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Περίληψη 

 

Στόχος αυτής της διπλωματικής εργασίας, είναι η ανάδειξη της ουσιαστικής 

σημασίας που έχει η πελατοκεντρική φιλοσοφία σε ότι αφορά τους προμηθευτές 

των συστημάτων διαχείρισης πελατειακών σχέσεων. Μέσω αναλυτικών 

αναφορών, παρουσιάζεται το πώς η πολιτική/φιλοσοφία μιας εταιρείας η οποία 

είναι βασιζόμενη στους πελάτες και τις ανάγκες τους, να αποτελεί παράλληλα 

και έναν τρόπο άμεσης επίδρασης στην αντίληψη που έχουν οι ίδιοι οι 

υπάλληλοι των συστημάτων διαχείρισης πελατειακών σχέσεων μιας εταιρίας για 

τους προμηθευτές των ίδιων των συστημάτων που έχει η εταιρία που εργάζονται 

σε πολλούς τομείς και μεταβλητές όπως την ποιότητα του συστήματος, την 

εμπιστοσύνη ως τον προμηθευτή του συστήματος, την ικανοποίηση του 

προμηθευτή και την πελατοκεντρικότητα των ίδιων των συστημάτων 

διαχείρισης πελατειακών σχέσεων. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο, 

γίνεται εκτενής ανάλυση των συστημάτων διαχείρισης πελατειακών σχέσεων 

γνωστά και ως CRM. Έπειτα, στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύεται η έννοια της 

πελατοκεντρικής κουλτούρας ενός CRM συστήματος. Στη συνέχεια της 

εργασίας, το επόμενο κεφάλαιο, αφορά την εμπιστοσύνη που έχουν οι χρήστες 

των εταιριών ως προς το CRM σύστημα. Το τέταρτο κεφάλαιο, αναλύει την 

ικανοποίηση που νιώθουν οι χρήστες των CRM συστημάτων και το τελευταίο 

πέμπτο κεφάλαιο θεωρητικής προσέγγισης του θέματος έχει σχέση με την 

ποιότητα των CRM και το πως την αντιλαμβάνονται οι υπάλληλοι μιας 

εταιρείας. Το έκτο κεφάλαιο, περιέχει την έρευνα της εργασίας η οποία θα 

πραγματοποιηθεί μέσω ερωτηματολογίων σε ξενοδοχειακές μονάδες οι οποίες 

κάνουν χρήση CRM συστημάτων για την διατήρηση και διαχείριση του 

υπάρχοντος ή του μελλοντικού τους πελατολογίου. Τέλος, προβάλλονται οι 

ερευνητικές υποθέσεις, η μεθοδολογία της έρευνας, τα αποτελέσματα, τα 

συμπεράσματα και οι τελικές προτάσεις της εργασίας για μελλοντική έρευνα.  
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Abstract 

The present thesis, aims to highlight the importance of client-oriented culture in 

relation to the suppliers of customer relationship management systems. An analysis 

made of how a customer-oriented culture and a company that focuses on its 

customer’s needs are also a way of directly influencing the perception of a company’s 

own customer relationship management systems for the suppliers of the systems 

themselves that the company has in many sectors and variables such as in system 

quality, the trust of the system’s supplier, satisfaction for the system’s supplier and 

customer- oriented that the customer relationship management systems contains. The 

present thesis contains two (2) chapters, the theoretical approach of the subject and 

the research which is the practical part. More specifically, the first chapter will is an 

extensive analysis of customer relationship management systems (CRM). Then, in the 

second part, the concept of the customer-oriented culture of CRM is studied. The next 

chapter is related to the trust of the supplier of CRM by the user of the system. The 

fourth chapter analyzes the satisfaction that CRM users feel for the supplier and the 

fifth and the last part of the theoretical approach will be related to the quality of CRM 

and how the employees of a company that use CRM can perceive it. The sixth 

chapter, contains a research through questionnaires in hotels that use CRM for their 

clients. Finally, the conclusion and the final proposal for further research is 

highlighted as well as the research cases, the methodology, and the results will be 

analysed. 
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Εισαγωγή 

 
Τα τελευταία χρόνια, υφίσταται μια νέα τάση στον τομέα των επιχειρήσεων και 

κυρίως σε επιχειρήσεις με ευρωπαϊκά πρότυπα. Η τάση αυτή, έχει να κάνει πως οι 

επιχειρήσεις θέτουν όλο και περισσότερο ως στόχο όχι μόνο την ικανοποίηση του 

πελάτη αλλά και την διατήρηση του ως απόρροια του έντονου ανταγωνισμού (Ruben 

C, 2004) αλλά και την μεγιστοποίηση του κέρδους.  Η νέα αυτή τάση που 

ακολουθούν οι επιχειρήσεις προέρχεται από την ίδια την λανθασμένη πολιτική των 

επιχειρήσεων ως προς τον σκοπό τους αλλά και λόγω των διαφορετικών τεχνικών 

του marketing, οι οποίες έχουν έναν παρόμοιο κύριο σκοπό, την ενασχόληση με τους 

πελάτες. Η υιοθέτηση του μάρκετινγκ με έμφαση την  δημιουργία και την διατήρηση 

των σχέσεων με τους πελάτες ή αλλιώς το λεγόμενο σχεσιακό μάρκετινγκ 

(Relationship Marketing) στη διοίκηση πελατειακών σχέσεων (Sin et al, 2009), 

αφορά τις σχέσεις που αναπτύσσει μια επιχείρηση με τους πελάτες της ως 

πρωταρχικό στόχο, θέτοντας το κέρδος σε δεύτερο στόχο. Το μάρκετινγκ που 

βασίζεται στις σχέσεις και την διατήρηση των πελάτων βασίζεται σε μια νέα 

κουλτούρα την λεγόμενη πελατοκεντρική κουλτούρα. Στα πλαίσια αυτής της 

επερχόμενης εταιρικής κουλτούρας, οι νέες τεχνολογίες με την σειρά τους, έχουν 

αυτοματοποιήσει πολλές διαδικασίες σε ότι αφορά την διαχείριση του πελατολογίου 

των σύγχρονων εταιριών έτσι ώστε να χειρίζονται τους πελάτες τους όλο και 

περισσότερο βασιζόμενες στην πελατοκεντρικότητα και τις ανάγκες των νέων 

εποχών. Τα συστήματα αυτά, γνωστά και ως συστήματα διαχείρισης πελατών ή 

CRM (Client Relationship Management) δεν στοχεύουν μόνο στην μεγιστοποίηση 

των εσόδων και των κερδών της εταιρείας, αλλά στην αύξηση της ικανοποίησης των 

πελατών. Οι τεχνολογίες που υποστηρίζουν την “φιλοσοφία” των CRM 

συγκεντρώνουν και αποθηκεύουν δεδομένα για τους πελάτες, τους προμηθευτές, 

τους συνεργάτες και τις εσωτερικές διαδικασίες μιας επιχείρησης. Όπως υποστηρίζει 

ο Light τα συστήματα αυτά αναπτύχθηκαν λόγω της έντονης έμφασης στη 

διατήρηση σημαντικών πελατών. Αξίζει να αναφερθεί πως σύμφωνα με τον 

Christopher Bull, ο αριθμός της διαχείρισης σχέσεων με τους πελάτες, έχει αυξηθεί 

δραματικά τα τελευταία χρόνια (Christopher Bull, 2003). Η διατήρηση πελατειακών 

σχέσεων αποτελεί μια στρατηγική μάρκετινγκ η οποία συμβάλει στην ικανοποίηση 

του πελάτη παρέχοντας αρχικά αξία στον πελάτη και εκ των υστέρων στην 

http://www.emeraldinsight.com/author/Bull%2C+Christopher
http://www.emeraldinsight.com/author/Bull%2C+Christopher
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επιχείρηση (Bose et al., 2003). Επιπλέον, το CRM αποτελεί στρατηγικής φύσης 

επιχειρησιακής φιλοσοφία η οποία προσδίδει στην επιχείρηση ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα (Sin et al, 2004). Υφίσταται ένα ‘’ερευνητικό κενό’’ λόγω της μη 

σύνδεσης/συσχέτισης της πελατοκεντρικότητας με τις μεταβλητές που θα αναλυθούν 

στην παρούσα εργασία, και πιο συγκεκριμένα με αντίληψη της ποιότητας των 

συστημάτων CRM, την εμπιστοσύνη και την ικανοποίηση από τα συστήματα CRM. 

H παρούσα διπλωματική εργασία, έρχεται να επιλύσει αυτό το κενό, συσχετίζοντας 

την έννοια της πελατοκεντρικότητας με τις παραπάνω μεταβλητές, προβάλλοντας 

κατά πόσο επηρεάζονται οι μεταβλητές αυτές από πελατοκεντρικές τις επιχειρήσεις.  

Οι επιχειρήσεις στη σημερινή εποχή, μέσω των συστημάτων αυτών μπορούν να 

μειώσουν το συνολικό κόστος μάρκετινγκ και να αυξήσουν τα συνολικά ποσοστά 

απόκρισης των πελατών (V. Kumar, 2010).  

 

 

 

Κεφάλαιο 1:  Συστήματα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων, ορισμός, 

είδη και η χρηστικότητα τους 

 

 
1.1. Προέλευση των συστημάτων διαχείρισης πελατειακών σχέσεων 

 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1960, εμφανίστηκε η ανάγκη από τη μεριά των 

επιχειρήσεων να ελέγχουν τα αποθέματα των προϊόντων τους και να υπάρχει κάποια 

υποστήριξη των επιχειρησιακών τους αποθεμάτων. Εκείνη την εποχή, οι επιχειρήσεις 

έπρεπε να βασίζονται σε αυτόνομα συστήματα mainframe για την αυτοματοποίηση 

των πωλήσεων, αλλά η έκταση της τεχνολογίας επέτρεψε να κατηγοριοποιούν τους 

πελάτες σε υπολογιστικά φύλλα και τους καταλόγους. (Lakshman Jha, 2008) Για τους 

παραπάνω κυρίως λόγους εμφανίστηκαν τα συστήματα προγραμματισμού 

απαιτούμενων υλικών με την ονομασία MRP. Με την πάροδο των χρόνων, και λόγω 

της ανάγκης για την διαχείριση των ανθρώπινων πόρων ή την επερχόμενη ανάγκη για 

επίβλεψη των χρηματοοικονομικών θεμάτων μιας εταιρίας, τα συστήματα 

προγραμματισμού απαιτούμενων υλικών, εμπλουτίστηκαν με δυνατότητες και 

λειτουργίες και λόγω αυτών των εξελίξεων τους δόθηκε η ονομασία Enterprise 

Resource Planning ή ERP (Stefanou, Sarmaniotis, 2005).  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mainframe_computer
https://en.wikipedia.org/wiki/Spreadsheet
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Τα πλέον εξελιγμένα EPR είχαν ως κύριο σκοπό την αυτοματοποίηση του συνόλου 

των διαδικασιών μιας εταιρίας. Παρότι η αυτοματοποίηση όλων των διαδικασιών 

αποτελεί κάτι θετικό και εύχρηστο για ένα εταιρικό περιβάλλον, αποτελεί και 

παράλληλα κάτι εσωτερικό διότι η μετάδοση πληροφοριών αφορούσε μονάχα το 

εσωτερικό περιβάλλον και όχι τους πελάτες (Prasongsukarn, Kriengsin 2006) 

Για τον παραπάνω λόγο, τα συστήματα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων ή αλλιώς 

τα συστήματα CRM, κάνουν την εμφάνιση τους Μέχρι το 1986,Ο Pat Sullivan και 

ο Mike Muhney κυκλοφόρησαν ένα σύστημα αξιολόγησης πελατών που 

ονομάζεται ACT  το οποίο πρόσφερε για πρώτη φορά μια υπηρεσία διαχείρισης 

επαφών. Η τάση ακολουθήθηκε από πολυάριθμους προγραμματιστές που 

προσπαθούσαν να μεγιστοποιήσουν το δυναμικό των πελατών τους, και το κόστος 

από 15% έως 35%, συμπεριλαμβανομένου του Tom Siebel, ο οποίος το 1993 

σχεδίασε το πρώτο προϊόν CRM με ονομασία Siebel Systems (Shaw, Robert 1991).  

1.2. Ορισμός των CRM 
 
Οι σύγχρονες εταιρίες τα τελευταία χρόνια, προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν τα 

κέρδη τους επενδύοντας στις νέες τεχνολογίες. Οι τάση αυτή είναι ευρέως γνωστή 

εφόσον οι μέθοδοι των νέων αυτών τεχνολογιών, βοηθούν σε άμεσο βαθμό την 

αυτοματοποίηση των καθημερινών χρήσεων και υπηρεσιών μιας επιχείρησης με 

ευκολότερο τρόπο για τους υπαλλήλους. Η διατήρηση όμως του ήδη υπάρχοντος 

πελατολογίου, αποτελεί ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα και μια σημαντική ανάγκη για μια 

σύγχρονη εταιρία. Η ιδέα αυτή, προήλθε από το γεγονός ότι έχει γίνει πλέον 

αντιληπτό πως το κέρδος στον επιχειρείν απορρέει όχι μονάχα από την απόκτηση 

νέων πελατών, αλλά με την διατήρηση των ίδιων σε ένα μεγάλο εύρος χρόνου και 

μάλιστα μετά από επίμονη προσπάθεια, διότι οι ανάγκες των πελατών αλλάζουν και 

μεγιστοποιούνται.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Pat_Sullivan_(programmer)
https://en.wikipedia.org/wiki/Mike_Muhney
https://en.wikipedia.org/wiki/Act!_CRM
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Siebel
https://en.wikipedia.org/wiki/Siebel_Systems
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Σε ένα τέτοιο απαιτητικό περιβάλλον, έρχονται τα συστήματα διαχείρισης των 

πελατειακών σχέσεων σε μια εταιρία. Ένα σύστημα διαχείρισης πελατειακών 

σχέσεων (Customer Relationship  Management) ή αλλιώς σύστημα CRM, αποτελεί 

μια επιχειρηματική στρατηγική η οποία στοχεύει στην μεγιστοποίηση των εσόδων και 

των κερδών , και στην αύξηση της ικανοποίησης των πελατών. Μέσω των 

συστημάτων διαχείρισης πελατειακών σχέσεων, τα δεδομένα των πελατών, των 

συνεργατών και των προμηθευτών αποθηκεύονται με στόχο την βελτίωση της 

εσωτερικής και επικοινωνιακής ικανότητας των εταιρειών για να διατηρούν τους 

πελάτες τους με γνώμονα το χτίσιμο καλών σχέσεων και την κάλυψη αναγκών. 

Το Customer Relationship Management (CRM), είναι µια συνολική πελατοκεντρική 

προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισμό, την προσέλκυση και τη δημιουργία 

διαχρονικά πιστών πελατών μέσα από ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της 

διαπροσωπικής σχέσης µαζί τους. Πρόκειται για το συντονισμό µεταξύ όλων των 

λειτουργιών µμίας επιχείρησης που αφορούν τις σχέσεις µε τους πελάτες της και 

συμπεριλαμβάνουν διαδικασίες, ανθρώπινους, πληροφοριακούς και τεχνολογικούς 

πόρους.  

Ο όρος CRM προέρχεται από τα αρχικά Customer Relationship Management και 

αποτελεί την διαδικασία και την στρατηγική που ακολουθεί μια επιχείρηση για να 

αυξήσει τον αριθμό των πελατών της, να τον διατηρήσει και να αυξήσει το ποσοστό 

των κερδών της. Το CRM αποτελείται από ένα σύστημα κανόνων ή μια συλλογή από 

συστήματα και τεχνολογίες πληροφορικής που βοηθούν στην αυτοματοποίηση και 

την βελτίωση της διαχείρισης των πελατειακών σχέσεων της επιχείρησης. (Dyche, 

2001). Ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη του Alex Stein, πως ένα σύστημα 

διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) της εταιρείας είναι συχνά ένα κεντρικό 
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στοιχείο της λειτουργίας της διαχείρισης της γνώσης της επιχείρησης. Ενσωματώνει 

πληροφορίες από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές για να καθοδηγήσει τους 

διαχειριστές και το προσωπικό του χώρου στην ανάπτυξη και παρουσίαση της 

πρότασης αξίας της επιχείρησης. 

 

 

1.3 Τα είδη των συστημάτων CRM 

 

Η πολυπλοκότητα της εκάστοτε επιχείρησης, και η άποψη πως η εκάστοτε επιχείρηση 

λειτουργεί με μοναδικό και ξεχωριστό τρόπο και φιλοσοφία, έτσι ώστε να καλύψει τις 

ανάγκες των πελατών τους, οδήγησε τα συστήματα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων 

να εξελιχθούν και να αποκτήσουν την δυνατότητα να προσαρμόζονται στην 

φιλοσοφία της εκάστοτε εταιρίας (Buttle F. 2008). Βάση των λειτουργιών τους, τα 

CRM χωρίζονται σε τρία (3) λεγόμενα υποσυστήματα: 

             

 Το αναλυτικό σύστημα CRM 

 Το λειτουργικό σύστημα CRM 

 Το συνεργατικό σύστημα CRM     

 Στρατηγικό CRM 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

1.3.1 Το αναλυτικό σύστημα CRM 

 

Το αναλυτικό CRM, υποστηρίζει τις οργανωτικές λειτουργίες μιας επιχείρησης. 

Αφορά σε όλες τις λειτουργίες και τις διαδικασίες που δεν αναλύονται άμεσα με 

επαφή με τους πελάτες. Σε αντίθεση με τα άλλα είδη CRM που θα αναφερθούν 

παρακάτω, όπου η αυτοματοποίηση του μάρκετινγκ, των πωλήσεων και των 

υπηρεσιών γίνεται με άμεση αλληλεπίδραση με τους πελάτες προσδιορίζοντας τις 

ανάγκες του πελάτη, το αναλυτικό CRM σχεδιάζεται έτσι για να αναλύσει βαθιά τις 

πληροφορίες και τα δεδομένα του πελάτη και να αποκαλύψει το βασικό 

χαρακτηριστικό και τη πρόθεση συμπεριφοράς των πελατών.  

   

Για  τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των στόχων του, το αναλυτικό CRM αναλύει 

την συμπεριφορά των πελατών, έτσι ώστε να βοηθήσει ενδεχομένως και στην αλλαγή 

στρατηγικής μιας επιχείρησης και για την υποστήριξη των διοικητικών αποφάσεων 

όπως τις οικονομικές προβλέψεις και την ανάλυση αποδοτικότητας των πελατών 

(John Wiley, 1999) 

 

    Αποθηκεύει όλες τις ουσιαστικές πληροφορίες των πελατών από διάφορες 

πηγές και ενσωματώνει όλα αυτά τα δεδομένα που αποθηκεύτηκαν σε μια 

κεντρική βάση για να αποκτήσει η επιχείρηση μια γενική άποψη των 

χαρακτηριστικών του ήδη υπάρχοντος πελατολογίου. 

