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Περίληψη 
 

Η παρακάτω εργασία είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής έρευνας που διεξήχθη 

κατά τη χρονική περίοδο Ιούλιος 2017 – Ιανουαρίου 2018, στη περιοχή της 

Θεσσαλονίκη. Η έρευνα έχει διεξαχθεί από τη μεταπτυχιακή φοιτήτρια Σμαράγδα 

Σαμαρά στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας με τίτλο «Η σημασία και ο ρόλος του 

εσωτερικού μάρκετινγκ, ως εργαλείο αύξησης της εξαγωγικής επίδοσης των ελληνικών 

επιχειρήσεων» υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Φώτη Βούζα για το πρόγραμμα 

μεταπτυχιακών σπουδών «Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες» του τμήματος 

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, οι αλλαγές που 

πραγματοποιούνται είναι μεγάλες τόσο σε αριθμό όσο και σε σπουδαιότητα. Οι 

ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, προκειμένου να επιβιώσουν, θα πρέπει να 

διαμορφώσουν τις επιχειρησιακές τους λειτουργίες με γνώμονα τις νέες επικρατούσες 

συνθήκες. Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού κατατάσσεται στις λειτουργίες της 

επιχείρησης, όπου είναι εξέχουσας σημασίας για την επιτυχημένη δραστηριοποίηση της 

στις διεθνείς αγορές. Το εσωτερικό μάρκετινγκ, το οποίο μελετάται, εστιάζει στην 

ικανοποίηση τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού πελάτη των ελληνικών 

εξαγωγικών επιχειρήσεων. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξουμε μέσα από την 

βιβλιογραφική ανασκόπηση και την εμπειρική έρευνα, τη σπουδαιότητα του εσωτερικού 

μάρκετινγκ και τον ρόλο τον οποίο κατέχει στις ελληνικές επιχειρήσεις με διεθνή 

δράση. Επιπρόσθετα, αναζητούνται και οι μέθοδοι όπου χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις 

για την εφαρμογή του εσωτερικού μάρκετινγκ. 

 Τα αποτελέσματα της μελέτης όπου προέκυψαν, δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις 

όπου συμμετείχαν στην έρευνα, ενστερνίζονται την φιλοσοφία του εσωτερικού 

μάρκετινγκ το οποίο αυξάνει την επιχειρησιακή απόδοση σε όλα τα επίπεδα. Επιπλέον, 

ιδιαίτερα σημαντική είναι η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ του εσωτερικού 

μάρκετινγκ, του εξωτερικού μάρκετινγκ και των επιχειρησιακών στρατηγικών και 

στόχων, καθώς επίσης και η συμβολή τους στην ανάπτυξη της επιχείρησης. 
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Η παρούσα έρευνα αποτελεί ένα έναυσμα για να ακολουθήσουν στο μέλλον 

νέες, ακόμη περισσότερο τεκμηριωμένες έρευνες, προκειμένου να αναπτυχθούν 

περαιτέρω κάποια ζητήματα βασιζόμενα στα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τις 

συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας. 

 

Abstract 
 

The following paper is the result of the scientific research, conducted during the 

period July 2017 - January 2018, in Thessaloniki. The research was conducted by the 

graduate student Smaragda Samara in the framework of the diploma thesis titled "The 

importance and role of internal marketing as a tool for increasing the export performance 

of Greek enterprises" under the supervision of Professor Foti Vouza for the postgraduate  

program "International Business " Department of Business Administration, University of 

Macedonia. 

In the modern globalized environment, occurred a lot of important changes. 

Greek export companies, in order to survive, should adjust their business operations 

according to the new conditions. Human resources management is very important for 

companies with international action. Internal marketing, focused on the satisfying both 

of domestic and foreign clients of Greek export companies. 

The purpose of this thesis is to demonstrate the importance of internal marketing 

and the role it plays in Greek companies with international action. Additionally, we try 

to investigate the methods used by companies to implement internal marketing. 

The results of the study, indicate that the companies which participated in the 

survey adopt the internal marketing philosophy. Moreover, the relationship between 

internal marketing, external marketing and business strategies and goals, as well as their 

contribution to business development, is particularly important. 

Surely, this research is a step forward in conducting researches in the future, in 

order to develop important issues based on data which have been collected from 

interviews that where conducted as part of this study. 
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Εισαγωγή 
 

Η παγκόσμια αγορά σήμερα, έχει  βιώσει σημαντικές αλλαγές οι οποίες 

καθιστούν απαραίτητη την προσαρμογή των επιχειρήσεων σε αυτές, προκειμένου να 

επιβιώσουν. Η ελληνική αγορά έχει επηρεαστεί σημαντικά από την νέα 

κοινωνικοοικονομική κατάσταση, την ανάπτυξη της τεχνολογίας σε όλους σχεδόν τους 

τομείς της καθημερινότητας και φυσικά, την παγκοσμιοποίηση. Η αποτελεσματική 

οργάνωση του τμήματος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελεί πλέον αναγκαία 

επιλογή για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο διεθνές σύγχρονο 

περιβάλλον. 

Η Διεθνής Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, με το πέρασμα των χρόνων έχει 

αρχίσει να κατέχει σημαντική θέση στην δομή των επιχειρήσεων και να επηρεάζει όλο 

και περισσότερο την λήψη αποφάσεων των στελεχών της. Ένα σημαντικό τμήμα της 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (ΔΑΠ) είναι το εσωτερικό μάρκετινγκ, το οποίο 

αποτελεί  απαραίτητο «συστατικό» στην ανάπτυξη του διεθνούς μάνατζμεντ και όταν 

εφαρμόζεται σωστά, μπορεί να οδηγήσει στην επιτυχία την επιχείρηση τόσο στο 

εγχώριο όσο και στο διεθνές περιβάλλον.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει την σημαντικότητα που έχει 

για μια επιχείρηση το εσωτερικό μάρκετινγκ στην ανάπτυξη της απόδοσης των 

εργαζομένων, τη συμβολής του στην αύξηση της παραγωγικότητας καθώς επίσης και τη 

σύνδεσή του με την εξαγωγική επίδοση της επιχείρησης.  Συγκεκριμένα, οι κυριότεροι 

στόχοι της εργασίας είναι: 

 Να καθορίσει τον ρόλο της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και 

συγκεκριμένα του εσωτερικού μάρκετινγκ και την επίδραση του τόσο στο εγχώριο όσο 

και στο διεθνές περιβάλλον της επιχείρησης. 

 Να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται η αύξηση της 

παραγωγικότητας σε μια επιχείρηση όπου εφαρμόζει το εσωτερικό μάρκετινγκ, 

κατάλληλα  προσαρμοσμένο στις ανάγκες της. 



[7] 
 

 Να τονίσει τη σπουδαιότητα που έχει για τις ελληνικές εξαγωγικές 

επιχειρήσεις το εσωτερικό μάρκετινγκ  και πώς αυτό μπορεί να συμβάλει στην καλή 

λειτουργία τους.  

 Να παρουσιάσει τις μεθόδους  που εφαρμόζονται στις ελληνικές εξαγωγικές  

επιχειρήσεις. 

Η δομή που ακολουθείται στην παρούσα εργασία έχει ως εξής: Αποτελείται από 

δύο μέρη όπου αρχικά, στο πρώτο μέρος πραγματοποιείται μια βιβλιογραφική 

επισκόπηση στην οποία αναλύεται η σημασία και ο ρόλος του εσωτερικού μάρκετινγκ 

και πώς η εφαρμογή του επηρεάζειτην επίδοση των ελληνικών εξαγωγικών 

επιχειρήσεων. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας 

που πραγματοποιήσαμε στις επιχειρήσεις οι οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα και 

επιδίδονται στις διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες. Τέλος, ακολουθούν τα 

συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε, μαζί με κάποιες παρατηρήσεις-προτάσεις για τις 

επιχειρήσεις, όπως επίσης και το ερωτηματολόγιο με την αντίστοιχη βιβλιογραφία που 

χρησιμοποιήθηκε. 
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Κεφάλαιο 1ο 
1.1 Ο ρόλος της διοίκησης ανθρώπινων πόρων 

 

Η Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων αποτελεί τη βάση όλων των διοικητικών 

λειτουργιών που διέπουν τις επιχειρήσεις και εντείνει τη δράση της την δεκαετία του 1990. 

Οι επιχειρήσεις τόσο στην σύγχρονη εποχή όσο και παλαιότερα στην αρχική τους μορφή, 

είχαν ως απώτερο σκοπό, μέσω όλων των ενεργειών και λειτουργιών που εκτελούσαν, τη 

μεγιστοποίηση του κέρδους τους. Το ανθρώπινο κεφάλαιο κατατάσσεται σε έναν από τους 

σημαντικότερους πόρους της επιχείρησης και απαιτείται να επιλέγεται ορθά από τα 

αρμόδια στελέχη έτσι ώστε να αποκομίζουν μέσω αυτού, το μέγιστο δυνατό όφελος 

(Jackson & Schuler, 2003). 

Ο γενικός όρος της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων αναφέρεται απλά στην 

περιγραφή των διοικητικών λειτουργιών μιας επιχείρησης, οι οποίες επιτυγχάνονται με την 

εκπλήρωση τεσσάρων στόχων: 

1. Στόχοι στελέχωσης. Η επιχείρηση προσπαθεί να προσελκύσει, να επιλέξει 

και να διατηρήσει  τα κατάλληλα άτομα για τις αντίστοιχες θέσεις εργασίας. 

2. Σκοποί απόδοσης. Σε αυτό το σημείο τα στελέχη που είναι αρμόδια για την 

διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού, προσπαθούν να δώσουν τα κατάλληλα 

κίνητρα στους εργαζομένους για να αποδώσουν στο μέγιστο δυνατό. 

3. Σκοποί διοίκησης αλλαγών. Ο τρόπος με τον οποίο μια επιχείρηση 

διαχειρίζεται τις αλλαγές που μπορεί να συμβούν στο εργασιακό της 

περιβάλλον (αλλαγή κουλτούρας, αλλαγή καθηκόντων κτλ.). 

4. Διαχειριστικοί σκοποί. Ο συγκεκριμένος τύπος σκοπών χρησιμοποιείται για 

να επιτύχει ο οργανισμός την αποτελεσματική εκπλήρωση των λειτουργιών 

του (καταγραφή στοιχείων εργαζομένων, συνθήκες απασχόλησης κτλ.) 

(Torrihgton, Hall, Taylor&Atkinson, 2014). 

Η δεύτερη και ξεχωριστή προσέγγιση που αποδίδεται στην Διοίκηση Ανθρώπινων 

Πόρων,αναφέρεται στην εκπόνηση των παραπάνω δραστηριοτήτων με έναν συγκεκριμένο 

τρόπο. Εντοπίζεται πλέον, ταύτιση των στόχων της επιχείρησης με τους στόχους του 
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εργαζομένου κάτι το οποίο οδηγεί στην αποτελεσματικότερη διοίκηση της επιχείρησης και 

στην δημιουργία αποδοτικότερων σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων. 

Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, η λειτουργία της διοίκησης του ανθρώπινου 

δυναμικού εστιάζει στην ευημερία των υπαλλήλων του, καθώς σύμφωνα με τους F.W. 

Taylor (1856-1915), Henri Fayol (1841-1925) και Elton Mayo (1880-1949), με αυτόν τον 

τρόπο αυξάνεται και η παραγωγικότητά τους. 

Από το 2005 και έπειτα, πολλοί συγγραφείς υποστηρίζουν ότι ένα μεγάλος αριθμός 

εργοδοτών ξεκίνησε  να αποκαλεί όλο και πιο συχνά, τους εργαζομένους της επιχείρησης 

<<εσωτερικούς πελάτες>> και να προσπαθεί να τους ικανοποιήσει, προσδίδοντας 

ταυτόχρονα στην επιχείρηση θετική φήμη (Bach, 2005) όπως και  οι Cardy, Miller & Ellis 

(2007).Σύμφωνα με τους Storey et al. (2009),  οι δραστηριότητες στις οποίες επιδίδεται η 

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων θα πρέπει να προσθέτουν αξία στον οργανισμό σε όλα τα 

επίπεδα. 

Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, ο στόχος της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού 

είναι να κάνει έναν οργανισμό πιο αποτελεσματικό μέσω των λειτουργιών του (Stewart, 

2009). Τα τελευταία χρόνια όμως, εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης η έννοια της Διοίκησης 

Ανθρώπινων Πόρων, ο σκοπός και ο στόχος της,  ξεκίνησαν να εξετάζονται μέσα σε ένα 

ευρύτερο πλαίσιο. Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους Ulrich και Brockbank το 2005, 

πρότεινε πέντε ρόλους για το τμήμα ανθρώπινων πόρων: 

1. Συνήγορος των εργαζομένων: είναι αρμόδιος για την επίλυση των 

προβλημάτων των υπαλλήλων της επιχείρησης και την κάλυψη τυχόν 

αναγκών τους. 

2. «Καλλιεργητής» του ανθρώπινου κεφαλαίου: κατέχει θέση ‘‘συμβούλου’’ 

των εργαζομένων, υποστηρίζοντας ότι οι άνθρωποι της επιχείρησης είναι το 

σπουδαιότερο περιουσιακό στοιχείο της. Είναι σημαντικό να γίνεται 

προσπάθεια στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των 

εργαζομένων, καθώς από αυτούς εξαρτάται η επιτυχία των δραστηριοτήτων 

της εταιρείας.  

3. Στρατηγικός εταίρος: είναι αρμόδιος για την επίτευξη της εναρμόνισης της 

στρατηγικής της επιχείρησης με την Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων.  
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4. Εμπειρογνώμονας: κατέχει θέση ευθύνης όσον αφορά στις πρακτικές που 

εφαρμόζει το τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων, όπως είναι οι 

προσλήψεις. 

5. Ηγέτης: όπως εμφανώς προκύπτει από τον τίτλο, ο ρόλος αυτός προσδίδει 

στο άτομο που τον κατέχει την ιδιότητα του ‘‘ηγέτη’’ του τμήματος 

Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων. Είναι υπεύθυνος για την ορθή διοίκηση του 

τμήματος, συμμετέχοντας ταυτόχρονα και στην γενικότερη διοίκηση της 

επιχείρησης, συνδυάζοντας και τους τέσσερις παραπάνω ρόλους που 

περιγράψαμε.  

Καθώς η παγκοσμιοποίηση έχει εισέλθει σε όλους σχεδόν, τους τομείς της 

καθημερινότητας των επιχειρήσεων και έχει επιδράσει σημαντικά στον τρόπο λειτουργίας 

τους, ήταν φυσικό να  αφήσει το στίγμα της και στον τομέα της Διοίκησης Ανθρώπινων 

Πόρων. Οι έρευνες της τελευταίας δεκαετίας δείχνουν ότι το παγκόσμιο εμπόριο αυξάνεται 

κατά 10% περίπου ανά έτος (Kearney, 2006). Η παγκοσμιοποίηση έχει οδηγήσει στην 

αύξηση του αριθμού των δυνητικών πελατών τους, τις ανάγκες των οποίων μπορούν να 

ικανοποιήσουν οι διεθνοποιημένες επιχειρήσεις αυξάνοντας ταυτόχρονα τον αριθμό των 

πωλήσεών τους. Επιπρόσθετα, όταν οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων ξεπερνούν τα 

εθνικά σύνορα, τότε αυξάνεται και η πολυπλοκότητα των ενεργειών του τμήματος 

ανθρωπίνων πόρων. Η διοίκηση των εργαζομένων πέρα από την πατρίδα, αποτελεί 

ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα, καθώς πρέπει να υιοθετηθούν οι σωστές σε κάθε περίσταση 

μέθοδοι διοίκησης ώστε να αποφέρουν στην επιχείρηση το επιθυμητό αποτέλεσμα 

(Torrihgton, Hall, Taylor&Atkinson, 2014). 

Νεότερες έρευνες του CIPD στο Λονδίνο το 2011, ανέδειξαν την ανάγκη για την 

ύπαρξη ενός χώρου εργασίας κατάλληλα προσαρμοσμένου στην κουλτούρα των 

υπαλλήλων, μέσα από τον οποίο θα αυξάνεται σημαντικά η απόδοση τόσο των ιδίων όσο 

και του οργανισμού γενικότερα. Σκοπός λοιπόν, του τμήματος ανθρωπίνων πόρων είναι να 

βελτιώνει συνεχώς τον τρόπο με τον οποίο ικανοποιούνται οι ανάγκες τόσο των 

εργαζομένων όσο και της επιχείρησης. Σύμφωνα με την έρευνα του CIPD και τον Guest 

(2011), προκειμένου να επιτευχθούν τα παραπάνω και να αποκτήσει ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα η επιχείρηση, να αυξήσει την ποιότητα των αγαθών που προσφέρει αλλά και 
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την απόδοσή της, θα πρέπει να διαμορφώσει μια κουλτούρα εναρμονισμένη με τα πρότυπα 

της επιχείρησης αλλά και τις ανάγκες και απαιτήσεις  των εργαζομένων. 

 

1.2 Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων και Οργανωσιακή Απόδοση 
 

Σύμφωνα με τις έρευνες που έχουν διεξαχθεί από το 1990 έως το 2011, 

διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μία συσχέτιση μεταξύ της Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων και 

της απόδοσης των επιχειρήσεων, αλλά αυτό δεν αποτελεί ένδειξη ότι αναπτύσσεται μια 

σχέση αιτίου-αιτιατού. Οι  πρώτες μελέτες πραγματοποιήθηκαν την δεκαετία του 1980 από 

τους Miles R., και Snow C., (1984), Walton (1985), Schuler και Jackson (1987), Guest 

(1987) και Storey (1992), Peters και Waterman (1982) έδειξαν ότι: 

 Οι επιχειρηματικές στρατηγικές που υιοθετεί μια επιχείρηση, επηρεάζουν την 

Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων κατά ένα σημαντικό ποσοστό, καθώς μέσω 

αυτών δημιουργείται η ανάγκη για την αναζήτηση των κατάλληλων ανθρώπων. 

Το τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων μιας επιχείρησης, αναζητά μεθόδους 

όπου πραγματοποιούνται πιο αποδοτικά οι εργασίες του και δε συμμετέχει στον 

σχεδιασμό των νέων επιχειρηματικών στρατηγικών. 

 Ο τρόπος με τον όποιο διαχειρίζεται η διοίκηση τους εργαζομένους της, 

επηρεάζει την απόδοση τους. Έχει παρατηρηθεί, ότι σε επιχειρήσεις όπου 

ιδρύθηκαν πριν το 1980 και δεν προσαρμόστηκαν στις αρχές της Διοίκησης 

Ανθρώπινων Πόρων, έχουν μειωμένη απόδοση σε σχέση με τις νεοϊδρυθέντες.  

 Οι πρακτικές Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων που υιοθετεί μια επιχείρηση σε 

συνάρτηση με τις στρατηγικές της, αυξάνουν την αποτελεσματικότητά της τόσο 

σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Σε έναν οργανισμό μπορεί να συμβούν 

αλλαγές συσχετιζόμενες με το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον, οι οποίες 

μπορεί να επηρεάσουν τις εργασιακές σχέσεις. Το τμήμα Διοίκησης 

Ανθρώπινων Πόρων, θα πρέπει να ενσωματώσει ομαλά τις αλλαγές αυτές στην 

επιχείρηση και εάν κριθεί απαραίτητο, να προσαρμόσει και τις στρατηγικές της 

προκειμένου να συνεχίσει να αποδίδει. 

Αυτή ήταν η πρώτη φάση όπου μελετήθηκε και επιβεβαιώθηκε η συσχέτιση μεταξύ 

Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων και επιχειρησιακής απόδοσης. 
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Η δεύτερη φάση διαδραματίζεται τη δεκαετία του 1990, όπου τα αποτελέσματα των 

σχετικών ερευνών ξεκίνησαν να αναλύονται με στατιστικές μεθόδους, όπως αυτές που 

διεξήχθησαν από τους:  από τον Huselid (1995), Arthur (1994) και από τους Ichniowski 

(1997) σε χαλυβουργεία, από τον MacDuffie (1995) στη βιομηχανία αυτοκινήτων και από 

την Delery και Doty (1996) στον τραπεζικό τομέα. 

Στην τρίτη φάση, οι έρευνες των Dyer και Reeves (1995) και των Becker και 

Gerhart (1996) ανέδειξαν πρακτικές Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων, όπου τα 

αποτελέσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή  καθεμίας από αυτές, μετριέται με 

διαφορετικό τρόπο. Η επιλογή της κατάλληλης πρακτικής για την κάθε επιχείρηση, 

αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. 

Πλησιάζοντας στην αλλαγή της χιλιετίας, στην τέταρτη δηλαδή φάση, προέκυψε η 

ανάγκη να δοθεί μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση για τις πρακτικές της Διοίκησης 

Ανθρώπινων Πόρων και συγκεκριμένα, οι Becker et al. (1997), τόνισαν τη σημασία της 

σύνδεσης των βασικών αρχών της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων με τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν από την εφαρμογή των πρακτικών που ακολουθούν. Επιπλέον, ο Paauwe 

(2004), υποστήριξε ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις φροντίζουν ώστε να 

εκπαιδεύουν συνεχώς τους εργαζομένους τους και να εφαρμόζουν τις κατάλληλες, σε κάθε 

περίσταση, πρακτικές της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων. Επομένως, το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα είναι  πιο πιθανό να προέλθει είτε από τον τρόπο με τον οποίο αυτές 

εφαρμόζονται είτε από την υιοθέτηση νέων ξεχωριστών μεθόδων. 

Στην πέμπτη και τελευταία φάση, οι έρευνες έχουν επικεντρωθεί στον τρόπο με τον 

οποίο αντιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι τις πρακτικές που εφαρμόζει το τμήμα Διοίκησης 

Ανθρώπινων Πόρων της επιχείρησης και στην επίδρασηπου έχουν στην απόδοσή της. Οι 

πρώτες μελέτες που είχαν γίνει έδειξαν ότι οι επιχειρήσεις αγνοούσαν την άποψη των 

εργαζομένων σχετικά με τις μεθόδους Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων που εφάρμοζαν, κάτι 

το οποίο σταμάτησε να υφίσταται τα τελευταία χρόνια. Πλέον, δίνουν μεγάλη σημασία 

στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι τις πρακτικές Διοίκησης 

Ανθρώπινων Πόρων που ακολουθούνται, αλλά και γενικότερα στις εργασιακές σχέσεις που 

αναπτύσσονται (Ramsay et al., 2000). Η εστίαση στα αποτελέσματα που προκύπτουν από 

την εκπλήρωση των εργασιακών καθηκόντων και στο κατά πόσο μπορεί το τμήμα 
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Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων να αυξήσει τις επιδόσεις της επιχείρησης, αποτελεί σήμερα 

μέλημα των περισσότερων επιχειρήσεων (Peccei, 2004). 

Στοιχεία που προέκυψαν από το έργο των Nishii et al. (2008) έδειξαν ότι δεν έχουν 

τόση σημασία οι πρακτικές Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων που θα υιοθετηθούν, αλλά ο 

τρόπος με τον οποίο θα διατυπωθούν και θα γίνουν αντιληπτές από τους υπαλλήλους της 

επιχείρησης. Επιπλέον, τα κίνητρα που δίνονται στους εργαζομένους και ο βαθμός 

δέσμευσης όπου απαιτείται από τη διοίκηση, έχουν διαφοροποιηθεί μεταξύ των γενεών, 

καθώς οι απαιτήσεις και οι αξίες του ανθρώπινου δυναμικού έχουν αλλάξει (Kooij et al., 

2010). Τέλος, είναι σημαντικό να γίνει ξεκάθαρο ποιες είναι οι πρακτικές ή ποιοι 

συνδυασμοί αυτών αυξάνουν την απόδοση των επιχειρήσεων σε δεδομένες περιστάσεις, 

κάτι το οποίο απαιτεί ενδελεχή έρευνα (Guest 2011). 

