δημιουργία νέων ή τη διατήρηση των υπαρχουσών 

σχέσεων με πελάτες αλλά και συνεργάτες στην οποία αποσκοπεί η υπηρεσία. 

 

Παρακαλώ βαθμολογήστε τις παρακάτω προτάσεις (από το 1 έως το 7) σε μία κλίμακα 7 

επιπέδων που αντιστοιχεί στα επίπεδα "πολύ χειρότερα", "χειρότερα", "λίγο χειρότερα", 

"ίδιο επίπεδο", "λίγο καλύτερα", "καλύτερα" και "πολύ καλύτερα" σύμφωνα με τη 

δραστηριότητα της εταιρίας σας. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. 

 

1. Η εταιρία κατέχει το κατάλληλο (έμπειρο) προσωπικό και τους κατάλληλους 
πόρους που απαιτούνται ώστε να επιτύχει στη στρατηγική του CRM.   

 

2. Προγράμματα κατάρτισης έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να βοηθήσουν τους 
εργαζομένους να αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη σωστή 
διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες. 

 

3. Η απόδοση των εργαζομένων ελέγχεται και ανταμείβεται με σκοπό την 
βελτίωση της ικανοποίησης του πελάτη για την υπηρεσία που λαμβάνει. 

 

4. Η εταιρία έχει καθιερώσει σαφείς επιχειρηματικούς και στρατηγικούς 
στόχους με στόχο την απόκτηση και διατήρηση πελατών. 

 

5. Η ανώτατη διοίκηση θεωρεί ότι το CRM αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα.  

6. Η ανώτατη διοίκηση εμπλέκεται έντονα στην εφαρμογή της στρατηγικής 
CRM. 
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7. Η οργανωτική δομή είναι σχεδιασμένη να ακολουθεί την πελατοκεντρική 
προσέγγιση. 

 

8. Υπάρχει ανοιχτή και αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων της 
εταιρίας. 

 

9. Τα τμήματα συνεργάζονται για την διεξαγωγή του CRM. (ροή πληροφορίας 
για τον πελάτη) 

 

10. Η εταιρία επενδύσει στην τεχνολογία για την απόκτηση και τη διαχείριση σε  
«πραγματικό χρόνο» τα στοιχεία των πελατών και την ανατροφοδότηση. 

 

11. Υπάρχει ειδική τεχνολογία CRM   

12. Εξατομικευμένες πληροφορίες για κάθε πελάτη είναι διαθέσιμες σε όλα τα 
σημεία επαφής. 

 

13. Η επιχείρηση είναι σε θέση να συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες που 
αποκτήθηκαν για έναν πελάτες από την έναρξη της συνεργασίας μέσω της 
βάσης δεδομένων. 

 

14. Σε σχέση με τους ανταγωνιστές της, η εταιρία διαθέτει καλύτερη και πιο 
ποιοτική τεχνολογία πληροφοριών. 

 

15. Επιχείρηση παρέχει κανάλια για να καταστεί δυνατή η συνεχής αμφίδρομη 
επικοινωνία με τους βασικούς πελάτες. 

 

16. Εταιρεία έχει καθιερώσει διαδικασίες για να αποκτήσουν πληροφορίες 
σχετικά με τους πελάτες. 

 

17. Εταιρεία έχει καθιερώσει διαδικασίες για να αποκτήσουν πληροφορίες 
σχετικά με τους ανταγωνιστές της. 

 

18. Εταιρεία κατανοεί πλήρως τις ανάγκες των βασικών πελατών της χάρη στον 
προσανατολισμό της πληροφόρησης που έχει. 

 

19. Επιχείρηση μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις γρήγορα χάρη στη διάθεση των 
πληροφοριών σχετικά με τους πελάτες. 

 

20. Η εταιρία ενθαρρύνει τους εργαζομένους να μοιράζονται τη γνώση τους.  

21. Η οργανωτική κουλτούρα της εταιρίας διεγείρει την απόκτηση και μετάδοση 
της γνώσης μέσα στην επιχείρηση. 

 

22. Η εταιρία έχει σχεδιάσει διαδικασίες ώστε να μεταφέρεται η γνώση στις 
διαφορετικές λειτουργικές περιοχές της. 

 

 

Σε σχέση με τους ανταγωνιστές σας, πώς θα βαθμολογούσατε την παρουσία της εταιρία 

σας στις ακόλουθες δηλώσεις; 

 

Επίτευξη συνολικής απόδοσης.  

Επίτευξη μεριδίου αγοράς.  

Επίτευξη ανάπτυξης.  

Τρέχουσα κερδοφορία.  

 

Σε σχέση με τους ανταγωνιστές σας, πώς θα βαθμολογούσατε την παρουσία της εταιρία 

σας στις ακόλουθες δηλώσεις; 

 

 Παροχή υπηρεσιών όπως υπόσχεται  
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 Η αξιοπιστία στον χειρισμό προβλημάτων εξυπηρέτησης πελατών   

 Η εκτέλεση των υπηρεσιών σωστά από την πρώτη φορά  

Η παροχή υπηρεσιών κατά την υπόσχεση του χρόνου  

  

Ενημέρωση του πελάτη για τον χρόνο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας.  

Άμεση εξυπηρέτηση στους πελάτες  

Προθυμία για να βοηθήσει τους πελάτες  

Η ετοιμότητα να ανταποκριθεί στο αίτημα των πελατών  

  

Οι εργαζόμενοι εμπνέουν εμπιστοσύνη στους πελάτες  

Οι πελάτες αισθάνονται ασφαλείς στις συναλλαγές τους  

Οι εργαζόμενοι είναι συνεχώς ευγενικοί  

Οι εργαζόμενοι έχουν τις γνώσεις για να απαντήσει σε ερωτήσεις των πελατών  

  

Δίνεται στον πελάτη ατομική προσοχή  

Οι εργαζόμενοι ασχολούνται με τους πελάτες σε βαθμό φροντίδας   

Οι εργαζόμενοι κατανοούν τις ανάγκες των πελατών τους  

Βολικές εργάσιμες ώρες  

  

Σύγχρονος εξοπλισμός  

Οπτικά ελκυστικές εγκαταστάσεις  

Οι εργαζόμενοι που έχουν μια τακτοποιημένη, επαγγελματική εμφάνιση  

Οπτικά ελκυστικά υλικά που σχετίζονται με την υπηρεσία  
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