 

    Ανάπτυξη και ανάλυση του συνόλου των αναλυτικών μεθόδων για την 

κλιμάκωση και βελτιστοποίηση της σχέσης με τους πελάτες, και επίλυσης 

όλων των ζητημάτων για τις επιχειρήσεις. 
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    Ανάπτυξη των αποτελεσμάτων από τα αποθηκευμένα δεδομένα για να 

βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος και των διαδικασιών 

του CRM, για να βελτιωθεί η σχέση και η αλληλεπίδραση με τους πελάτες 

και ο πραγματικός  επιχειρηματικός σχεδιασμός με τους πελάτες. 

 

    Ενσωματώνει τις αξίες των πελατών με την στρατηγική επιχειρηματική 

διαχείριση της οργάνωσης και την αξία των ενδιαφερομένων πιθανών 

πελατών (Prachi Juneja, 2018) 

 

 

1.3.2 Το λειτουργικό σύστημα CRM 

 

Το λειτουργικό CRM επεξεργάζεται τις διεργασίες που έχουν άμεση επαφή με τον 

πελάτη και τα κέρδη της επιχείρησης. Τα αποτελέσματα της επαφής με τους πελάτες 

θα μεταβούν στους αρμόδιους υπαλλήλους. Το λειτουργικό αυτό είδος CRM 

περιλαμβάνει λειτουργικά συστήματα που υποστηρίζουν την αλληλεπίδραση με τον 

πελάτη με τις εταιρικές ενοποιημένες βάσεις δεδομένων που υποστηρίζουν τις  

διάφορες εφαρμογές του συστήματος. 

 

                             

Το λειτουργικό CRM υποστηρίζει σε μεγάλο βαθμό το μάρκετινγκ, τις πωλήσεις και 

τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης. Σημαντικό στοιχείο αυτού του είδους, είναι ότι 

παρέχει μια συνολική παρακολούθηση των απαιτήσεων του πελάτη. Οι υπάλληλοι 

που ασχολούνται με τις πωλήσεις και τις υπηρεσίες είναι σε θέση να γνωρίζουν με 

λεπτομέρειες του πόσο ορθή και ποιοτική είναι η επαφή του πελάτη με την 

επιχείρηση (Injazz J. Chen, 2003) 
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1.3.3 Το συνεργατικό σύστημα CRM 

 

Το συνεργατικό CRM, είναι αρμόδιο για την δημιουργία καναλιών επικοινωνίας 

όπως το e-mail, το fax ή το τηλέφωνο). Τις εφαρμογές αυτές, τις χρησιμοποιεί το 

προσωπικό της εταιρίας για να παρέχει καλύτερη εξυπηρέτηση προς τους πελάτες.  

    

Παρέχει επίσης ένα είδους  “πύλης” μέσω της οποία οι πελάτες έχουν πρόσβαση σε 

πληροφορίες που θα τους ενδιαφέρουν αλλά είναι παράλληλα εφικτό να 

πραγματοποιούν συναλλαγές με ηλεκτρονικό τρόπο (Jon Anton, Natalie L. Petouhoff, 

2001).  

 

1.3.4 Το συνεργατικό σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων 

 

Ένα στρατηγικό σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων επικεντρώνεται στην 

ανάπτυξη μιας πελατοκεντρικής επιχειρησιακής κουλτούρας. Αυτή η κουλτούρα 

βοηθάει τις επιχειρήσεις να κερδίζουν και να διατηρούν πελάτες δημιουργώντας 

σχέσεις αξίας καλύτερα από ότι οι ανταγωνιστές τους. Σε µία πελατοκεντρική 

κουλτούρα υπάρχουν πόροι οι οποίοι βοηθούν στο να δημιουργηθεί αξία 

παράλληλα µε συστήματα τα οποία προάγουν τη συμπεριφορά των εργαζομένων 

µμιας επιχείρησης ώστε να παρέχουν ικανοποίηση στον πελάτη, να συλλέγουν 

πληροφορίες για τον πελάτη οι οποίες µμοιράζονται και εφαρμόζονται μέσα στην 

επιχείρηση  (Injazz J. Chen, 2003) 
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1.4 Η φιλοσοφία των συστημάτων CRM 

 

Τα τελευταία χρόνια, πολλές επιχειρήσεις έχουν κατανοήσει ότι τα ποϊόντα ή οι 

υπηρεσίες τους ήταν τόσο σημαντικές για την άμεση εκπλήρωση των αναγκών του, 

έτσι ώστε οι πελάτες να επιστρέφουν παραμένοντας στο βασικό πελατολόγιο. 

Ωστόσο, προκειμένου να ανταγωνιστούν αποτελεσματικά τη σημερινή αγορά, οι 

επιχειρήσεις πρέπει να αλλάξουν τη στρατηγική τους για να επικεντρωθούν 

περισσότερο στους πελάτες και όχι στο επίκεντρο του προϊόντος.  

       

Η διαχείριση των πελατειακών σχέσεων, είναι ο καλύτερος τρόπος να ενσωματωθεί 

αυτή η προσέγγιση που απευθύνεται στους πελάτες (Stanley A. Brown, 1999).  

Η λεγόμενη ‘’διαχείριση πελατειακών σχέσεων’ περιγράφει μία επιχειρηματική 

στρατηγική σε επίπεδο επιχείρησης περιλαμβάνοντας τμήματα πελατειακών-

διεπαφών καθώς και άλλα τμήματα. Μετρώντας και αποτιμώντας πελατειακές 

σχέσεις είναι ζωτικής σημασίας για να υλοποιείται αυτή η στρατηγική (Shaw, Robert, 

1991). Η εξυπηρέτηση έρχεται σε πρώτο βαθμό, πολύ μετά το κέρδος και την επιτυχία 

μιας εταιρικής πορείας..  

   

Τα συστήματα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) δίνουν στην εταιρία τη 

επιλογή να δημιουργήσουν και να διαχειριστούν τις απαιτήσεις των πιθανών ή ήδη 

υπάρχων πελατών τους (Gartner, 2009). 
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 Ένα τέτοιο παράδειγμα λόγου χάρη, είναι ένα λογισμικό τηλεφωνικού κέντρου που 

υποστηρίζει την ανακατεύθυνση του πελάτη στο τμήμα που θα του προσφέρει την 

καλύτερη εξυπηρέτηση πάνω στο πρόβλημα τους (Kostelnick, 1998). 

Αναγνωρίζοντας τη χρησιμότητα ενός τέτοιου είδους εργαλείου εξυπηρέτησης που 

βοηθά στη προσέλκυση και διατήρησης της πελατειακής βάσης της επιχείρησης, οι 

οργανισμοί αυξάνουν τον ενδιαφέρον τους για χρησιμοποίηση της «τεχνολογίας» που 

θα τους βοηθήσει να καλυτερεύσουν της εμπειρίας της εξυπηρέτησης του 

στοχεύοντας ταυτόχρονα στην αύξηση της αποδοτικότητας και στην ελαχιστοποίηση 

του κόστους. Τα συστήματα αυτά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την 

αναγνώριση και επιβράβευση των τακτικών πελατών γεγονός που θα βοηθήσει 

αντίστοιχα και τους πελάτες να «θυμούνται» την εταιρεία σε μελλοντικές τους αγορές 

(Clara Shih, 2009). 

 

 

 

 
1.5  Οι λειτουργίες και οι στόχοι των CRM συστημάτων 

 

Ο πρωταρχική λειτουργία όλων των συστημάτων CRM είναι να συγχρονίσουν όλες 

τις σημαντικές περιοχές των αλληλεπιδράσεων των πελατών. Αυτό μπορεί να 

περιλαμβάνει:  

 

 Tην διαχείριση των επαφών και του πελατολογίου  

 

 Τον καθορισμό ραντεβού  

 

 Την παρακολούθηση των εκστρατειών μάρκετινγκ 

 

 Το χειρισμό και την εξυπηρέτηση των πελατών  
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Όλες οι παραπάνω λειτουργίες συγκεντρωτικά χωρίζονται, σε κάποιες κατηγορίες, 

και πιο συγκεκριμένα οι κατηγορίες αυτές αποτελούν και τους πιο κύριους στόχους 

των συστημάτων διαχείρισης πελατειακών σχέσεων, συνεπώς, αξίζει να αναφερθούν 

οι εξής παρακάτω:  

 

                 

 

 

 

 Στατιστικά στοιχεία και Αναφορές: Τα λογισμικά CRM χρησιμοποιούν εργαλεία 

όπως τα στατιστικά στοιχεία και τις αναφορές για να παρέχουν στις επιχειρήσεις μια 

σφαιρική εικόνα όλων των λειτουργιών της επιχείρησης. Μάλιστα ενσωματώνουν και 

πρότυπες λειτουργίες ώστε η επιχείρηση να μπορεί να τις χρησιμοποιήσει ώστε να 

λειτουργεί πιο αποτελεσματικά.  

 

 Παρακολούθηση εργασιών: Η παρακολούθηση των εργασιών αποτελεί 

αναπόφευκτο στόχο σε αυτού του είδους τα λογισμικά. Η διαχείριση των προθεσμιών 

αποτελεί βασικό παράγοντα στη σωστή λειτουργία μιας επιχείρησης. Τα λογισμικά 

CRM παρέχουν εργαλεία για τη διαχείριση σημαντικών ραντεβού και συναντήσεων, 

υπενθύμιση βασικών εργασιών και διαχείριση του χρόνου για την ολοκλήρωση 

εργασιών. Αρκετά λογισμικά μάλιστα συγχρονίζουν αυτά τα εργαλεία με κάποιο 

ημερολόγιο εργασιών και υπενθυμίσεων. Με αυτό τον τρόπο οι επιχειρήσεις 

υλοποιούν αποδοτικά όλα τα καθήκοντά τους, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι κάθε 

πελάτης παίρνει την προσοχή που του χρειάζεται και τίποτα δεν έχει ξεχαστεί.  

 



19 

 

 Διαχείριση Πωλήσεων: H παρακολούθηση των στοιχείων των πωλήσεων είναι ένας 

ακόμη παράγοντας που συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης. 

Επιπλέον μέσα από ένα τέτοιο λογισμικό είναι εφικτή η παρακολούθηση και 

αξιολόγηση των πωλητών μιας εταιρείας. Με το πέρασμα του χρόνου, το τμήμα 

πωλήσεων μιας επιχείρησης θα πρέπει να λειτουργεί σαν μια καλά «λαδωμένη» 

μηχανή, όπου οι πωλήσεις τείνουν να μεγιστοποιούνται.  

 

 Αυξημένη οργάνωση: Ένα λογισμικό CRM οφείλει να καθιστά απλή και αποδοτική 

τη διαδικασία διαχείρισης των πληροφοριών των πελατών, να κρατά δηλαδή τα 

στοιχεία των πελατών οργανωμένα και ανακτήσιμα. Η διατήρηση μιας λίστας 

επαφών, δίνει πρόσβαση σε ένα πλούτο σημαντικών πληροφοριών όπως το 

τηλέφωνο, το email και άλλα ποικίλα στοιχεία. Μέσα από τη λειτουργία της 

αναζήτησης παρέχεται μια επισκόπηση των σωστών πληροφοριών.  

 

 Αυξημένες ευκαιρίες πωλήσεων: Δεδομένου ότι οι πληροφορίες σχετικά με τους 

πελάτες συγκεντρώνονται, είναι ευκολά αντιληπτές οι προτιμήσεις του καθενός. Για 

παράδειγμα, την παρακολούθηση των προτύπων αγορών ενός συγκεκριμένου πελάτη 

θα καθιστούσε σαφές το τι τον ενδιαφέρει περισσότερο. Η εισαγωγή ενός νέου 

προϊόντος που είναι παρόμοιο με κάποιο άλλο, θα μπορούσατε να καταστεί ένα 

σημείο για επικοινωνία με αυτόν τον πελάτη και την ενημέρωσή του. Κατά συνέπεια, 

αυτό καθιστά δυνατή την αύξηση των πωλήσεων, χωρίς να χρειάζεται να 

διαφημίζουν συνεχώς σε νέους πελάτες. Αξιοποιώντας την υφιστάμενη πελατειακή 

βάση οι επιχειρήσεις μπορούν να επιτύχουν περισσότερες πωλήσεις διατηρώντας 

τους πελάτες ευχαριστημένους.  

 

 Προώθηση μέσω κοινωνικών δικτύων: Ένα ακόμη χαρακτηριστικό που παρέχουν 

τα λογισμικά αυτού του είδους είναι η δυνατότητα ενσωμάτωσης με κοινωνικά 

δίκτυα όπως Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube. Αυτό μπορεί να έχει σημαντικά 

πλεονεκτήματα, διότι επιτρέπει στις επιχειρήσεις να παρακολουθούν όλες τις πτυχές 

της εκστρατείας ενημέρωσης των κοινωνικών δικτύων. Για παράδειγμα, οι ιδιοκτήτες 

επιχειρήσεων μπορούν να προσδιορίσουν ποια δίκτυα έχουν ως αποτέλεσμα τη 

μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, πως αντιμετωπίζουν το εμπορικό σήμα τους και τη 

συνολική εμπειρία του πελάτη. Καθώς αναδύονται οι τάσεις, οι προσαρμογές 
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μπορούν να γίνουν έτσι ώστε να αξιοποιήσουν οι επιχειρήσεις στο έπακρο την 

ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας τους μέσω του διαδικτύου (Jayanthi Ranjan, 

2011) 

 

 

 

1.6  Οφέλη εξυπηρέτησης από τα CRM συστήματα 
 

 

Μέσω των παραπάνω λειτουργιών, δημιουργούνται κάποια θετικά οφέλη στον τομέα 

του επιχειρείν. Στις επιχειρήσεις που ο κύκλος εργασιών είναι μικρός και οι 

υπάλληλοι λίγοι σε αριθμό οι λειτουργίες του CRM μπορούν σε ένα βαθμό να 

ικανοποιούνται από τους υπαλλήλους. Στις μεγάλες εταιρείες και στους οργανισμούς 

αυτό θεωρείται ανέφικτο.  

 

Το CRM λογισμικό, έχει στρατηγική σημασία και παρέχει μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα καθώς αυξάνει ο αριθμός των πελατών (Summey, Thakur, 

2005).  
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Πιο συγκεκριμένα, τα συστήματα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων, παρέχουν τα 

εξής:  

 

 Είναι εφικτή η κοινή χρήση πληροφοριών σχετικά με πωλήσεις και 

παραγγελίες καθώς και επιπρόσθετες πληροφορίες υποστήριξης από 

διαφορετικούς υπαλλήλους.  

 

 Δίνεται η δυνατότητα στους υπαλλήλους γρήγορα να εκχωρούν, να 

διαχειρίζονται και να επιλύουν περιστατικά με αυτόματη δρομολόγηση, 

τοποθέτηση σε ουρά και κλιμάκωση αιτήσεων εξυπηρέτησης.  

 

 Οι αναφορές που παρέχονται από τα συστήματα CRM βοηθούν στον 

προσδιορισμό συνηθισμένων ζητημάτων υποστήριξης, στην αξιολόγηση των 

αναγκών των πελατών, στην παρακολούθηση των διαδικασιών και στη 

μέτρηση της απόδοσης της εξυπηρέτησης (Mark Xu, 2005). 
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Πιο αναφορικά, τα οφέλη των λογισμικών αυτών αφορούν κάποιες 

κατηγορίες. Τα βασικότερα πλεονεκτήματα της χρήσης του CRM είναι και τα 

βασικά χαρακτηριστικά λειτουργίας της σύγχρονης επιχείρησης που διαθέτει 

στρατηγική: (DotunAdebanjo,2003) 

 

 

 

 

 

 Γρήγορη διακίνηση της πληροφορίας  

 Ταχύτεροι κύκλοι πωλήσεων  

 Αυτοματοποίηση διαδικασιών  

 Ολοκληρωμένη πληροφόρηση εικόνας επιχείρησης  

 Ανάλυση εργασιών – δραστηριοτήτων  

  Εντοπισμός σημαντικότερων πελατών  

  Στοχευμένη εμπορική επικοινωνία  

 Περιορισμός απωλειών  

 Δημιουργία άψογης σχέσης με τους πελάτες  

  Ποιοτική παροχή υπηρεσίας  
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1.7 Τα συστήματα CRM ως προσέγγιση του μάρκετινγκ 

 

Βασική αρχή του μάρκετινγκ αποτελεί η προσέλκυση και η διατήρηση πελατών που 

αποφέρουν κέρδη στην επιχείρηση. Ο Phillip Kotler από το 1984 στο βιβλίο του 

“Marketing Essentials” αναφέρει ότι η φιλοσοφία του μάρκετινγκ ‘’θεωρεί σαν 

κλειδί, για την επίτευξη επιχειρηματικών αποτελεσμάτων, τον καθορισμό των 

αναγκών και επιθυμιών των αγορών-στόχων και την ικανοποίησή τους πιο 

αποτελεσματικά και αποδοτικά από τους ανταγωνιστές’’ (P. Kotler, 1984). Σύμφωνα 

λοιπόν µε την φιλοσοφία του μάρκετινγκ, ο καταναλωτής αποτελεί τον κύριο άξονα 

γύρω από την επιχείρηση. Η φιλοσοφία του συνίσταται στην ανεύρεση και 

εκπλήρωση των αναγκών του καταναλωτή, και εκφράζει την αποδοχή της κυριαρχίας 

του πελάτη από την επιχείρηση. Αυτός ο πελατoκεντρικός προσανατολισμός 

μετατοπίζει την επιχειρησιακή έμφαση από τις διαδικασίες στις ανάγκες των 

πελατών. Στον πυρήνα αυτού του προσανατολισμού υπάρχει η ανάγκη για 

μακροπρόθεσμες σχέσεις με τους πελάτες που στοχεύουν στη βελτίωση της 

εξυπηρέτησης πελατών και της ικανοποίησης τους. Μια επιχείρηση µε μάρκετινγκ με 

έμφαση σε ένα πελατοκεντρικό χαρακτήρα έχει τη δυνατότητα να µμεταχειρίζεται 

κάθε πελάτη ξεχωριστά και ανάλογα µε τις δικές του ανάγκες και ενδιαφέρεται όχι 

για τον υπολογισμό του κέρδους αλλά για τη δημιουργία αμοιβαίων σχέσεων. Το 

σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM), αποτελούν μια προσέγγιση 

σύγχρονου μάρκετινγκ που δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις, να προσελκύουν 

και να αυξάνουν την πιστότητα των σημαντικών πελατών τους, διαχειριζόμενες 

σωστά τη σχέση μαζί τους. CRM (Customer Relationship Management) είναι η 

συνολική διαδικασία απόκτησης, διατήρησης και αύξησης των πελατών.  Οι 

δεσμευμένοι πελάτες είναι κερδοφόροι σε έναν οργανισμό σε μακροπρόθεσμο 

χρονικό επίπεδο. Όταν τα έντυπα εμπλοκής πελατών, ικανοποιούνται οι προσδοκίες 

του πελάτη και ο πελάτης δημιουργεί μια δίκαιη αξία από τη σχέση του με τον 

οργανισμό. Από την οπτική γωνία του οργανισμού, αυτή η αξία αντανακλά την 

ισότητα των πελατών, αλλά από την πλευρά του πελάτη, αντιπροσωπεύει την αξία 

της σχέσης του πελάτη. Προκειμένου να διαχειριστεί επιτυχώς μια τέτοια σχέση, 

είναι απαραίτητο να υποστηρίξουμε διάφορες πληροφορίες πελατών όπως τον πελάτη 

και τις πληροφορίες του πελάτη. Ένα σύστημα πληροφοριών διαχείρισης πελατών, 
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παίζει το ρόλο της οριοθέτησης των ορίων που διαχειρίζεται και διανέμει 

πληροφορίες μεταξύ των πελατών.  