 

1.3 Ιστορική αναδρομή εσωτερικού μάρκετινγκ 
 

Ο όρος «Internal Marketing» αρχικά, υιοθετήθηκε  από τον Berry (1976) και τους 

Sasser και Arbeit (1976) και τα επόμενα χρόνια από τον George (1977)και τον Thompson 

(1978). Σύμφωνα με τον Berry et al. (1976), η υιοθέτηση του εσωτερικού μάρκετινγκ, 

δόθηκε ως λύση στο πρόβλημα της παροχής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.  Ωστόσο, πάρα 

τον υψηλό ρυθμό ανάπτυξης που ακολουθεί η διεθνής βιβλιογραφία, το πεδίο του 

εσωτερικού μάρκετινγκ δεν έχει μελετηθεί επαρκώς και δεν εφαρμόζεται από μεγάλο 

αριθμό επιχειρήσεων, καθώς στερούνται αυτής της φιλοσοφίας. Πέντε στοιχεία όπου 

συνήθως χρησιμοποιούνται για να συνθέσουν τον ορισμό του εσωτερικού μάρκετινγκ είναι 

τα εξής: 

1. Η υποκίνηση των εργαζομένων σε συνδυασμό με την ικανοποίηση που 

λαμβάνουν από την εργασία τους. 

2. Ο προσανατολισμός στην ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη. 

3. Ο συντονισμός των εργαζομένων και η υλοποίηση των στρατηγικών όπου 

είναι σχετικές με το λειτουργικό κομμάτι της επιχείρησης. 

4. Η εφαρμογή των αρχών του παραδοσιακού μάρκετινγκ στα ως άνω 

αναφερόμενα. 
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5. Η υιοθέτηση συγκεκριμένων στρατηγικών μέσω των οποίων θα επιτευχθούν 

ορισμένοι επιχειρησιακοί και λειτουργικοί στόχοι (Rafiq and Ahmed, 

2000).  

Από το 1970 και έπειτα, παρόλο που το μέγεθος των γνώσεων σχετικά με τον τομέα 

αυτόν, αυξάνεται διαρκώς, οι μελετητές δεν έχουν καταλήξει σε έναν συγκεκριμένο 

ορισμό. Οι πρώτες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν παρουσιάζουν το εσωτερικό 

μάρκετινγκ ως την προσπάθεια των επιχειρήσεων να ικανοποιήσουν σε πρώτο επίπεδο, τις 

ανάγκες του προσωπικού τους στον βαθμό που απαιτείται, ώστε στη συνέχεια να παρέχουν 

ανώτερη εξυπηρέτηση στον πελάτη με την εφαρμογή των κατάλληλων στρατηγικών 

μάρκετινγκ (Berry et al., 1976; Sasser and Arbeit, 1976; Gummesson, 1987; Grοnroos, 

1983; George, 1990; Ahmed and Rafiq, 1993; Varey and Lewis, 1999 ).   

Σύμφωνα με τον Gronroo (1981), το κλειδί για την επιτυχία ενός οργανισμού είναι 

οι εργαζόμενοι να εστιάζουν στον κάθε πελάτη προσωπικά. Έναν χρόνο αργότερα ο 

Gronroos, πρότεινε ένα μοντέλο το οποίο αποτελείται από τρία στάδια: στο πρώτο στάδιο 

γίνεται προσπάθεια να ενστερνιστούν οι εργαζόμενοι την έννοια του εσωτερικού 

μάρκετινγκ. Στο επόμενο στάδιο, γίνεται εφαρμογή των αρχών του μάρκετινγκ έτσι ώστε 

να εντείνουν το ενδιαφέρον των δυνητικών πελατών για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες 

της επιχείρησης. Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο, ακολουθείται το μάρκετινγκ 

αλληλεπίδρασης, μέσω του οποίου γίνεται προσπάθεια τόσο για την πραγματοποίηση της 

πώλησης, όσο και για τη διατήρηση της σχέσης με τον πελάτη και μετά το τέλος αυτής. Ο 

Winter (1985), αναφέρει ότι το εσωτερικό μάρκετινγκ λειτουργεί σαν μια μέθοδος 

διοίκησης των υπαλλήλων για την υλοποίηση των οργανωσιακών στόχων της επιχείρησης 

αλλά και ως ένα εργαλείο επίτευξης τόσο της εξωτερικής όσο και της εσωτερικής 

στρατηγικής.  

Η εφαρμογή όμως,  του εσωτερικού μάρκετινγκ στις επιχειρήσεις είναι πιθανό, 

σύμφωνα με τους Rafiq και Ahmed (1993) να επιφέρει συγκρούσεις μεταξύ του τμήματος 

μάρκετινγκ και του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού.  Πιο συγκεκριμένα, πολλοί 

συγγραφείς υποστηρίζουν τη σπουδαιότητα της εφαρμογής του μάρκετινγκ για την 

προσέγγιση των εργαζομένων, την παροχή κινήτρων εργασίας σε αυτούς, καθώς επίσης και 

τον συντονισμό των ενεργειών τους (George, 1990). Άλλωστε, όπως υποστηρίζει και ο 
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Berry (1987), το μάρκετινγκ μπορεί να εφαρμοστεί το ίδιο αποτελεσματικά τόσο 

εξωτερικά όσο και εσωτερικά της επιχείρησης. 

Η προσέγγιση αυτή όμως έρχεται σε αντίθεση με την άποψη που παραθέτουν οι 

Tansuhaj et al. (1988), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι το εσωτερικό μάρκετινγκ πρέπει να 

ασκείται μόνο από το αρμόδιο τμήμα μάρκετινγκ μιας επιχείρησης. Έτσι, οι υπάλληλοι του 

συγκεκριμένου τμήματος, προκειμένου να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στις ανάγκες 

της αγοράς θα πρέπει να συμμετέχουν στις λειτουργίες του εσωτερικού μάρκετινγκ της 

επιχείρησης. Υποστηρίζουν λοιπόν, ότι θα πρέπει να διενεργείται έλεγχος των προσλήψεων 

που πραγματοποιούνται στην επιχείρηση, καθώς επίσης και έλεγχος των μεθόδων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζομένων. Επομένως, καταλήγουν στο συμπέρασμα 

ότι προκειμένου να υπάρχει ένας συντονισμός μεταξύ των λειτουργιών του εσωτερικού και 

εξωτερικού μάρκετινγκ, για να εξασφαλιστεί το μέγιστο επίπεδο εξυπηρέτησης του 

πελάτη, θα πρέπει ο διαχειριστής-και τα μέλη- του τμήματος μάρκετινγκ να γνωρίζουν 

επαρκώς τα παραπάνω στοιχεία. 

Σχετικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 

(Narver and Slater, 1990;KohliandJaworski, 1990; Dalgic, 1998; Grayetal., 1998), έδειξαν 

ότι παρόλο που μπορεί να εφαρμόζονται τα κατάλληλα προγράμματα μάρκετινγκ, η 

έλλειψη της κατάλληλης εταιρικής κουλτούρας καθιστά τις επιχειρήσεις ανίκανες να 

υιοθετήσουν ένα σύστημα προσανατολισμένο στις ανάγκες, αρχικά της εσωτερικήςκαι στη 

συνέχεια, της εξωτερικής αγοράς. Σύμφωνα με τον William R. George (1990) το 

εσωτερικό μάρκετινγκ αποτελεί μια διαδικασία μέσω της οποίας οι υπάλληλοι της 

επιχείρησης κατανοούν πλήρως τα καθήκοντά τους και αναπτύσσουν όλες τις 

δραστηριότητες προσανατολισμένοι στην εξυπηρέτηση των πελατών. Προκείμενου να 

επιτευχθούν τα παραπάνω, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να κατανοήσουν ότι επιδρούν 

σημαντικά στην αξία που λαμβάνουν οι πελάτες, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και της 

εξουσίας που κατέχουν (Flipo, 1986; George, 1990; Piercy, 1995). 

Πλησιάζοντας στην αλλαγή της χιλιετίας, οι έρευνες καταλήγουν στο συμπέρασμα 

ότι η δημιουργία εργασιακών σχέσεων εναρμονισμένων με την στρατηγική μάρκετινγκ και 

τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης, προσδίδουν σε αυτήν  ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα (Narver and Slater, 1999; Bansal et al., 2001; Ahmed et al., 2003;Lings, 

2004). Σύμφωνα με τον Kotler (2003), το εσωτερικό μάρκετινγκ πρέπει να προηγείται του 
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εξωτερικού, καθώς το εργατικό δυναμικό της επιχείρησης θα πρέπει να είναι κατάλληλα 

προετοιμασμένο για να ικανοποιήσει τους πελάτες της επιχείρησης στον απαιτούμενο 

βαθμό. Μέσω του εσωτερικού μάρκετινγκ δημιουργείται μια αλληλεπίδραση μεταξύ των 

διευθυντικών στελεχών και των εργαζομένων, αλλά και μεταξύ των διαχειριστών των 

διαφορετικών τμημάτων της επιχείρησης. Έτσι, κατανοούνται πλήρως οι ανάγκες των 

εργαζομένων όλων των τμημάτων προσφέροντας σε αυτούς την κατάλληλη για τον καθένα 

εκπαίδευση και κατάρτιση (Lings, 2004). 

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν νέες αλλαγές στην λογική που επικρατούσε στο 

εσωτερικό μάρκετινγκ, σύμφωνα με την οποία ο ρόλος του εξωτερικού πελάτη της 

επιχείρησης αλλάζει και αποκτά πλέον πιο ενεργό ρόλο. Η αξία που τελικά λαμβάνει 

εξαρτάται και από τον ίδιο τον πελάτη, καθώς συμμετέχει στην παραγωγική διαδικασία, 

ιδίως εάν η αγορά του αφορά υπηρεσία και όχι υλικό αγαθό. Έτσι ο πελάτης μπορεί να 

χαρακτηριστεί και ως «συνεργάτης» της επιχείρησης. Επιπλέον, λόγω της ταχείας 

ανάπτυξης της τεχνολογίας, οι πελάτες γνωρίζουν πολλά στοιχεία για τις επιχειρήσεις με 

τις οποίες συνεργάζονται, καταφέρνοντας έτσι να αποκτήσουν τα αγαθά που επιθυμούν 

προσδίδοντας σε αυτά το προσωπικό τους στοιχείο (Albert, 2007). 

Οι τελευταίες έρευνες εντοπίζουν ότι υπάρχει έντονα η ανάγκη της ανάπτυξης 

ισχυρών σχέσεων μεταξύ εργαζομένων και πελατών.  Οι σχέσεις αυτές επηρεάζουν 

σημαντικά και τις  επιχειρηματικές στρατηγικές τις οποίες θα ακολουθήσουν οι 

επιχειρήσεις. Η ανάπτυξη του τομέα της διαχείρισης των πελατειακών σχέσεων ήταν 

απόρροια του προσανατολισμού των εταιριών στην κάλυψη των εξατομικευμένων 

αναγκών του πελάτη (Jui-Ho Chen & Shwu-Ing Wu, 2016).  

Οι εργαζόμενοι, προκειμένου να προωθήσουν τα συμφέροντα της επιχείρησης στην 

οποία εργάζονται  πρέπει να εφαρμόσουν στρατηγικές διαχείρισης σχέσεων για την 

προώθηση των συμφερόντων της επιχείρησης. Αυτές οι στρατηγικές αποσκοπούν στην 

προσέλκυση πελατών και τη διατήρηση των υπαρχόντων μέσω την δημιουργίας ισχυρών 

δεσμών (Swift, 2001). Επιπλέον, σύμφωνα με τους Asha & Jyothi (2013), ο κεντρικός 

ρόλος του τμήματος Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων, είναι να καταφέρει να μεταφέρει 

στους εργαζομένους την εταιρική κουλτούρα, έτσι ώστε να μπορούν να πραγματοποιήσουν 

όλα όσα υπόσχεται το προϊόν ή / και η υπηρεσία που προσφέρει η επιχείρηση στο τμήμα 

της αγοράς στο οποίο απευθύνεται. 
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Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησαν οι Jui-Ho Chen & Shwu-Ing Wu (2016), 

σχετικά με την επίδραση του εσωτερικού μάρκετινγκ στις πελατειακές σχέσεις που 

αναπτύσσουν οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει θετική σχέση 

μεταξύ τους. Η εφαρμογή του εσωτερικού μάρκετινγκ ενισχύει θετικά τόσο τις 

χρηματοοικονομικές όσο και τις μη χρηματοοικονομικές επιδόσεις του οργανισμού. 

Διαπιστώθηκε επίσης, ότι ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου αντικείμενο μελέτης είναι οι 

ξενοδοχειακές μονάδες, η σχέση μεταξύ του εσωτερικού μάρκετινγκ και της διαχείρισης 

των πελατειακών σχέσεων είναι σημαντικά πιο ισχυρή από άλλους κλάδους παροχής 

υπηρεσιών. Τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας συμπίπτουν και με τα αποτελέσματα 

αντίστοιχων ερευνών όπου πραγματοποίησαν οι Evans και Laskin (1994), Gordon, Christy, 

και Penn (1996), και Meryl (1999). 

 

Κεφάλαιο 2ο 
2.1 Το εσωτερικό μάρκετινγκ και η επίδραση τουστην ποιότητα των πρακτικών Διοίκησης 
Ανθρώπινων Πόρων 
 

Οι Saad M., Ahmed P. & Rafiq M. (2002), σε έρευνα τους έδειξαν ότι το εσωτερικό 

μίγμα μάρκετινγκ είναι αυτό το οποίο υποκινεί τους εργαζομένους, μέσω της υιοθέτησης 

ενός στρατηγικού συστήματος ανταμοιβών και της καλής ενδοεπικοινωνίας στην 

επιχείρηση, ικανοποιώντας ταυτόχρονατους προσωπικούς τους στόχους. 

Το γεγονός ότι η εφαρμογή του εσωτερικού μάρκετινγκ επιδρά σημαντικά στην 

επίδοση της επιχείρησης, επιβεβαιώνεται από την παραπάνω μελέτη στην οποία 

συμμετείχαν τόσο μονάδες παραγωγής προϊόντων όσο και εταιρείες παροχής υπηρεσιών, 

χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει καθολική εφαρμογή.  Πιο αναλυτικά, το μεγαλύτερο 

ποσοστό των εταιριών που υιοθετούν τις πρακτικές του εσωτερικού μάρκετινγκ ανήκει στις 

βιομηχανίες όπου παράγουν χημικά και πετρελαϊκά προϊόντα και αναπτύχθηκαν, κατά 

κύριο λόγο, τις τελευταίες δεκαετίες. Ακολουθούν οι εταιρείες επεξεργασίας μετάλλων και 

παραγωγής ηλεκτρικών αγαθών, και τέλος οι οργανισμοί παροχής υπηρεσιών.  

Η φιλοσοφία του μάρκετινγκ στο εσωτερικό μιας επιχείρησης, βοηθάει στην 

υλοποίηση των οργανοσιακών στρατηγικών της και κατ’ επέκταση των στόχων της. Το 

τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων θα πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν του τα στοιχεία του 
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εξωτερικού μάρκετινγκ και να τα εφαρμόζει στο εσωτερικό της, καθώς έχει αποδειχθεί ότι 

έτσι οι εργαζόμενοι αποκτούν περισσότερα κίνητρα να εργαστούν όσο το δυνατόν 

καλύτερα.  

Σύμφωνα με τον Ferdous (2008), το εσωτερικό μάρκετινγκ επηρεάζεται από τους 

παράγοντες όπου βρίσκονται στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και γι’ αυτό θα 

πρέπει να καταφέρει να τους ελέγξει στον βαθμό στον οποίο της επιτρέπεται. Το εσωτερικό 

περιβάλλον όμως, διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τις στρατηγικές επιλογές της 

επιχείρησης, όπως είναι η επιλογή του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού και η ορθή 

κατανομή του στις θέσεις εργασίας, καθώς και η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών σε όλο 

το εύρος του οργανισμού. 

Ο Ferdous όμως, υποστηρίζει ότι πέρα από τους παραπάνω παράγοντες υπάρχουν 

και κάποιοι ακόμη όπου επιδρούν στην δομή του εσωτερικού μάρκετινγκ της εκάστοτε 

επιχείρησης: 

 Ο χρόνος εκπλήρωσης των καθηκόντων θα πρέπει να ορίζεται σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις της διοίκησης, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να είναι πλήρως 

εναρμονισμένος με τις ικανότητες, δεξιότητες και ανάγκες του κάθε 

υπαλλήλου. 

 Το εργασιακό περιβάλλον. Οι συνθήκες εργασίας όταν είναι ευνοϊκές προς 

τον υπάλληλο, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα αυξήσουν την επίδοση του, κάτι 

το οποίο μακροχρόνια θα οδηγήσει και στην επίτευξη των στόχων του 

οργανισμού. 

 Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εργαζομένων. Κάθε θέση εργασίας 

θα πρέπει να συνοδεύεται από μια πλήρη περιγραφή των παραπάνω, ώστε ο 

κάθε υπάλληλος να γνωρίζει επακριβώς τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας 

που καταλαμβάνει. 

Το εσωτερικό μάρκετινγκ θα πρέπει να κοστολογεί επακριβώς όλα τα παραπάνω 

και να βρει την ισορροπία μεταξύ των ωφελειών που θα απολαμβάνει και του αντίστοιχου 

κόστους που θα επωμιστεί. 

Ο Domazet (2011), έδειξε με την έρευνα του ότι οι στόχοι που θα πρέπει να 

επιτυγχάνονται μέσω του εσωτερικού μάρκετινγκ είναι οι εξής: 
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i. Εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων με σκοπό την κατανόηση των 

νέων πρακτικών που εφαρμόζει ή θα εφαρμόσει ο οργανισμός. 

ii. Πραγματοποίηση των κατάλληλων ενεργειών ώστε να αποδεχτούν οι 

εργαζόμενοι ομαλά τις επιχειρησιακές αλλαγές και να κατανοήσουν την 

σημασία τους για την εξέλιξη της επιχείρησης. 

iii. Έλεγχος των εργαζομένων για να διαπιστωθεί εάν εφαρμόζουν τις νέες 

αρχές που επιβάλλει η διοίκηση. 

iv. Ανατροφοδότηση. Η επικοινωνία μεταξύ των διαφορετικών ιεραρχικών 

επιπέδων όλων των τμημάτων της επιχείρησης, αποτελούν ίσως τον 

σπουδαιότερο στόχο του εσωτερικού μάρκετινγκ.  

Σύμφωνα με τον Grönroo (2000), το εσωτερικό μάρκετινγκ εναρμονίζεται με τις 

αρχές του  στρατηγικού μάνατζμεντ, επιδρώντας θετικά στον οργανισμό. Οι Done & 

Domazet (2011), δείχνουν ότι παρόλα τα θετικά που προσφέρει η εφαρμογή του 

εσωτερικού μάρκετινγκ στις επιχειρήσεις, δεν υιοθετείται σε μεγάλο βαθμό στην Ευρώπη, 

σε αντίθεση με τις  ΗΠΑ.  Επιπλέον, η έρευνα τους έδειξε ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 

που το υιοθέτησαν διαπίστωσαν ότι ιδιαίτερα οι δραστηριότητες του τμήματος ανθρωπίνων 

πόρων που σχετίζονται με την εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς  και με το σύστημα 

αμοιβών, απέδωσαν θετικά αποτελέσματα. 

 

2.2 Οι δραστηριότητες του εσωτερικού μάρκετινγκ. 
 

Προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματική στρατηγική εφαρμογής του 

εσωτερικού μάρκετινγκ, θα πρέπει αρχικά να δημιουργήσει ο οργανισμός ένα ασφαλές 

εργασιακό περιβάλλον. Στη συνέχεια, θα πρέπει να δομηθεί ένα εσωτερικό δίκτυο 

επικοινωνίας, μέσω του οποίου θα συνδέονται όλα τα μέλη της επιχείρησης. Τέλος, είναι 

απαραίτητο η ανώτατη διοίκηση να έχει μια ξεκάθαρη εικόνα για την εσωτερική οργάνωση 

που ακολουθείται. 

Μια επιχείρηση, προκειμένου να εξελιχθεί θα πρέπει να προσαρμοστεί όσο το 

δυνατόν περισσότερο στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Σε αυτό το σημείο, το 

εσωτερικό μάρκετινγκ θα συμβάλει με την σωστή εκπαίδευση των εργαζομένων της, ώστε 

να αποδώσουν στις νέες συνθήκες εργασίας. Επιπλέον, η ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος 
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και η παροχή κινήτρων στους υπαλλήλους, αποτελούν σημαντικές δραστηριότητες του 

εσωτερικού μάρκετινγκ (Egan, 2004). 

Η νέα τεχνολογία έχει επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο λειτουργίας των 

επιχειρήσεων σήμερα, καθώς οι καθημερινές δραστηριότητες των εργαζομένων 

ακολουθούν τα νέα πρότυπα. Ιδιαίτερα, η επικοινωνία τόσο σε οριζόντιο όσο και σε κάθετο 

επίπεδο, οδηγεί στην εγκαθίδρυση μιας αποτελεσματικής μεθόδου ανταλλαγής 

πληροφοριών. Σύμφωνα όμως, με τον Wright (2004), είναι πιθανό να εμφανιστούν κάποια 

εμπόδια τα οποία θα παρακωλύουν την επικοινωνιακή διαδικασία:  

 Άρνηση της ανώτατης διοίκησης να μεταφέρει την στρατηγική που 

ακολουθεί στα κατώτερα στελέχη. Επιπλέον, υπάρχουν και περιπτώσεις 

όπου ένας οργανισμός δεν έχει ορίσει επακριβώς τους στρατηγικούς του 

στόχους. 

 Έλλειψη των κατάλληλων, σε κάθε οργανισμό, συστημάτων επικοινωνίας, 

με αποτέλεσμα να μεταδίδονται ελλιπείς πληροφορίες. 

 Υψηλός βαθμός γραφειοκρατίας, ο οποίος είναι ακόμη μεγαλύτερος στις μη 

τεχνολογικά εκσυγχρονισμένες επιχειρήσεις. 

Η τεχνολογία, αποτελεί ένα εργαλείο απλοποίησης και επιτάχυνσης της διακίνησης 

της πληροφορίας στο εσωτερικό της επιχείρησης, βελτιώνοντας το τελικό αποτέλεσμα 

όλων των δραστηριοτήτων του εσωτερικού μάρκετινγκ. Όταν οι εργαζόμενοι όλων των 

επιπέδων μιας επιχείρησης,  κατέχουν γνώσεις των τεχνολογιών της πληροφορίας, τότε 

έχουν την δυνατότητα να προχωρήσουν ταχύτερα από τους ανταγωνιστές τους. Έτσι, οι 

επιχειρηματικές διαδικασίες βελτιώνονται και οι συγκρούσεις που μπορεί να προκληθούν 

από την ενδοεπικοινωνία των διαφόρων τμημάτων μειώνονται. Τέλος, τα εσωτερικά 

συστήματα επικοινωνίας θέτουν τις βάσεις για την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής 

επικοινωνίας με τους εξωτερικούς πελάτες. 