Όμως, σύμφωνα με τον Chung, το χάσμα μεταξύ της στρατηγικής μάρκετινγκ και της 

πληροφορικής αποτελεί ουσιαστικά ένα εμπόδιο (Chung‐ Hoon Park, 2003). 

 

 

Τα συστήματα CRM, αποτελούν μια νέα σχετικά προσέγγιση για την διαχείριση των 

πελατών. Είναι υπεύθυνα για την τεχνολογία, τις διαδικασίες και τις πηγές των 

πληροφοριών μιας επιχείρησης. Για τον λόγο αυτό, προσφέρουν σε αυτήν και στους 

εργαζομένους της τη δυνατότητα να κατέχουν ολοκληρωμένη γνώση για τον κάθε 

πελάτη τους.  
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Τα CRM, χωρίς να αντικαθιστούν το μάρκετινγκ, διευρύνουν και 

επαναπροσδιορίζουν τη φιλοσοφία του μάρκετινγκ, δίνοντας έμφαση στις σχέσεις με 

τους πελάτες. Σκοπός ενός CRM συστήματος είναι να διατηρεί και να επεκτείνει τις 

σχέσεις της επιχείρησης με τους πελάτες της, εστιάζοντας περισσότερο στους 

«καλούς» πελάτες. Τα διάφορα συστήματα CRM αξιοποιούν όσο το δυνατό 

περισσότερο την ροή των πληροφοριών που υπάρχει σε όλα τα σημεία 

αλληλεπίδρασης της επιχείρησης με τον καταναλωτή. Έτσι, αυτοματοποιούν τις 

διαδικασίες των τμημάτων μάρκετινγκ, πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών. 

Τελικά, επιτυγχάνεται ο απώτερος στόχος των συστημάτων αυτών, ο οποίος είναι η 

αποτελεσματική επικοινωνία με τον καταναλωτή (Abdul Alem Mohammed, Basri 

Rashid, 2012). Αρχικά, το μάρκετινγκ ξεκίνησε να λειτουργεί σε ένα εσωτερικό 

περιβάλλον εστιάζοντας στο ‘ΤΙ’ θα παράγει και στο συνολικό ποσοστό παραγωγής 

μιας επιχείρησης. Ο Roderick αναφέρει πώς στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον, 

το μάρκετινγκ λειτουργεί εξωστρεφώς, εστιάζει στο ‘ΠΩΣ’ θα παράγει ένα προϊόν ή 

μια υπηρεσία, αποτελώντας ένα σύνθετο αισθητήριο “εργαλείο”, επηρεάζοντας την 

αντίληψη των αγορών και των καταναλωτών (Roderick J.Brodie, 2007). Ένας απλός 

και ίσως γενικός ορισμός του μάρκετινγκ, είναι πως αποτελεί μια οργανωμένη 

επιχειρησιακή προσπάθεια να ικανοποιήσει τις ανάγκες αλλά και τις επιθυμίες των 

καταναλωτών. Προσπαθεί να αντιστοιχίσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παράγει 

με στόχο τον πελάτη που τα επιθυμεί ή ακόμα καλύτερα αφού κατανοήσει τις 

ανάγκες και τις επιθυμίες του, να κατασκευάσει τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες 

με τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες που ο πελάτης επιθυμεί, να τα καταστήσει 

διαθέσιμα μέσα από τα κανάλια διανομής στην τιμή που θα πρέπει αυτά να 

πωλούνται.  
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Η φιλοσοφία του Μάρκετινγκ είναι πλέον αναγκαία σε κάθε δραστηριότητά της 

επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις πιστεύουν ότι η αγορά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας 

πρέπει να είναι εμπειρία μοναδικά θετική και αξέχαστη για τον πελάτη, και 

προσπαθούν συνεχώς να υπερβούν τις προσδοκίες του και να του προσφέρουν. 

Σήμερα, το μάρκετινγκ αποτελεί ένα συνολικό σύστημα επιχειρησιακών 

δραστηριοτήτων σχεδιασμένο έτσι ώστε να προγραμματίζει, να τιμολογεί, να 

προβάλει και να διανέμει προϊόντα και υπηρεσίες που ικανοποιούν ανάγκες σε 

παρόντες και σε δυνητικούς πελάτες. Για τους παραπάνω λόγους, η αυτοματοποίηση 

των εταιρικών διαδικασιών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι και λειτουργία των 

συστημάτων διαχείρισης πελατειακών σχέσεων. 
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Κεφάλαιο 2:  Πελατοκεντρικότητα - μια επιχειρησιακή 

φιλοσοφία των συστημάτων διαχείρισης πελατειακών 

σχέσεων  
 

 

2.1 Η έννοια της πελατοκεντρικότητας φιλοσοφίας 

 

 
H εστίαση στον πελάτη, αποτελεί και τον κεντρικό πυρήνα της κουλτούρας κάθε 

επιχείρησης. Δεν αποτελεί κάτι νέο ή επερχόμενο, εφόσον και αποτελεί αντικείμενο 

συζήτησης τις τελευταίες 5 δεκαετίες. Η παραγωγή και το κέρδος, από την 

παλαιότερη ανάπτυξη των επιχειρήσεων, αφορούσε τον πρωταρχικό σκοπό μιας 

τυπικής εταιρείας. Το κέρδος πιο συγκεκριμένα, ήταν ένα τελικό αποτέλεσμα/στόχος 

δίχως εστίαση στον τρόπο με τον οποίο επήλθε σε μια εταιρία. H σύγχρονη εποχή 

απαιτεί σύμφωνα με τον Harmon να υπάρχει μια τάση στις αλλαγές και αυτό αποτελεί 

επιτυχία των managers. (P Harmon, 2010). Σταδιακά όμως, εμφανίζεται μια νέα τάση 

στο επιχειρείν, μια τάση η οποία αλλάζει τα υπάρχουσα στερεότυπα των κλασσικών 

επιχειρήσεων. Η τάση αυτή, ονομάζεται πελάτοκεντρικότητα. Ένας όρος της 

πελατοκεντρικής κουλούρας, είναι ένα σύνολο , πεποιθήσεων και κανόνων 

συμπεριφοράς μιας επιχείρησης. Η έμφαση της πελατοκεντρικότητας, έχει αρχίσει 

σταδιακά απο την δεκαετία του 1990 και μετά, να έρχεται όλο και περισσότερο στο 

προσκήνιο, εφόσον η επιχειρηματικότητα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της σχέσης 

που δημιουργείται με τον εκάστοτε πελάτη ώστε να είναι επιτυχημένη (Bernard J. 

Jaworski and Ajay K. Kohli, 1993). 
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Παρακάτω, προβάλλεται ένας πίνακας της ιστορικής αναδρομής του Μάρκετινγκ από 

το 1920 έως την σύγχρονη εποχή. 

 

 

 

 

Μέσω του παραπάνω πίνακα, γίνεται κατανοητό, πως η εστίαση στον πελάτη, η 

λεγόμενη πελατοκεντρικότητα, όχι μόνο αποτελούσε από το 1960 πρωταρχικό σκοπό 

της φιλοσοφίας του μάρκετινγκ, αλλά από την δεκαετία του 1990 μέχρι σήμερα, έχει 

διαμορφωθεί η τάση στην έμφαση στην μακροχρόνια σχέση με τον πελάτη, όχι απλώς 

στην παροδική ή οικονομική και ίσως προσωρινή πελατειακή σχέση. Αυτό, φέρνει 

στο προσκήνιο μια νέα τάση, το λεγόμενο σχεσιακό μαρκετινγκ ή relationship 

marketing, το οποίο εστιάζει σε κάτι που το 1920.  

 

Ο γνωστός καθηγητής KwakuAtuahene-Gima, αναφέρει πώς η πελατοκεντρικότητα, 

είναι μια εταιρική φιλοσοφία που επικεντρώνεται στην ανακάλυψη και ικανοποίηση 

των αναγκών και των επιθυμιών των πελατών μιας εταιρείας. Σε αντίθεση με 

παλαιότερες στρατηγικές του μάρκετινγκ οι οποίες επικεντρώνονταν στην καθιέρωση 

σημείων πώλησης για τα ήδη υπάρχοντα προϊόντα, η πελατοκεντρικότητα σε μια 

αγορά λειτουργεί αντίστροφα, προσπαθώντας να προσαρμόσει τα προϊόντα ώστε να 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών. Στην ουσία, η πελατοκεντρικότητα 

μπορεί να θεωρηθεί ως μια συντονισμένη εκστρατεία μάρκετινγκ μεταξύ μιας 

εταιρείας και των πελατών της (KwakuAtuahene-Gima, 1996). 
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Ίσως η σημαντικότερη από τις συνολικές συμβουλές από διάφορα ηγετικά στελέχη 

σύγχρονων επιχειρήσεων τα τελευταία 30 χρόνια αποτελεί η φράση: "Εστιάστε στους 

πελάτες σας!" Ο προσανατολισμός στον πελάτη είναι το κεντρικό στοιχείο του 

επιχειρηματικού προσανατολισμού. Η πελατοκεντρική φιλοσοφία μιας επιχείρησης 

πρέπει να βασίζεται στην άριστη υποστήριξη, την καθοδήγηση, την παρακίνηση και 

την του παροχή κατάλληλου εξοπλισμού και οργάνωσης εκ μέρους των ατόμων που 

την τροφοδοτούν δηλαδή της διοίκησης. Πελατοκεντρική φιλοσοφία σημαίνει 

πραγματική εξυπηρέτηση με στόχο τον ενθουσιασμό του πελάτη. Τη δέσμευση των 

συνεργατών αυτών στην πελατοκεντρική νοοτροπία θα έχει εμφυσήσει η ηγεσία με 

το ενδιαφέρον και την ιδιαίτερη φροντίδα της για τα άτομα αυτά. Η φροντίδα θα έχει 

δύο (2) αποτελέσματα:  

 Να κερδίσει το ενδιαφέρον τους για να θέλουν να είναι άριστοι στην 

προσπάθειά τους για εξυπηρέτηση του πελάτη  

 Να βελτιώνουν διαρκώς τις ικανότητές τους και να μπορούν να είναι άριστοι. 

Η σημασία του προσανατολισμού προς την αγορά, οι συνέπειες της απόδοσης της 

προσφοράς στην αγορά και οι διαδικασίες για την επίτευξη της πελατοκεντρικότητας 

αποτέλεσαν αντικείμενο πολλών συζητήσεων και ερευνών τα τελευταία 20 χρόνια.  
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Στην ουσία, οι επιχειρήσεις που θεωρούνται πελατοκεντρικές, παράγουν πληροφορίες 

σχετικά με τους πελάτες τους, τους ανταγωνιστές τους και άλλους βασικούς 

παράγοντες επηρεασμού. αυτή η γνώση μοιράζεται σε πολλά επίπεδα σε μια εταιρεία. 

Ποικίλες επιχειρήσεις, έχουν αποδείξει ότι μέσω της πελατοκεντρικότητας γνωρίζουν 

κορυφαία επιτυχία σε νέα προϊόντα, έχουν αύξηση των πωλήσεων τους και 

παράλληλα κερδοφορία. Το να είναι προσανατολισμένη στους πελάτες της, μια 

επιχείρηση, δεν είναι κάτι εφικτά εύκολο. Σε ακραίες περιπτώσεις, απαιτεί ένα 

συνολικό οργανωτικό μετασχηματισμό που απαιτεί δέσμευση κορυφαίας διοίκησης, 

οργανωτική αναδιάρθρωση και νέα πληροφοριακά συστήματα (Jakki Mohr,2010). 

 

 

2.2 Η στρατηγική της έμφασης στον πελάτη 

Τα τελευταία χρόνια, οι πελάτες, η έμφαση σε αυτούς, η διατήρηση του και η 

φροντίδα του αποτελεί μέλημα υψίστης σημασίας  και ίσως αποτελεί το κυριότερο 

ζητούμενο για μια σύγχρονη επιχείρηση. Ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών, ο πελάτης δεν θέλει να προμηθευτεί κανένα προϊόν, αλλά αγοράζει την 

λεγόμενη υπηρεσία, ελπίζοντας στην ικανοποίηση κάποιας ανάγκης του μέσω της 

επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης με την επιχείρηση. Η πραγματική αξία 

δημιουργείται στην πρώτη γραμμή. Ο πελάτης για να ικανοποιηθεί χρειάζεται να 

εξυπηρετηθεί και όχι απλά να λάβει την υπηρεσία και αυτό είναι μια τεράστια 



31 

 

διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις δύο μεταβλητές. Η ολοκλήρωση και η επίτευξη των 

μακροχρόνιων στόχων μιας επιχείρησης, απαιτεί και ταυτόχρονα τη δημιουργία μιας 

ολοκληρωμένης στρατηγικής CRM, η οποία θα έχει ως πυρήνα την πελατοκεντρική 

φιλοσοφία. Η συνολική επιχειρησιακή στρατηγική, πρέπει να έχει άμεση σχέση με 

την πελατοκεντρικότητή στρατηγική. Η στρατηγική της έμφασης στον πελάτη, 

δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εικόνα του πελάτη στην οποία θα έχουν πρόσβαση 

όλα τα τμήματα της επιχείρησης. (Greenberg, 2004). Αναφορικά θα άξιζε να ειπωθεί 

πώς υπηρεσία είναι οτιδήποτε διαθέτει η επιχείρηση προς τους πελάτες της 

ενώ εξυπηρέτηση είναι η επιτυχημένη ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη σχετικά 

με τις υπηρεσίες αυτές (Stanley F. Slater  John C. Narver, 1999). 

                              

Για να καταφέρει μια επιχείρηση να αποκτήσει μια αποτελεσματική πελατοκεντρική 

στρατηγική, θα πρέπει να παρέχει: 

 Επαρκής ενημέρωση των συνεργατών και ενθάρρυνση να κοιτάζουν προς το 

μέλλον και τι πρέπει τώρα να γίνει και όχι στο παρελθόν. 

 

 Δημιουργία κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης βασιζόμενο τις αντικειμενικές 

αξιολογήσεις για τυχόν βελτίωση ατόμων και αποτελεσμάτων. 

 

 

 Υπαλληλική υπευθυνότητα προς τη διοίκηση αλλά και παράλληλα της 

διοίκησης ως προς τους εργαζόμενους  
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 Διάχυση της υπευθυνότητας και της δέσμευσης σε  όλη την ιεραρχία. 

 

 

2.3 Τα βήματα προς την πελατοκεντρικότητα 

 

Σύμφωνα με τον Hitesh Bhasin, υπάρχουν τέσσερα (4) βήματα για να επιτύχει μια 

επιχείρηση την ορθότερη πελατοκεντρική στρατηγική. Αξίζει να αναφερθούν:      

               

 

Βήμα 1 – Ανάπτυξη σχεδίασης των προϊόντων και των υπηρεσιών 

Η ανάπτυξη του προϊόντος πρέπει να γίνει με γνώμονα τον τελικό χρήστη. Δεν μπορεί 

να αναπτυχθεί με βάση την ικανότητα της εταιρείας. Εάν η επιχείρηση δεν κατέστει 

δυνατόν να το επιτύχει αυτό, θα πρέπει να αυξήσει τους πόρους της. Η ανάπτυξη θα 

πρέπει να δώσει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη. 

 

Βήμα 2 -  Βιομηχανοποίηση μέσω προτύπων 

Υπάρχουν πολλά πρότυπα ISO στην αγορά τα οποία απονέμονται σε επιχειρήσεις 

μόνο όταν  λειτουργούν με σωστές κατασκευαστικές πρακτικές. Αυτά τα πρότυπα θα 

πρέπει να ακολουθούνται από όλες τις εταιρείες που επιθυμούν να επιτύχουν ορθό 

προσανατολισμό στον πελάτη. Αυτό εξασφαλίζει στον πελάτη την αντίληψη μιας 

ποιοτικότερης επιχείρησης. 

 

 

 

https://www.marketing91.com/author/admin/
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Βήμα 3 - Μάρκετινγκ των σχέσεων 

Το σωστό μάρκετινγκ προς τον πελάτη ξεκινά με την κατάτμηση των πελατών, τη 

στόχευσή τους και στη συνέχεια την εκτέλεση προωθητικών ενεργειών, ώστε να 

υπάρχει κορυφαία ενημέρωση. Πολλοί διαφορετικοί τύποι διαφημίσεων 

χρησιμοποιούνται για την δημιουργία της εμπιστοσύνης στο μυαλό των καταναλωτών 

ότι το προϊόν έχει κατασκευαστεί ορθά για τους ίδιους και τις ανάγκες τους. 

 

Βήμα 4 - Παράδοση 

Το εμπορικό σήμα αποτελεί μια στρατηγική με έμφαση στον πελάτη γιατί ο πελάτης 

αναμένει πράγματα από ένα ισχυρό brand name. Συνεπώς, το εμπορικό σήμα μιας 

επιχείρησης θα πρέπει να υποσχεθεί τι μπορεί να παραδώσει στον τελικό χρήστη. Οι 

περισσότερο ικανοποιημένοι πελάτες είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι έχουν λάβει την 

ανάλογη αξία για τα χρήματά που έδωσαν και έλαβαν προϊόντα πέραν των 

προσδοκιών τους. 