 

2.3 Η επίδραση του εσωτερικού μάρκετινγκ στις επιχειρησιακές λειτουργίες 
 

Σύμφωνα με έρευνα του πανεπιστημίου του πανεπιστημίου Northwester το 2005, 

για τη διαχείριση και μέτρηση της επίδοσης των εργαζομένων, το εσωτερικό μάρκετινγκ 

συναντάται σε πολλές μορφές επιχειρήσεων με διαφορετική ονομασία κάθε φορά έχοντας 
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όμως τον ίδιο ρόλο: <<να παρακινεί και να ενδυναμώνει τους εργαζομένους -σε όλες τις 

λειτουργίες και επίπεδα- προκειμένου να μεταδώσει μια θετική εμπειρία στους πελάτες, 

προσαρμοσμένη στους οργανωσιακούς στόχους της επιχείρησης>>. Το εσωτερικό 

μάρκετινγκ μπορεί να θεωρηθεί και ως ένα εργαλείο επίτευξης των στρατηγικών στόχων 

της επιχείρησης. 

Οι εταιρείες όπου συμμετείχαν στην έρευνα και είχαν ενσωματώσει το εσωτερικό 

μάρκετινγκ στις περισσότερες λειτουργίες της επιχείρησης. Υποστηρίζουν ότι: 

 Οι επιχειρήσεις πρέπει να δημιουργήσουν ένα εργασιακό περιβάλλον μέσα 

στο οποίο οι εργαζόμενοι, οι οποίοι αποτελούν τον σημαντικότερο πόρο της 

επιχείρησης να απολαμβάνουν τις ανταμοιβές που τους αναλογούν. 

Ταυτόχρονα, τα κίνητρα είναι αυτά που θα τους ωθήσουν στην εκπλήρωση 

των μελλοντικών καθηκόντων τους όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά. 

 Το εσωτερικό μάρκετινγκ αυξάνει την απόδοση των εργαζομένων και κατ’ 

επέκταση την ικανοποίηση του πελάτη, καθώς απολαμβάνει υψηλής αξίας 

υπηρεσίες. 

 Προκειμένου να οδηγηθεί στην επιτυχία η επιχείρηση θα πρέπει να 

συμβάλλουν όλοι οι εργαζόμενοι ανεξαρτήτως ιεραρχικής κλίμακας.  

 Η αφοσίωση των εργαζομένων στην εταιρεία, ιδίως σε περιόδους κρίσης, 

διευκολύνει στην επίτευξη των στρατηγικών της στόχων αλλά και 

γενικότερα στην ομαλή λειτουργία της. 

 Η οργανωσιακή κουλτούρα όταν διαχέεται αποτελεσματικά στον εργασιακό 

χώρο μπορεί να αποτελέσει σπουδαίο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την 

επιχείρηση και να την οδηγήσει στην εξέλιξη. 

Σύμφωνα με την Mishra (2010) και την έρευνα που πραγματοποίησε, σχετικά με τη 

σπουδαιότητα του εσωτερικού μάρκετινγκ στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που 

αναδύονται στο νέο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, διαπίστωσε ότι μπορεί να επηρεάσει 

τις παρακάτω περιοχές της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων: 

 Διοίκηση αλλαγής: ένας σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων προβαίνει σε 

αλλαγές (συγχωνεύσεις, εξαγορές κ.τ.λ..) κάτι το οποίο μπορεί να επηρεάσει 

την σχέση μεταξύ των υπαλλήλων και του εργοδότη. Σε αυτό το σημείο το 

εσωτερικό μάρκετινγκ μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο φέρνοντας 
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«κοντά» τις δύο πλευρές θέτοντας κοινούς στόχους και δημιουργώντας ένα 

πνεύμα συνεργασίας. 

 Δημιουργία εταιρικής εικόνας: στις περιπτώσεις όπου οι επιχειρήσεις 

αποφασίζουν να κάνουν κάποιες αλλαγές στις αξίες, στους στόχους κτλ., 

μπορούν μέσω του εσωτερικού μάρκετινγκ να το πετύχουν ευκολότερα. 

Συγκεκριμένα, μπορεί να μεταδώσει στους εργαζομένους την νέα εταιρική 

κουλτούρα, το όραμα, αλλά και τις στρατηγικές που θα ακολουθήσει. 

 Ενίσχυση του ρόλου των εργαζομένων: όλα τα μέλη του οργανισμού 

επιβαρύνονται από ευθύνες και υποχρεώσεις, ανάλογα με την θέση την 

οποία κατέχουν. Αυτό, έχει ως αποτέλεσμα την αφοσίωση και κατανόηση 

των εργαζομένων, αλλά και την απόκτηση της ικανότητας να 

ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις του πελάτη. 

 Ενίσχυση της αφοσίωσης των εργαζομένων στην επιχείρηση: όταν οι 

υπάλληλοι ενός οργανισμού είναι αφοσιωμένοι στην εκπλήρωση των 

στόχων τους και κατ’ επέκταση της επιχείρησης, τότε είναι σχεδόν σίγουρο 

ότι θα υπάρξει αύξηση της απόδοσης  και της ικανοποίησης των πελατών 

της.  

 Ικανοποίηση των εργαζομένων: στις επιχειρήσεις όπου οι υπάλληλοι είναι 

ικανοποιημένοι από όσα τους προσφέρονται, τότε αυξάνονται οι 

πιθανότητες και ο εξωτερικός πελάτης λάβει υψηλού επιπέδου 

εξυπηρέτηση.  

Υπάρχουν βέβαια, πολλοί μελετητές οι οποίοι υποστηρίζουν ότι μέσω του 

εσωτερικού μάρκετινγκ προσπαθεί η διοίκηση να ασκήσει περισσότερη επιρροή στους 

εργαζομένους της. Oι Rust et al. (1996) υποστηρίζουν ότι δίνεται μεγάλη έμφαση στους 

εργαζομένους όπου έχουν άμεση επαφή με τον εξωτερικό πελάτη, κάτι το οποίο είναι 

πιθανό να προκαλέσει εντάσεις μεταξύ των υπολοίπων υπαλλήλων. Ακόμη, Οι Rafiq και 

Ahmed (1993) ανέφεραν ότι είναι πολύ δύσκολο να ικανοποιούνται το ίδιο 

αποτελεσματικά οι απαιτήσεις και οι ανάγκες τόσο των εξωτερικών όσο και των 

εσωτερικών πελατών. Ιδιαίτερα ο Hales (1994), είναι αντίθετος με την υιοθέτηση του 

εσωτερικού μάρκετινγκ, καθώς ισχυρίζεται ότι μέσω αυτού η ανώτερη διοίκηση δίνει 

έμφαση στον ατομικισμό και δεν υποστηρίζει την ομαδικότητα μεταξύ των εργαζομένων. 
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Τέλος, μια δεκαετία αργότερα, οι Ahmed και Rafiq (2004) θεωρούν ότι δεν πρέπει ο 

εργαζόμενος να χαρακτηρίζεται ως «πελάτης», καθώς δημιουργείται μια σύγχυση στον 

οργανισμό, όσον αφορά στην ικανοποίηση των αναγκών και τίθενται ερωτήματα όπως:  

Ποιος έχει προτεραιότητα; Ο εσωτερικός ή ο εξωτερικός πελάτης; 

 

2.4 Μέθοδοι μέτρησης της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού μάρκετινγκ 
 

Στο παρελθόν, έχουν γίνει πολλές μελέτες οι οποίες στόχευαν στην μέτρηση της 

ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στους πελάτες της επιχείρησης, όμως μέχρι 

σήμερα δεν έχει προκύψει κάποια κοινά αποδεκτή μέθοδος. Παρόλα αυτά, έχει υιοθετηθεί 

από πολλές επιχειρήσεις το μοντέλο Servqual για τη μέτρηση της ποιότητας των 

περισσότερων εργασιών. Η μέτρηση αυτή προσπαθεί να επιτευχθεί με την χρήση ειδικών 

ερωτηματολογίων, τα οποία προσπαθούν να καλύψουν τα «κενά» που δημιουργούνται 

μεταξύ των εργαζομένων διαφορετικής ιεραρχικής κλίμακας (Ρarasuramanetal., 1988). 

Το μοντέλο Servqual αρχικά, χρησιμοποιείται για να συγκρίνει τις προσδοκίες που 

έχουν οι εξωτερικοί πελάτες από τις υπηρεσίες που τους παρέχει η επιχείρηση. Το κύριο 

χαρακτηριστικό του μοντέλου είναι ότι μπορεί να εφαρμόσει μια συγκριτική ανάλυση των 

επιχειρηματικών αποδόσεων και ταυτόχρονα να παρακολουθεί τις αλλαγές της ποιότητας 

με το πέρασμα των χρόνων.  

Σύμφωνα με τους Reynoso και Moore (1995), η παραπάνω μέθοδος μέτρησης της 

ποιότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με τις κατάλληλες τροποποιήσεις και για τους 

εργαζομένους των επιχειρήσεων. Το εργατικό δυναμικό των επιχειρήσεων, όπως και οι 

πελάτες της, έχουν την δυνατότητα να αξιολογήσουν, με την χρήση βαθμολογίας κλίμακας, 

τις υπηρεσίες που απολαμβάνουν από τα υπόλοιπα τμήματα της επιχείρησης.  

Οι έρευνες πάνω στην μέτρηση της ποιότητας, συνεχίστηκαν συστηματικά τα 

επόμενα χρόνια και είχαν ως απώτερο σκοπό την παροχή όσο το δυνατόν καλύτερων 

υπηρεσιών, αλλά και την εξεύρεση των κατάλληλων μοντέλων μέτρησης αυτών. Οι Frost 

& Kumar (2000) σχεδίασαν ένα μοντέλο μέτρησης της ποιότητας των υπηρεσιών, το οποίο 

απευθύνεται στους εσωτερικούς πελάτες της επιχείρησης.  

Το μοντέλο αυτό, αναφέρει τα «κενά» που αναπτύσσονται μεταξύ των εσωτερικών 

εργαζομένων της «πρώτης γραμμής» και του προσωπικού που είναι αρμόδιο για την 
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παροχή των λειτουργιών υποστήριξης προς αυτούς. Τα βασικά «κενά» που εντοπίζονται 

είναι τα εξής: 

1. Υπάρχει διαφορά στις προσδοκίες που έχει το προσωπικό της «πρώτης 

γραμμής» από το υποστηρικτικό προσωπικό και στο τι αντιλαμβάνονται οι 

δεύτεροι. 

2. Δεν τηρούνται οι προδιαγραφές ποιότητας υπηρεσιών που έχουν τεθεί, κάτι 

που οδηγεί σε ένα μη επιθυμητό τελικό αποτέλεσμα. 

Η μελέτη των Shahin & Samea (2010), πρόσθεσε νέα «κενά» στην παραπάνω 

θεωρεία: 

1. Η διοίκηση δεν έχει την σωστή αντίληψη για την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών της επιχείρησης. 

2. Διαφορά μεταξύ των προδιαγραφών των υπηρεσιών και των ιδανικών 

προτύπων που έχουν οριστεί. 

3. Ύπαρξη διαφορετικών αντιλήψεων μεταξύ διοίκησης και εξωτερικών 

πελατών. 

4. Ύπαρξη διαφορετικών αντιλήψεων μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών 

πελατών. 

5. Ύπαρξη διαφορετικών αντιλήψεων μεταξύ ανώτατης διοίκησης και 

εσωτερικών πελατών. 

Τα «κενά» που δημιουργούνται πρέπει να εντοπιστούν και να περιοριστούν στο 

ελάχιστο, καθώς μπορεί να προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία της 

επιχείρησης. 

 

2.5 Ενδεδειγμένες Πρακτικές  Εσωτερικού Μάρκετινγκ 
 

Η παραπάνω έρευνα του πανεπιστημίου του Northwestern (2005), ανέδειξε τις έξι 

(6) καλύτερες πρακτικές μάρκετινγκ όπου εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις στις ΗΠΑ: 

1. Η ενεργός συμμετοχή των ανώτερων στελεχών. Είναι πολύ σημαντικό τα ανώτερα 

στελέχη να εμπνέουν με τη στάση τους τα κατώτερα, μεταδίδοντας τις αξίες αλλά 

και γενικότερα το πλαίσιο λειτουργίας της επιχείρησης. 
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2. Οργανωσιακή δομή. Το εσωτερικό μάρκετινγκ συμβάλει στη βελτίωση της 

επικοινωνίας μεταξύ όλων των ιεραρχικών επιπέδων, δημιουργώντας ταυτόχρονα 

πνεύμα ομαδικότητας όπου επηρεάζει σημαντικά τη λήψη αποφάσεων. 

3. Η εφαρμογή του στρατηγικού μάρκετινγκ στις επιχειρηματικές λειτουργίες της 

επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν μεθόδους, εργαλεία και τεχνικές του 

εξωτερικού μάρκετινγκ και στις εσωτερικές λειτουργίες τους. 

4. Συνεργασία με το τμήμα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων. Οι λειτουργίες του ως 

άνω αναφερόμενου τμήματος ενός οργανισμού διευκολύνουν στην ανάπτυξη 

στρατηγικών, εναρμονισμένων με το εσωτερικό μάρκετινγκ, ωθώντας το στην 

επίτευξη των επιθυμητών στόχων. 

5. Εστίαση στην αφοσίωση των εργαζομένων. Το «κλειδί» για την ορθή εφαρμογή 

του εσωτερικού μάρκετινγκ είναι η προσήλωση των υπαλλήλων στην επίτευξη των 

επιχειρησιακών στόχων. Η ευθυγράμμιση των στόχων των εργαζομένων με αυτών 

του οργανισμού, αποτελεί για τους ίδιους ισχυρό κίνητρο αφού συμμετέχουν 

ενεργά στις δράσεις και αποφάσεις της επιχείρησης. 

6. Διάδοση του οράματος και των στόχων της επιχείρησης στο εσωτερικό της 

περιβάλλον. Είναι απαραίτητο, ο εσωτερικός πελάτης της επιχείρησης να 

κατανοήσει πλήρως τους επιχειρηματικούς της στόχους, τη λειτουργία των υλικών 

ή/και άυλων αγαθών όπου προσφέρει και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με τον τομέα 

δραστηριοποίησής της. Εν συνεχεία, οι εργαζόμενοι είναι σε θέση να 

ανταπεξέλθουν πλήρως στις απαιτήσεις των εξωτερικών πελάτων καθώς γνωρίζουν 

όλα τα παραπάνω. Έτσι, το τελικό αποτέλεσμα είναι η ικανοποίηση όλων των 

πελάτων (εξωτερικών και εσωτερικών) του οργανισμού. 

Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης ανέδειξαν μερικά σημεία όπου 

μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη του εσωτερικού μάρκετινγκ:  

 Η προσέλκυση και η διατήρηση ανθρώπινου δυναμικού με εξέχουσες 

ικανότητες( ταλέντο).  Είναι φανερό ότι στο μέλλον θα αναπτυχθεί 

ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων σχετικά με την απόκτηση 

εργαζομένων με ταλέντο. Για τον λόγο αυτό, καθίσταται απαραίτητο οι 

οργανισμοί να υιοθετήσουν μια στρατηγική μέσω της οποία θα 

προσεγγίζουν τους κατάλληλους ανθρώπους, ώστε να καλύψουν τις 



[26] 
 

αντίστοιχες θέσεις εργασίας. Καθώς οι εργαζόμενοι είναι εξίσου σημαντικοί 

με τους πελάτες, θα πρέπει οι επιχειρήσεις να τους αντιμετωπίζουν με 

παρόμοιο τρόπο και να τοποθετούν στο κέντρο τους ενδιαφέροντος τις 

ανάγκες τους. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, οι εργαζόμενοι επιδιώκουν να 

ακολουθούν ένα ευέλικτο πρόγραμμα εργασίας στοχεύοντας στην 

επαγγελματική ανέλιξη αλλά και σε ένα ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών. 

 Η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών για την αποτελεσματικότερη επικοινωνία 

μεταξύ των υπαλλήλων της επιχείρησης. Τα ανώτερα στελέχη θα πρέπει να 

μελετήσουν τα τεχνολογικά μέσα που έχουν στην διάθεση τους, όπως π.χ. 

Blogsκαι να τα αξιοποιήσουν ανάλογα με τις ανάγκες του οργανισμού. Το 

πλεονέκτημα που προκύπτει είναι η ταχύτατη επικοινωνία εντός της 

επιχείρησης μεταξύ όλων των εργαζομένων ανεξαρτήτως βαθμίδας, με 

ιδιαίτερα χαμηλό κόστος. 

 Βελτίωση του τρόπου μέτρησης των πρακτικών του εσωτερικού 

μάρκετινγκ. Οι περισσότερες επιχειρήσεις σήμερα έχουν αντιληφθεί την 

σημασία του εσωτερικού μάρκετινγκ και προσπαθούν να βρουν τρόπους να 

μετρήσουν την απόδοση που προσφέρει η εφαρμογή του. Τα αποτελέσματα 

των προγραμμάτων που ακολουθούνται θα πρέπει να μετριούνται με τις 

κατάλληλες μεθόδους, ώστε να ελέγχεται εάν επιτυγχάνονται οι στόχοι της 

επιχείρησης. 

Οι επιχειρήσεις σήμερα, έχουν να αντιμετωπίσουν πολλές δυσκολίες όπου 

εμφανίζονται σε όλο το εύρος της, ανεξαρτήτως βαθμίδας γι’ αυτό λοιπόν, καθίσταται 

απαραίτητη η ορθή επικοινωνία μέσω τον κατάλληλων τεχνολογικών μέσων. Η έρευνα, 

έδειξε επίσης ότι το εσωτερικό μάρκετινγκ έχει βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό τα ανώτερα 

στελέχη, αφού τους δίνει την δυνατότητα να συγκρίνουν με τις πρακτικές που υιοθετούσαν 

παλιά, σχετικά με την προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων στον οργανισμό.  

 

2.6 Σύνοψη 2ου κεφαλαίου 
 

Το εσωτερικό μάρκετινγκ, σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα έρευνες, φαίνεται να 

επηρεάζει την απόδοση της επιχείρησης, την οργάνωση των επιχειρησιακών λειτουργιών 
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καθώς επίσης και την επίτευξη των στόχων της, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί τον κανόνα. 

Πορίσματα ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί κατά καιρούς, δείχνουν ότι το εσωτερικό 

μάρκετινγκ: 

 Χρησιμοποιείται για να καταφέρει η διοίκηση να επηρεάσει τους 

εργαζομένους της ώστε να επιτύχει τους στόχους της, χωρίς να εστιάζει στις 

ατομικές τους ανάγκες.Αυτό, έρχεται σε αντίθεση με τους ερευνητές των 

τελευταίων χρόνων όπου υποστηρίζουν ότι οι ανάγκες των εργαζομένων 

βρίσκονται στο κέντρο του ενδιαφέροντος (Mishra,2010). 

 Προωθεί τον ατομικισμό, καθώς οι εργαζόμενοι δουλεύουν με σκοπό να 

αποκομίσουν την ανταμοιβή που τους έχει υποσχεθεί η ανώτατη διοίκηση. 

Εδώ, συναντάμε πάλι αντιρρήσεις καθώς το 2004, ο Egan υποστηρίζει ότι η 

ύπαρξη ομαδικού πνεύματος οδηγεί στην αποτελεσματικότερη εκπόνηση 

των δραστηριοτήτων του εσωτερικού μάρκετινγκ. 

 Δίνεται έμφαση στους εργαζομένους όπου έχουν άμεση επαφή με τον 

πελάτη και οι υπόλοιποι παραμελούνται. Όμως, η έρευνα όμως του 

Northwester το 2005, έρχεται να αντικρούσει την παραπάνω άποψη, καθώς  

έδειξε ότι όλα τα μέλη ενός οργανισμού πρέπει να συνεργάζονται και να 

αντιμετωπίζονται ισόβαθμα, ώστε οι δραστηριότητες του εσωτερικού 

μάρκετινγκ να βρίσκουν καθολική εφαρμογή σε όλο το εύρος της 

επιχείρησης. 

 Δημιουργούνται προβλήματα σχετικά με την σειρά ικανοποίησης των 

αναγκών των εσωτερικών και εξωτερικών πελατών. Οι περισσότεροι 

ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι πρέπει πρώτα να 

ικανοποιούνται  οι εσωτερικοί πελάτες, καθώς έτσι τίθενται οι βάσεις για 

την παροχή καλύτερης εξυπηρέτησης των εξωτερικών πελατών. 

Μεταξύ των διαφόρων μελετών, υπάρχει μια σύγκρουση απόψεων σχετικά με τον 

ρόλο που πρέπει να έχει το εσωτερικό μάρκετινγκ στην επιχείρηση. Για παράδειγμα, η  

μελέτη των Saad M., Ahmed P. &Rafiq M. (2002) προτείνει την εφαρμογή μεθόδων 

επηρεασμού των εσωτερικών πελάτων της επιχείρησης και όχι την στόχευση στην απόλυτη 

ικανοποίηση τους όπως άλλες έρευνες. Επιπρόσθετα, τα ευρήματα δείχνουν ότι η χρήση 

των εργαλείων του μάρκετινγκ βελτιώνουν το εσωτερικό μάρκετινγκ της επιχείρησης και 
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αυξάνουν την εργασιακή απόδοση. Βέβαια, η παραπάνω έρευνα δε μας δίνει στοιχεία για 

τους εργαζομένους των επιχειρήσεων με διεθνή δραστηριότητα, κάτι το οποίο είναι πιθανό 

να αλλάζει τα παραπάνω δεδομένα.  

Το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης μέσα στο οποίο διαδραματίζονται οι 

ενέργειες του εσωτερικού μάρκετινγκ, επιδρά στην εκπλήρωση τόσο των βραχυπρόθεσμών 

όσο και των μακροπρόθεσμων στόχων της. Οι κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες 

θέσεις αποτελούν το κλειδί της επιτυχίας, ακόμη και στις περιπτώσεις όπου το εξωτερικό 

περιβάλλον του οργανισμού είναι δυσμενές. Οι ενέργειες που πραγματοποιούνται μέσω 

του εσωτερικού μίγματος μάρκετινγκ ιδίως η εκπαίδευση, η κατάρτιση και το σύστημα 

αμοιβών, εάν συμβαδίζουν με τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης τότε αυξάνουν 

την αποτελεσματικότητα της σε όλο το εύρος της. 

Παρόλο που οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα μας έχουν δώσει 

αρκετά σημαντικά στοιχεία για την επίδραση του εσωτερικού μάρκετινγκ στις 

επιχειρησιακές λειτουργίες, υπάρχουν μερικά ακόμη πεδία τα οποία, σύμφωνα με την 

έρευνα του πανεπιστημίου του πανεπιστημίου Northwester το 2005 θα πρέπει να 

διερευνηθούν σε βάθος: 

 Η απόκτηση και η διατήρηση ταλέντων στον οργανισμό συγκεντρώνουν το 

ενδιαφέρον των επιχειρήσεων σήμερα. Τα ταλέντα θα αποτελούν πόλο 

έλξης για τους οργανισμούς με αυστηρό στρατηγικό προσανατολισμό. 

 Υιοθέτηση νέων τεχνολογιών επικοινωνίας μεταξύ των εργαζομένων, 

ανεξαρτήτως ιεραρχικού επιπέδου. 

 Βελτίωση του τρόπου μέτρησης της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού 

μάρκετινγκ με την εφαρμογή π.χ. μη χρηματοοικονομικών μεθόδων 

μέτρησης προσδίδοντας έτσι  ποιοτικά και όχι ποσοτικά στοιχεία.  