 

 

2.4 Οι παράγοντες επηρεασμού της πελατοκεντρικής συμπεριφοράς των 

υπαλλήλων 

 

Όταν οι σύγχρονες επιχειρήσεις, σύμφωνα με την  Panisa Mechinda, εμφανίζουν 

πελατοκεντρικές συμπεριφορές στον τρόπο διαχείρισης των στρατηγικών τους στον 

τομέα του μάρκετινγκ αλλά και την προώθηση των υπηρεσιών τους στους 

υπάρχοντες πελάτες τους, θα πρέπει αρχικά να προσλάβουν άτομα με υψηλά επίπεδα 

συνείδησης, άτομα ευχάριστα και ευδιάθετα με εξωστρέφεια και συναισθηματική 

σταθερότητα.  
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Σε δεύτερο επίπεδο, η επιχείρηση, θα πρέπει να δημιουργήσει ένα κλίμα 

εξυπηρέτησης που υποστηρίζει, ενθαρρύνει και ωθεί τους υπαλλήλους της να 

εξυπηρετούν αποτελεσματικότερα τους πελάτες της. Αυτό το κλίμα εξυπηρέτησης, 

περιλαμβάνει εμπνευσμένο ηγετικό κλίμα στην γενικότερη διοίκηση της εταιρείας, 

παρέχοντας τα καταλληλότερα εργαλεία διαχείρισης πελατειακών σχέσεων, την πιο 

σύγχρονη τεχνολογία αλλά και εκπαίδευση από ανώτερα στελέχη σε μια πραγματικά 

κεντρική οργάνωση πελατών. Τέλος, όταν η επιχείρηση επιτυγχάνει να δημιουργήσει 

την μέγιστη καλύτερη ικανοποίηση μεταξύ των εργαζομένων, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι 

τείνουν να προσφέρουν καλύτερες πελατοκεντρικές τακτικές. Η διοίκηση, παίζει 

τεράστιο ρόλο στην απόκτηση μιας πελατοκεντρικής κουλτούρας, εφόσον είναι αυτή 

που δημιουργεί αξίες και πεποιθήσεις σε ένα εργασιακό περιβάλλον όπως για 

παράδειγμα σε ένα τμήμα πωλήσεων. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός πώς οι 

πελατοκεντρικές επιχειρήσεις συνδέουν την φιλοσοφία αυτή της επικέντρωσης στον 

πελάτη με το γενικότερο επιχειρηματικό της μοντέλο και τους στόχους που έχει θέσει 

ως ηγεσία. Έτσι η πελατοκεντρική φιλοσοφία που είναι απώτερος στόχος μπορεί να 

επιτευχθεί μόνο από υπαλλήλους δεσμευμένους και ικανούς στην εξυπηρέτηση 

(Panisa Mechinda, 2008). 
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2.5 Τα πλεονεκτήματα της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας  

Για να επιτύχει η πελατοκεντρική στρατηγική, θα πρέπει η κουλτούρα της 

επιχείρησης, οι δομές και οι λειτουργίες της να αλλάξουν ώστε να ικανοποιούνται οι 

ανάγκες των πελατών της. Μια επιχείρηση, πρέπει να αποκτήσει συστήματα 

διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) τα οποία θα λειτουργεί σε καθημερινή 

βάση με τους πελάτες της και υπαλλήλους ικανούς με τις κατάλληλες δεξιότητες για 

τη συλλογή και αξιοποίηση σημαντικών πληροφοριών σχετικά με τους πελάτες της.  

             

 

 

Με τις πληροφορίες αυτές διαχωρίζονται οι πελάτες που έχουν αξία και γίνονται 

στοχευμένες ενέργειες, προτάσεις και προσφορές προσαρμοσμένες στις επιθυμίες, 

στις ανάγκες και στις συνήθειες τους. Επίσης σημαντικό είναι ότι η επιχείρηση πρέπει 

να ανασχεδιάσει την οργάνωση της για να είναι πιο ευέλικτη και να προσαρμόζεται 

πιο εύκολα στις ανάγκες των σημαντικών πελατών. Οι επιχειρήσεις αποκτούν κάποια 

βασικά πλεονεκτήματα από την κατοχή μιας πελατοκεντρικής φιλοσοφίας, τα οποία 

είναι: 
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Σχεδιασμός Πωλήσεων 

Η πελατοκεντρική στρατηγική μπορεί να επιφέρει μακροπρόθεσμα μεγάλα κέρδη 

καθώς η επιχείρηση βελτιώνει τη στρατηγική των πωλήσεων σε τρείς τομείς: 

 

Απόκτηση Νέων Πελατών  

Η επιχείρηση κατανοεί σε πραγματικά νούμερα το κόστος απόκτησης και την αξία 

κάθε νέου πελάτη και απευθύνεται σε αυτούς τους πελάτες που μακροχρόνια θα 

επιφέρουν τα μεγαλύτερα κέρδη. 

Διατήρηση Πελατών 

Μελετώντας και γνωρίζοντας ποιοι ακριβώς πελάτες επιφέρουν πραγματικά κέρδη, η 

επιχείρηση επικεντρώνεται στη διατήρηση μακρόχρονης σχέσης μαζί τους και 

μάλιστα με χαμηλότερο κόστος. 

Ανάπτυξη Πωλήσεων 

Γνωρίζοντας τις συνήθειες των πελατών της, η επιχείρηση επιδιώκει να αυξήσει τη 

συχνότητα με την οποία αγοράζουν κάποιο προϊόν, να πουλήσει συμπληρωματικά 

προϊόντα καθώς και προϊόντα με μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους. 
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Με την πελατοκεντρική στρατηγική εξασφαλίζονται μακροχρόνιες σχέσεις με τους 

κατάλληλους πελάτες. Με τους πελάτες που αγοράζουν συχνότερα και ξοδεύουν 

περισσότερα. Με τους πελάτες που διαδίδουν τον ενθουσιασμό τους και είναι πολύ 

πιθανό να φέρουν νέους πελάτες. Αυτοί οι πελάτες έχουν πραγματικά αξία (Kwaku 

Appiah‐ Adu, 1998). 

 

 

 

2.6 Μάρκετινγκ σχέσεων, το αποτέλεσμα της πελατοκεντρικότητας 

 

Η πελατοκεντρική προσέγγιση είναι πρώτα τρόπος σκέψης και μετά διαδικασίες και 

εργαλεία. Καθώς οι οργανισμοί που θέτουν στο επίκεντρο τους πελάτες 

καταλαμβάνουν ολοένα και περισσότερο την παγκόσμια επιχειρηματική αγορά, η 

έννοια της πελατοκεντρικότητας εξελίσσεται. Η εξέλιξη οδηγεί περισσότερο σε μια 

σε ρεαλιστική, έξυπνη και σε βάθος κατανόηση της συμπεριφοράς των πελατών παρά 

στην ανάπτυξη δεύτερης, τρίτης ή τέταρτης γενιάς εργαλείων. Μέσω της ιδέας αυτής 

εμφανίζεται το λεγόμενο σχεσιακό µάρκετινγκ, το οποίο ασχολείται κυρίως µε 

διατήρηση και ενίσχυση της πιστότητας των πελατών µιας επιχείρησης. Η σύγχρονη 

διαχείριση των πελατειακών σχέσεων έχει ως αντικειµενικό σκοπό την αναγνώριση 

των πιο δυνητικά κερδοφόρων πελατών και την ενδυνάµωση της προσήλωσής τους 

στη µάρκα ή την επιχείρηση. Το λιανικό εµπόριο αποτελεί µέχρι σήµερα ένα από 

τους σημαντικότερους χώρους για τον σχεδιασμό και υλοποίηση τέτοιων σχηµάτων 

διατήρησης και αύξησης πιστότητας. Ο όρος “σχεσιακό μάρκετινγκ” ειπώθηκε το 
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1989 από τον L.Berry. Ο ουσιαστικότερος και πιο πρωταρχικός σκοπός του 

μάρκετινγκ σχέσεων είναι η ανάπτυξη αλλά και η διατήρηση μιας βάσης 

αφοσιωμένων πελατών οι οποίοι θα συμβάλλουν θετικά στο κέρδος της επιχείρησης 

(Hubert Gatignon, 1997). 

 

 

 

 

Αρχικά ως βασική προϋπόθεση της εφαρμογής του μάρκετιγκ σχέσεων είναι η 

δημιουργία σχέσης με τον πελάτη. Έπειτα αναφέρθηκε στη σχέση με τον εν λόγω 

πελάτη και την ανάπτυξη της. Τέλος, υποστήριξε ότι η φιλοσοφία αυτή του 

μάρκετινγκ πρέπει να προωθείται κατάλληλα και από τους εσωτερικούς παράγοντες 

της επιχείρησης ώστε να παρέχεται η υπηρεσία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο (Sheth 

and Parvatiyar, 2000). Το μάρκετινγκ σχέσεων αποτελεί ίσως την αφετηρία, τη 

διατήρηση αλλά και την εξέλιξη των σχέσεων της επιχείρησης με τον πελάτη ώστε να 

απορρέει κέρδος και για τις δυο πλευρές (Sheth and Parvatiyar, 2000). Μια από τις 

επόμενες αναφορές στο relationship marketing το περιγράφει ως μια από τις βασικές 

ανάγκες του ανθρώπου, αυτή του να νιώθει ξεχωριστός και σημαντικός (Jackson, 

1985). Επίσης αναφέρεται σαν τη δημιουργία αλλά και εξέλιξη μακροχρόνιων 

σχέσεων με συγκεκριμένους πελάτες (Payne, Clark and Peck , 13 1995). Η αρχή του 

μάρκετινγκ σχέσεων είναι πως όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός ικανοποίησης του 

πελάτη από την σχέση του με την επιχείρηση, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να 

μείνει αφοσιωμένος σε αυτή (Payne et al, 1995). 
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Κεφάλαιο 3:   O ρόλος της εμπιστοσύνης στα συστήματα 

διαχείρισης πελατειακών σχέσεων 

 

3.1 H έννοια της εμπιστοσύνης 

 

Έχουν διεξαχθεί πολλές έρευνες και μελέτες περί της σημασίας της εμπιστοσύνης 

στην ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ ενός αγοραστή και ενός πωλητή (Anderson & Narus, 

1990). Η εμπιστοσύνη είναι πολυδιάστατη όπως ανέφερε ο Rousseau (Rousseau et 

al,1998). Δεν είναι λίγες και οι μελέτες που έχουν ως σκοπό να προσδιορίσουν την 

σημασία της εμπιστοσύνης στην ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ ενός αγοραστή και ενός 

πωλητή (Anderson & Narus, 1990).  

              

Η εμπιστοσύνη, σημαίνει αρχικά να παίρνεις το λόγο του άλλου ως δικό σου ζήτημα 

ή πρόβλημα (Bradach & Eccles, 1989). Γενικότερα, η εμπιστοσύνη θεωρήθηκε ότι 

παράγεται κυρίως από ισχυρές σχέσεις, ιδιαιτέρως από εκείνους με υψηλή οικειότητα 

και συναισθηματική υποστήριξη, παρά από μια απλή σχέση μεταξύ επιχειρήσεων, η 

οποία σύμφωνα με τον Uzzi αποτελεί μια αδύναμη σχέση (Uzzi, 1996). Η 

εμπιστοσύνη είναι μια σημαντική κατασκευή γιατί είναι το βασικό στοιχείο για τη 

διατήρηση και την ενίσχυση των μακροπρόθεσμων σχέσεων. Η μελέτη των σχέσεων 

μπορεί να δώσει καλύτερη κατανόηση για τους πόρους που συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη και την διατήρηση της εμπιστοσύνης ανάμεσα σε πελάτη και υπάλληλο. Ο 

Granovetter, διακρίνει δύο είδη πόρων την πληροφόρηση και την επιρροή. Οι 

αδύναμοι δεσμοί είναι χρήσιμοι για τη διάδοση πληροφοριών, ενώ οι ισχυροί δεσμοί 

πρέπει να είναι πιο επωφελείς (Granovetter, 1997).  
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Η εμπιστοσύνη είναι σημαντική διότι αποτελεί το κεντρικό στοιχείο της διατήρησης 

και της ενίσχυσης των υφιστάμενων εταιρικών σχέσεων. Είναι το βασικό ζήτημα στη 

διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες. Ενθαρρύνουν τις συνδέσεις μεταξύ των 

ανθρώπων αλλά και μεταξύ του πελάτη και του υπαλλήλου. Παρότι η έννοια της 

εμπιστοσύνης έχει επαναληφθεί σε πολλές μελέτες, οι συνέπειες μεταξύ δεσμών 

σχέσεων και εμπιστοσύνης δεν έχουν εξεταστεί σε βάθος.  Τα συστήματα διαχείρισης 

πελατειακών σχέσεων (CRM), έχουν δύο βασικούς πυλώνες στον τομέα της 

εμπιστοσύνης. Ο πρώτος αφορά τις επιπτώσεις της εμπιστοσύνης στη σχεσιακή 

προσέγγιση του πελάτη και του υπαλλήλου και ο δεύτερος στην εστίαση της 

διερεύνησης της ίδιας της έννοιας της εμπιστοσύνης. 

 

3.2 Ο ρόλος της εμπιστοσύνης στις επιχειρήσεις  

 

Μια επιχείρηση, συνήθως συσχετίζεται με πολλούς κινδύνους, αλλά υφίσταται τα 

τελευταία χρόνια μια τακτική ή αλλιώς ένας επιχειρηματικός  τρόπος έτσι ώστε να 

ελαχιστοποιηθεί η ανάληψη κινδύνων, διατηρώντας παράλληλα την ευημερία σε 

εταιρικό επίπεδο. Ο τρόπος αυτός, είναι η εμπιστοσύνη η οποία παρέχει θετικά 

στοιχεία. Οι πελάτες, πρέπει να εμπιστεύονται την επιχείρηση και οι επιχειρήσεις 

οφείλουν να διαχειρίζονται και να εμπιστεύονται τους πελάτες. Σε αυτό το ενδιάμεσο 
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σημείο, τα συστήματα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων, αποτελούν έναν σύγχρονο 

και σημαντικό μεσολαβητή.  

 

Για παράδειγμα, όταν ο διαχειριστής μιας εταιρίας θα παρακολουθήσει ένα σεμινάριο 

στο οποίο αποτελεί χορηγός ως εταιρεία, θα συναντήσει υποψήφιους πελάτες όλων 

των ειδών και χαρακτηριστικών. Δεν θα είναι εφικτό να ενημερώσει τους 

υπαλλήλους του για το τι ίσως θέλει και τι είδους είναι ο καθένας από τους 

υποψήφιους πελάτες διότι δεν έχει την εικόνα όλων αυτών. Σε ελληνικό επίπεδο, οι 

εταιρίες έχουν καταγεγραμμένα τα στοιχεία και τα τυχόν προβλήματα του πελάτη 

μέσω των συστημάτων CRM, συνεπώς σε μελλοντική εξυπηρέτηση γνωρίζουν εκ 

των προτέρων το θέμα προσδίδοντας εμπιστοσύνη.  Όλοι οι πελάτες δεν είναι 

ίδιοι. Οι μακροχρόνιοι και παλιοί πελάτες με τους οποίους μια εταιρεία έχει 

πραγματοποιήσει και ολοκληρώσει με επιτυχία συναλλαγές και πωλήσεις στο 

παρελθόν, αισθάνονται περισσότερη εμπιστοσύνη με την εταιρεία και τις υπηρεσίες 

που προσφέρει, αλλά και με την φιλοσοφία της. Σχετικά με τους νέους υποψήφιους 

πελάτες, η εταιρεία πρέπει να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά τους και τα ποσοστά 

γρήγορης ή ψυχρής ανταπόκρισης που έχουν ως πελάτες στα προϊόντα ή τις 

υπηρεσίες μιας εταιρείας (Educ Health Promot, 2017). Επίσης, νέοι πελάτες με τα 

ποσοστά γρήγορης ανταπόκρισης, έχουν προτεραιότητα έναντι των ψυχρών λόγω της 

κερδοφορίας, και στο σημείο αυτό είναι όπου ένα CRM μπορεί να μετατρέψει την 

εμπιστοσύνη σε ποσοστά. Πολλοί μελετητές συμφωνούν ότι η εμπιστοσύνη έχει 

πολλά σημαντικά οφέλη για τις επιχειρήσεις. Η εμπιστοσύνη, έχει ως αποτέλεσμα 

άμεσες και ουσιαστικές επιπτώσεις. Η εμπιστοσύνη, αποτελεί σημαντικό παράγοντα 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5433632/
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στις αποφάσεις των  καταναλωτών και έχει ισχυρό αντίκτυπο στις αποφάσεις αγοράς 

τους (Kurt T. Dirks, 2001). 

 

    

Η "ποσοτικοποίηση της εμπιστοσύνης" μπορεί να φαίνεται ουτοπική, αλλά αποτελεί 

το κλειδί για την εμπιστοσύνη. Τα συστήματα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων 

(CRM) αποτελούν τα σημαντικότερα και αποτελεσματικότερα εργαλεία για την 

παρακολούθηση, την οπτικοποίηση και την ποσοτικοποίηση της εμπιστοσύνης Ένα 

CRM συμβάλλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πελατών στην επιχείρησή 

(Καζάκης Ν. , 2002). 

 

Tα συστήματα CRM επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να προσεγγίζουν κάθε πελάτη 

ξεχωριστά ανάλογα με:  

 Τις ανάγκες τους. 

 Το ιστορικό των αγορών τους. 

 Τη φύση των παρελθοντικών κλειστών συμφωνιών τους με την εταιρεία. 

https://pubsonline.informs.org/action/doSearch?text1=Dirks%2C+Kurt+T&field1=Contrib
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Ομοίως, όντας σε θέση η εταιρεία να γνωρίζει τι θέλει ο κάθε πελάτης, εξαλείφει 

πολύ αποτελεσματικά την ανάγκη για κλασσικές εκστρατείες μάρκετινγκ ή 

τηλεφωνικές πωλήσεις που έχουν την τάση να αποξενώνουν τους πιθανούς πελάτες. 