Το εσωτερικό μάρκετινγκ παρέχει κίνητρα στους εργαζομένους και τους ωθεί στην 

επίτευξη των εργασιακών στόχων. Ιδίως η ανώτατη διοίκηση έχει ως προτεραιότητα την 

εφαρμογή ενός προγράμματος μάρκετινγκ και επιδιώκει να το εφαρμόσουν όλα τα 

τμήματα του οργανισμού, καθώς φαίνεται ότι όταν τα εσωτερικά ζητήματα ρυθμίζονται 

σωστά, τότε βελτιώνεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στο σύνολο του 

οργανισμού (Mishra, 2010). 
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Η μέτρηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του εσωτερικού μάρκετινγκ 

δίνει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ελέγξουν την αποτελεσματικότητα των μεθόδων 

που ακολουθούν. Το μοντέλο  Servqual αποτελεί τον πιο διαδεδομένο τρόπο μέτρησης της 

ποιότητας σε βάθος χρόνου. Οι συνεχείς έρευνες προσπαθούν να επιβεβαιώσουν την 

εφαρμογή του παραπάνω μοντέλου και να το αναπτύξουν ακόμη περισσότερο 

προσαρμόζοντας τα εργαλεία μελέτης τους σύμφωνα με τις νέες περιστάσεις, κάτι το οποίο 

μέχρι σήμερα δε φαίνεται να βρίσκει καθολική εφαρμογή. 

Τέλος, οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις έχουν επηρεάσει σημαντικά τις 

επιχειρησιακές λειτουργίες. Η δημιουργία ενός αποτελεσματικού δικτύου επικοινωνίας, το 

οποίο θα δομείται στο εσωτερικό της επιχείρησης, οδηγεί στην βελτίωση των διαδικασιών 

και στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

 

Κεφάλαιο 3ο 
3.1 Στόχος της έρευνας 
 

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να εντοπίσει και να παρουσιάσει τις μεθόδους  

που εφαρμόζουν οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις όσον αφορά στην διοίκηση του 

ανθρώπινου δυναμικού τους, καθώς επίσης και να εντοπίσει εάν υπάρχει  επίδραση στην 

απόδοση που παρουσιάζουν με την εφαρμογή του εσωτερικού μάρκετινγκ. Μέσω της 

παρούσας έρευνας, προσπαθεί να γίνει αντιληπτός ο τρόπος σκέψης των στελεχών των 

επιχειρήσεων για την σημασία και την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού μάρκετινγκ.  

Επιπλέον, στόχος αυτής της έρευνας είναι να αποτυπωθούν τυχόνμεταβολές που 

έχουν πραγματοποιηθεί στον τομέα του εσωτερικού μάρκετινγκ τα τελευταία χρόνια στις 

ελληνικές επιχειρήσεις με διεθνή επέκταση. Τέλος, η παρούσα μελέτη στοχεύει στο να 

προσδιορίσει και στη συνέχεια να αξιολογήσει τις πιο αποτελεσματικές πρακτικές 

εσωτερικού μάρκετινγκ που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα σήμερα, ώστε να 

αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  
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3.2 Μεθοδολογία της έρευνας 
 

Η μοναδικότητα που χαρακτηρίζει κάθε έρευνα καθορίζει τις τεχνικές συλλογής 

δεδομένων που θα ακολουθηθούν. Τα βασικά στοιχεία τα οποία εξετάζουμε για να 

επιλέξουμε το ερευνητικό εργαλείο, είναι ο σκοπός και ο στόχος της μελέτης, τα 

οικονομικά μέσα τα οποία διαθέτει ο ερευνητής, το κοινό στο οποίο απευθύνεται και 

φυσικά, το είδος του κοινωνικού φαινομένου που εξετάζεται. 

Στο πρώτο μέρος της έρευνας συγκεντρώνονται επιστημονικές γνώσεις, οι οποίες 

απορρέουν από μελέτες προηγούμενων ετών. Το θεωρητικό πλαίσιο που τίθεται, κάνει 

ευδιάκριτη στην σχέση που υπάρχει μεταξύ του προβλήματος της έρευνας και της θεωρίας, 

κάτι το οποίο βοηθάει στην τελική ερμηνεία των αποτελεσμάτων της μελέτης.  

Στο δεύτερο μέρος της έρευνας επιλέγονται τα ερευνητικά μέσα που θα 

χρησιμοποιηθούν, τα οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το ερωτηματολόγιο και η 

συνέντευξη.  Το ερωτηματολόγιο αποτελεί το κύριο μέσο επικοινωνίας μεταξύ των δύο 

μερών, μέσω του οποίου ο ερευνητής επιδιώκει να συγκεντρώσει τις απαραίτητες 

πληροφορίες (Ψαρρού, Ζαφειρόπουλος, 2001). 

 

3.2.1 Εργαλεία της έρευνας 
 

Η συγκεκριμένη εργασία πραγματοποιήθηκε με την διεξαγωγή εμπειρικής έρευνας 

μέσω της οποίας έγινε μια προσπάθεια επαλήθευσης των θεωριών αλλά και η δημιουργία 

νέων. Η συλλογή στοιχείων επιτεύχθηκε μέσω συνεντεύξεων. Υπάρχουν τρείς μέθοδοι 

συνέντευξης: 

 Δομημένη ή εντοπισμένη συνέντευξη, όπου διαμορφώνεται ένα 

συγκεκριμένο πλαίσιο ερωτήσεων το οποίο ακολουθεί επακριβώς ο 

ερευνητής.  

 Ημι-δομημένη συνέντευξη, όπου οσυνεντευκτής ξεκινά από ένα 

συγκεκριμένο θέμα με τη χρήση ενός ορισμένου πλαισίου ερωτήσεων, αλλά 

στη συνέχεια σε κάποιο βαθμό, καθοδηγείται από τις απαντήσεις του 

ερωτώμενου ή καθοδηγεί ο ίδιος το θέμα εκεί όπου επιθυμεί. 
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 Μη δομημένη ή ελεύθερη συνέντευξη, στην οποία καθορίζεται ένα 

συγκεκριμένο θέμα και ο ερωτώμενος θέτει ελεύθερα την γνώμη του χωρίς 

περιορισμούς. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που προκύπτει εδώ είναι στην 

αποκωδικοποίηση των απαντήσεων (Ψαρρού, Ζαφειρόπουλος, 2001). 

Η συγκεκριμένη έρευνα ακολούθησε τη μέθοδο της ημι-δομημένης συνέντευξης, 

προκειμένου να επωφεληθεί ο συνεντευκτής από την δυνατότητα που του προσφέρεται να 

καθοδηγήσει την συζήτηση και να εστιάσει στα σημεία τα οποία θεωρεί ότι θα του 

αποδώσουν σημαντικές πληροφορίες. Επιπρόσθετα, ο ερωτώμενος μπορεί να εκφράσει ως 

ένα βαθμό ελεύθερα την άποψη του σχετικά με το ερευνητικό αντικείμενο. Η ημι-

δομημένη συνέντευξη δίνει τη δυνατότητα και στα δύο μέρη να έχουν προσωπική επαφή, 

να αναλύσουν όσο θεωρούν ότι χρειάζεται το θέμα, καθώς επίσης και να ζητήσουν 

διευκρινήσεις σε οποιοδήποτε σημείο χρειαστεί προκειμένου να αποφευχθούν οι 

παρερμηνείες. Τέλος, μειώνεται στο ελάχιστο η πιθανότητα να δοθούν τυχαίες απαντήσεις 

ή να υπάρξουν αναπάντητα ερωτήματα. 

 

3.2.2 Δείγμα της έρευνας 
 

Στην έρευνα συμμετείχαν πέντε (5) συνολικά εταιρείες οι οποίες 

δραστηριοποιούνται διεθνώς στους κλάδους της συσκευασίας, της παραγωγής και 

εμπορίας εξαρτημάτων ανελκυστήρων, του μαρμάρου, της παραγωγής αρχιτεκτονικών 

συστημάτων αλουμινίου και της παροχής υπηρεσιών διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Τα κριτήρια τα οποία τέθηκαν για την επιλογή των συγκεκριμένων εταιρειών ήταν: η 

παρουσία τους στις διεθνείς αγορές, ο κλάδος στον οποίο ανήκουν, η ύπαρξη τμήματος 

Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων, ο αριθμός του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού που 

απασχολούν και οι εξαγωγικές τους επιδόσεις.  Σε κάθε εταιρεία πραγματοποιήθηκαν 

συνεντεύξεις με τους Διευθυντές των τμημάτων Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Παρακάτω, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην 

μελέτη.  
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3.2.3 Διαδικασία 
 

Οι συνεντεύξεις διεξάχθηκαν στα γραφεία κάθε επιχείρησης, ήταν και διήρκησαν 

περίπου σαράντα πέντε (45) λεπτά η καθεμία. Πριν πραγματοποιηθούν οι συναντήσεις για 

την συνέντευξη, υπήρξε επικοινωνία είτε μέσω τηλεφώνου είτε μέσω του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (email). Στην συνέχεια, ακολούθησε μία ενημέρωση για τον σκοπό της 

συνέντευξης και για την παροχή της προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων.  

Το επόμενο βήμα ήταν η συγγραφή των ερωτηματολογίων, τα οποία στάλθηκαν 

στις υποψήφιες εταιρείες για να λάβουν έγκριση, να πραγματοποιηθούν κάποιες αλλαγές 

στη δομή τους (εάν κριθεί απαραίτητο) και να καθοριστεί η ημερομηνία της συνέντευξης.   

 

3.2.4 Δομή ερωτηματολογίων 
 

Τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν στην συνέντευξη αποτελούνταν από 

ερωτήσεις ανοιχτού και τύπου κλειστού. Ο αριθμός των ερωτήσεων  ήταν δεκαεννιά (19). 

Το περιεχόμενο των ερωτήσεων ήταν κοινό για όλες τις εταιρείες και τυχόν 

διαφοροποιήσεις στη δομή πραγματοποιούνταν κατά την διάρκεια της συνέντευξης, εάν 

κρινόταν απαραίτητο. Στο παράρτημα παρουσιάζεται το ερωτηματολόγιο που 

χρησιμοποιήθηκε. 

 

3.3 Παρουσίαση εταιρειών 
 

3.3.1 Α. Χατζόπουλος Α.Ε. 
 

Η ιστορία της εταιρείας Α. Χατζόπουλος Α.Ε. ξεκινάει την δραστηριοποίησή της το 

1931 με την παραγωγή χαρτοσακούλων. Το 1961 μεταφέρεται στο ιδιόκτητο εργοστάσιο 

της, στην 26ης Οκτωβρίου στην Θεσσαλονίκη όπου τέσσερα χρόνια μετά αναλαμβάνει την 

διοίκηση της εταιρείας ο Ελευθέριος Χατζόπουλος. Δέκα χρόνια αργότερα, η εταιρεία 

μετατρέπεται σε ανώνυμη και το 1981 εισήγαγε στην αγορά εύκαμπτα υλικά συσκευασίας. 

Το 1991 γίνεται ο ηγέτης στην αγορά και ένα χρόνο αργότερα ξεκινάει τις εξαγωγικές της 
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δραστηριότητες. Στα επόμενα χρόνια ακολουθεί η κατασκευή μιας δεύτερης παραγωγικής 

μονάδας στο Καλοχώρι της Θεσσαλονίκης. 

Το 2004-2005  ανέπτυξε δύο καινοτόμες τεχνολογίες  με τις ονομασίες X-Laser Cut 

(ελεγχόμενη διάτρηση φιλμ με την laser) και  X-Codefilms (τυπωμένο φιλμ με μοναδικούς 

κωδικούς ανά συσκευασία). Τα επόμενα χρόνια δημιούργησε υλικά τα οποία θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν με την εφαρμογή βρασμού και αποστείρωσης χωρίς να 

παρουσιάζουν αλλοίωση. Η Α. Χατζόπουλος Α.Ε. αυξάνει την παραγωγική της 

δυναμικότητα  δημιουργώντας το 2008 νέα μονάδα έκτασης 20.000 m2  στο Καλοχώρι 

Θεσσαλονίκης επενδύοντας 25 εκ.ευρώ, εισάγοντας ταυτοχρόνως νέες μεθόδους 

παραγωγής φιλικές προς το περιβάλλον. Το 2014 εισάγει τις γραμμές βαθυτυπίας και την 

εκτύπωση σε Full-HD Flexo. 

Σήμερα, οι υπάλληλοι της εταιρίας αριθμούν τους 330 και οι εξαγωγές 

επεκτείνονται σε πάνω από 25 χώρες. Το μεγαλύτερο ποσοστό των συνολικών πωλήσεων 

της εταιρείας προέρχεται από τις εξαγωγές (73%). Διαθέτει ένα πολύ μεγάλο δίκτυο 

πωλήσεων, μέσω του οποίου υποστηρίζει τους πελάτες της προσφέροντάς τους 

συσκευασίες υψηλής ποιότητας, δημιουργώντας ταυτόχρονα ισχυρούς μακροχρόνιους 

δεσμούς.  

Η εταιρεία εφαρμόζει  πρακτικές σχετικές με την υγιεινή και την ασφάλεια 

τροφίμων, οι οποίες πιστοποιούνται με βάση τα πρότυπα ISO 9001:2008 και BRC/IoP. 

Επιπρόσθετα, έχουν επενδύσει σημαντικά ποσά για την ελαχιστοποίηση των βλαβερών για 

το περιβάλλον εκπομπών εγκαθιστώντας συστήματα υψηλής τεχνολογίας μέσω της οποίας 

ανακτούν και επαναχρησιμοποιούν τους διαλύτες.  

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη βρίσκεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος της 

εταιρείας, η οποία συμμετέχει στο πρόγραμμα SEDEX (Social Ethical Data Exchange), 

δημοσιεύοντας πληροφορίες για τις συνθήκες εργασίας, υγιεινής και ασφάλειας που 

ακολουθεί προστατεύοντας ταυτόχρονα το περιβάλλον. Επιπρόσθετα, υποστηρίζουν το 

United Nations Global Compact, όπου αποτελεί την παγκόσμια επιχειρηματική 

πρωτοβουλία κοινωνικής ευθύνης. Οι εταιρίες που συμμετέχουν υποχρεούνται να τηρούν 

τις αρχές που θέτουν τα Ηνωμένα Έθνη σχετικά με το περιβάλλον εργασίας, τα δικαιώματα 

των ανθρώπων και την καταπολέμηση της διαφθοράς. 
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Το 2016 ο τζίρος της Α. Χατζόπουλος Α.Ε. έφτασε τα 68 εκ. ευρώ. Οι επενδύσεις 

σε νέο τεχνολογικά εξελιγμένο εξοπλισμό, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της έρευνας για 

την εξεύρεση καινοτόμων λύσεων και την αδιάκοπη εκπαίδευση των εργαζομένων, 

αποτελούν το σπουδαιότερο περιουσιακό της στοιχείο.  

Ο εργαζόμενος τοποθετείται στο κέντρο του ενδιαφέροντος και για τον λόγο αυτό, 

η εταιρεία τους προσφέρει υψηλούς μισθούς επιβραβεύοντάς τους για την συνεισφορά 

τους,ωθώντας τους να διατηρήσουν αμείωτη την προσήλωση τους στους στόχους τους. 

Μερικές από τις παροχές που προσφέρει είναι: εκπαίδευση (εντός και εκτός της 

επιχειρήσεις), ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης, αποζημίωσης σε περίπτωση μη ικανότητας 

εργασίας (π.χ. λόγω ατυχήματος), ενδονοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, 

δωροεπιταγές για τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, εταιρική τράπεζα 

αίματος κ.α. 

Η Α. Χατζόπουλος Α.Ε. προσπαθεί να καλλιεργεί ένα πνεύμα ομαδικότητας και 

συνεργασίας, δημιουργώντας ένα εργασιακό περιβάλλον όπου όλοι αποκτούν νέες 

εμπειρίες, ικανότητες και επαγγελματικές δεξιότητες, οδηγώντας στην αύξηση της 

αποδοτικότητάς της. 

Το όραμα της Α. Χατζόπουλος Α.Ε. : 

 Η αύξηση της αξίας που απολαμβάνει ο πελάτης μέσω της τελειοποίησης 

της συσκευασίας. 

 Η υιοθέτηση των παρακάτω αξιών: αξιοκρατία, γνώση, ανθρωπιά, ποιότητα 

και ήθος. 

Όλα τα παραπάνω, αποτελούν δέσμευση για όλους τους εργαζομένους της 

επιχείρησης και επηρεάζουν την πορεία, την φιλοσοφία, την κουλτούρα την λειτουργία της 

σε καθημερινή βάση και τις σχέσεις που αναπτύσσει μεταξύ πελατών και προμηθευτών. 

Η αποστολή της Α. Χατζόπουλος Α.Ε. : 

 Η εφαρμογή πράσινων μεθόδων ανάπτυξης και παραγωγής συσκευασιών. 

 Η δημιουργία ανταγωνιστικών και καινοτόμων λύσεων συσκευασίας μέσω 

της αειφόρου επιχειρηματικότητας. 

 Η διάθεση στο καταναλωτικό κοινό ασφαλών και υψηλής ποιότητας 

συσκευασιών. 
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Τα προϊόντα που διαθέτει είναι: 

 Συσκευασίες τροφίμων, όπως αλμύρα σνάκ, προϊόντα σοκολάτας και 

ζαχαρώδη, μπισκότα-προϊόντα αρτοποιίας και ζύμες, τρόφιμα για 

κατοικίδια, κατεψυγμένα τρόφιμα, καφέδες και ροφήματα, αλλαντικά και 

γαλακτοκομικά προϊόντα, συσκευασίες stickpacks και alulids. 

 Συσκευασίες για καλλυντικά και προϊόντα προσωπικής υγιεινής, 

φαρμακευτικά προϊόντα, απορρυπαντικά και είδη οικιακής χρήσης. 

 Διακοσμητικές συσκευασίες για θερμοσυρρικνούμενες ετικέτες, ετικέτες 

απλές και ετικέτες με εκτύπωση διπλής όψης. 

 Προωθητικές συσκευασίες x-code, όπου περιέχουν μυστικές πληροφορίες οι 

οποίες μπορούν να αναγνωστούν μόνο μετά την πραγματοποίηση της 

αγοράς και το άνοιγμα της συσκευασίας από τον καταναλωτή.  Διαθέτει 

promotionalstripes, όπου είναι λεπτές λωρίδες τοποθετούμενες κάθετα στη 

συσκευασία και το playback, το οποίο προσελκύει το ενδιαφέρον του 

καταναλωτή προτρέποντας να «ξύσει» σε ένα συγκεκριμένο σημείο 

ενισχύοντας ταυτόχρονα την εμπειρία που βιώνει από τη συσκευασία. 

 Καινοτόμες συσκευασίες, όπως laser cut η οποία εφαρμόζεται για το εύκολο 

άνοιγμα των εύκαμπτων συσκευασιών, η reclose άνω φιλμ όπου 

χρησιμοποιούνται για συσκευασίες αλλαντικών και τυριών και επιτρέπουν 

το άνοιγμα και το κλείσιμο τους έως 10 περίπου φορές. Διαθέτει επίσης, 

συσκευασίες reclosecold film, οι οποίες χρησιμοποιούνται για το 

επαναλαμβανόμενο κλείσιμο μεγάλων συσκευασιών, προσφέροντας μεγάλη 

διάρκεια διατήρησης των τροφίμων. Τέλος, οι βιοδιασπώμενες συσκευασίες 

χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση πλήθος τροφίμων και κατασκευάζεται 

σύμφωνα με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές οδηγίες. 

 Αποστειρωμένες συσκευασίες με την μορφή retort film όπου 

χρησιμοποιούνται για την διατήρηση τροφίμων όπως ψάρι, παιδικές τροφές, 

έτοιμες τροφές κ.α. 

Όσον αφορά στην παραγωγική της γραμμή, η Α. Χατζόπουλος Α.Ε. διαθέτει 

γραμμή παραγωγής βαθυτυπίας, γραμμές παραγωγής φλεξογραφίας HD, 5 γραμμές 
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λαμιναρίσματος, 7 κοπτικά μηχανήματα, γραμμές παραγωγής για το εξειδικευμένα υλικά 

συσκευασίας και συστήματα ανάπτυξης μελανιών.  

Η εταιρεία επιλέγει να αποθηκεύει το προϊόντα της στα 2 εργοστάσια που διαθέτει 

στις οδούς  Αρκαδίου και Σταδίου, τα οποία συνολικά έχουν έκταση περίπου 8.000 τ.μ.. 

Χρησιμοποιούνται 5 ράμπες φορτοεκφόρτωσης των υλικών. Τα αποθέματα τους φτάνουν 

κατά μέσο όρο στους 300 τόνους έτοιμων προϊόντων, 1.000 τόνους α΄ υλών και 200 τόνους 

β΄ υλών, καθώς χρησιμοποιούν αποκλειστικά το σύστημα First In First Out. 

Το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης που διαθέτει η εταιρεία, προσπαθεί να 

βελτιστοποιήσει τα συστήματα συσκευασίας, λαμβάνοντας πάντα υπ’ όψιν την 

περιβαλλοντική πολιτική και ταυτοχρόνως παρέχει εξειδικευμένες λύσεις στους πελάτες 

της φτάνοντας έτσι, στην πλήρης ικανοποίησή τους. 

Για την εταιρία, η εξυπηρέτηση των πελατών είναι πολύ σημαντική και για αυτόν 

τον λόγο η ποιότητα αποτελεί για αυτήν κύρια μέριμνα. Επιδιώκει την επιλογή και στη 

συνέχεια την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού, τα οποία σε συνδυασμό με τις 

υλικοτεχνικές υποδομές που διαθέτει μπορούν να προσφέρουν το επίπεδο ποιότητας που 

επιθυμούν οι πελάτες,διαθέτοντας ειδική ομάδα εξυπηρέτησης για τους πελάτες του 

εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού. 

 

3.3.2 Alumil Α.Ε. 
 

Η ιστορία της εταιρείας Alumil Α.Ε. ξεκινάει το 1988 όπου ιδρύεται από τους την 

οικογένεια Μυλωνά και σχεδόν αμέσως ξεκινάει την δημιουργία των βιομηχανικών της 

εγκαταστάσεων στη ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς. Έναν χρόνο αργότερα, παρουσιάζει 

στην Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης τα τρία πρώτα συστήματα αλουμινίου της. Στη 

συνέχεια, ιδρύει θυγατρική στην Αθήνα με σκοπό την εξάπλωση της και στη Νότια Ελλάδα 

αλλά και την παροχή τεχνικής υποστήριξης στους πελάτες της. Το 1994 δημιουργείται το 

τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της επιχείρησης όπου στοχεύει στην σχεδίαση νέων 

καινοτόμων προϊόντων. 

 Τα επόμενα χρόνια ιδρύονται πολλές από τις θυγατρικές που έχει μέχρι σήμερα σε 

διάφορες περιοχές ανά τον κόσμο, όπως η ALUGOND A.E, η INTERNO A.E., η ALUMIL 

ROMκαι η ALUMIL EXTRUSION στη Ρουμανία, η ALUKOM στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής, η 

ALUMIL HUNGARY, η ALUMIL ALBANIASH.P.K, η ALUMIL BULGARIA, η 
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ALUMIL POLSKA και η ALUMIL UKRAINE. Το 2000, η εταιρεία πραγματοποίησε μια 

σημαντική αύξηση τους μετοχικού της κεφαλαίου και αποφάσισε να επεκτείνει τις 

δραστηριότητες της σε Αίγυπτο, Μολδαβία, Σκόπια και Κύπρο ιδρύοντας και εκεί 

θυγατρικές. Την ίδια χρονιά, μαζί με την δημιουργία της θυγατρικής της στην Γερμανία 

προέβη και στην ανέγερση ιδιόκτητων αποθηκών στην Φρανκφούρτη. 