Η παρακολούθηση των συναλλαγών στον τομέα των πωλήσεων επιτρέπει την 

συλλογή βασικών πληροφοριών σχετικά με τους πελάτες. Αξιοσημείωτοι παράγοντες 

όπως το ιστορικό των αγορών ή το ιστορικό των πελατειακών επαφών δίνουν στο 

μέσω του συστήματος διαχείρισης πελατειακών σχέσεων άφθονες πληροφορίες για 

να μετατραπεί με τον καιρό ένας πελάτης σε μακροχρόνιο πελάτη με την απαραίτητη 

εμπιστοσύνη προς την εταιρία (Yujong Hwang ,2008). 

3.3 Η εμπιστοσύνη σε έναν κόσμο ψηφιακής εξυπηρέτησης 

Η οικοδόμηση μιας ισχυρής σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ μιας εταιρείας και ενός 

πελάτη απαιτεί χρόνο, επιμέλεια, κατανόηση και πολλές φορές επένδυση. Συχνά 

περιλαμβάνει την ανταλλαγή πολύ ιδιωτικών πληροφοριών, όπως συμβαίνει με 

οποιαδήποτε σχέση. Ωστόσο, μια τέτοια κατασκευασμένη σχέση μπορεί εύκολα να 

καταστραφεί εάν η εμπιστοσύνη πάψει να υφίσταται  (Changsu Kim, 2008). 

                 

Τα τελευταία χρόνια, η εμπιστοσύνη είναι ο βασικός λόγος της υιοθέτησης 

συστημάτων διαχείρισης πελατειακών σχέσεων αλλά και συστημάτων ηλεκτρονικού 

εμπορίου από την μεριά των σύγχρονων επιχειρήσεων. Τα συστήματα αυτόματης 

εξυπηρέτησης πελατών για παράδειγμα ένα πληροφοριακό σύστημα έκδοσης 

χρήσιμων πιστοποιητικών οποιαδήποτε ώρα σε έναν πελάτη ή ένα εταιρικό σύστημα 

που θα ενημερώνει αυτόματα τον πελάτη για κάτι που τον αφορά άμεσα, ακόμα και η 

αυτοματοποιημένη απάντηση διαβεβαίωσης παραλαβής ενός email, αποτελούν 

παραδείγματα αυτοματοποιημένων συστημάτων και τρόπων που προσφέρουν και 
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προσδίδουν εμπιστοσύνη στον πελάτη σε ηλεκτρονικό επίπεδο χωρίς την συνεργασία 

από κάποιον τυχόν υπάλληλο μετατρέποντας την παραδοσιακή εμπιστοσύνη σε 

ηλεκτρονική (Monika Hartmann, 2015). Μερικά παραδείγματα από τα οφέλη της 

ανάπτυξης της εμπιστοσύνης από τα αυτοματοποιημένα συστήματα είναι: 

 

 Μεγαλύτερες πιθανότητες στην γνωριμία με πιθανούς πελάτες. 

 Πιο στενής παρακολούθηση των αναγκών του πελατολογίου 

 Καθορισμός στόχων και συνάντηση με πελάτες 

 Άμεση επικοινωνία με αυτοματοποιημένα μνήματα για την πληροφόρηση 

του 

 

Παρέχουν τις λογικές αλληλεπιδράσεις ανθρώπου και ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι 

συναισθηματικές μεταβλητές αποτελούν σημαντικά ερευνητικά ζητήματα για την 

πλήρης κατανόηση της σχέσης ανάμεσα στην ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής 

και την ηλεκτρονική εμπιστοσύνη (VenkateshShanka, 2002). 
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Κεφάλαιο 4: H ικανοποίηση μέσω των συστημάτων 

διαχείρισης πελατειακών σχέσεων    

 

4.1 Ο ορισμός της ικανοποίησης 

Η ικανοποίηση των πελατών, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, αποτέλεσε πηγή 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και μάλιστα στρατηγικής σημασίας , για πολλές 

επιχειρήσεις. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την ικανοποίηση 

ενός πελάτη ως δείκτη της επίδοσης των προϊόντων ή των υπηρεσιών και ως δείκτη 

της μελλοντικής πορείας της επιχείρησης. Τα τελευταία χρόνια, οι επιχειρήσεις 

διαμορφώνουν και προωθούν  στρατηγικές με στόχο την ικανοποίηση του πελάτη 

παρά με στόχο την αύξηση του μεριδίου της αγοράς , όπως συμβαίνει συνήθως. 

Πρέπει να σημειωθεί πως σύμφωνα με τον Giese και τον Cote δεν έχει ακόμα 

διατυπωθεί ένας επίσημος ορισμός της ικανοποίησης (J. I. Giese and J. A. Cote, 

2002). 

                  

Eνας ορισμός της ικανοποίησης των πελατών είναι το αποτέλεσμα που προκύπτει από 

την εμπειρία της κατανάλωσης και κυρίως το αποτέλεσμα που προκύπτει για τους 

καταναλωτές μετά την κατανάλωση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας (Howard και 

Sheth, 1969).  Η ικανοποίηση, είναι το αποτέλεσμα που αισθάνονται οι πελάτες που 

γνωρίζουν τις επιδόσεις της επιχείρησης έχοντας εκπληρώσει τις προσδοκίες τους. Οι 

ικανοποιημένοι πελάτες μένουν πιστοί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, δείχνουν 

λιγότερη ευαισθησία σε περιπτώσεις αύξησης των τιμών αφού οι προσδοκίες που 

αναμένουν από την κατανάλωση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας εκπληρώνονται 

http://www.scirp.org/(S(i43dyn45teexjx455qlt3d2q))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=996719
http://www.scirp.org/(S(i43dyn45teexjx455qlt3d2q))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=996719
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(Kotler et al., 2009). Η ικανοποίηση των πελατών ουσιαστικά σημαίνει κατά πόσο 

εξυπηρετούν ή όχι τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τις προσδοκίες του καταναλωτή 

αφού καταναλωθεί το προϊόν ή η υπηρεσία με αποτέλεσμα την επανάληψη 

κατανάλωσης ή μη αυτού του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Μια επιχείρηση, με 

επίκεντρο τον πελάτη, που παρέχει υψηλότερη αξία στους πελάτες της και ακόμα 

προσπαθεί να προσελκύσει τους εν δυνάμει πελάτες της θα επιβιώσει και θα 

αναπτυχθεί. Η διατήρηση των πελατών σημαίνει ικανοποιημένοι πελάτες που με τη 

σειρά τους θα συμβάλλουν ενεργά στη διάδοση της φήμης των προϊόντων-υπηρεσιών 

της επιχείρησης. Οι ικανοποιημένοι πελάτες επιδεικνύουν λιγότερη ευαισθησία προς 

τις τιμές και παραμένουν πιστοί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (Abdallat και 

Emam, 2014). 

 

4.2 Η ικανοποίηση προέρχεται μέσω των συστημάτων CRM 

 

Σε μια σύγχρονη και συνεχώς αναπτυσσόμενη εποχή, ολοένα και μεγαλύτερη 

σημασία έχει η υψηλή ποιότητα μίας παρεχόμενης υπηρεσίας έτσι ώστε μία 

επιχείρηση να θεωρείται ταυτόχρονα επιτυχημένη. Η ικανοποίηση των πελατών, είναι 

από τους σημαντικότερους παράγοντες ώστε να αναδειχθεί σωστά και με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο ένα προϊόν ή μία υπηρεσία μιας επιχείρησης διότι βοηθά στη 

γενικότερη ανάπτυξη της επιχείρησης.  

                                

Τα συστήματα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων, υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις στο 

να εδραιώσουν τις σχέσεις τους με τους πελάτες τους, αυξάνοντας την ικανοποίηση 
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τους. Ένα σύστημα CRM, επιτρέπει στις επιχειρήσεις να κατανοήσουν καλύτερα τους 

πελάτες τους, προβάλλοντας σημαντικά προϊόντα, υπηρεσίες οι οποίες θα βελτιώσουν 

την ικανοποίησή τους. Έχοντας την δυνατότητα ενσωμάτωσης των λειτουργιών και 

των χαρακτηριστικών τα οποία επικεντρώνονται ακριβώς στις ανάγκες του εκάστοτε 

πελάτη έτσι ώστε μια εταιρεία να μπορεί να έχει ατομική εικόνα της ανάγκης του 

κάθε πελάτη και όχι συνολική. Οι εταιρείες που θα συγκεντρώσουν δεδομένα τόσο 

για υποψήφιους, όσο και για υπάρχοντες πελάτες, αποκτούν πιο εύκολα εικόνα για τις 

συμπεριφορές, τις αντιλήψεις και τους στόχους των πελατών τους. Η συλλογή 

δεδομένων βελτιώνει την ικανοποίηση, προσφέροντας μια πιο εξειδικευμένη εμπειρία 

για δυνητικούς πελάτες. Το CRM συγκεντρώνει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, 

προκειμένου το τμήμα μάρκετινγκ να αναγνωρίσει τάσεις, ή και επαναλαμβανόμενες 

συμπεριφορές σχετικά με τους πελάτες της επιχείρησης.  

     

Αξίζει να αναφερθεί, πως οι εταιρείες μπορούν να χτίσουν προφίλ πελατών με 

γεωγραφικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά, βασισμένα στα δεδομένα του CRM. 

Η προσφορά επίσης δυνατότητων παροχής προσωποποιημένων υπηρεσιών στους 

πελάτες όπως λόγου χάρη η σωστή χρήση ονομάτων ή επαγγελματικών τίτλων 

ενισχύει την αίσθηση του πελάτη αναφορικά με τη σημασία που του αποδίδει η 

επιχείρηση. Μέσω των παραπάνω, η ικανοποίηση του πελάτη αυξάνεται. Το CRM 

«αναγνωρίζει» τους πελάτες που παραμένουν πιστοί σε μια εταιρεία. Το τμήμα 

μάρκετινγκ μπορεί να επεξεργαστεί το σύστημα, προκειμένου οι πελάτες να 

λαμβάνουν ειδοποιήσεις ή εκπτώσεις, κάθε φορά που επικοινωνούν με την 

επιχείρηση. Οι εταιρείες μπορούν επιπλέον να δημιουργήσουν προσωποποιημένες 
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καμπάνιες, βασισμένες στα δεδομένα ενός συστήματος διαχείρισης πελατειακών 

σχέσεων, οι οποίες να επιβραβεύουν πιστούς πελάτες με δώρα και διάφορα κίνητρα. 

Για να διατηρήσει ικανοποιημένους τους πελάτες της, μια εταιρεία πρέπει να 

προσφέρει τις υπηρεσίες της στο μέγιστο. Η ικανοποίηση των πελατών με τις 

λιγότερες προσδοκίες αυξάνεται όταν η επιχείρηση εισάγει καινοτόμα στοιχεία στα 

προϊόντα ή τις υπηρεσίες της (Tarn, 1999). 

 

 

4.3 Τα πλεονεκτήματα της ικανοποίησης των πελατών μέσω των CRM 

 

Μια επιχείρηση οφείλει να παρέχει επιπρόσθετες πληροφορίες στον πελάτη. Oι 

παραπάνω πληροφορίες αυτές, μεγιστοποιούν την ικανοποίηση των πελατών. Η 

χρήση των συστημάτων διαχείρισης πελατειακών σχέσεων, υποστηρίζει άμεσα την 

μεγιστοποίηση της ικανοποίησης. Τα πλεονεκτήματα της προσφοράς  ικανοποίησης 

από μια επιχείρηση στους πελάτες της είναι: 
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Η τιμή των υπηρεσιών μιας επιχείρησης  

Ο πελάτης μπορεί να μην μείνει ικανοποιημένος από μια υπηρεσία ή ένα προϊόν. Η 

επιχείρηση, μπορεί να θεωρεί ότι ένα προϊόν λόγου χάρη είναι φθηνό, ενώ ο πελάτης 

σύμφωνα με τα οικονομικά του δεδομένα να το θεωρεί ακριβό. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση ένα σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων μπορεί να 

‘’αποπροσανατολίσει’’ τον πελάτη προσφέροντας του περαιτέρω υπηρεσίες οι οποίες 

να του δικαιολογήσουν την τιμή του προϊόντος εν τέλη ένα προϊόν το οποίο το θεωρεί 

ακριβό να το θεωρήσει φτηνό βασιζόμενος στις έξτρα παροχές οι οποίες του 

παρέχονται από την επιχείρηση  (Cartwright 2001). 

 

 

Η προσφορά σημαντικότητας 

Σε περίπτωση που μια υπηρεσία ή ένα προϊόν είναι σημαντικό για κάποιον πελάτη, 

τότε είναι πολύ πιθανόν ο πελάτης αυτός να μην μείνει ικανοποιημένος. Μάλιστα, 

μπορεί ένα προϊόν να είναι ασήμαντο για μια επιχείρηση αλλά σημαντικό για τον 

πελάτη. Στην συγκεκριμένη περίπτωση αν η επιχείρηση δεν μπορεί να το εκτιμήσει 

ορθά μπορεί ένα σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων να προτείνει μια άλλη 

εναλλακτική επίλυση έτσι ώστε να καλύψει την ανάγκη του πελάτη (Cartwright 

2001). 
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Η μη ικανοποίηση του πελάτη 

Δεν είναι λίγες οι φορές που μια διαφήμιση οδηγεί έναν υποψήφιο πελάτη σε μια 

εταιρεία και μετά από κάποιο διάστημα να διαπιστώσει ότι το σύνολο των υπηρεσιών 

της δεν έχουν την ίδια αξία, εκδηλώνοντας παράπονα. Γι’ αυτό το λόγο μέσω του 

συστήματος διαχείρισης πελατειακών σχέσεων, οι επιχειρήσεις οφείλουν να 

ενημερώνουν τους πελάτες τους για το τι πραγματικά μπορούν να προσφέρουν 

(Brassington F. 1977). 

Παράπονα 

Οι πελάτες στην πλειοψηφία, έχουν παράπονα από μια επιχείρηση. Οι επιχειρήσεις 

λαμβάνουν την έλλειψη παραπόνων ως δική τους επιτυχημένη επίλυση των 

προβλημάτων που αντιμετώπιζαν μέχρι τότε. Η σωστή χρήση του συστήματος CRM 

βοηθάει τις επιχειρήσεις να έρθουν σε επαφή με τους πελάτες να εντοπίσουν τα 

παράπονά τους και να αποφύγουν σφάλματα (Szymanski & Henard, 2001). 

 

 

Κεφάλαιο 5: Η ποιότητα των συστημάτων διαχείρισης 

πελατειακών σχέσεων    

 

5.1 Η έννοια της ποιότητας  

Το Διαδίκτυο, αποτελεί έναν δίαυλο συναλλαγών και επικοινωνίας μεταξύ χιλιάδων 

χρηστών σε καθημερινό επίπεδο, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις 

να αναζητήσουν και να ‘’χτίσουν’’ μια μακροπρόθεσμη μελλοντική σχέση με τους 

πελάτες τους. Το επίπεδο της ποιότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών αποτελεί 

βασικό στοιχείο για τις επιχειρήσεις (Călin Gurău, 2003). Ποιότητα, είναι ο βαθµός 

στον οποίο ένα σύνολο έµφυτων χαρακτηριστικών ικανοποιεί απαιτήσεις. Είναι το σύνολο 

των χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας που ο 

παραγωγός προσφέρει στον πελάτη αξία και καλύπτει ή ακόμα και ξεπερνά τις 

ανάγκες και τις προσδοκίες του. Σύμφωνα με τον Alexis Rohlin, ποιότητα ενός 
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συστήματος είναι μια οργανωμένη προσπάθεια της διαχειρισης του τρόπου με τον 

οποίο οι επιχειρήσεις παράγουν τα προιόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Ο 

πρωταρχικός στόχος της ποιότητας είναι να διασφαλίσει ότι οι εταιρείες ενεργούν 

υπεύθυνα και έχουν την οργανωτική δομή, τις διαδικασίες και τους πόρους για την 

εφαρμογή των κανόνων που θα κρατούν ασφαλή τα προϊόντα τα οποία δημιουργούν 

(Alexis Rohlin, 2017). Η ποιότητα ενος συστήματος επικεντρώνεται στα 

χαρακτηριστικά απόδοσης του, εξετάζοντας τη χρήση πόρων, την αξιοπιστία των 

συσκευών ή των προϊόντων της επιχείρησης, τους χρόνους απόκρισης των 

εργαζομένων, την ευκολία χρήσης των συσκευών, τους ανθρώπινους παράγοντες, 

τους ελέγχους σχεδιασμού και την ακρίβεια του ίδιου του συστήματος 

(Χριστόπουλος Γ, 2005). 

 

 

 

5.2 Τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας (QMS) 

 

Η ποιότητα των συστημάτων διαχείρισης πελατειακών σχέσεων, και η αντίληψη τους 

από τους πελάτες και τους εργαζομένους, αποτελεί ίσως το σημαντικότερο στοιχείο 

για την επίτευξη επιχειρησιακών στόχων. Η ποιότητα συσχετίζεται με κάποια 

συγκεκριμένα συστήματα, τα λεγόμενα συστήματα διαχείρισης ποιότητας. Ένα 

σύστημα διαχείρισης ποιότητας ή αλλιώς Quality Management System (Q.M.S.), 

ορίζεται ως ένα επίσημο σύστημα που καταγράφει διαδικασίες  και ευθύνες για την 

επίτευξη στόχων ποιότητας. Ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας συμβάλλει στον 

συντονισμό και στην καθοδήγηση των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης για να 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών και των κανονιστικών ρυθμίσεων και 

να βελτιώνει την αποτελεσματικότητά της σε συνεχή βάση.  
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Eνα σύστημα διαχείρισης ποιότητας αναφέρεται εναλλακτικά ως απλά ένα "σύστημα 

ποιότητας" μπορεί να θεωρηθεί μηχανισμός διαχείρισης και συνεχούς βελτίωσης 

βασικών διαδικασιών για επίτευξη της μέγιστης ικανοποίησης του πελάτη με το 

χαμηλότερο συνολικό κόστος οργάνωση. Ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας 

συνθέτει φιλοσοφίες, πρότυπα, μεθοδολογίες και εργαλεία για την επίτευξη στόχων 

που σχετίζονται με την ποιότητα. Το σημαντικό πλεονέκτημα των συστημάτων 

αυτών, είναι ότι ένα σύστημα ποιότητας αντιπροσωπεύει μια συγκεκριμένη εφαρμογή 

φιλοσοφιών και ιδεών ποιότητας, προτύπων, μεθοδολογιών και εργαλείων, με σκοπό 

την επίτευξη στόχων που σχετίζονται με συγκεκριμένους επιχειρησιακούς στόχους 

(D.Aggelogiannopoulos, E.H.Drosinos, P.Athanasopoulos, 2007). 