Το 2001, μαζί με την ίδρυση δύο ακόμη θυγατρικών στην Ξάνθη και στις Σέρρες, 

ολοκλήρωσε και την ανέγερση του κέντρου Logistics στο Κιλκίς κάτι το οποίο διετέλεσε 

σημαντικό ρόλο στην διαχείριση των λειτουργιών της. Τρία χρόνια αργότερα, 

πραγματοποίησε την πρώτη εξαγορά της: η Βοσνιακή Βιομηχανία ανήκει πλέον στα 

«χέρια» της Alumil με την ονομασία ALPRO. Ορόσημο αποτελεί για την επιχείρηση το 

2005, όπου οι εξαγωγές της αυξήθηκαν σημαντικά σε Μέση Ανατολή, Αφρική, ΗΠΑ και 

Δυτική Ευρώπη μέσω των μεγάλων κτιριακών συγκροτημάτων (ξενοδοχεία, αεροδρόμια 

κ.α.). 

Η Alumil Α.Ε. αποτελεί το μεγαλύτερο ιδιωτικό βιομηχανικό συγκρότημα σε 

παραγωγική δυναμικότητα, όσον αφορά στα ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου στην 

Νοτιοανατολική Ευρώπη. Αποτελεί μια από τις πιο ανεπτυγμένες εταιρείες στον κλάδο του 

σχεδιασμού και παραγωγής προϊόντων διέλασης, διαθέτοντας τις πιο σύγχρονες γραμμές 

παραγωγής. 

Η Alumil έχει λάβει πιστοποιήσεις από  διεθνώς αναγνωρισμένα ιδρύματα 

πιστοποίησης, όπως  το Αμερικανικό Ινστιτούτο ΑΑΜΑ NewYork, 

το ΕΚΑΝΑΛ (Ελληνικό Κέντρο Ανάπτυξης Αλουμινίου - Ελλάδα) κ.α. Επιπλέον, διαθέτει 

εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων με πάνω από 5.000 σημεία πώλησης σε 45 χώρες, στις 5 

ηπείρους και με 24 θυγατρικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο. Η Alumil σήμερα κατέχει  18 

εργοστάσια εκ των οποίων 12 είναι στην Ελλάδα και τα έξι στο εξωτερικό. Τέλος, 

απασχολεί περίπου 2.100 εργαζομένους ανά τον κόσμο. H Alumil έχει διακριθεί και 

βραβευτεί πολλές φορές μέχρι σήμερα, όπως το 2004 από τον οργανισμό Great Place to 

Work Europe, σαν μία από τις εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην 

Ευρώπη. 

Όραμά της είναι να κατέχει την πρώτη θέση στην ανάπτυξη και παραγωγή 

συστημάτων αλουμινίου και να παρέχει εξατομικευμένες αρχιτεκτονικές λύσεις. 
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Προσπαθεί να «χτίζει» τις σχέσεις της με τους εργαζομένους με γνώμονα την Ειλικρίνεια, 

την Ομαδικότητα, την λήψη Πρωτοβουλιών, την Αφοσίωση και το Μεράκι για δουλειά.  

Η Alumil αντιμετωπίζει ισότιμα όλους τους υποψηφίους εργαζομένους 

ανεξαρτήτως, φύλου, ηλικίας, θρησκείας, εθνικότητας ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό 

στοιχείο τους. Προσφέρει την δυνατότητα απόκτησης διεθνούς καριέρας σε ένα άριστο 

περιβάλλον εργασίας. 

 

3.3.3 Veltio Greece 
 

Η Veltio Greece παρέχει υπηρεσίες βελτιστοποίησης εφοδιαστικής αλυσίδας 

κατέχοντας τα τελευταία χρόνια την πρώτη θέση στις επιχειρήσεις του κλάδου. Οι 

σύμβουλοι της εταιρείας διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία, η οποία σε συνδυασμό με την  

τεχνογνωσία,τα συστήματα πρόβλεψης ζήτησης, σχεδιασμού πόρων και βελτιστοποίησης 

τροφοδοσίας στηρίζουν αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις όπου δραστηριοποιούνται σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Η Veltio ασχολείται με την αυτοματοποίηση και βελτιστοποίηση των 

διαδικασιών των επιχειρήσεων όπου δραστηριοποιούνται στον τομέα του λιανικού 

εμπορίου και της βιομηχανίας της μόδας, προσπαθώντας να εντοπίσει για αυτές νέες 

ευκαιρίες στην αγορά. 

Η Veltio καταφέρνει να υποστηρίξει μακροπρόθεσμα τις επιχειρήσεις σε 

οποιαδήποτε οργανωσιακή αλλαγή προβούν, παρέχοντας την κατάλληλη σε κάθε 

περίσταση εκπαίδευση. Επιπλέον, η υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας βοηθάει τους πελάτες 

της εταιρείας ναεκπληρώσουν ευκολότερα τις επιχειρηματικές τους στρατηγικές. 

 Η συνεργασία της Veltio με την Oracle Retail οδηγεί στην ανάπτυξη νέων 

συστημάτων, προσαρμοσμένων στον διαθέσιμο προϋπολογισμό της κάθε επιχείρησης που 

επιθυμεί να τα εφαρμόσει, προσδίδοντας ταυτόχρονα σε αυτές ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα. Το σύστημα που χρησιμοποιεί παρέχει υπηρεσίες όπως η πρόβλεψη της 

ζήτησης και η ομαδοποίηση των καταστημάτων, λαμβάνοντας αποφάσεις που οδηγούν 

στην καλύτερη απόδοση και τις αυξημένες πωλήσεις. Η υπηρεσία Veltio Managed Client 

υποστηρίζει το λογισμικό που παρέχει στους πελάτες της, αυξάνοντας την 

αποτελεσματικότητα των εφαρμογών, εγκαθιστώντας λειτουργίες εκπαίδευσης και 
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μάθησης. Επιπρόσθετα, διαθέτει ένα γραφείο εξυπηρέτησης πελατών υποστηρίζοντας τους 

σε όλους τους τομείς, μετρώντας ανά τακτά χρονικά διαστήματα την ικανοποίηση τους. 

Η Veltio κατανοεί την σπουδαιότητα της διαχείρισης των αποθεμάτων για τα 

καταστήματα λιανικής και προσπαθεί να μειώσει τα επίπεδα των αποθεμάτων, να αυξήσει 

την παραγωγικότητα τους και να βελτιώσει τον ρυθμό αναπλήρωσης τους. Όλα τα 

παραπάνω οδηγούν στην εδραίωση ισχυρών και σταθερών δεσμών με τους προμηθευτές. 

Η υπό μελέτη επιχείρηση, προκειμένου να παρέχει όλα τα παραπάνω με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο, φροντίζει πάνω απ’ όλα οι εργαζόμενοι της να είναι 

ικανοποιημένοι. Για τον λόγο αυτό, τους προσφέρουν ευκαιρίες για προσωπική και 

επαγγελματική ανέλιξη και τους εκπαιδεύουν διαρκώς ώστε να αναπτύξουν δεξιότητες. 

Επιπλέον, η διάχυση της εταιρικής κουλτούρας σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης μέσω 

της αδιάκοπης επικοινωνίας και της ομαδικής εργασίας οδηγεί στην αύξηση της 

εργασιακής απόδοσης. Κίνητρο αποτελεί το άριστο εργασιακό περιβάλλον σε συνδυασμό 

με την παροχή ανταγωνιστικού πακέτου αμοιβών. 

Η Veltio, όπως δηλώνει και το όνομά της, αναλαμβάνει να βελτιώσει τα λάθη που 

γίνονται καθημερινά στο λιανικό εμπόριο και κοστίζουν σημαντικά χρηματικά ποσά για τις 

επιχειρήσεις. Τα πιο συχνά λάθη αφορούν στην ανεπαρκή διανομή των εμπορευμάτων, 

στην υπερφόρτωση των μεταφορικών μέσων κ.α. τα οποία οδηγούν στην απώλεια του 

κέρδους. Η Veltio παρέχει προηγμένες τεχνολογικά λύσεις προσφέροντας το σωστό 

προϊόν, στον σωστό πελάτη, τη σωστή χρονική στιγμή.  

 

3.3.4 Stone Group International 
 

Η Stone Group International, ιδρύθηκε το 1981 και σήμερα κατατάσσεται ανάμεσα  

μεγαλύτερες εταιρίες μαρμάρων στην Ευρώπη. Αποτελεί τον μεγαλύτερο εξαγωγέα 

πλακών και πλακιδίων γνωστών ελληνικών λευκών μαρμάρων, αποκτώντας έτσι πελάτες 

και συνεργάτες σε όλο τον κόσμο. Όραμα της είναι να γίνει ηγέτης στην παγκόσμια αγορά, 

προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής αξίας. Στόχος της είναι η δημιουργία 

σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες της και παροχή καινοτόμων λύσεων.  

Η εταιρεία διαθέτει επτά (7) ιδιόκτητα  λατομεία έχοντας ταυτόχρονα υπογράψει 

συμβάσεις συνεργασίας και αποκλειστικής διανομής της πρώτης ύλης τόσο στην Ελλάδα 
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όσον και στο εξωτερικό. Οι τομείς δραστηριοποίησής είναι η εξόρυξη, η επεξεργασίακαι η 

εμπορίας μαρμάρων.Η επιχείρηση διαθέτει τέσσερα (4) εργοστάσια σε Θεσσαλονίκη, στη 

Δράμα και στη Βέροια, ακολουθώντας καθετοποιημένη παραγωγή με την χρήση 

σύγχρονου εξοπλισμού τον οποίο χειρίζεται το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό της. 

Οι εγκαταστάσεις της φτάνουν συνολικά τα 230.000 τ.μ .Οι κεντρικές 

εγκαταστάσεις της εταιρίας στο Καβαλάρι, καλύπτουν στο σύνολό τους την έκταση 84.000 

τ.μ, εκ των οποίων 25.000 τ.μ είναι αποθήκες όπου τοποθετούνται κυρίως λευκά μάρμαρα. 

Επιπρόσθετα, υπάρχουν και γραμμές επιρητίνωσης και επεξεργασίας πλακών, μονάδα 

παραγωγής προϊόντων ειδικών διαστάσεων (κυρίως για κατασκευαστικά έργα) και μονάδα 

παραγωγής και επεξεργασίας πλακιδίων. Εκεί τοποθετούνται τα γραφεία της Διοίκησης και 

του Προσωπικού, το τμήμα Logistics, το Καλλιτεχνικό τμήμα, τα τμήματα Παραγωγής και 

Διαχείρισης Έργων. Στο εγγύς μέλλον, θα επεκτείνουν τις κτιριακές τους εγκαταστάσεις 

δημιουργώντας χώρους έκθεσης των προϊόντων καθώς και υποδοχής των πελατών και των 

επισκεπτών. 

Η νέα τεχνολογία έχει συμβάλει σημαντικά στην βελτίωση της παραγωγικής 

διαδικασίας. Ο υπερσύγχρονος μηχανολογικός εξοπλισμός χρησιμοποιείται για την κοπή 

και στη συνέχεια την επεξεργασία των μαρμάρων, μέχρι ναπάρουν την τελική τους μορφή. 

Το Καλλιτεχνικό τμήμα της εταιρείας εργάζεται εντατικά ώστε να καταφέρει να 

ικανοποιήσει τις επιθυμίες ακόμη και των πιο απαιτητικών πελατών.  

Η Stone Group International, έχει αποκτήσει μέχρι σήμερα μεγάλη εμπειρία ως 

προμηθευτής κατασκευαστικών έργων σε παγκόσμια κλίμακα. Για τον λόγο αυτό, έχει 

υιοθετήσει ένα μοντέλο το οποίο το χρησιμοποιεί για τον σχεδιασμό, τον έλεγχο και την 

παρακολούθηση όλων των φάσεων κατασκευής,ώστε να παραδίδεται ένα έργο υψηλής 

ποιότητας μέσα στα χρονικά πλαίσια όπου έχουν τεθεί. 

Τέλος, το εργατικό δυναμικό του Καλλιτεχνικού τμήματος συνεργαζόμενο με 

εξειδικευμένους αρχιτέκτονες, ερμηνεύει δισδιάστατά και τρισδιάστατα  αρχιτεκτονικά 

σχέδια, διαμορφώνει το κόστος προετοιμασίας (περιλαμβάνει το κόστος των υλικών και 

επεξεργασίας τους), και παρέχει υπηρεσίες τεχνικής  υποστήριξης. Η εταιρεία εφαρμόζει 

διεθνές πρότυπα για τον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων της όπως το  ΕΝ13373 και  

ΕΝ12059, καθώς επίσης και τοπεριβαλλοντικό πρότυπο ISO 14001. 
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3.3.5 Kleeman 
 

Η Kleeman ιδρύθηκε το 1983 στην ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς και ολοκλήρωσε την κατασκευή 

των εγκαταστάσεών της το 1985. Κατέχει την πρώτη θέση στον κλάδο κατασκευής και 

εμπορίας ολοκληρωμένων συστημάτων ανελκυστήρων στην Ελλάδα και κατατάσσεται 

στις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου στην παγκόσμια αγορά. Από το 2001 και έπειτα 

ίδρυσε θυγατρικές και γραφεία πωλήσεων σε 15 περιοχές, σε 100 χώρες ανά τον κόσμο. 

Από το 2010, όπου η κρίση έκανε αισθητή την παρουσία της στη χώρα, η Kleeman 

ξεκίνησε να δραστηριοποιείται ακόμη πιο εντατικά στην διεθνή αγορά, φτάνοντας το 2014 

το 88,9% του τζίρου της να είναι από τις πωλήσεις της στο εξωτερικό. Ο κύριος στόχος 

της, είναι να παραμείνει ηγέτης στην ελληνική αγορά και να αποκτήσει μια ακόμη πιο 

ισχυρή παρουσία διεθνώς, θέτοντας πάντα στο επίκεντρο της προσοχής τον ανθρώπινο 

παράγοντα. Η πολιτική της εταιρείας βασίζεται στην καινοτομία στον τομέα της 

τεχνολογίας, στον Σχεδιασμό, στις Υπηρεσίες και στην Κουλτούρα που αναπτύσσει. 

Οι εγκαταστάσεις της καλύπτουν συνολικά την έκταση των 206.000 m2, στην οποία 

ανήκουν στεγασμένοι χώροι έκτασης 81.140 m2. Οι παραγωγικές μονάδες της είναι τρεις: 

Ελλάδα, Κίνα και Σερβία. Ιδιαίτερα η μονάδα στην Κίνα έχει προσδώσει στην εταιρεία 

ισχυρή παρουσία εκεί και στις γειτονικές χώρες όπως Ινδία, Ταϊλάνδη και άλλες. Στην 

Τουρκία, η θυγατρική της έχει δημιουργήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο Logistics 7.000 m2, 

ώστε να βελτιώσει τον τρόπο διεξαγωγής των εμπορικών δραστηριοτήτων της. 

Επιπρόσθετα, η Kleeman παρέχει υποστήριξη σε 24ωρη βάση πριν και μετά την 

πώληση. Παρέχει επίσης καινοτόμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως η εφαρμογή  

KLEEMANN Partners και το Virtual Online Showroom το οποίο δίνει τη δυνατότητα τόσο 

στους συνεργάτες όσο και στους πελάτες της, να δοκιμάσουν ή να σχεδιάσουνέναν 

ανελκυστήρα, καθώς επίσης και την επιλογή να παραγγείλουν. 

Οι αξίες με τις οποίες διέπεται και λειτουργεί η επιχείρηση, συνοψίζονται στις εξής: 

 Υγιεινή και Ασφάλεια: Οι πελάτες της επιχείρησης είναι πάντα ασφαλείς 

κατά την χρήση των προϊόντων της. 

  Ακεραιότητα: Η ηθική, η δικαιοσύνη και η εντιμότητα διέπουν όλες τις 

ενέργειες των υπαλλήλων της. 

 Αγάπη για τον άνθρωπο και την δουλειά: Το ενδιαφέρον για τον πελάτη 

αλλά και τον εργαζόμενο αποτελούν προτεραιότητά της. 
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 Πρόοδος και Καινοτομία: Η εξέλιξη σε όλους τους τομείς είναι ένας από 

τους στόχους της. Επιδιώκει να βελτιώνει την ποιότητα των υπηρεσιών που 

παρέχει, προσηλωμένη πάντα στους στρατηγικούς στόχους της.  

Οι αξίες αυτές ακολουθούνται πιστά από όλους στην επιχείρηση, καθώς το μοντέλο 

διοίκησης που ακολουθεί βασίζεται στην εταιρική κοινωνική ευθύνη και στην στρατηγική 

ποιότητας. 

Η Kleeman υπόσχεται στους πελάτες της, την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών 

υψηλής ποιότητας. Επιπλέον, το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης που διαθέτει, εργάζεται 

αδιάκοπη για την δημιουργία νέων προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών το οποίο 

συντελεί σημαντικά στην ανάπτυξη της επιχείρησης. 

 

3.4 Αποτελέσματα 
 

Βασιζόμενοι στην  ανάλυση των δεδομένων όπου συλλέξαμε από την έρευνα που 

πραγματοποιήσαμε σε (5) πέντε επιχειρήσεις παρατηρούμε πως το 80% των 

συμμετεχόντων είναι γυναίκες  και μόνο το 10% άνδρες (Γράφημα 1). 

 

Γράφημα 1: Φύλο συμμετεχόντων στην έρευνα. 

 

Όσον αφορά στο μορφωτικό επίπεδο των ερωτηθέντων το μεγαλύτερο ποσοστό 

είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, σε ποσοστό 60% και  ακολουθούν οι 

κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών, σε ποσοστό 40% (Γράφημα 2).  
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Γράφημα 2: Μορφωτικό επίπεδο συμμετεχόντων στην έρευνα. 

Όσον αφορά στα χρόνια προϋπηρεσίας των Διευθυντών του τμήματος Διοίκησης 

Ανθρώπινων Πόρων, το μεγαλύτερο ποσοστό (60%) διαθέτουν (1) ένα έως (5) πέντε 

χρόνια προϋπηρεσίας, το 20% (6) έξι έως (10) δέκα και το υπόλοιπο 20% (10) δέκα έως 

(15) δεκαπέντε χρόνια. (Γράφημα 3). 

 

Γράφημα 3: Χρόνια προϋπηρεσίας των συμμετεχόντων στην έρευνα. 
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3.4.1 Αποτελέσματα ανά εταιρεία 

3.4.1.1 Α.Χατζόπουλος Α.Ε. 
 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις της Διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού της Α. 

Χατζόπουλος Α.Ε., το εσωτερικό μάρκετινγκ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 

οργανωσιακή δομή της επιχείρησης και συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην απόδοση της σε 

όλες τις δραστηριότητές της και ιδίως στις εξαγωγές, όπου αποτελούν το μεγαλύτερο 

ποσοστό του τζίρου της. Το προσωπικό της επιχείρησης, κατά 98,5% απασχολείται καθ’ 

όλη την διάρκεια του έτους, καθώς οι ανάγκες που προκύπτουν είναι πολλές και 

απαιτητικές. Επιπρόσθετα, αναπτύσσεται ισχυρή σχέση μεταξύ της εταιρείας και των 

εργαζομένων, κάτι το οποίο επιδρά θετικά στην απόδοσή της.  

Το τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, δημιουργήθηκε στην εταιρεία το 

2008, καθώς τότε άρχισαν να αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς οι δραστηριότητες της και 

κατ’ επέκταση οι υποχρεώσεις όλων των εργαζομένων προς αυτήν. Το περιβάλλον της Α. 

Χατζόπουλος Α.Ε. έγινε πιο πολύπλοκο, οδηγώντας την στην ανάπτυξη νέων θέσεων 

εργασίας αλλά και στην αύξηση των εργαζομένων της στα περισσότερα τμήματα της 

επιχείρησης. 

Όταν η επιχείρηση ξεκίνησε να δραστηριοποιείται διεθνώς, έπρεπε να 

προσαρμοστεί πλήρως στην νέα πραγματικότητα. Πιο αναλυτικά, άρχισε να αναζητά τους 

ανθρώπους αυτούς (αρχικά από το εσωτερικό της επιχείρησης) οι οποίοι θα μπορούσαν να 

εργαστούν εκτός Ελλάδος και να ικανοποιήσουν τις νέες ανάγκες της. Τα κύρια 

χαρακτηριστικά τα οποία θα έπρεπε να έχουν οι νέοι αυτοί εργαζόμενοι, ήταν αρχικά η 

επιθυμία τους να εργαστούν έξω από τα ελληνικά σύνορα και να διαθέτουν καλή γνώση 

της γλώσσας της χώρας όπου θα εγκαθίστανται. Στη συνέχεια, θα έπρεπε να γνωρίζουν την 

κουλτούρα και τα χαρακτηριστικά της χώρας που θα ξεκινούσαν να δραστηριοποιούνται. 

Σημαντικό ρόλο κατέχουν και οι εμπειρίες που διαθέτουν οι υποψήφιοι εργαζόμενοι, 

καθώς συμβάλουν στην επίτευξη καλύτερου τελικού αποτελέσματος. 

Η απόδοση της επιχείρησης εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από τους 

εργαζομένους της και για τον λόγο αυτό, γίνονται συνεχώς προσπάθειες να ανακαλύψουν 

ανθρώπους με ταλέντο, ώστε να καλύψουν όσο το δυνατόν καλύτερα τις θέσεις εργασίας. 

Επιπλέον, η Α. Χατζόπουλος Α.Ε. επιδιώκει να εκπαιδεύει συνεχώς τους εργαζομένους 
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της, είτε εντός είτε εκτός της επιχείρησης, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στα 

εργασιακά τους καθήκοντα ή να προσαρμόζονται στις επιχειρησιακές αλλαγές. 

Ταυτοχρόνως, δημιουργεί μια σχέση αλληλεξάρτησης και εμπιστοσύνης, καθώς κατανοεί 

την σπουδαιότητα που έχει για την εξέλιξη της η παραμονή των ανθρώπων της στην 

επιχείρηση. 

Η Α. Χατζόπουλος Α.Ε. υιοθετεί την φιλοσοφία του εσωτερικού μάρκετινγκ, 

προσπαθώντας  να ικανοποιήσει πρώτα τους εσωτερικούς πελάτες της, μεταδίδοντας σε 

αυτούς το όραμα, την επιχειρηματική στρατηγική, τους σκοπούς και στόχους της και κατ’ 

επέκταση όλες τις ενέργειες που θα πρέπει να υλοποιήσουν από την θέση εργασίας που 

κατέχουν. Το σπουδαιότερο κίνητρο που τους παρέχει η επιχείρηση είναι η χρηματική 

ανταμοιβή, καθώς θεωρεί ότι με την υιοθέτηση αυτής της μεθόδου οι εργαζόμενοι της είναι 

ικανοποιημένοι σε μεγάλο βαθμό και διατεθειμένοι να παράγουν στο μέγιστο δυνατό. 

Στην υπό μελέτη επιχείρηση, το τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

συνεργάζεται στα περισσότερα θέματα με το τμήμα Μάρκετινγκ καθώς η ανώτερη 

διοίκηση θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο υπάρχει καλύτερος συντονισμός των ενεργειών 

των εργαζομένων ανεξαρτήτως ιεραρχικού επιπέδου. Μέχρι σήμερα, δεν έχουν εντοπιστεί 

συγκρούσεις μεταξύ των δύο τμημάτων, αντίθετα αλληλεξαρτώνται και 

αλληλοεπηρεάζονται.  