 

Τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας  είναι υπεύθυνα για την διαχείριση της 

ποιότητας. Εξυπηρετούν πολλούς σκοπούς, όπως: 

 

 Βελτίωση διαδικασιών 

 Μείωση των αποβλήτων 

 Μείωση του κόστους 
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 Διευκόλυνση και αναγνώριση ευκαιριών κατάρτισης 

 Ενεργοποίηση προσωπικού 

 Καθορισμός κατεύθυνσης σε ολόκληρη την οργάνωση 

 

 

5.2.1 Τα πλεονεκτήματα των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (QMS) 

 

Η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας επηρεάζει κάθε πτυχή της 

απόδοσης ενός οργανισμού. Τα πλεονεκτήματα ενός τεκμηριωμένου συστήματος 

διαχείρισης ποιότητας περιλαμβάνουν: 

 

 Την ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη, η οποία συμβάλλει στην 

ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης στον οργανισμό, με τη σειρά του να οδηγεί σε 

περισσότερους πελάτες, περισσότερες πωλήσεις και περισσότερες 

επαναλαμβανόμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες 
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 Την κάλυψη των απαιτήσεων του οργανισμού, που διασφαλίζει τη 

συμμόρφωση με τους κανονισμούς και την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών 

με τον πιο οικονομικό και αποδοτικό τρόπο, δημιουργώντας χώρο για 

επέκταση, ανάπτυξη και κέρδος 

 

Αυτά τα οφέλη προσφέρουν πρόσθετα πλεονεκτήματα, όπως η επικοινωνία με την 

ετοιμότητα για την παραγωγή συνεπών αποτελεσμάτων, την αποφυγή λαθών, τη 

μείωση του κόστους, τη διασφάλιση της οριοθέτησης και ελέγχου των διαδικασιών 

και τη συνεχή βελτίωση των προσφορών της επιχείρησης (J. Phys,  Chem. C, 2009). 

 

 

5.3 Η συσχέτιση ποιότητας και της εξυπηρέτηση 

 

Η ποιότητα της ηλεκτρονικής υπηρεσίας είναι μια νέα ιδέα που ξεκίνησε το 2002. Ο 

Ziethaml, εισήγαγε την έννοια της ηλεκτρονικής ποιότητας των υπηρεσιών η οποία 

ορίζεται ως ο βαθμός στον οποίο ένας ιστότοπος ή ένα σύστημα διευκολύνει την 

αποτελεσματική αγορά και την παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών. Επιπλέον, η 

ποιότητα της υπηρεσίας μπορεί να οριστεί επίσης ως η διαφορά μεταξύ της 

προσδοκίας του πελάτη για την απόδοση της υπηρεσίας πριν από την συνάντηση της 

υπηρεσίας και των αντιλήψεων για την παραλαβή της υπηρεσίας (T. Bhawana, 2013) 
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Η αντιληπτή ποιότητα της υπηρεσίας είναι μια συνολική κρίση που συμβάλλει στην 

ικανοποίηση του πελάτη, στις προθέσεις αγοράς και στις σταθερές επιδόσεις (Cronin 

Taylor, Zeithaml, 1996). Έχουν διεξαχθεί πολλές μελέτες για τη διερεύνηση της 

επίδρασης της ποιότητας των υπηρεσιών στην ικανοποίηση του πελάτη. Η ποιότητα 

ενός συστήματος, έχει θετική επίδραση στην ικανοποίηση του πελάτη και στην 

κερδοφορία της εταιρείας (B.Abbas, G. Awad, 2012). Η σημασία της ποιότητας των 

υπηρεσιών ως προϋπόθεση της ικανοποίησης του πελάτη και τελικά της 

εμπιστοσύνης των πελατών έχει αρχίσει να αποκτά επιστημονικό ενδιαφέρον. Ο 

Wang, ανέφερε ότι η ικανοποίηση των πελατών συμβάλλει περισσότερο στην 

απόδοση του CRM και στην αντίληψη της ποιότητας των συστημάτων (Rust Ε, 

1995). 

 

Κεφάλαιο 6: Μεθοδολογία και σκοπός της έρευνας    

6.1 Σκοπός της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα, πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας 

του μεταπτυχιακού προγράμματος στα Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης. Έχει 

ως σκοπό, την διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ της πελατοκεντρικής κουλτούρας 
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και πιο συγκεκριμένα το πώς μια επιχείρησης με πελατοκεντρική φιλοσοφία, 

επηρεάζει την αντίληψη που έχουν οι χρήστες των συστημάτων διαχείρισης 

πελατειακών σχέσεων ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών και των πληροφοριών 

που προσφέρουν τα  συστήματα που χρησιμοποιούν. Επίσης εξετάζεται η 

συσχέτισης της πελατοκεντρικής κουλτούρας με τις υπόλοιπες μεταβλητές, την 

ικανοποίηση, την ποιότητα και την εμπιστοσύνη.  

 

6.2 Μεθοδολογία της έρευνας και στατιστικά εργαλεία 

Για την ολοκλήρωση της παρούσας έρευνας, σχεδιάστηκε ένα ερωτηματολόγιο, με 

στόχο την συλλογή στοιχείων για κάθε μεταβλητή που αναλύθηκε στην παρούσα 

εργασία (πελατοκεντρικότητα, ικανοποίηση, εμπιστοσύνη και ποιότητα των 

συστημάτων διαχείρισης πελατειακών σχέσεων). Για τη συλλογή των αποτελεσμάτων 

χρησιμοποιήθηκε ως ερευνητικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο σε ηλεκτρονική 

μορφή. Η ηλεκτρονική μορφή του ερωτηματολογίου σχεδιάστηκε μέσω της 

πλατφόρμας του Google Forms και περιλαμβάνει 43 ερωτήσεις. Η χρήση του 

ερωτηματολογίου αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο της έρευνας και για το λόγο αυτό ο 

προσεκτικός σχεδιασμός του είναι απαραίτητος για την διασφάλιση της αξιοπιστίας 

της έρευνας. Η κλίμακα του ερωτηματολογίου, αποτελείται από το 1 έως το 7, με το 1 

να σημαίνει πως ο προμηθευτής του συστήματος της ξενοδοχειακής μονάδας δεν 

ξεπερνά τις προσδοκίες του χρήστη του συστήματος ενώ το 7 να τις ξεπερνά κατά 

πολύ. 

Η έρευνα συστάθηκε, προσπαθώντας να δώσει πληροφορίες στο κατά πόσο η 

πελατοκεντρικότητα μιας ξενοδοχειακής μονάδας, επηρεάζει την αντίληψη που έχουν 

οι υπάλληλοι της (χρήστες συστημάτων CRM) για τον προμηθευτή του συστήματος 

το οποίο κάνουν καθημερινή χρήση, σε σχέση με την ποιότητα του συστήματος, την 

εμπιστοσύνη που δημιουργούν τα συστήματα CRM και την ικανοποίηση από την 

συνεργασία τους με τον προμηθευτή. 

 



57 

 

Αναλυτικότερα, για την ανασυγκρότηση του ερωτηματολογίου, η βιβλιογραφία έχει 

ως εξής: 

1) The Impact of Suppliers’ Perceptions of Reseller Market Orientation on Key 

Relationship Constructs, 1999 

2)  Το EntCRMrise Resource Planning Σύστημα (CRM), Questionnaire of Aristotle 

University 

 

Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε μέσω εμού του ιδίου συνολικά σε όλη την διάρκεια 

των δύο (2) αυτών μηνών αλλά και μέσω πρόσκλησης για συμπλήρωση μέσω email. 

Η μέθοδος της δειγματοληψίας που ακολουθήθηκε είναι αυτή της ανάλυση 

παλινδρόμησης. Με την ανάλυση παλινδρόμησης (regression analysis) εξετάζεται η 

σχέση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μεταβλητών με σκοπό την πρόβλεψη των τιμών 

της μιας, μέσω των τιμών της άλλης (ή των άλλων). Το δείγμα, συλλέχτηκε ύστερα 

από διανομή σε ηλεκτρονική μορφή ερωτηματολογίου σε ξενοδοχειακές μονάδες της 

πόλης της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής και της Έδεσσας, τη χρονική περίοδο 

μεταξύ 2 Noεμβρίου 2018 εώς 15 Ιανουαρίου 2019, μέσω της βοήθειας της 

πλατφόρμας του Google forms όπου κατέγραφε τις απαντήσεις συνολικά 102 

ξενοδοχειακών υπαλλήλων. Τα ξενοδοχεία τα οποία περιλαμβάνει το δείγμα, έκαναν 

χρήση συστημάτων διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) και η χρήση αυτή 

αποτελούσε τον βασικό τους καθημερινό τρόπο διαχείρισης του πελατολογίου τους. 

6.3 Δημογραφικά στοιχεία της έρευνας 

 

6.3.1 Το φύλο 

Οι άνδρες, έφτασαν σε απαντήσεις τους 61,8% και τις γυναίκες να ανταποκρίνονται 

λιγότερο στην συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και της έρευνας, καθώς άγγιξαν 

ποσοστό 38,2%  
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6.3.2 Η Ηλικία 

Κατά την συνολική διάρκεια της έρευνας, το δείγμα που ανταποκρίθηκε περισσότερο 

σχετικά με το όριο ηλικίας ήταν αυτό μεταξύ 35-44 με ποσοστό 36,3%. Δεύτερη 

επικρατέστερη ηλικία ήταν αυτή μεταξύ 45-54 ετών με ποσοστό 32,4%, ενώ οι 

ηλικίες 25-34 ετών άγγιξαν το 22,5% ενώ ηλικίες μεταξύ 55-64 έφτασαν στο 

ποσοστό του 7,8%. Σημειώθηκαν μικρά ποσοστά ανταπόκρισης από τις πολύ μικρές 

ηλικίες και από τις πού μεγάλες. (18-24 και 65 και άνω αντίστοιχα) 
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6.3.3 Το μορφωτικό επίπεδο 

Κλείνοντας με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του ερωτηματολογίου θα 

αναφερθούμε στην εκπαίδευση των ερωτηθέντων και στο επίπεδό τους. Συνοπτικά, 

το μεγαλύτερο ποσοστό κατείχαν οι απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 

ποσοστό  54,9%, ακολουθήσαν οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με 

ποσοστό 37,3%  και αμέσως μετά οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με 

ποσοστό 7,8%. 

 

 

 

6.4 Το δείγμα της έρευνας 

Στo παρόν κεφάλαιο, παρουσιάζεται το δείγμα της έρευνας . Το δείγμα συνολικά 

αφορά 102 ξενοδοχειακές μονάδες από την πόλη της Θεσσαλονίκης, της Έδεσσας και 

της Χαλκιδικής. 

1. Hagiati Hotel  

2. Βαρόσι Τεσσερις Εποχές 

3. Aιγαι Hotel 

4. Alfa Hotel 
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5. Hotel Ηρώ 

6. Pozar Salt Cave Hotel Spa 

7. Alkyonis Hotel & Spa 

8. Ναιάδες 

9. Hotel Galaxias 

10. Roes Suites 

11. Drosia Hotel 

12. Hotel Athina 

13. Αγαπη Ηotel 

14. Aegeon Hotel 

15. City Hotel Thessaloniki 

16. Anatolia Hotel 

17. Capsis Hotel Thessaloniki 

18. Plaza Hotel Thessaloniki 

19. Vergina Hotel Thessaloniki 

20. Andromeda Hotel 

21. Astoria Hotel Thessaloniki 

22. Egnatia Hotel 

23. Pella Hotel 

24. The Excelsior Hotel  

25. Electra Palace Thessaloniki 

26. Holiday Inn Thessaloniki 
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27. Park Hotel 

28. Egnatia Palace | Aegeon Hotels Grou 

29. Mandrino Hotel 

30. Luxembourg Hotel Thessaloniki 

31. Colors Urban Hotel 

32. Hotel Kastoria 

33. El Greco Superior Hotel Thessaloniki 

34. Hotel Ilissia 

35. Blue Bottle Boutique Hotel 

36. Hotel Minerva Premier 

37. The Caravan B&B Thessaloniki 

38. Telioni Hotel 

39. Nea Metropolis Ξενοδοχείο 

40. Hotel Esperia 

41. Anessis Hotel Thessaloniki 

42. Abc Hotel 

43. Hotel Kinissi Palace 

44. Le Palace Art Hotel 

45. Hotel Rex 

46. Monogram Hotel 

47. Hotel Olympia 

48. Orestias Kastorias Hotel 
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49. ad Imperial Palace Hotel 

50. Αλεξάνδρεια Ξενοδοχείο 

51. Rotonda Hotel 

52. Hotel Amalia S.A. 

53. Bristol Hotel 

54. Emporikon Hotel 

55. Antigon Urban Chic Hotel 

56. Colors Rooms & Apartments 

57. Makedonia Palace Hotel 

58. Hotel Luxembourg 

59. White Luxury 

60. Polis Apartments 

61. Bahar Hotel 

62. The Met Hotel 

63. The Modernist hotel 

64. Augustos Hotel 

65. Porto Palace Hotel 

66. Ilios Hotel 

67. Hostel Studios Arabas 

68. Queen Olga S.A 

69. Limani Comfort Rooms 

70. Superior One Boutique Hotel 
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71. Zaliki Boutique Hotel 

72. Daios Luxury Living Hotel 

73. The Mood Luxury Rooms 

74. Mediterranean Palace Hotel 

75. Hotel Philippion 

76. Lazart Hotel 

77. Ξενοδοχείο Βυζάντιο 

78. Crossroads Hostel 

79. Hotel Europa 

80. Hotel Egnatia 

81. Olympic Hote 

82. Elxis Luxury 

83. Filoxenia Hotel 

84. Nostos Hotel Ξενοδοχείο 

85. Stamos Hotel 

86. Filoxeneion Morfeas 

87. Heraion Hotel 

88. Makedonia Hotel Ξενοδοχείο 

89. Amari Hotel 

90. GHotels - Theophano Imperial Palace Hotel 

91. Petrino Suites Hotel Ξενοδοχείο 

92. Ammon Zeus Hotel 
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93. Studios Anna Hotel 

94. Halkidiki Palace 

95. Margarita Sea Side Hotel 

96. Hotel evridiki 

97. Stamos Hotel 

98. Hotel Atlantis 

99. Plaza Hotel 

100. Amari Hotel 

101. Kassandra Palace Hotel and Spa 

102. Porto Valitsa Resort Hotel 
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6.5 Συσχετίσεις μεταξύ μεταβλητών  

 

Συμπερασματικά, βάσει της συνολικής έρευνας, υπάρχουν συσχετίσεις ανάμεσα στις 

μεταβλητές του ερωτηματολογίου. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει σε μεγάλο βαθμό 

θετική συσχέτιση μεταξύ της πελατοκεντρικότητας και της εμπιστοσύνης με τιμή 

r=0,624 (p<0,05) συνεπώς καταλήγουμε στο ότι η πελατοκεντρικότητα αυξάνεται 

όσο αυξάνεται η εμπιστοσύνη. Υπάρχει επίσης θετική συσχέτιση μεταξύ της 

πελατοκεντρικότητας και της ικανοποίησης με τιμή r=0,406 (p<0,05). Λόγω αυτού 

συμπεραίνουμε ότι η πελατοκεντρικότητα επηρεάζεται και αυξάνεται από την 

ικανοποίηση και κατά συνέπεια αυξάνεται η αντίληψη της ποιότητας των 

συστημάτων CRM λόγω της πελατοκεντρικότητας. Ακόμα αξιοσημείωτο, είναι πως 

συσχετίζεται η πελατοκεντρικότητα και η ποιότητα των συστημάτων CRM κατά 

r=0,463 (p<0,05). Αυτό σημαίνει πως η πελατοκεντρική φιλοσοφία επηρεάζει την 
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ποιότητα και αντιστρόφως. Στην συνέχεια, παρατηρούμε πως υφίσταται θετική 

συσχέτιση μεταξύ της πελατοκεντρικότητας και του μορφωτικού επιπέδου με τιμή 

r=0,325 (p<0,05). Η εμπιστοσύνη και η ικανοποίηση με τιμή r=0,293 (p<0,05) 

συσχετίζεται θετικά. Αρά, η εμπιστοσύνη επηρεάζεται από την ικανοποίηση. Η 

εμπιστοσύνη και η ποιότητα των συστημάτων διαχείρισης πελατειακών σχέσεων αν 

αναλογίσουμε τη τιμή r=0,432 συσχετίζονται σε σχετικά μικρό αλλά θετικό βαθμό. 

Όσο αυξάνεται η εμπιστοσύνη, αυξάνεται και η αντίληψη της ποιότητας των 

συστημάτων CRM. Υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της ικανοποίησης και της 

πελατοκεντρικότητας κατά r=0,406 (p<0,05). Σημαντικό στοιχείο της έρευνας έιμαι 

πως υφίσταται θετική συσχέτιση μεταξύ της ικανοποίησης και της ποιότητας των 

συστημάτων CRM και της ικανοποίηση κατά r=0,264 (p<0,05). Όσο αυξάνεται η 

ικανοποίηση του πελάτη, τόσο αυξάνεται και η αντίληψη της ποιότητας των 

συστημάτων CRM (p<0,05) Τέλος, συσχετίζονται σε θετικό βαθμό η ποιότητας των 

συστημάτων CRM και το μορφωτικό επίπεδο σε βαθμό r=0,391 (p<0,05).  Αρά, η 

αντιλαμβανόμενη ποιότητα των συστημάτων, επηρεάζεται θετικά από το μορφωτικό 

επίπεδο. 

 

Κεφάλαιο 7 : Τα αποτελέσματα της έρευνας 

7.1.1 Αντιλαμβανόμενος προσανατολισμός πελάτη 
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Η συσχέτιση του αντιλαμβανόμενου προσανατολισμού στον πελάτη με τον ρυθμό 

των τακτικών μετρήσεων από τη μεριά του προμηθευτή, σύμφωνα με το συμπέρασμα 

της έρευνας, είναι απόλυτα αρνητική (με 1 στα 7) από την μεριά των ξενοδοχειακών 

υπαλλήλων, σε ένα ποσοστό της τάξης του 39,2% του συνολικού δείγματος, οι 

προμηθευτές των συστημάτων CRM δεν πραγματοποιoύν τακτικές μετρήσεις έτσι 

ώστε να νιώθουν ευχαριστημένοι οι πελάτες τους για την εξυπηρέτηση τους. 