Η Α. Χατζόπουλος Α.Ε., θεωρεί ότι λόγο του κλάδου δραστηριοποίησής της είναι 

απαραίτητο να δημιουργήσει και να διατηρήσει ισχυρούς και μακροχρόνιους δεσμούς με 

τους πελάτες της, κάτι το οποίο επιτυγχάνει με την συνεργασία τόσο του τμήματος 

μάρκετινγκ όσο και του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. Η σχέση εμπιστοσύνης 

καλλιεργείται συνεχώς από τους πωλητές της επιχείρησης με την καθοδήγηση τους 

τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. Η απόκτηση νέων πελατών και συνεργατών της 

επιχείρησης είναι μια επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία, καθώς συνοδεύεται από 

πολλαπλούς ελέγχους σε όλα σχεδόν τα τμήματα της επιχείρησης, μέχρι να διαπιστωθεί ότι 

τηρούνται όλα τα πρότυπα και οι απαιτούμενες συνθήκες στην παραγωγική διαδικασία. 

Μόλις οι υποψήφιοι συνεργάτες ή πελάτες επιβεβαιώσουν ότι τηρούνται όλα τα παραπάνω, 

τότε ξεκινάει η συνεργασία τους. 

Στην εταιρεία, η εφαρμογή του εσωτερικού μάρκετινγκ  φαίνεται ότι ενισχύει 

θετικά τόσο τις χρηματοοικονομικές όσο και τις μη χρηματοοικονομικές επιδόσεις του 
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οργανισμού, καθώς υποστηρίζει ότι η απόδοση ενός εργαζόμενου συνδέεται με την 

οικονομική ανάπτυξη αλλά και την ευημερία της επιχείρησης.  

Ο παράγοντας που επιδρά στην δομή του εσωτερικού μάρκετινγκ της 

επιχείρησης,είναι το εργασιακό περιβάλλον το οποίο δημιουργείται και διαμορφώνεται με 

γνώμονα τις επιθυμίες των εργαζομένων και τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θέσεων 

εργασίας. Επιπρόσθετα, στην προσπάθεια τους να ενισχύσουν το ομαδικό πνεύμα των 

εργαζομένων και να βελτιώσουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, διοργανώνουν αθλητικές 

εκδηλώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν ομαδικά αθλήματα. Ακόμη, οργανώνουν μονοήμερες 

ή διήμερες εκδρομές μία με δύο φορές τον χρόνο, έτσι ώστε να ενισχύσουν τους φιλικούς 

δεσμούς μεταξύ τους και να δημιουργήσουν στους εργαζομένους την αίσθηση ότι η 

επιχείρηση νοιάζεται για αυτούς, όχι μόνο σε εργασιακό επίπεδο αλλά και σε προσωπικό. 

Τέλος, η εταιρεία παρέχει την δυνατότητα στο προσωπικό της -εάν το επιτρέπειη θέση 

εργασίας που κατέχουν- να έχουν ευέλικτα ωράρια, προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους. 

Το εσωτερικό μάρκετινγκ,όταν εφαρμόζεται αποτελεσματικά και κάτω από τις 

κατάλληλες συνθήκες, βοηθάει στην επίλυση σημαντικών προβλημάτων της επιχείρησης 

και ταυτόχρονα διευκολύνει στην εκπόνηση πολλών επιχειρησιακών διεργασιών. Η υπό 

μελέτη επιχείρηση, εφαρμόζει το εσωτερικό μάρκετινγκ όχι μόνο για να ικανοποιήσει τις 

επιθυμίες και προσδοκίες των εργαζομένων, αλλά και για να τους μεταδώσει την εταιρική 

κουλτούρα και το όραμά της. Η εφαρμογή του είναι επίσης, ιδιαίτερα χρήσιμη στις 

περιπτώσεις όπου προκύπτουν αλλαγές και αναδιαρθρώσεις εντός της επιχείρησης (σκοποί, 

στόχοι κ.τ.λ.). 

Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο για την Α. Χατζόπουλος Α.Ε., αποτελεί και η 

μέτρηση της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους εσωτερικούς 

πελάτες της. Το πρώτο στάδιο, είναι η έρευνα ικανοποίησης εξωτερικών πελατών.Κάθε 

χρόνο αποστέλλει στους πελάτες της ερωτηματολόγια τα οποία συμπληρώνουν και στη 

συνέχεια αξιολογούν, ώστε να αποκτήσουν  μια συνολική εικόνα για το επίπεδο 

εξυπηρέτησης που προσφέρουν. Στο επόμενο στάδιο, πραγματοποιείται έρευνα 

ικανοποίησης των εσωτερικών πελατών με σχετικά ερωτηματολόγια, ανώνυμα, τα οποία 

περιλαμβάνουν και ερωτήσεις ανοικτού τύπου, ώστε να μπορούν οι ερωτώμενοι να 

περιγράψουν ένα πιθανό πρόβλημα που έχουν αντιμετωπίσει από τους προϊσταμένους ή 

συναδέλφους τους ή γενικότερα το περιβάλλον εργασίας τους. 
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Τα τελευταία χρόνια η επιχείρηση έχει προσπαθήσει να υιοθετήσει την αξιολόγηση 

360 μοιρών αλλά θεωρεί ότι είναι πολύ δύσκολο να το εφαρμόσει. Η δυσκολία έγκειται 

στο γεγονός ότι οι πλειονότητα των εργαζομένων δεν διαθέτει την απαιτούμενη ωριμότητα 

σε επαγγελματικό επίπεδο,  ώστε να κρίνει και να αξιολογήσει αντικειμενικά τα ανώτερα 

στελέχη. 

Οι καλύτερες πρακτικές εσωτερικού μάρκετινγκ που εφαρμόζει η επιχείρηση 

συνοψίζονται στις εξής: 

 Προσπάθεια μετάδοσης των στόχων και σκοπών, του οράματος και της 

επιχειρησιακής στρατηγικής. Με αυτόν τον τρόπο, οι εργαζόμενοι εκτελούν 

τα εργασιακά τους καθήκοντα με γνώμονα όλα τα παραπάνω. Το 

αποτέλεσμα είναι η αύξηση της απόδοσης των εργαζόμενων, η απόκτηση 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και κατ’ επέκταση η αύξηση της συνολική 

επίδοση της επιχείρησης. 

 Άμεση επαφή και επικοινωνία με την ανώτερη διοίκηση. Οι εργαζόμενοι 

έχουν την δυνατότητα να έρχονται σε επαφή με όλα τα στελέχη της 

επιχείρησης ανεξαρτήτως ιεραρχικής κλίμακας -στο βαθμό που είναι 

εφικτό- και να επιλύουν τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν.  

 Σύνδεση του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων με τα υπόλοιπα 

τμήματα της επιχείρησης. Μεταξύ των τμημάτων αναπτύσσονται δεσμοί 

συνεργασίας, οι οποίοι συμβάλουν θετικά στην ομαλή λειτουργία και 

εξέλιξή της. 

Η Α. Χατζόπουλος Α.Ε. οφείλει ένα σημαντικό ποσοστό της επιτυχίας της στον 

τρόπο με τον οποίο επιλέγει να διοικεί τους εργαζομένους της. Τοποθετώντας στο κέντρο 

του ενδιαφέροντος τον άνθρωπο, καταφέρνει και δημιουργεί ένα πλαίσιο εργασίας 

προσαρμοσμένο στις εξατομικευμένες ανάγκες του προσωπικού της. Αποτέλεσμα όλων 

αυτών, είναι η απόκτηση σημαντικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και η αύξηση της 

επιχειρησιακής απόδοσης. Η Α. Χατζόπουλος Α.Ε. έχει καταφέρει μέσα στο χρονικό 

διάστημα της οικονομικής κρίσης όπου διανύει η χώρα, να αυξήσει όχι μόνο τα κέρδη της 

αλλά και το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό όπου απασχολεί, καθώς οι ανάγκες της διαρκώς 

αυξάνονται και απαιτούνται προσαρμογές. 
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3.4.1.2 AlumilΑ.Ε. 
 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις του Υπεύθυνου Επιλογής, Προσωπικού και Αμοιβών-

Παροχών της Alumil Α.Ε., το εσωτερικό μάρκετινγκ επηρεάζει σημαντικά το εργασιακό 

περιβάλλον, αναπτύσσοντας μια ισχυρή σχέση μεταξύ της εταιρείας και των εργαζομένων, 

κάτι το οποίο επιδρά θετικά στην οργανωσιακή της απόδοση. Το σύνολο του ανθρώπινου 

δυναμικού απασχολείται αδιάκοπα καθ΄ όλη την διάρκεια του έτους, καθώς οι απαιτήσεις 

της επιχείρησης είναι πολλές και συνεχώς αυξανόμενες. Η επίτευξη τόσο των 

βραχυπρόθεσμων όσο και των μακροπρόθεσμων στόχων, εξαρτάται κυρίως από το επίπεδο 

ικανοποίησης των εσωτερικών πελατών της επιχείρησης.  

Το τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού δημιουργήθηκε το 1995, την χρονιά 

ορόσημο για την εταιρεία, καθώς τότε ξεκίνησε την επέκταση της σε διεθνές επίπεδο. Οι 

δραστηριότητες και οι διαδικασίες που θα έπρεπε να εκτελέσει αυξήθηκαν σημαντικά και 

δημιούργησαν ένα πιο περίπλοκο περιβάλλον εργασίας.  Το τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων  συμβάλει στον σχεδιασμό των διαδικασιών σε όλα τα τμήματα της επιχείρησης, 

καθώς και στην διατήρηση και διαφύλαξη αυτών.  

Ιδιαίτερα από το 2005, όπου η εταιρεία άρχισε να υιοθετεί έναν ακόμη περισσότερο 

εξωστρεφή χαρακτήρα, συνέβησαν κάποιες περαιτέρω μεταβολές στην διαχείριση του 

ανθρώπινου δυναμικού της. Οι διαδικασίες επιλογής έγιναν περισσότερο αυστηρές, ιδίως 

για τα άτομα τα οποία θα απασχολούνταν σε μια θέση εργασίας στο εξωτερικό, είτε για ένα 

ορισμένο χρονικό διάστημα είτε επ’ αόριστον. Για τις θέσεις του εξωτερικού επιλέγονται 

κυρίως άτομα τα οποία διαθέτουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, έχουν διεθνείς 

εμπειρίες και φυσικά το απαραίτητο εκπαιδευτικό υπόβαθρο.  

Η σωστή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης σχετίζεται άμεσα 

με την απόδοση της σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Η Alumil, προσπαθεί να αναπτύσσει ισχυρές 

διαπροσωπικές σχέσεις στο εσωτερικό της, καθώς γνωρίζει ότι η συνεχής επικοινωνία 

μεταξύ του προσωπικού της βοηθάει στην επίλυση τυχόν προβλημάτων αλλά και στην 

ταχύτερη επίτευξη των στόχων της. Η ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των 

εργαζομένων επιτυγχάνεται μέσω της αμφίδρομης επικοινωνίας και του διαλόγου. Αυτή η 

προσπάθεια γίνεται μέσω διαφόρων μεθόδων, όπως: 
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 Χρηματικές ανταμοιβές στις περιπτώσεις επίτευξης στόχων, οργάνωση 

εκδηλώσεων (κοπή πίτας, εκδρομές, family day, cocktail party κ.α.). 

 Έκφραση νέων καινοτόμων ιδεών από τους εργαζομένους, περίπου μια 

φορά τον χρόνο με την παροχή συμβολικής ανταμοιβής. 

Η Alumil, επιδιώκει να ικανοποιεί, να  τηρεί τι υποσχέσεις της και να πράττει 

έντιμα και αμερόληπτα προς τους εξωτερικούς αλλά και προς τους εσωτερικούς πελάτες 

της. Η επιχείρηση αξιοποιεί στο μέγιστο δυνατό τους ανθρώπινους πόρους όπου διαθέτει, 

καθώς προσπαθεί να αναπτύσσει κάθε νέα επιχειρηματική τους ιδέα. Έτσι, οι εργαζόμενοι 

αφοσιώνονται πλήρως τόσο στον πελάτη όσο και στην επιχείρηση. 

Η εταιρεία προσπαθεί να καλύπτει τις νέες θέσεις εργασίας με άτομα από το 

εσωτερικό της επιχείρησης και μόνο όταν δεν το καταφέρνει αναζητά στελέχη από την 

αγορά εργασίας. Στόχος της είναι η διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού και η 

ικανοποίηση του μέσω των κατάλληλων συστημάτων αμοιβών, παροχών και 

επαγγελματικής ανέλιξης. Η διαδικασία με την οποία επιλέγονται οι εργαζόμενοι έχει ως 

εξής: 

1. Αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

θέσης εργασίας. 

2. Συνέντευξη των υποψηφίων από τους αρμόδιους του τμήματος Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων, που φαίνεται να πληρούν της προδιαγραφές της θέσης 

σε συνδυασμό με ένα τεστ ικανοτήτων. 

3. Εάν ο υποψήφιος περάσει από το παραπάνω στάδιο, τότε ακολουθεί μια 

δεύτερη συνέντευξη από την Διεύθυνση όπου εκδήλωσε την ανάγκη για την 

συγκεκριμένη θέση εργασίας, η οποία ελέγχει εάν διαθέτει τις απαραίτητες 

γνώσεις και δεξιότητες. 

4. Τέλος, οι  υποψήφιοι ενημερώνονται γραπτώς σχετικά με τα αποτελέσματα 

της συνέντευξης. Η επιχείρηση διατηρεί τα βιογραφικά σημειώματα όσων 

απορρίφθηκαν για μελλοντική χρήση.  

Οι εργαζόμενοι λαμβάνουν ένα ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και παροχών άμεσα 

συνδεμένο με την απόδοση τους, την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους, αλλά και 

γενικότερα την επιτυχία που σημειώνουν μέσα στην επιχείρηση. Επιπρόσθετα, υπάρχει 

σύστημα διασφάλισης της υγείας και ασφάλειας εργασίας και πρόληψης επαγγελματικού 
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κινδύνου. H Alumil πραγματοποιεί συνεχώς δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα, τονίζοντας 

έτσι τις ηθικές αξίες που την αντιπροσωπεύουν. 

Στην Alumil, η συνεχής εκπαίδευση των εργαζομένων αυξάνει την παραγωγικότητά 

τους, συμβάλλοντας ταυτοχρόνως στην ενίσχυση της εταιρικής κουλτούρας. Έτσι, οι 

εργαζόμενοι αναπτύσσουν συνεχώς νέες δεξιότητες οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για 

την επαγγελματική τους εξέλιξη. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται είτε ενδοεπιχειρησιακά, 

είτε με την συμμετοχή σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, ανάπτυξης ηγεσίας, 

ξένων γλωσσών και άλλα, παρέχοντας στους εκπαιδευόμενους οικονομική ενίσχυση. Στο 

τέλος της εκπαίδευσης, αξιολογούνται από τους εργαζομένους τόσο τα προγράμματα όσο 

και οι εκπαιδευτές,  προκειμένου να κριθεί και η αποτελεσματικότητά τους. 

Το τμήμα μάρκετινγκ και το τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, έχει αναπτύξει 

έναν ισχυρό δεσμό συνεργασίας, αλληλοβοήθειας και αλληλοκατανόησης. Τα δύο τμήματα 

επικοινωνούν και συνεργάζονται σε όλα τα θέματα στα οποία απαιτείται, έχοντας ως 

γνώμονα αρχικά την ικανοποίηση των εσωτερικών και στη συνέχεια των εξωτερικών 

πελατών. Έτσι οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι υψηλής ποιότητας και εναρμονισμένες με 

τις πελατειακές απαιτήσεις. Άλλωστε, η  ανάπτυξη ισχυρών και μακροχρόνιων σχέσεων με 

τους πελάτες αποτελεί έναν από τους βασικότερους στόχους της επιχείρησης, καθώς τα 

παραγόμενα προϊόντα είναι βιομηχανικά και όχι καταναλωτικά, κάτι το οποίο απαιτεί την 

αφοσίωση των πελάτων προς το προϊόν. 

Η Alumil, υιοθετεί ένα σύστημα διοίκησης απόδοσης μέσου του οποίου 

ευθυγραμμίζονται οι ενέργειες όλων των εργαζομένων με την στρατηγική της επιχείρησης. 

Πιο αναλυτικά, τίθενται οι στόχοι που πρέπει να εκπληρώσει η εταιρεία τόσο στον 

βραχυχρόνιο όσο και στον μακροχρόνιο ορίζοντα, στη συνέχεια καθορίζονται οι στόχοι 

του προϊσταμένου κάθε τμήματος, μετά οι στόχοι της ομάδας και τέλος οι ατομικοί στόχοι. 

Όλα τα παραπάνω, προκύπτουν πάντα από την υπάρχουσα επιχειρησιακή στρατηγική και 

αλλάζουν στις περιπτώσεις μόνο όπου απαιτείται μεταβολή αυτής. 

Η Alumil, υποστηρίζει ότι υπάρχει άμεση συσχέτιση των πρακτικών του 

εσωτερικού μάρκετινγκ με τους εταιρικούς στόχους. Γίνονται συνεχώς προσπάθειες, ώστε 

οι εργαζόμενοι να ενσωματώνονται ομαλά στις ενδοεπιχειρησιακές αλλαγές. Επίσης, 

φροντίζουν να προετοιμάζουν τους εργαζομένους-στον βαθμό όπου είναι αυτό εφικτό- 

ώστε να αποδεχτούν ευκολότερα τις μεταβολές. Οι αλλαγές αυτές, συνήθως δεν είναι 
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μεγάλες και εμφανίζονται σταδιακά. Τέλος, τους παρέχεται η απαραίτητη εκπαίδευση, είτε 

εντός είτε εκτός της επιχείρησης ανάλογα με τις απαιτήσεις της αλλαγής που θα προκληθεί.  

Το εσωτερικό μάρκετινγκ, δέχεται τις επιδράσεις τόσο του εξωτερικού όσο και του 

εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης. Το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης 

(πολιτικοί και κοινωνικοί παράγοντες, τεχνολογικές αλλαγές κτλ.) συνήθως δε μπορεί να 

ελεγχθεί. Το μόνο ίσως που μπορεί να ελεγχθεί, κατά έναν ελάχιστο βαθμό, από την 

επιχείρηση είναι η κουλτούρα που επικρατεί στην αγορά και οι τάσεις που δημιουργεί. Στο 

σημείο αυτό, η επέμβαση του μάρκετινγκ με επιδέξιο τρόπο, μπορεί να επιδράσει θετικά 

προς όφελος της επιχείρησης. Το εσωτερικό περιβάλλον της Alumil, διαμορφώνεται 

κυρίως από τις πολιτικές και στρατηγικές επιλογές της, την υιοθέτηση των νέων 

τεχνολογιών και την προσαρμογή τους στο εργασιακό της περιβάλλον ανάλογα με τις 

ανάγκες της, τα οικονομικά αποτελέσματα του εκάστοτε οικονομικού έτους κ.α. 

Η  Alumil, χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες με σκοπό την αποτελεσματικότερη 

διαχείριση των εργαζομένων της. Πιο αναλυτικά, έχει εγκαταστήσει ένα σύστημα ERP με 

την ονομασία ScanHRMS μέσω του οποίου κάθε εργαζόμενος μπορεί να έχει πρόσβαση 

στο ατομικά του στοιχεία (προσωπικά στοιχεία, μισθοδοσία, υπόλοιπο αδειών κ.α.), ενώ οι 

προϊστάμενοι των τμημάτων μπορούν να ανακτούν δεδομένα για την ομάδα εργασίας που 

ελέγχουν και η ανώτερη διοίκηση για όλους τους υπαλλήλους ανεξαρτήτως τμήματος. 

Το εσωτερικό μάρκετινγκ έχει βοηθήσει σημαντικά στην αντιμετώπιση πολλών 

προβλημάτων τα οποία, ιδίως για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο 

επίπεδο, τις επηρεάζουν στον τρόπο διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της. 

Συγκεκριμένα, η Alumil επιδιώκει να δημιουργεί στους υπαλλήλους της το αίσθημα της 

ασφάλειας και της σιγουριάς. Οι εργαζόμενοι νιώθουν ότι αναπτύσσεται μια σχέση 

εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών, κάτι το οποίο διευκολύνει την ανώτερη διοίκηση 

να προβεί ευκολότερα σε αλλαγές (συγχωνεύσεις, εξαγορές κτλ).  

Η Alumil, προσπαθεί να διαδώσει στους εργαζομένους το όραμα της επιχείρησης, 

την εταιρική κουλτούρα και άλλα στοιχεία, τα οποία αυξάνουν σημαντικά τον βαθμό 

προσήλωσης τους σε αυτήν. Αυτό το πετυχαίνει κυρίως, μέσω των εκδηλώσεων που 

οργανώνει είτε εντός είτε εκτός της επιχείρησης. Η Alumil στοχεύει κυρίως στην 

αφοσίωση των εργαζομένων σε αυτήν, καθώς το ανθρώπινο κεφάλαιο το θεωρεί τον 

σημαντικότερο παράγοντα της επιτυχίας της, κατανοώντας ότι η απώλεια σημαντικών 
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ανθρώπων είναι πιθανό να οδηγήσει στην μείωση των κερδών της. Επίσης, επιδιώκει οι 

εργαζόμενοι να είναι ικανοποιημένοι στο μέγιστο δυνατό, καθώς έτσι θα μπορέσει να 

αντιμετωπίσει περισσότερο αποτελεσματικά οποιεσδήποτε δυσκολίες προκύψουν κατά τη 

διάρκεια της δραστηριοποίησης της τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας. Τέλος, η εταιρεία 

αντιμετωπίζει με τον  ίδιο τρόπο όλους τους εργαζομένους ανεξαρτήτως της θέσης 

εργασίας όπου κατέχουν. Η αξιοκρατία βρίσκεται στην βάση της επιχείρησης και 

εφαρμόζεται σε όλο το εύρος της. 

Οι καλύτερες πρακτικές εσωτερικού μάρκετινγκ που εφαρμόζονται στην υπό 

μελέτη επιχείρηση είναι οι εξής: 

1) Τα ανώτερα στελέχη βρίσκονται συνεχώς δίπλα στους εργαζομένους και 

βοηθάνε στην αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που εμφανίζονται κατά την διάρκεια της 

εργασίας τους. Επιπρόσθετα, εμπλέκονται στις επιχειρησιακές λειτουργίες και προσπαθούν 

να μεταδώσουν στα κατώτερα στελέχη την εταιρική κουλτούρα. 

2) Το τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, συνεργάζεται με όλα τα τμήματα της 

επιχείρησης, ώστε να επιτευχθούν αποτελεσματικότερα οι στόχοι του εκάστοτε τμήματος. 

Εμπλέκεται κυρίως στη διαδικασία επιλογής προσωπικού, εφαρμόζοντας επιπλέον μια νέα 

μέθοδο: τα κέντρα αξιολόγησης.  

3) Η αφοσίωση των εργαζομένων προέρχεται κατά ένα μεγάλο βαθμό από την 

εχεμύθεια όπου προσφέρει η Alumil σε αυτούς. Στις περιπτώσεις δηλαδή, όπου οι 

υπάλληλοί της απευθύνονται στο τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων για να εκφράσουν 

μια δυσαρέσκεια ή κάποιο πρόβλημά τους. 

Η Alumil Α.Ε., τοποθετεί στο  κέντρο του ενδιαφέροντος τον άνθρωπο, 

δημιουργώντας ένα ιδανικό πλαίσιο εργασίας μέσα στο οποίο οι εργαζόμενοι της 

εξελίσσονται και προσδίδουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση. Η 

επιχειρησιακή απόδοση αυξάνεται, κάτι το οποίο συμβάλει σημαντικά και στην αύξηση 

του ετήσιου τζίρου της. 