Συνεπώς, η αντίληψη της πελατοκεντρικότητας συσχετίζεται σε μεγάλο βαθμό από 

τον ρυθμό των τακτικών ρυθμίσεων του προμηθευτή. 

 

 

Σε μεγάλο ποσοστό, συγκεκριμένα σύμφωνα με το 50%, οι σχεδόν μισές του συνολικού 

δείγματος της έρευνας ξενοδοχειακές μονάδες, θεωρούν ότι ο προμηθευτής τους κατέχει 

γνώσεις στης αγοράς σε μέτριο βαθμό (4 στα 7). Η γνώση της αγοράς, αποτελεί σημαντικό 

κριτήριο για το μισό δείγμα της έρευνας ενώ για το άλλο μισό όχι, κάτι που σημαίνει πως ο 

αντιλαμβανόμενος προσανατολισμός στον  πελάτη συσχετίζεται κατά το ήμισυ με την καλή 

γνώση της αγοράς.  
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Το 34,7% του δείγματος, πιστεύει πως ο προμηθευτής τους γνωρίζει τους ανταγωνιστές 

τους σε μέτριο βαθμό (4 στα 7), όπως και το 24,8% σε λίγο πιο μεγάλο βαθμό (5 στα 7). 

Σημαντικό είναι πως μόλις το 1% του δείγματος θεωρεί τον προμηθευτή του εντελώς μη 

γνώστη των ανταγωνιστών του, άρα υπάρχει μέτρια συσχέτιση των 2 αυτών μεταβλητών. 

 

Σε μέτριο βαθμό (4 στα 7) και με ποσοστό 46,1% , το δείγμα της έρευνας θεωρεί πως ο 

προμηθευτής γνωρίζει της αξία των υπηρεσιών του. Οπότε υπάρχει σχετικά μέτρια 

συσχέτιση με την αντίληψη του προσανατολισμού στον  πελάτη. 
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Σε μεγάλο ποσοστό του 48%, σε μέτριο βαθμό (4 στα 7) , ο προμηθευτής εστιάζει σύμφωνα 

με τις απαντήσεις του δείγματος, στον πελάτη παραπάνω από τους ανταγωνιστές του. 

Μέτρια συσχέτιση των μεταβλητών. 

 

Φαίνεται καθαρά πως το 43,1% σε σχέση με τις άλλες απαντήσεις, ο προμηθευτής έχει 

ανταγωνιστική θέση στην αγορά λόγων διαφοροποιημένων προϊόντων  και υπηρεσιών που 

προσφέρει. Αυτό δείχνει έντονη αντίληψη πως οι προμηθευτές κατέχουν ιδιαίτερες γνώσεις 

και αυτό έχει επίπτωση στην αντίληψη του προσανατολισμού στον πελάτη. 
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Σε μέτριο βαθμό (4 στα 7), παραπάνω από το μισό δείγμα, κατά 52,9% , οι προμηθευτές 

δίνουν  την εντύπωση πως ενδιαφέρονται για το πελάτη παραπάνω από αυτό του παρόχου. 

Υφίσταται άμεση συσχέτιση της πελατοκεντρικότητας σε αυτή τη περίπτωση.  

 

 

Υπάρχει μεγάλη εμπιστοσύνη για τα προϊόντα που προσφέρει ο προμηθευτής μιας 

ξενοδοχειακής μονάδας, σε μέτριο βαθμό (4 στα 7) σύμφωνα με την έρευνα. Σημαντικό 

είναι, πως δεν υπάρχουν απαντήσεις σε απόλυτο αρνητικό ή θετικό βαθμό.  
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Αρκετά σημαντικό είναι, πως το μισό σχεδόν δείγμα, σε ποσοστό 45,1%, θεωρεί πως ο 

προμηθευτής έχει ως κύριο σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών, εφόσον είναι κάτι 

ουσιαστικό για την συνεργασία του προμηθευτή με έναν πελάτη. 

 

7.1.2 Εμπιστοσύνη 
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Σε δύο μέτριους βαθμούς απάντησης (3 στα 7 και 4 στα 7), το δείγμα πιστεύει πως ο 

προμηθευτής τους ήταν ειλικρινής στην συνεργασία τους. Η συσχέτιση της εμπιστοσύνης 

με την πελατοκεντρικότητα βρίσκεται σε μέτριο βαθμό.  

 

Το 38,2% σε μέτριο βαθμό (4 στα 7) πιστεύει πως οι υποσχέσεις των προμηθευτών τους 

ήταν αξιόπιστες. Σε μεγαλύτερο βαθμό απαντήσεων, (6 στα 7), μόλις το 5,9% του δείγματος 

θεωρεί σχεδόν απόλυτα πως οι υποσχέσεις των προμηθευτών τους ήταν αξιόπιστες.  

 

Το 36,3% θεωρεί πως ο προμηθευτής τους έχει γνώσεις για ότι προσφέρει. Σχετικά μικρό 

ποσοστό για κάτι σημαντικό στον τομέα της εμπιστοσύνης και της συσχέτισης της με την 

πελατοκεντρικότητας. 
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Στο θέμα του προβλήματος στην κατανόηση της θέσης των ξενοδοχειακών μονάδων του 

δείγματος, οι απαντήσεις ήταν σχετικά παρόμοιες σε βαθμό και ποσοστά. Υπάρχει μέτρια 

συσχέτιση της παρούσας απάντησης με την εμπιστοσύνη. 

 

Από τις απαντήσεις του δείγματος, φαίνεται ξεκάθαρα σε απόλυτα αρνητικό βαθμό, πως το 

46,1% του δείγματος  αναφέρει πως ο προμηθευτής τους δεν έχει κάνει θυσίες για τους 

πελάτες του.  
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Το δείγμα των ξενοδοχειακών μονάδων πιστεύει, πως οι προμηθευτές τους δεν 

ενδιαφέρονται για την ευημερία τους σε ποσοστό 45,1% σε απόλυτα αρνητική κλίμακα. Η 

εμπιστοσύνη συσχετίζεται άμεσα με την ευημερία σε μεγάλο ποσοστό του δείγματος. 

 

Στην συντριπτική πλειοψηφία της τάξης του 70,6% του συνόλου, ο προμηθευτές δεν έχουν 

ρισκάρει για τους πελάτες τους σε απόλυτα αρνητική κλίμακα (1 στα 7). Αρά, η 

εμπιστοσύνη σε επίπεδο ρίσκου παίζει άμεσο ρόλο. 
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Για ακόμα μια φορά, σε συντριπτική πλειοψηφία της τάξης του 73,5% του συνόλου, ο 

προμηθευτές δεν θεωρείται φίλος από τους πελάτες του σε απόλυτα αρνητική κλίμακα (1 

στα 7).  

 

 

Το 31,4% του συνόλου, σε απόλυτα αρνητική κλίμακα (1 στα 7) πιστεύει πως ο 

προμηθευτής δεν είναι με το μέρος των πελατών του. Σε μέτριο βαθμό κλίμακας, το 21,6% 

και το 17,6% πιστεύει πως προμηθευτής είναι με το μέρος των πελατών του και μόλις το 1% 

συμφωνεί απόλυτα πως ο προμηθευτής είναι με το μέρος τους. 

 

 



76 

 

 

Στην σχετική πλειοψηφία της τάξης του 34,7% του συνόλου, σε μέτρια κλίμακα, θεωρεί πως 

οι προμηθευτές δεν έχουν κάνει λάθος ισχυρισμούς. Μόλις το 1% πιστεύει το αντίθετο. 

 

 

Σε ποσοστό της τάξης του 47,1% του συνόλου, οι προμηθευτές δεν είναι ανοιχτοί να 

συνεργαστούν με τους πελάτες του δείγματος. Σημαντικό πως μόνο το 6,9% διαφωνεί 

απόλυτα με αυτόν τον ισχυρισμό ενώ μόλις το 3,9% συμφωνεί απόλυτα. 
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Σε συντριπτικό ποσοστό της τάξης του 53,96% του συνόλου, οι προμηθευτές σε μέτρια 

κλίμακα, φαίνεται να έχουν προβλήματα με στο να απαντούν τις ερωτήσεις των πελατών 

τους. Η εμπιστοσύνη έχει άμεση συσχέτιση με την αντίληψη αυτή. 
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7.1.3 Ικανοποίηση 

 

Στην ικανοποίηση, από το σύνολο του δείγματος, συμφωνούν σε σχετικά χαμηλό βαθμό 

βάση κλίμακας, με ποσοστό 26,5%, πως η σχέση των ξενοδοχειακών μονάδων με τον 

εκάστοτε προμηθευτή, ήταν δυσχερής. Συμφωνεί σε μεγαλύτερο βαθμό το 30,4% του 

συνόλου ενώ το 15,7% του δείγματος φαίνεται να είχε σχεδόν απόλυτα δυσχερή σχέση με 

τον προμηθευτή. Απόλυτα συμφωνεί μόλις το 2% του δείγματος. 
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Η ικανοποίηση από τη σχέση της εκάστοτε ξενοδοχειακής μονάδας με τον επίσης εκάστοτε 

προμηθευτή ήταν σχεδόν απόλυτα θετική σε ποσοστό 15,7% ενώ μέτρια σχέση φαίνεται να 

είχε το 27,5%. 

 

 

 

Από το σύνολο του δείγματος, φαίνεται πως το 30,4% ήταν μέτρια ικανοποιημένο από την 

επαγγελματική σχέση του με την προμηθευτή. Απόλυτα ικανοποιημένο ήταν μόλις το 1% 

ενώ το αντίστοιχο 1% ήταν μόλις  μη ικανοποιημένο. 
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7.1.4 Ποιότητα 

 

Στην ποιότητα του CRM, η συντριπτική πλειοψηφία της τάξης του 39,2% του συνόλου, 

θεωρεί πως το σύστημα παρέχει ανατροφοδότηση. Σημαντικό είναι πως το 5,9% μόνο είναι 

απόλυτα ικανοποιημένο με αυτή την παροχή. 

 

 

Στην πλειοψηφία του 40,2% του συνόλου, το σύστημα δίνει εναλλακτικές λύσεις για 

ζητήματα των πελατών. Το 1% μόνο διαφωνεί απόλυτα με αυτόν τον ισχυρισμό. 
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Το 40,2% του συνόλου, πιστεύει πως το CRM που κάνει χρήση, έχει φυσικές και 

προβλέψιμες αλλαγές στην οθόνη του. Μόλις το 1% διαφωνεί απόλυτα. 

 

 

 

Σύμφωνα με το 35,3% του συνόλου, το σύστημα παρέχει δεδομένα για τις ανάγκες των 

πελατών που κάνουν χρήση αυτού. Υπάρχει μέτρια συσχέτιση της ποιότητας με αυτόν τον 

ισχυρισμό. 
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Σε μέτρια κλίμακα το 39,2% του συνόλου με βαθμό κλίμακας 4 στα 7 θεωρεί πως το 

σύστημα CRM είναι σύγχρονα και ανανεωμένα ενώ το 34,3%  συμφωνεί σε λίγο 

μεγαλύτερο βαθμό με την ερώτηση αυτή. 

 

 

Στην συντριπτική πλειοψηφία της τάξης το 46,1% του συνόλου, οι ξενοδοχειακές μονάδες 

θεωρούν πώς τα δεδομένα τα οποία αποθηκεύονται είναι κατάλληλα για τις διεργασίες των 

ξενοδοχειακών μονάδων. Αξίζει να αναφερθεί πως καμιά ξενοδοχειακή μονάδα δεν 

διαφωνεί απόλυτα με τον ισχυρισμό. 
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Στην συντριπτική πλειοψηφία της τάξης του 47,1% του συνόλου, σε μια μέτρια κλίμακα 4 

στα 7, θεωρεί πως τα δεδομένα δεν χάνονται από τα συστήματα CRM. 

 

 

 

H άμεση διαθεσιμότητα από το σύστημα και τον χρήστη, θεωρείται κατά το 37,3% πως 

είναι εφικτή σε μέτρια κλίμακα βαθμολογίας. Αυτό σημαίνει πως δεν υπάρχει τόσο άμεση 

ανταπόκριση των συστημάτων. 
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Το 34,7% του δείγματος πιστεύει πως το σύστημα που χρησιμοποιεί δεν έχει προβλήματα 

τα οποία ίσως εμποδίζουν την εργασία των ξενοδοχειακών μονάδων.  

 

Τα συστήματα των ξενοδοχειακών μονάδων του δείγματος, συμφωνεί απόλυτα κατά 24,5% 

πως τα συστήματα δεν πέφτουν (crash). Αυτό είναι θετικό εφόσον μόλις το 2% φαίνεται να 

έχει προβλήματα με τα συστήματα που διαχειρίζεται. 
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Στην συντριπτική πλειοψηφία της τάξης του 45,5% του συνόλου, οι ξενοδοχειακές μονάδες 

θεωρούν πως τα CRM τους είναι εύκολα στη χρήση τους. 

 

 

Μεγάλο ποσοστό του 38,2%, τα συστήματα βοηθούν στην υποστήριξη τις ξενοδοχειακές 

μονάδες να θυμούνται τις διάφορες εργασίες τους μέσω των συστημάτων CRM. 
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Πνευματική προσπάθεια δεν απαιτείται στην χρήση των συστημάτων κατά το 37,3% ενώ 

απόλυτα συμφωνεί το 13,7% του δείγματος.  

 

Σε μεγάλο ποσοστό το 37,3% πιστεύει πως η χρήση του συστήματος είναι κατανοητή και 

ξεκάθαρη από τα ξενοδοχεία του δείγματος. 
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Το 34,7% του δείγματος θεωρεί πως μέσω των συστημάτων διαχείρισης πελατειακών 

σχέσεων μπορεί εύκολα να κάνει τις εργασίες του. 

 

Εύκολο στην χρήση του, θεωρούν πως είναι το σύστημα κατά το 32,4% σε μέτρια κλίμακα. 

Μόλις το 7,8% συμφωνεί απόλυτα με τον ισχυρισμό αυτό. 
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Το 32,4% έμαθε ευκολά τα συστήματα, κάτι που σημαίνει πως τα συστήματα σε μέτριο 

βαθμό ήταν κάπως δύσκολα εξ αρχής. 

 

 

Στην συντριπτική πλειοψηφία της τάξης του 28,4% του συνόλου, τα συστήματα των 

ξενοδοχείων είναι συμβατά με τα λειτουργικά συστήματα τους.  
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Κεφάλαιο 8: Τα συμπεράσματα της έρευνας    

Μέσω της έρευνας που ολοκληρώθηκε, δημιουργούνται κάποια συμπεράσματα τα 

οποία πρέπει να αναφερθούν. Πιο συγκεκριμένα, αξίζει να αναφερθεί πως ένα 

σημαντικό ζήτημα, αυτό των τακτικών ρυθμίσεων από τη μεριά του προμηθευτή, 

σύμφωνα με την έρευνα δεν υφίσταται σε μεγάλο βαθμό και οι ρυθμίσεις δεν είναι 

τακτικές. Η πελατοκεντρικότητα συσχετίζεται με την εμπιστοσύνη σύμφωνα με την 

τελική έρευνα, συγκεκριμένα όσο αυξάνεται μια φιλοσοφία εστιασμένη στον πελάτη, 

τόσο θα αυξάνεται και η εμπιστοσύνη του πελάτη στην εταιρεία. Μετά το πέρας της 

συνεργασίας και την ολοκλήρωση και παράδοση, πολλές τακτικές ρυθμίσεις είναι 

απαραίτητο να πραγματοποιούνται διότι τα συστήματα πρέπει να ανανεώνονται, να 

έχουν οι προμηθευτές feedback για το σύστημα και να προσαρμόζονται με νέες 

απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη. Η ώριμη συνεργασία αποτελείται από πράξεις 

ατελώς και μελλοντικές μέσω των οποίων οι πελάτες θα αποκτούν εμπιστοσύνη. Οι 

προμηθευτές, για να καταφέρουν να αποκτήσουν μια αξιόλογη επαγγελματική 

συνεργασία με μια επιχείρηση οφείλουν να έχουν επίγνωση της αγοράς και των 

ανταγωνιστών τους. Με τον τρόπο αυτό, μπορούν οι επιχειρήσεις να κατανοήσουν 

πως θα υπάρξει εμπιστοσύνη στην επαγγελματική τους σχέση και πως γνωρίζοντας 

του ανταγωνιστές, μπορούν να προσφέρουν καλύτερα προϊόντα και αποδοτικότερες 

υπηρεσίες. Οι προμηθευτές, θα πρέπει να διαχωρίσουν πως κάποιες επιχειρήσεις, 

είναι εστιασμένες στον πελάτη περισσότερο από το κέρδος, συνεπώς οι αξίες τους 

έχουν μια πιο εστιασμένη φιλοσοφία, άρα οι υπηρεσίες και ο τρόπος συνεργασίας 

τους θα πρέπει να είναι επίσης πελατοκεντρικός. Αυτό σημαίνει πως οι το συμφέρον 

του πρέπει να μην είναι αυτονόητα το κέρδος αλλά η εστίαση στον πελάτη. Επίσης 

σημαντικό, αποτελεί το γεγονός ότι με το πέρασμα των χρόνων και την μεγάλη 

ανατροφοδότηση πληροφορίας, τα συστήματα που προσφέρουν οι προμηθευτές 

πρέπει να είναι σύγχρονα και ιδιαίτερα διαφοροποιημένα από τα παραδοσιακά που 

ήδη υφίστανται. Η εξυπηρέτηση του πελάτη, πρέπει να είναι ο μοναδικός πυλώνας 

και στόχος από τη μεριά του προμηθευτή. Σε μια εποχή όπου οι δαπάνες για την 

χρήση νέων τεχνολογιών και συστημάτων ολοένα και αυξάνονται, η γρήγορη 

ανατροφοδότηση είναι ένα από το σημαντικότερα στοιχεία που μπορεί να προσφέρει 

ένα σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων.  
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Σύμφωνα με την έρευνα τα συστήματα παρέχουν μέτρια ανατροφοδότηση. Ο χρήστης 

ενός συστήματος διαχείρισης πελατειακών σχέσεων, πρέπει να είναι σε θέση να 

ανατρέξει σε μια πληροφορία που χρειάζεται, η οποία θα πρέπει να έχει αποθηκευτεί 

από το σύστημα. Σύμφωνα με την έρευνα του Darrell K. Rigby και της  Dianne 

Ledingham, ένα σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων πρόγραμμα 

δημιουργείται για να επιλύσει περίπλοκες επιχειρήσεις και ζητήματα τεχνολογίας και 

απαιτεί σημαντικές επενδύσεις χρόνου και χρήματος (Darrell K. Rigby, Dianne 

Ledingham, 2004). Συνεπώς, η οικονομική αξία του συστήματος θα πρέπει να 

υπερβαίνει την αξία της ποιότητας του, σε αποδόσεις και ταχύτητα, και ειδικότερα σε 

επίπεδο ανατροφοδότησης, διότι οι πληροφορία είναι και ο λόγος ύπαρξης ενός 

συστήματος. Από την άλλη, καμία πληροφορία δεν είναι καλό να χάνεται διότι 

αποτελεί σημαντική πηγή ανατροφοδότησής. Οι προμηθευτές, οφείλουν να 

κατανοήσουν πως η εκατοστέ επιχείρηση έχει ιδιαίτερα προβλήματα και ξεχωριστές 

ανάγκες, άρα τα συστήματα θα πρέπει να είναι ικανά να προσαρμόζονται αναλόγως, 

κάτι το οποίο δεν σύμφωνα με την έρευνα δεν συμπεραίνεται με μεγάλη επιτυχία αν 

αναλογιστούμε πως το 34,7% του δείγματος μόνο συμφωνεί σε μέτριο βαθμό στο αν 

η πληροφορία είναι άμεσα διαθέσιμη στον χρήση όταν την χρειάζεται για κάποια 

διαδικασία. Η ποιότητα του συστήματος συμπεραίνεται πως παίζει καθοριστικό ρόλο 

στην ομαλή συνεργασία ενός προμηθευτή με τον πελάτη του. Μια από την 

σημαντικότερη λειτουργία η οποία δεν πρέπει να υφίσταται, είναι η πτώση του ίδιου 

του συστήματος, το λεγόμενο crash του συστήματος. Όταν υφίσταται πτώση ενός 

CRM ο χρήστης δεν χάνει μόνο πολύτιμα δεδομένα και πληροφορίες, ούτε χάνει 

χρόνο από την καθημερινή του εργασία, και ειδικότερα ένα ξενοδοχείο το οποίο έχει 

άμεσα αυτή την ανάγκη, αλλά χάνει και την εμπιστοσύνη του προς τον προμηθευτή. 

Αν αναλογιστούμε πως το 24,5% του συνόλου μόνο δεν αντιμετωπίζει προβλήματα 

πτώσης ή λειτουργικότητας, συμπεραίνουμε πως οι προμηθευτές δεν δίνουν τόσο 

μεγάλη έμφαση σε αυτό το κομμάτι. Ένα σύστημα πρέπει να είναι λειτουργικό και 

ταυτόχρονα εύκολο προς τον χρήστη για την μέγιστη καλύτερη και καθημερινή 

αποδοτικότητα της επιχείρησης. Στο δείγμα της έρευνας, σχεδόν το μισό μόνο 

φαίνεται να θεωρεί εύκολο το σύστημα που κάνει χρήση.  
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Εάν ένα σύστημα είναι απόλυτα λειτουργικό και προσφέρει ιδιαίτερες δυνατότητες 

στον χρήστη και δεν είναι εύκολο και απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις τεχνολογίας και 

πνευματικής προσπάθειας στη χρήση, το κάνει αυτόματα δυσλειτουργικό. Η 

συμβατότητα του συστήματος αποτελεί ακόμα ένα βασικό συμπέρασμα διότι ένα 

σύστημα για να χαρακτηριστεί ως λειτουργικό, πρέπει να είναι συμβατό με το 

λειτουργικό σύστημα της εκάστοτε επιχείρησης αλλά και με τις βάσεις δεδομένων 

της. Οι ίδιοι οι προμηθευτές, θα πρέπει να έχουν μια βάση δεδομένων και πλήρης 

ιστορικό για την εκάστοτε επιχείρηση που εξυπηρέτησαν στον παρελθόν ή για κάποια 

επιχείρηση την οποία θα επιλέξουν να προσεγγίσουν σε μελλοντικό χρόνο. Η βάση 

αυτή, θα χρησιμοποιηθεί για να καλύψει τυχόν κενά στην εικόνα της επιχείρησης που 

θα εξυπηρετήσει ο προμηθευτής, στις ανάγκες της για να είναι έτοιμος να τις καλύψει 

πριν χρειαστεί και να έχει επίγνωση της ίδιας της φιλοσοφίας και της κουλτούρας της 

επιχείρησης διότι πάνω σε αυτή τη κουλτούρα θα λειτουργεί και το σύστημα 

διαχείρισης πελατειακών σχέσεων. Σε μια ξενοδοχειακή μονάδα, υπάρχει τεράστια 

ανάγκη για πληροφορία όπως για παράδειγμα για την διαθεσιμότητα δωματίων ανά 

πάσα στιγμή ή την αυτοματοποιημένη πληροφόρηση του πελατολογίου για διάφορα 

ζητήματα και εκπτώσεις ή παροχές. Τα θέματα αυτό όμως πρέπει να λύσει το 

σύστημα CRM όντας γρήγορο, εύκολο, αποτελεσματικό και συμβιβασμένο στον 

τρόπο διαχείρισης μιας ξενοδοχειακής μονάδας.  Το σύστημα διαχείρισης 

πελατειακών σχέσεων, πρέπει να είναι οργανωμένο με μια συγκεκριμένη δομή και να 

έχει μια συνεπή μορφοποίηση. Όπου είναι δυνατό, να χρησιμοποιεί drop down 

επιλογές ή αλλιώς μορφή αναπτυσσόμενης λίστας. Επιβάλλοντας ένα 

προκαθορισμένο στυλ στους χρήστες θα αποφευχθούν ορθογραφικά λάθη και 

ασυνέπειες στα δεδομένα, όπως λόγου χάρη διαφορετικές μορφές γραφής στα 

ονόματα χωρών (UK, U.K. και United Kingdom). Επίσης, πρέπει να υπάρχει 

αυτογνωσία στο ότι υπάρχουν πολιτισμικές διαφορές σε ό,τι αφορά τα προσωπικά 

στοιχεία και την καταχώρηση πληροφοριών. Πελάτες λόγου χάρη από την Ασία, είναι 

λιγότερο πρόθυμοι να τα παρέχουν προσωπικά στοιχεία λόγω του κράτους τους.  

Οι καμπάνιες μάρκετινγκ μέσω των συστημάτων αυτών, είναι ένα αρκετά σημαντικό 

εργαλείο στην διατήρηση του υπάρχοντος πελατολογίου, για παράδειγμα, ένα γκρουπ 

που βρέθηκε σε ένα ξενοδοχείο για συγκεκριμένο λόγο, θα μπορούσε να ενδιαφέρεται 

για αντίστοιχους λόγους φέτος και άρα θα ήταν εφικτό να τους σταλεί μια ειδική 
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προσφορά για συγκεκριμένες ημερομηνίες. Κάθε καμπάνια χρειάζεται να έχει ένα 

συγκεκριμένο όνομα ή κάτι που να την ξεχωρίζει και να καταγράφεται το ποιοι 

πελάτες συμπεριλαμβάνονται σε ποια καμπάνια. 

Ένα σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων, προσφέρει μακροχρόνια θετικά 

οφέλη σε επιχειρήσεις, δίνοντας κέρδη από την εφαρμογή του. Το σύστημα 

διαχείρισης πελατειακών σχέσεων προσφέρει θετικά στοιχεία σε παντός τύπου 

επιχείρηση, διαμορφώνει και παράγει ποίκιλλες πληροφορίες για τους πελάτες. Κατά 

συνέπεια, ένα σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων είναι ιδανικό για μια 

ξενοδοχειακή μονάδα, ειδικότερα όταν υλοποιείται με επιτυχία και 

αποτελεσματικότητα, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ξενοδοχεία λαμβάνουν πολλά 

στοιχεία και τεράστιο όγκο πληροφοριών καθημερινά από τους πελάτες του. Αυτά τα 

δεδομένα μπορούν να μετατραπούν σε μια ουσιαστικά χρήσιμη γνώση. Η 

ξενοδοχειακή βιομηχανία, όπως και κάθε επιχειρηματικός τομέας, πρέπει να είναι 

ιδιαίτερα ανταγωνιστικός και είναι προφανές ότι τέτοιοι φιλόδοξοι στόχοι μπορούν 

να επιτευχθούν μόνο μέσω της εφαρμογής ενός συστήματος διαχείρισης πελατειακών 

σχέσεων. Ο King και ο Burgess, το 2008, σε σχετική έρευνα τους με όνομα 

¨Customer Relationship Management (CRM) in Hotel Industry¨ καταλήγουν στο 

συμπέρασμα ότι ο προσανατολισμός προς τον πελάτη είναι καθοριστικός παράγοντας 

για την επιτυχημένη εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης πελατειακών σχέσεων 

(King & Burgess, 2008). Το σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων θεωρείται 

ευρέως ένα εργαλείο για να διευκολυνθεί η ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Αναλύοντας 

τη βάση δεδομένων των πελατών, θα ενισχυθεί μακροχρόνια η κερδοφορία και η 

αφοσίωσης των πελατών μιας και οι πελάτες θα αποκτήσουν εμπιστοσύνη. 
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8.1 Περιορισμοί και προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Η πελατοκεντρική φιλοσοφία μιας επιχείρησης, έχει να κάνει με την εστίαση στις 

ανάγκες του πελάτη ως ένα μεμονωμένο περιστατικό, ιδιαίτερο και ξεχωριστό για 

κάθε επιχείρηση. Μια πιο πελατοκεντρική προσέγγιση, δεν αντιμετωπίζει το υπάρχων 

ή το μελλοντικό της υποψήφιο πελατολόγιο ως μια συνολική οντότητα. Οι 

επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν αποκτήσει ακόμα μια προσέγγιση πιο εστιασμένη 

στον πελάτη, αλλά ενδεχομένως στο κέρδος, οφείλουν να λάβουν σοβαρά υπόψιν πως 

η τάση στην πελατοκεντρικότητα είναι κάτι ουσιαστικό και ανερχόμενο ειδικότερα 

στις σύγχρονες ευρωπαϊκές χώρες.  

Σοβαρό θέμα τα οποίο πρέπει να αναλυθεί σε μελλοντικές έρευνες, είναι πως η 

έμφαση μιας επιχείρησης στις νέες τεχνολογίες, και ειδικότερα στα συστήματα 

διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (C.R.M.) αποτελεί ουσιαστικό πυλώνα στην 

άμεση, σύγχρονη πελατοκεντρική φιλοσοφία της εκάστοτε επιχείρησης. Τα 

συστήματα αυτά, διαχειρίζονται και αυτοματοποιούν τις διαδικασίες επικοινωνίας με 

τον υπάρχον πελατολόγιο, δίνοντας σε μια επιχείρηση περισσότερα στοιχεία  

εμπιστοσύνης και λειτουργικότητας. Οι μελλοντικοί ερευνητές, θα πρέπει να 

ασχοληθούν με τα πλεονεκτήματα των συστημάτων διαχείρισης πελατειακών 

σχέσεων και να καλύψουν  τυχόν ερευνητικά κενά που υπάρχουν. 

Αξιοσημείωτο θα ήταν επίσης, να γίνουν μελλοντικές έρευνες για την μελέτη και την 

ανάλυση της πελατοκεντρικής κουλτούρας από την μεριά των πελατών και πιο 

συγκεκριμένα πώς αντιλαμβάνονται οι ίδιοι την εμπιστοσύνη και την ποιότητα μιας 

επιχείρησης μέσω των υπηρεσιών που λαμβάνουν από τα συστήματα διαχείρισης 

πελατειακών σχέσεων. 

Τέλος, καλό θα ήταν να γίνουν μελλοντικές έρευνες για την διερεύνηση της 

συσχέτισης της πελατοκεντρικής κουλτούρας με άλλες μεταβλητές που δεν 

αναλύθηκαν στην παρούσα εργασία.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

EΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

Η παρούσα έρευνα γίνεται στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών στα "Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης", του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Δεν υπάρχουν σωστές και λανθασμένες απαντήσεις. 

Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να εκφράσετε τις πραγματικές απόψεις σας. Τα 

στοιχεία τα οποία θα καταγράψετε θα εμφανιστούν στην τελική μελέτη μόνο σε 

μορφή στατιστικής ανάλυσης. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έχει διάρκεια 

περίπου 10 λεπτών. 

ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ 

1. Ο προμηθευτής μας πραγματοποιεί τακτικές μετρήσεις για τον βαθμό στον 

οποίο νιώθουν ευχαριστημένοι οι πελάτες του για την εξυπηρέτηση που 

τους προσφέρει. 

2. Τα προϊόντα και η ανάπτυξη των υπηρεσιών του προμηθευτή μας 

βασίζονται στην καλή ανάλυση της αγοράς 

3. Ο προμηθευτής μας γνωρίζει καλά τους ανταγωνιστές του 

4. Ο προμηθευτής μας γνωρίζει καλά την αξία που έχουν για εμάς τα 

προϊόντα και οι υπηρεσίες του.  

 

5. Ο προμηθευτής μας είναι περισσότερο εστιασμένος στον πελάτη από ό,τι 

είναι οι ανταγωνιστές του. 

 

6. Ο προμηθευτής μας έχει ανταγωνιστική θέση στην αγορά λόγω των 

διαφοροποιημένων προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει. 

 

7.  Ο προμηθευτής μας πιστεύει ότι το συμφέρον του πελάτη είναι 

σημαντικότερο από το συμφέρον του παρόχου.  

 

8. Τα προϊόντα/υπηρεσίες του προμηθευτή μας είναι τα καλύτερα στην 

αγορά.  

 

9. Ο προμηθευτής μας πιστεύει ότι ο κύριος σκοπός της δουλείας του είναι 

να εξυπηρετεί τους πελάτες. 
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ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 

 

1. Αυτός ο προμηθευτής ήταν ειλικρινής όσο ασχολήθηκε μαζί μας.  

2. Οι υποσχέσεις οι οποίες δόθηκαν από αυτόν τον προμηθευτή είναι αξιόπιστες. 

3. Αυτός ο προμηθευτής έχει πολλές γνώσεις για το προϊόν.  

4. Αυτός ο προμηθευτής έχει προβλήματα στο να κατανοήσει τη θέση μας 

5. Αυτός ο προμηθευτής έχει κάνει θυσίες για εμάς στο παρελθόν.  

6. Αυτός ο προμηθευτής ενδιαφέρεται για την ευημερία μας.  

7. Στις δύσκολες στιγμές, αυτός ο προμηθευτής ρισκάρει για εμάς. 

8. Αυτός ο προμηθευτής είναι σαν φίλος.  

9. Νιώθουμε πως αυτός ο προμηθευτής είναι με το μέρος μας.  

10. Αυτός ο προμηθευτής δεν κάνει λανθασμένους ισχυρισμένους.  

11. Αυτός ο προμηθευτής δεν είναι ανοιχτός στο να συνεργαστεί με εμάς. 

12. Αυτός ο προμηθευτής έχει προβλήματα στο να απαντά τις ερωτήσεις μας. 

 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 
 
 

1. Η σχέση της επιχείρησης μου με αυτόν τον προμηθευτή είναι 

δυσχερής. 

 

2. Γενικότερα, η επιχείρησής μου είναι πολύ ικανοποιημένη με τη 

συνολική σχέση της με αυτόν τον προμηθευτή. 

 

3. Η επιχείρηση μου είναι πολύ ικανοποιημένη από την επαγγελματική 

της σχέση με αυτόν τον προμηθευτή.  

 

 

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 
 

 

1. Το σύστημα διαχείρισης πελατών της επιχείρησής μου παρέχει 

γρήγορη ανατροφοδότηση  

 

2. Το σύστημα διαχείρισης πελατών μου δίνει μία ποικιλία από 

εναλλακτικές για να λύνω τα προβλήματά μου.  

 

3. Το σύστημα διαχείρισης πελατών έχει φυσικές και προβλέψιμες 

αλλαγές στην οθόνη του.  
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4. Το σύστημα διαχείρισης πελατών παρέχει δεδομένα που 

καλύπτουν τις ανάγκες μου.  

 

5. Τα δεδομένα του σύστημα διαχείρισης πελατών είναι σύγχρονα / 

ανανεωμένα (up-to-date) και καλύπτουν τους σκοπούς μου. 

 

6. Τα δεδομένα που διατηρούνται στο σύστημα διαχείρισης πελατών 

είναι τα κατάλληλα για την άσκηση των καθηκόντων μου. 

 

7. Το σύστημα διαχείρισης πελατών δεν χάνει σημαντικά δεδομένα 

τα οποία είναι πολύτιμα για την εργασία μου.  

 

8. Μπορώ να υπολογίζω πως το σύστημα διαχείρισης πελατών θα 

είναι διαθέσιμο όταν το χρειάζομαι. 

 

9. Το σύστημα διαχείρισης πελατών δεν υπόκειται σε απρόσμενες και 

ενοχλητικές καταστάσεις που με εμποδίζουν να φέρω σε πέρας την 

εργασία μου. 

 

10. Το σύστημα διαχείρισης πελατών δεν έχει συχνά προβλήματα και 

δεν καταρρέει / πέφτει (crash) συχνά. 

 

11. Πιστεύω πως το σύστημα διαχείρισης πελατών είναι εύκολο στη 

χρήση του 

12. Είναι εύκολο για εμένα να θυμάμαι πώς μπορώ να κάνω την 

εργασία μου με τη χρήση του συστήματος διαχείρισης πελατών. 

 

13. Η χρήση του συστήματος διαχείρισης πελατών δεν απαιτεί 

ιδιαίτερη πνευματική προσπάθεια. 

 

14. Η αλληλεπίδρασή μου με το σύστημα διαχείρισης πελατών είναι 

ξεκάθαρη και κατανοητή.  

 

15. Πιστεύω ότι είναι πολύ εύκολο να κάνω αυτό που θέλω με το 

σύστημα διαχείρισης πελατών.  

 

16. Γενικά, πιστεύω πως το σύστημα διαχείρισης πελατών είναι πολύ 

εύκολο στη χρήση του.  

 

17. Το να μάθω να χρησιμοποιώ το σύστημα διαχείρισης πελατών 

είναι πολύ εύκολο για εμένα. 

 

18.  Το σύστημα διαχείρισης πελατών είναι ικανό να μεταφέρει 

δεδομένα μεταξύ συστημάτων που εξυπηρετούν διαφορετικές 

λειτουργικές περιοχές. 

 

19. Το σύστημα διαχείρισης πελατών είναι συμβατό με τις βάσεις 

δεδομένων και τα λειτουργικά συστήματα της επιχείρησής μου.  
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