 

3.4.1.3 Veltio Greece 
 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις της Διευθύντριας του Ανθρώπινου Δυναμικού της 

Veltio Greece, το προσωπικό εργάζεται σε μόνιμη βάση και ασχολούνται αποκλειστικά με 
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πελάτες του εξωτερικού, καθώς η εταιρεία δεν δραστηριοποιείται εντός Ελλάδος. Το 

εσωτερικό μάρκετινγκ έχει συμβάλει στην βελτίωση της επίτευξης των επιχειρησιακών 

στόχων, καθώς έχει μειωθεί σημαντικά ο χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρωθούν και 

έχει αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των εργαζομένων. Το τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων της Veltio, δημιουργεί ένα πλαίσιο εργασίας το οποίο ευθυγραμμίζεται πλήρως με 

τους στόχους της επιχείρησης. 

Το τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ιδρύθηκε το 2015, συμβάλλοντας στην 

αύξηση της εργασιακής απόδοσης. Πιο αναλυτικά, έχει παρατηρηθεί βελτίωση του τρόπου 

επιλογής του προσωπικού, καθώς ο υποψήφιος εργαζόμενος υποχρεούται να περάσει όλα 

τα στάδια αξιολόγησης με επιτυχία (έγκριση βιογραφικού σημειώματος, ειδικά τεστ, 

συνέντευξη). Οι εργαζόμενοι, είτε είναι νέοι στο χώρο εργασίας είτε ανήκουν καιρό στο 

ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης, εκπαιδεύονται (ενδοεπιχειρησιακά) συνεχώς 

προκειμένου να εκπληρώνουν αποτελεσματικότερα τις υποχρεώσεις τους αλλά και να 

εξελίσσονται. Στο τέλος της εκπαίδευσης, ακολουθεί αξιολόγηση των εργαζομένων προς 

το πρόγραμμα εκπαίδευσης που ακολούθησαν αλλά και προς τους εκπαιδευτές τους. Στην 

περίπτωση όπου κάποιος/οι εργαζόμενος/οι θεωρούν ότι η εκπαίδευση που τους προσέφερε 

η επιχείρηση δεν κατάφερε να επιφέρει βελτίωση στον τρόπο εκπόνησης των εργασιακών 

τους καθηκόντων, τότε οι αρμόδιοι, αφού εντοπίσουν τα «κενά» που προέκυψαν 

προσπαθούν να τα καλύψουν (π.χ. με επανεκπαίδευση). 

Η Veltio, προσπαθεί να προάγει την εταιρική κουλτούρα σε όλο το εύρος της, μέσω 

του εσωτερικού μάρκετινγκ. Έτσι, οι εργαζόμενοι μπορούν να κατανοήσουν πλήρως τους 

στόχους της επιχείρησης, η επίτευξη των οποίων θα οδηγήσει στην απόκτηση 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στον κλάδο δραστηριοποίησης της. Η εταιρική 

κουλτούρα, διαδίδεται μέσω του εσωτερικού μάρκετινγκ και καταφέρνει να βελτιώσει την 

απόδοση των εργαζομένων, κάτι το οποίο φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο 

συνεργάζονται και εκπληρώνουν τα εργασιακά τους καθήκοντα. Η εφαρμογή του 

εσωτερικού μάρκετινγκ στην Veltio, στοχεύει κυρίως στην ενίσχυση των μη 

χρηματοοικονομικών επιδόσεών της, χωρίς βέβαια να αποκλείει και μια πιθανή αύξηση 

του κέρδους της.  

Το τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων συνεργάζεται διαρκώς και σε όλες 

σχεδόν τις δράσεις του με το τμήμα μάρκετινγκ της Veltio. Η αλληλεπίδραση μεταξύ των 
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δύο, συμβάλει στην αποτελεσματικότερη προσέγγιση των εργαζομένων από τα ανώτερα 

διοικητικά στελέχη, καθώς επίσης και στην παροχή των κατάλληλων κινήτρων σε αυτούς, 

ώστε να πραγματοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις που 

συνοδεύουν την θέση εργασίας όπου κατέχουν. Η επιχείρηση θεωρεί ότι η τόσο το 

εσωτερικό μάρκετινγκ όσο και το εξωτερικό πρέπει να πραγματοποιούνται ταυτόχρονα, 

καθώς υπάρχει άμεση συσχέτιση μεταξύ των δύο σε όλες σχεδόν της επιχειρησιακές 

διαδικασίες. Για παράδειγμα, στην διαδικασίας της επιλογής και πρόσληψης ενός 

εργαζομένου, η Veltio προσπαθεί να προσεγγίσει τους κατάλληλους ανθρώπους (π.χ. 

ημέρα καριέρας) κάτι το οποίο για να επιτευχθεί αποτελεσματικά θα πρέπει τα δύο 

τμήματα της επιχείρησης να ενεργήσουν από κοινού. Το τμήμα μάρκετινγκ θα οργανώσει 

π.χ. την ημέρα καριέρας ακολουθώντας φυσικά τις οδηγίες του τμήματος Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων για την ορθή επιλογή των ατόμων.  

Οι εργαζόμενοι της Veltio αναπτύσσουν ισχυρούς δεσμούς με τους πελάτες τους, 

παρέχοντάς τους την απαραίτητη υποστήριξη μετά την ολοκλήρωση της πώλησης της 

υπηρεσίας που τους προσέφεραν. Η επιχείρηση, γνωρίζοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία 

για τον πελάτη της,  αναλαμβάνει να δημιουργήσει ένα επιχειρησιακό σχέδιο μέσα στο 

οποίο ενσωματώνει το κατάλληλο λογισμικό, για το οποίο τους εκπαιδεύει καταλλήλως. 

Έτσι, ο πελάτης καταφέρνει να βελτιώσει τις επιχειρησιακές λειτουργίες και διαδικασίες 

που ακολουθεί, μαθαίνοντας ταυτόχρονα και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει να 

διατηρήσει τις υψηλές αποδόσεις επ’ αόριστον. 

Το εσωτερικό μάρκετινγκ συνδέεται άμεσα με την υλοποίηση των επιχειρησιακών 

στρατηγικών της επιχείρησης, καθώς αρχικά αναγνωρίζει τους στόχους που έχουν τεθεί και 

προσπαθεί να παρακινήσει και να συντονίσει τους εργαζομένους της προς την υλοποίησή 

τους. Οι παράγοντες που επιδρούν στην δομή του εσωτερικού μάρκετινγκ της Veltio, 

εντοπίζονται στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Έτσι, η Veltio εντοπίζει τις 

ανάγκες των εργαζομένων της, σε συνδυασμό με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 

συνοδεύουν τις εκάστοτε θέσεις εργασίας, καθώς και τα «κενά» που μπορεί να υπάρξουν 

κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των διοικητικών της λειτουργιών. Οι δραστηριότητες του 

εσωτερικού μάρκετινγκ τις οποίες πραγματοποιεί η Veltio συνοψίζονται στις εξής:  

 Εκπαίδευση των εργαζομένων, η οποία διαμορφώνεται ανάλογα με τις 

συνθήκες εργασίας που επικρατούν, 
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 Ενίσχυση της ομαδικότητας των εργαζομένων, με την εφαρμογή ειδικών 

ασκήσεων ενδυνάμωσης του συλλογικού πνεύματος. 

Η τεχνολογία, η οποία έχει αναπτυχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια έχει 

επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την δομή και τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης. Οι 

δραστηριότητες που πραγματοποιούν καθημερινά οι εργαζόμενοι προσαρμόζονται πλήρως 

στις νέες τεχνολογικές αλλαγές. Το εργατικό δυναμικό της Veltio είναι καταρτισμένο σε 

θέματα τεχνολογίας και δεκτικό στις μεταβολές όπου θα οδηγούσαν στην απλοποίηση 

εκτέλεσης των καθηκόντων τους. 

Το παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον έχει επηρεάσει τη δομή του τμήματος 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων της επιχείρησης, ιδίως όσον αφορά στην ενίσχυση του 

ρόλου των εργαζομένων αλλά και στην ικανοποίηση αυτών. Η Veltio προσπαθεί να 

κερδίσει την αφοσίωση των εργαζομένων της, ώστε να εκπληρώνουν αποτελεσματικότερα 

τις υποχρεώσεις τους, φροντίζοντας φυσικά να τους προσφέρουν ότι χρειάζονται για να 

είναι ικανοποιημένοι. 

Η μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών όπου προσφέρει η Veltio στους 

εργαζομένους της, πραγματοποιείται με την χρήση ειδικών ερωτηματολογίων τα οποία 

περιλαμβάνουν ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου και συμπληρώνουν κάθε χρόνο οι 

εργαζόμενοι. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων ποσοτικοποιούνται 

και αξιολογούνται από το τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και τους 

προϊσταμένους των τμημάτων της επιχείρησης. Ένας ακόμη τρόπος αξιολόγησης που 

εφαρμόζουν, είναι η δημιουργία μιας σύντομης περιγραφής των αποτελεσμάτων ενός 

επιχειρηματικού σχεδίου που υλοποίησαν σε κάποιον πελάτη. Η περιγραφή αυτή, 

διακινείται εντός της ομάδας εργασίας του συγκεκριμένου σχεδίου και καταγράφουν τα πιο 

σημαντικά στοιχεία της. Τέλος, οι προϊστάμενοι όλων των τμημάτων συγκεντρώνονται και 

συζητάνε τα παραπάνω αποτελέσματα, προσπαθώντας να εντοπίσουν τα δυνατά και 

αδύναμα σημεία (εάν υπάρχουν), ώστε στο μέλλον να τα περιορίσουν ή αν είναι εφικτό να 

τα εξαλείψουν.  

Οι καλύτερες πρακτικές εσωτερικού μάρκετινγκ που εφαρμόζει η Veltio, 

συνοψίζονται στις παρακάτω: 

1. Οι προϊστάμενοι όλων των τμημάτων της επιχείρησης συμμετέχουν από 

κοινού στις διαδικασίες που εκτελούν τα κατώτερα στελέχη, χωρίς να 
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επηρεάζονται από την εξουσία που κατέχουν. Τα ανώτερα στελέχη 

προσπαθούν να καθοδηγούν και να εμπνέουν τους υφισταμένους τους, ώστε 

να επιτυγχάνουν αποτελεσματικότερα και ευκολότερα τους στόχους που 

έχουν τεθεί. 

2. Η Veltio δημιουργεί ένα κλίμα συνεργασίας μεταξύ του τμήματος 

Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων και των υπόλοιπων τμημάτων της, ώστε οι 

στρατηγικοί στόχοι να διαχέονται σε όλο το εύρος της επιχείρησης. 

Επιπρόσθετα, με αυτόν τον τρόπο δημιουργεί μια «ανοιχτή» επικοινωνία 

μεταξύ όλων των εργαζομένων, επιλύοντας ταχύτερα τυχόν δυσχέρειες που 

μπορεί να προκύψουν κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιακών 

καθηκόντων. 

3. Στοχεύει στην επίτευξη της ολοκληρωτικής αφοσίωσης των εργαζομένων, 

ώστε στη συνέχεια να μπορεί να τους κατευθύνει και στην επίτευξη των 

βραχυπρόθεσμων αλλά και μακροπρόθεσμων στόχων της. 

Η επιτυχία της Veltio βασίζεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό στην υιοθέτηση της 

φιλοσοφίας του εσωτερικού μάρκετινγκ, την οποία εφαρμόζει συστηματικά από το 2015. Η 

απόδοση των εργαζομένων αυξήθηκε σημαντικά επηρεάζοντας φυσικά θετικά, την 

εταιρική εικόνα της. Η Veltio ακολουθεί μια ανοδική πορεία στην παγκόσμια αγορά καθώς 

έχει αποκτήσει τα κατάλληλα άτομα και τα έχει τοποθετήσει στις κατάλληλες εργασιακές 

θέσεις. Όλα τα παραπάνω, την καθιστούν ένα σπουδαίο συνεργάτη αλλά και εργοδότη. 

 

3.4.1.4 Stone Group International 
 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις της Διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού της Stone 

Group Intenational, η φιλοσοφία του εσωτερικού μάρκετινγκ υιοθετείται κυρίως για να 

ενισχύσει την δέσμευση των εργαζομένων προς την επιχείρηση, συμβάλλοντας έτσι στην 

αύξηση της εξαγωγικής της επίδοσης. Όλο το εργατικό δυναμικό της επιχείρησης 

απασχολείται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, καθώς υπάρχουν πολλές και συνεχώς 

αυξανόμενες ανάγκες. 

Το τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, δημιουργήθηκε στην εταιρεία το 

2008, καθώς τότε υπήρξε μια αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας, ύστερα από 
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την καθοδήγηση ειδικών Συμβούλων. Ο ρόλος του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων στην επιχείρηση ήταν κυρίως στρατηγικός: η ανώτερη διοίκηση επιδίωξε την 

εναρμόνιση όλων των επιχειρησιακών στρατηγικών με τους στόχους της επιχείρησης. 

Η Stone Group International, σχεδόν από την ίδρυση της, δραστηριοποιείται σε 

διεθνές επίπεδο, κάτι το οποίο σημαίνει ότι δεν χρειάστηκε να προβεί σε πολύ μεγάλες 

αλλαγές όταν αποφάσισε να εντείνει ακόμη περισσότερο τις διεθνείς δραστηριότητές της. 

Οι εργαζόμενοι όπου απασχολούνται σε διεθνές επίπεδο, κατέχουν άριστη γνώση της 

αγγλικής γλώσσας και πολλοί από αυτούς γνωρίζουν και την γλώσσα της χώρας 

δραστηριοποίησής τους. Για  την κάλυψη των παραπάνω θέσεων, η εταιρεία αρχικά 

αναζητά ανθρώπους από το εσωτερικό της και στην περίπτωση όπου δεν εντοπίσει τους 

κατάλληλους, στρέφεται στην αγορά εργασίας.   

Η απόδοση της επιχείρησης εξαρτάται, κυρίως, από τους εργαζομένους της και για 

τον λόγο αυτό, στόχος της είναι η κάλυψη των εργασιακών θέσεων από ανθρώπους με 

ταλέντο. Επιπλέον, η Stone Group International εφαρμόζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα 

προγράμματα εκπαίδευσης είτε εντός είτε εκτός της επιχείρησης, ώστε να επιτύχει αύξηση 

της εργασιακής τους απόδοσης. Μετά το πέρας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 

παρατηρείται εάν υπάρχει βελτίωση στον τρόπο διεκπεραίωσης των καθηκόντων τους. 

Συγχρόνως, δημιουργείται μια σχέση αλληλεξάρτησης μεταξύ των εργαζομένων και της 

επιχείρησης. 

Στην επιχείρηση, υπάρχει άμεση συνεργασία του τμήματος Διοίκησης Ανθρώπινου 

Δυναμικού και του τμήματος μάρκετινγκ, καθώς έτσι συντονίζονται αποτελεσματικότερα 

οι ενέργειες των εργαζομένων ώστε να ικανοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τους 

εξωτερικούς πελάτες. Μέχρι σήμερα, δεν έχουν υπάρξει συγκρούσεις μεταξύ των δύο 

τμημάτων, ενώ υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα τους. Οι ενέργειες των δύο τμημάτων 

πραγματοποιούνται σχεδόν ταυτόχρονα, ώστε τόσο οι εσωτερικοί όσο και οι εξωτερικοί 

πελάτες να μένουν το ίδιοι ικανοποιημένοι. 

Η Stone Group International επιδιώκει να «χτίζει» μακροχρόνιες συνεργασίες με 

τους προμηθευτές της. Προσπαθεί να αναπτύσσει σχέσεις εμπιστοσύνης τόσο με τους 

εργαζομένους της όσο και με τους πελάτες της. Η ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος 

αποτελεί προτεραιότητά της, καθώς γνωρίζει ότι η καλή συνεργασία μεταξύ των μελών της 

επιχείρησης θα οδηγήσει στην αύξηση της αποδοτικότητάς της. Η αξιοκρατία, αποτελεί μια 
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ακόμη ηθική αξία που διαπνέει την επιχείρηση, προσπαθώντας ταυτόχρονα να 

αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο όλους τους εργαζομένους, ανεξαρτήτως ιεραρχικού 

επιπέδου. 

Στην παρούσα εταιρεία, η υιοθέτηση του εσωτερικού μάρκετινγκ ενισχύει θετικά 

τόσο τις χρηματοοικονομικές όσο και τις μη χρηματοοικονομικές επιδόσεις του 

οργανισμού. Η δέσμευση και αφοσίωση των εργαζομένων συμβάλουν στην οικονομική 

ευημερία της. Επιπρόσθετα, οι πρακτικές που ακολουθεί το εσωτερικό μάρκετινγκ 

σχετίζονται άμεσα με την υλοποίηση των επιχειρησιακών στρατηγικών. Για την ενίσχυση 

των επιχειρησιακών στρατηγικών ακολουθούνται τα ακόλουθα: 

 Διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων. 

 Ανάπτυξη ενδοεπικοινωνίας μεταξύ των εργαζομένων όλων των ιεραρχικών 

βαθμίδων. 

 Ανάπτυξη μιας κοινής αντίληψης των στόχων και των στρατηγικών της 

επιχείρησης, την οποία προσπαθούν να μεταδώσουν στους υπαλλήλους. 

Ένας τομέας όπου είναι σε μεγάλο βαθμό ανεπτυγμένος στην υπό μελέτη 

επιχείρηση είναι η  τεχνολογία. Το 2016 ενσωμάτωσε μια ERP πλατφόρμα της SAP. Με 

την χρήση του παραπάνω πληροφοριακού συστήματος επιτεύχθηκε καλύτερος 

συντονισμός μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων της επιχείρησης (τμήμα Μάρκετινγκ, 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Πωλήσεων, Προμηθειών κ.α.). 

Το εσωτερικό μάρκετινγκ έχει καταφέρει να επηρεάσει σημαντικά τα παρακάτω 

πεδία της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού: 

1. Διοίκηση αλλαγής, καθώς η συνεχώς αυξανόμενη ανάπτυξή της οδηγεί σε 

μικρές αλλαγές, οι οποίες εάν δεν ελεγχθούν μπορεί να προκαλέσουν 

αναταραχές στις εργασιακές σχέσεις. 

2. Δημιουργία εταιρικής εικόνας, την οποία μεταδίδει στους εργαζομένους της 

μέσω του εσωτερικού μάρκετινγκ, ώστε να κατανοούν πλήρως της εταιρική 

κουλτούρα της επιχείρησης και να εναρμονίζουν την δράση τους με 

γνώμονα αυτήν. 

3. Ενίσχυση του ρόλου των εργαζομένων: το εργατικό δυναμικό κατανοεί 

πλήρως τις αρμοδιότητες του και προσπαθεί να τις εκπληρώσει με τον 
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καλύτερο δυνατό τρόπο, συμμετέχοντας ενεργά στην ικανοποίηση του 

εξωτερικού πελάτη της επιχείρησης. 

4. Ενίσχυση της αφοσίωσης των εργαζομένων, καθώς το εσωτερικό 

μάρκετινγκ τους μεταδίδει τους σκοπούς και στόχους της επιχείρησης. Έτσι, 

οι εργασίες τους εναρμονίζονται με αυτούς και γίνονται όλοι «κομμάτι» της 

επιτυχίας της. 

5. Ικανοποίηση των εργαζομένων ώστε να δουλεύουν αποδοτικότερα και να 

ικανοποιούν ακόμη περισσότερο τις απαιτήσεις των πελατών. 

Όλα τα παραπάνω, η Stone Group International τα έχει καταγράψει ύστερα από 

εσωτερικές μετρήσεις που πραγματοποιεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

Οι καλύτερες πρακτικές εσωτερικού μάρκετινγκ που εφαρμόζει η επιχείρηση, 

συνοψίζονται στις εξής: 

 Επίδραση του εσωτερικού μάρκετινγκ στην οργανωσιακή δομή της 

επιχείρησης, καθώς έχει συμβάλει στην ανάπτυξη της επικοινωνίας μεταξύ 

των εργαζομένων. 

 Ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ του τμήματος Διοίκησης Ανθρώπινων 

Πόρων και των υπόλοιπων τμημάτων της επιχείρησης, επιδρώντας θετικά 

την επίτευξη των επιχειρησιακών λειτουργιών. 

 Ενίσχυση της αφοσίωσης των εργαζομένων στην εταιρεία, έχοντας ως 

αποτέλεσμα την καλύτερη εκπόνηση των καθηκόντων τους. 

Η επιχείρηση, δεν έχει μελετήσει μέχρι σήμερα ποιοι είναι οι παράγοντες που 

επιδρούν στην δομή του εσωτερικού μάρκετινγκ. Επιπρόσθετα, δεν μας έχει δώσει στοιχεία 

για τον τρόπο μέτρησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών εντός του εσωτερικού 

της επιχείρησης. 

 

3.4.1.5 Kleeman 
 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις της Διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού της Kleeman, 

η φιλοσοφία του εσωτερικού μάρκετινγκ υιοθετείται κυρίως για να αναγνωρίσει και 

επιβραβεύσει το προσωπικό της, μέσω των προγραμμάτων που συντελούνται. Οι 

εργαζόμενοι έτσι, αφοσιώνονται ακόμη περισσότερο στην επιχείρηση με αποτέλεσμα να 
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αυξάνουν την παραγωγικότητά τους. Όλο το προσωπικό της επιχείρησης απασχολείται καθ' 

όλη τη διάρκεια του έτους, καθώς οι απαιτήσεις της επιχείρησης αυξήθηκαν ακόμη 

περισσότερο από το 2001, εντείνοντας την ανάγκη για εργατικό δυναμικό. 

Το τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, δημιουργήθηκε στην εταιρεία το 

2003, όπου στόχος του ήταν η ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού οργανισμού, 

συμβάλλονταςταυτοχρόνως στην επίτευξη των στόχων και του οράματος της εταιρίας, 

καθώς και στη συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη των εργαζομένων της. Αξιοσημείωτο αποτελεί 

το γεγονός ότι όταν η επιχείρηση ξεκίνησε να δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο δεν 

πραγματοποίησε έντονες αλλαγές στην διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της. 

Το τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων που διαθέτει ασχολείται με την 

προσέλκυση, την ένταξη και εκπαίδευση των εργαζομένων, δηλαδή διαδικασίες όπου 

επηρεάζουν σημαντικά τη συνολική απόδοση της επιχείρησης. Επιπρόσθετα, αυξάνει την 

δέσμευση των εργαζομένων προς την επιχείρηση, τους παρέχει κίνητρα για να εργαστούν 

αποτελεσματικά και τέλος, βοηθάει στην ανάπτυξη της ενδοεπικοινωνίας. Το τμήμα 

μάρκετινγκ και το τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων της Kleeman συνεργάζονται και 

σε καμία περίπτωση δε συγκρούονται, έχοντας ορίσει τις ενέργειες που πρέπει να 

πραγματοποιήσει το καθένα. Το εσωτερικό μάρκετινγκ πραγματοποιείται ταυτόχρονα με το 

εξωτερικό, επιτυγχάνοντας αποτελεσματικά τόσο τους χρηματοοικονομικούς όσο και τους 

μη χρηματοοικονομικούς στόχους της επιχείρησης. 

Οι πρακτικές που εφαρμόζει το εσωτερικό μάρκετινγκ σχετίζονται άμεσα με την 

υλοποίηση των επιχειρησιακών στρατηγικών. Το εσωτερικό μάρκετινγκ της Kleeman 

προσπαθεί να αναζητήσει τρόπους με τους οποίους να εκτελούνται αποτελεσματικότερα οι 

εργασίες, σύμφωνες πάντα με την στρατηγική της επιχείρησης. Στην περίπτωση επίσης, 

όπου συμβεί μια αλλαγή σε κάποια από τις στρατηγικές που ακολουθεί η επιχείρηση, το 

εσωτερικό μάρκετινγκ συμβάλει στην ομαλή ενσωμάτωση των εργαζομένων. 

Η τεχνολογία έχει αναπτυχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και η Kleeman την 

έχει ενσωματώσει σε μεγάλο βαθμό, κυρίως σε θέματα εκπαίδευσης και τρόπου 

επικοινωνίας (π.χ. e-learning, socialmedia, on -line έρευνες). Έτσι, οι εργαζόμενοι έχουν 

την ευκαιρία να αναπτύξουν τις ικανότητες και τις δεξιότητες τους ή να αποκτήσουν νέες. 

Με αυτόν τον τρόπο η επιχείρηση αποκτά ένα ακόμη ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι 

των άλλων επιχειρήσεων του κλάδου. 



[61] 
 

Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στο εσωτερικό της επιχείρησης μετριέται 

μέσω: 

 Ερευνών αξιολόγησης. 

 Με ανοιχτές ομάδες εργασίας αποτελούμενες από εθελοντές εργαζόμενους, 

οι οποίοι δουλεύουν πάνω σε ένα επιχειρησιακό σχέδιο. Μόλις 

ολοκληρωθεί η προαναφερόμενη εργασία, βαθμολογείται και ελέγχεται η 

αποτελεσματικότητά της.  

 Έρευνες ικανοποίησης εργαζομένων. 

Η εφαρμογή του εσωτερικού μάρκετινγκ έχει επιδράσει στα παρακάτω πεδία: 

 Αναβάθμιση της εσωτερικής επικοινωνίας μεταξύ της ανώτερης διοίκησης 

και του προσωπικού των κατώτερων ιεραρχικών βαθμίδων.  

 Επιβράβευση του αφοσιωμένου ανθρώπινου δυναμικού μέσω ειδικών 

παροχών. 

 Παρακολούθηση στατιστικών και αρχείων του προσωπικού, μέσα από τα 

οποία αποτυπώνεται η πορεία της επιχείρησης. Όλα αυτά διαμορφώνουν 

εκτιμήσεις για τις μελλοντικές τάσεις απόδοσης της επιχείρησης. 

 Υλοποίηση καινοτόμων ενεργειών στον τρόπο διοίκησης των εργαζομένων. 

 Διαμόρφωση της κουλτούρας της επιχείρησης (διασφάλιση συνεχής 

μάθησης-συνεχή βελτίωση ποιότητας). 

 Δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας, αντιμετωπίζοντας με 

τον ίδιο τρόπο όλους τους εργαζομένους ανεξαρτήτως βαθμίδας. 

Τέλος, οι καλύτερες πρακτικές εσωτερικού μάρκετινγκ που ακολουθεί η επιχείρηση 

είναι οι παρακάτω: 

i. Καθορισμός των διαδικασιών που πρέπει να εκτελέσει το ανθρώπινο 

δυναμικό. 

ii. «Χτίσιμο» σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ ανώτερης διοίκησης και 

εργαζομένων. Τα ανώτερα στελέχη εμπλέκονται στις διαδικασίες που 

εκτελούν οι υφιστάμενοι τους, συμβάλλοντας στην ορθή διεκπεραίωσή 

τους.  

iii. Δημιουργία καναλιών επικοινωνίας με τους εργαζόμενους (ανακοινώσεις, 

συναντήσεις με το προσωπικό του τμήματος Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων 
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για την επίλυση προβλημάτων, συναντήσεις με τους προϊσταμένους των 

τμημάτων κ.α.). 

iv. Αποτελεσματικός χειρισμός των παραπόνων, με επίλυση σε καθορισμένο 

χρονικό διάστημα και επικοινωνία των αποτελεσμάτων στους ίδιους τους 

εργαζόμενους. 

Σήμερα, η Kleeman απασχολεί περισσότερους από 800 εργαζομένους, όπου το 30% 

είναι εργαζόμενοι με πτυχία ανώτερης εκπαίδευσης. Το τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου 

Δυναμικού εργάζεται για να τηρούνται τα εργασιακά δικαιώματα, προσφέρει επιπρόσθετες 

παροχές για την υγεία και ασφάλεια, φροντίζοντας επίσης για την ισορροπία μεταξύ της 

προσωπικής και επαγγελματικής τους ζωής. Τέλος, η Kleeman δεν έχει καταγράψει τους 

παράγοντες όπου έχουν επηρεάσει την δομή που ακολουθεί το εσωτερικό μάρκετινγκ. 

 

Κεφάλαιο 4ο 
 

4.1 Συμπεράσματα 
 

Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν μετά την ανάλυση των αποτελεσμάτων 

της έρευνας συνοψίζονται παρακάτω: 

Αρχικά, το γεγονός οτι το 80% των συνολικών συμμετεχόντων στην έρευνα είναι 

γυναίκες, υποδεικνύει πως στην χώρα μας δεν υπάρχει φυλετικός διαχωρισμός για τις 

ανώτερες θέσεις εργασίας. Η έρευνα μας δείχνει ότι το 60% των υπευθύνων του τμήματος 

Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων διαθέτει μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και το 40% 

διδακτορικούς τίτλους σπουδών. Αυτό, υποδεικνύει την ανάγκη των υπό μελέτη 

επιχειρήσεων για εξειδικευμένα στελέχη, με συγκεκριμένες ικανότητες, δεξιότητες και 

γνώσεις, ώστε ναπροσδώσουν σε αυτές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Έτσι, μπορούν να 

προσαρμοστούνταχύτερα και αποτελεσματικότερα στις αλλαγές που πραγματοποιούνται 

στην παγκοσμίως, καταφέρνοντας ταυτοχρόνως να ανταπεξέλθουν στις διαρκώς 

αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών τους.  

Όσον αφορά στα έτη προϋπηρεσίας των Διευθυντών του τμήματος, διαπιστώνουμε 

ότι κατά μέσο όρο κατέχουν την συγκεκριμένη θέση (5) πέντε χρόνια. Το γεγονός αυτό θα 

μπορούσαμε ίσως να το ερμηνεύσουμε σαν μια προσπάθεια των εταιρειών σήμερα να 
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διαθέτουν νέους και καταρτισμένους ανθρώπους, οι οποίοι θα ωθήσουν την επιχείρηση 

στην ανάπτυξη, μέσω των εξειδικευμένων γνώσεων που διαθέτουν.Επιπρόσθετα, το 

παραπάνω ίσως αποτελεί και μια προσπάθεια των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων να 

προσαρμοστούν στα πρότυπα των επιτυχημένων διεθνοποιημένων εταιριών.  

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα, το τμήμα Διοίκησης 

Ανθρώπινων Πόρων, από την στιγμή της δημιουργίας του, συνέβαλλε στον σχεδιασμό και 

στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των επιχειρηματικών διαδικασιών. Μέσω του 

συγκεκριμένου τμήματος η ανώτερη διοίκηση επιδιώκει την εκπλήρωση του οράματος της 

επιχείρησης, μέσω της ευθυγράμμισης των επιχειρησιακών στρατηγικών με τους στόχους 

της. Επιπρόσθετα, προσπαθεί να προσελκύσει τα κατάλληλα άτομα και στη συνέχεια να 

αναπτύξει και να εξελίξει τις ικανότητες και δεξιότητες τους. Σύμφωνα με την 

βιβλιογραφία αλλά και τις απαντήσεις των Υπευθύνων των τμημάτων Διοίκησης 

Ανθρώπινων Πόρων που συμμετείχαν στην  έρευνα, λόγω της παγκοσμιοποίησης, έχει 

αυξηθεί σημαντικά η πολυπλοκότητα των διαδικασιών που πραγματοποιούν οι διεθνείς 

επιχειρήσεις. Έτσι, καθίσταται απαραίτητη η ύπαρξη αντίστοιχων διοικητικών τμημάτων. 

Η έρευνα μας, επιβεβαιώνει την θεωρεία όπου έχει αναπτυχθεί στο παρελθόν, 

σχετικά με την συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ του τμήματος Διοίκησης Ανθρώπινων 

Πόρων και της επιχειρησιακής απόδοσης. Η επιλογή των κατάλληλων ατόμων, η ανάπτυξη 

των διαπροσωπικών σχέσεων και η κατάλληλη εκπαίδευση, αποτελούν την βάση για την 

αύξηση της αποδοτικότητας της επιχείρησης. Οι συμμετέχουσες στην έρευνα εταιρείες, 

είναι πρόθυμες να επενδύσουν χρηματικά κεφάλαια για την εκπαίδευση των εργαζομένων 

τους, ανεξαρτήτως ιεραρχικής κλίμακας, ώστε να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στις 

απαιτήσεις των τμημάτων εργασίας όπου ανήκουν. Έτσι, συνεισφέρουν θετικά και στην 

αύξηση τόσο των χρηματοοικονομικών όσο και μη χρηματοοικονομικών επιδόσεων της 

επιχείρησης και κατ’ επέκταση της ανταγωνιστικότητάς της. Τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα που εφαρμόζουν οι υπό μελέτη εταιρείες, βασίζονται κυρίως στην εκμάθηση 

ξένων γλωσσών και ERPσυστημάτων. Τα στελέχη όπου κατέχουν θέσεις ευθύνης, όταν 

προκύπτει ανάγκη δέχονται και πιο εξειδικευμένη εκπαίδευση όπως ειδικά σεμινάρια, 

μεταπτυχιακά προγράμματα κ.α. 

Η φιλοσοφία του εσωτερικού μάρκετινγκ υιοθετείται από όλες τις συμμετέχουσες 

επιχειρήσεις, συμβάλλοντας στην προσπάθεια τους να ικανοποιήσουν είτε πρώτα τους 
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εσωτερικούς πελάτες και μετά τους εξωτερικούς, είτε και όλους ταυτοχρόνως. Έτσι, 

μεταδίδονται στους εργαζομένους οι επιχειρησιακές στρατηγικές, η οργανωσιακή 

κουλτούρα καθώς και οι σκοποί και στόχοι της εκάστοτε εταιρείας. Όλα τα παραπάνω 

οδηγούν αρχικά, στην αύξηση της δέσμευσης του εργατικού δυναμικού προς την 

επιχείρηση, καθώς και στην ενίσχυση της εργασιακής απόδοσης και κατ΄ επέκταση της 

εταιρικής. 

Μέσω της παρούσας έρευνας επιβεβαιώνεται η σπουδαιότητα του εσωτερικού 

μάρκετινγκ στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν στο νέο 

παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον επηρεάζοντας τις παρακάτω περιοχές:  

 Διοίκηση αλλαγής. 

 Δημιουργία εταιρικής εικόνας. 

 Ενίσχυση του ρόλου των εργαζομένων και της αφοσίωσής τους στην 

επιχείρηση. 

 Ικανοποίηση των εργαζομένων της. 

Οι συμμετέχοντες, πρόσθεσαν και μερικές ακόμη περιοχές όπου διαφαίνεται ο 

σημαντικός ρόλος του εσωτερικού μάρκετινγκ: 

 Δημιουργία αισθήματος ασφάλειας και σιγουριάς. Το εσωτερικό μάρκετινγκ 

προσπαθεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν 

σχετικά με το περιβάλλον εργασίας. Στόχος του είναι η δημιουργία ενός 

εργασιακού χώρου μέσα στον οποίο οι άνθρωποι να νιώθουν ασφάλεια και 

να παραμένουν συγκεντρωμένοι στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους.  

 Επίτευξη αποτελεσματικότερης επικοινωνίας μεταξύ των εργαζομένων 

διαφορετικών ιεραρχικών βαθμίδων. Η επέμβαση του εσωτερικού 

μάρκετινγκ στην περίπτωση όπου δημιουργηθούν προβλήματα επικοινωνίας 

μεταξύ των εργαζομένων, είναι ζωτικής σημασίας καθώς προσπαθεί να 

δημιουργήσει έναν δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών και εν 

συνεχεία, να εκπληρώσει τους στόχους της. 

Αξιοσημείωτο αποτελεί το γεγονός ότι καμία από τις συμμετέχουσες στην έρευνα 

επιχειρήσεις δεν εφαρμόζουν την μέθοδο Servqual, μέσω της οποία δίνεται η δυνατότητα 

σύγκρισης των προσδοκιών που έχουν οι εσωτερικοί πελάτες από τις υπηρεσίες που τους 

παρέχει η επιχείρηση. Επιλέγουν κυρίως, να εφαρμόζουν μεθόδους αξιολόγησης με την 
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χρήση ερωτηματολογίων ικανοποίησης. Το γεγονός αυτό, θα μπορούσαμε να το 

ερμηνεύσουμε ως άγνοια των υπό μελέτη επιχειρήσεων για την χρήση της παραπάνω 

μεθόδου ή ως δυσκολία στην εφαρμογή της. Επιπρόσθετα, ίσως οι Υπεύθυνοι των 

τμημάτων Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων να μην την θεωρούν ως μια αξιόπιστη μέθοδο, 

καθώς η αρχική εφαρμογή της ήταν για την σύγκριση των προσδοκιών των εξωτερικών 

πελατών από τις υπηρεσίες της επιχείρησης και όχι των εσωτερικών. 

Οι καλύτερες πρακτικές εσωτερικού μάρκετινγκ όπου εφαρμόζουν οι υπό μελέτη 

επιχειρήσεις, συμπίπτουν στο μεγαλύτερο μέρος τους με όσα ορίζονται στην βιβλιογραφία. 

Συγκεκριμένα: 

 Η συμμετοχή των ανώτερων στελεχών στις επιχειρησιακές λειτουργίες των 

χαμηλότερων ιεραρχικών βαθμίδων. 

 Βελτίωση της ενδοεπικοινωνίας και γενικότερα της οργανωσιακής δομής. 

 Χρήση των μεθόδων του εξωτερικού μάρκετινγκ στις ενδοεπιχειρησιακές 

λειτουργίες της επιχείρησης, καθώς και άμεση συνεργασία μεταξύ του 

τμήματος Μάρκετινγκ και του τμήματος Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων.  

 Συνεργασία του τμήματος Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων με τα υπόλοιπα 

τμήματα της επιχείρησης. 

 Εστίαση στην αφοσίωση των εργαζομένων στην εκπλήρωση αρχικά των 

ατομικών τους στόχων, στη συνέχεια των ομαδικών και τέλος των 

εταιρικών στρατηγικών στόχων. 

 Διάδοση στο εσωτερικό της επιχείρησης των σκοπός και στόχων της. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι (2) δύο από τις (5) πέντε εταιρείες όπου συμμετείχαν 

στην έρευνα, δεν γνώριζαν τους παράγοντες όπου επηρεάζουν την δομή του εσωτερικού 

μάρκετινγκ στην επιχείρησή τους. Ακόμη, (1) μία από τις (5) πέντε επιχειρήσεις δεν μας 

έδωσαν στοιχεία για τον τρόπο μέτρησης της ικανοποίησης όλων των παροχώνπου 

προσφέρονται στους εργαζομένους της. 

 

4.2 Περιορισμοί και περιθώρια σφάλματος 
 

Η έρευνα που υλοποιήθηκε υπόκειται σε κάποιους περιορισμούς. Οι 

σημαντικότεροι από αυτούς αναλύονται παρακάτω: 
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 Το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα δημιουργεί πρόβλημα 

όσον αφορά στην γενίκευση των αποτελεσμάτων, καθώς υπάρχει έλλειψη 

αντιπροσωπευτικότητας.  

 Τα αποτελέσματα της έρευνας δεν είναι τόσο αμερόληπτα και 

αντικειμενικά, λόγω του μικρού αριθμού του δείγματος που 

χρησιμοποιήθηκε. Επομένως, τα συμπεράσματα, δεν είναι δυνατόν να 

βρίσκουν εφαρμογή σε ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού. 

Βασιζόμενοι στο γεγονός ότι η έρευνα είναι εμπειρική, τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν δε μπορούν να αποτελέσουν συμπέρασμα από το οποίο θα προκύπτει από τη 

σχέση αιτίου-αιτιατού, αλλά μόνο επιβεβαίωση των ερωτημάτων που τέθηκαν.   

 

4.3 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 
 

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε έχει μελετήσει την σημασία και τον ρόλο του 

εσωτερικού μάρκετινγκ στις ελληνικές επιχειρήσεις όπου δραστηριοποιούνται διεθνώς και 

κατά πόσο η εφαρμογή του έχει αυξήσει την επιδόσεις τους, τόσο σε χρηματοοικονομικό 

όσο και σε μη χρηματοοικονομικό επίπεδο. Όλα τα παραπάνω πραγματοποιήθηκαν μέσω 

της ποιοτικής μεθόδου με την χρήση ημι-δομημένων ερωτηματολογίων και με 

συνεντεύξεις των αρμόδιων υπαλλήλων. 

Προκειμένου να επιβεβαιωθούν και να μπορέσουν τα συμπεράσματα να 

γενικευτούν, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια ποσοτική έρευνα στην οποία θα 

συμμετέχει ένα μεγάλο και αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού. Επιπρόσθετα, θα 

μπορούσαν να μελετηθούν και οι καλύτερες πρακτικές όπου εφαρμόζονται σε χώρες του 

εξωτερικού και στη συνέχεια να ακολουθήσει μια συγκριτική ανάλυση.  

Τέλος, θα μπορούσε να διεξαχθεί μια ακόμη έρευνα με την χρήση της ποιοτικής 

μεθόδου, στην οποία θα λάβει μέρος όλο το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό των 

επιχειρήσεων, ώστε να εντοπιστεί και στη συνέχεια να αναλυθεί και η άποψη των 

εργαζομένων για την αποτελεσματικότητα των πρακτικών εσωτερικού μάρκετινγκ που 

εφαρμόζονται.  
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Παράρτημα I 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ 

ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

Γενικά στοιχεία για την επιχείρηση: 

Επωνυμία Επιχείρησης: 

Κλάδος: 

 Έτος Ίδρυσης: 

Έδρα της επιχείρησης: 

Νομική μορφή: 

Αριθμός Εργαζομένων 

1. Μόνιμα............. 

2. Εποχικά............ 

Προσωπικά στοιχεία: 

Θέση του ερωτώμενου στην εταιρεία:  

 Φύλο : Άνδρας  Γυναίκα  

Μορφωτικό επίπεδο: Δημοτικό  Γυμνάσιο  Λύκειο  ΙΕΚ  ΤΕΙ  ΑΕΙ 

 Μεταπτυχιακό  Διδακτορικό  

 Χρόνια προϋπηρεσίας στην επιχείρηση:  

 

1. Η επιχείρηση σας έχει επεκτείνει της δραστηριότητες της σε διεθνές 

επίπεδο; Αν ναι, με ποιόν τρόπο; Αν όχι, γιατί; 

2. Υπάρχει στην επιχείρηση σας ξεχωριστό τμήμα Διοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων; Αν ναι, πότε δημιουργήθηκε και πώς πιστεύεται ότι συμβάλει στην ορθή 

λειτουργία της επιχείρησης; Αν όχι, γιατί; 
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3. Στην περίπτωση όπου η επιχείρηση σας δραστηριοποιείται σε διεθνές 

επίπεδο, έχετε παρατηρήσει μεταβολές στην διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού σας; 

Αν ναι, αναφέρεται τις αλλαγές που συνέβησαν. 

4. Ποιος είναι ο σκοπός της ύπαρξης τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

στην επιχείρησή σας; 

5. Πιστεύεται ότι υπάρχει σχέση  μεταξύ της Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων 

και της απόδοσης της επιχείρησης; Αν ναι, περιγράψτε τις μεθόδους που ακολουθούνται  

για την αύξηση της επιχειρησιακής απόδοσης. 

6. Η επιχείρησή σας, υιοθετεί την φιλοσοφία του εσωτερικού μάρκετινγκ; Αν 

ναι, πώς πιστεύεται ότι συμβάλει στην λειτουργία της; Αν όχι, γιατί; 

7. Πιστεύεται ότι το εσωτερικό μάρκετινγκ μπορεί επιφέρει συγκρούσεις 

μεταξύ του τμήματος μάρκετινγκ και του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού; Αν ναι, τι 

είδους συγκρούσεις προκύπτουν; Αν όχι, γιατί; 

8. Το εσωτερικό μάρκετινγκ πρέπει να προηγείται του εξωτερικού; 

Αιτιολογήστε την απάντηση σας. 

9. Πρέπει να αναπτύσσονται ισχυροί δεσμοί μεταξύ εργαζομένων και 

πελατών; Αιτιολογήστε την απάντηση σας. 

10. Οι τελευταίες έρευνες δείχνουν ότι <<Η εφαρμογή του εσωτερικού 

μάρκετινγκ ενισχύει θετικά τόσο τις χρηματοοικονομικές όσο και τις μη 

χρηματοοικονομικές επιδόσεις του οργανισμού>>. Τι ισχύει στην δική σας επιχείρηση; 

11. Οι πρακτικές του εσωτερικού μάρκετινγκ και η υλοποίηση των 

επιχειρησιακών στρατηγικών. Πιστεύεται ότι υπάρχει ή όχι συσχέτιση μεταξύ των δύο; 

Αιτιολογήστε την απάντηση σας. 

12. Ποιοι παράγοντες επιδρούν στην δομή του εσωτερικού μάρκετινγκ της 

επιχείρησης σας; 

13. Ποιες δραστηριότητες του εσωτερικού μάρκετινγκ εκτελεί η επιχείρησή 

σας; 

14. Η τεχνολογία έχει αναπτυχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Η ανάπτυξη 

αυτή, έχει επηρεάσει την επιχείρησή στον τρόπο διαχείρισης των εργαζομένων σας; 

15. Έρευνες δείχνουν ότι οι εταιρείες όπου έχουν ενσωματώσει το εσωτερικό 

μάρκετινγκ στις περισσότερες λειτουργίες της επιχείρησης έχουν επιτύχει 
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αποτελεσματικότερα τους στόχους του και διαθέτουν ένα ισχυρό ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα. Στην δική σας επιχείρηση έχετε παρατηρήσει κάτι αντίστοιχο; Αν ναι, 

περιγράψτε τον τρόπο με τον οποίο έχει συμβεί και ποια είναι τα βασικά πεδία στα οποία 

έχει επιδράσει η εφαρμογή του. 

16. Σύμφωνα με μελέτες τον τελευταίων ετών σχετικά με τη σπουδαιότητα του 

εσωτερικού μάρκετινγκ στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αναδύονται στο νέο 

παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, διαπιστώθηκε ότι μπορεί να επηρεάσει τις παρακάτω 

περιοχές της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων: 

 Διοίκηση αλλαγής 

 Δημιουργία εταιρικής εικόνας 

 Ενίσχυση του ρόλου των εργαζομένων 

 Ενίσχυση της αφοσίωσης των εργαζομένων στην επιχείρηση 

 Ικανοποίηση των εργαζομένων 

Στην δική σας επιχείρηση, με ποιον τρόπο επιδρά το εσωτερικό μάρκετινγκ στις 

παραπάνω περιοχές; Αιτιολογήστε την απάντηση σας. Αν υπάρχουν επιπλέον περιοχές της 

Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στις οποίες επιδρά το εσωτερικό μάρκετινγκ, παρακαλώ 

περιγράψτε τες. 

17. Στην επιχείρηση σας, το εσωτερικό μάρκετινγκ δίνει έμφαση κυρίως στους 

εργαζομένους της πρώτης γραμμής ή ακολουθείτε τις ίδιες μεθόδους σε όλους τους 

εργαζομένους ανεξαρτήτως ιεραρχικής κλίμακας;  

18. Με ποιόν τρόπο μετράτε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σας 

στο εσωτερικό της επιχείρησης; 

19. Ποιες πιστεύεται ότι είναι οι καλύτερες πρακτικές εσωτερικού μάρκετινγκ 

που εφαρμόζεται; Περιγράψτε τες. 
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Παράρτημα II 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
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