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i. Περίληψη 

 

Στη παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε μελέτης της επίδρασης του προσανατολισμού 

στη Διαχείριση Σημαντικών Πελατών στην αποδοχή της εταιρείας βάσει μη 

οικονομικών δεικτών.  Η παρούσα εργασία εξετάζει την αντίληψη από τη σκοπιά των 

επιχειρήσεων για την σπουδαιότητα της σωστής διαχείρισης των σημαντικών πελατών, 

και το αποτέλεσμα των σωστών πρακτικών της διαχείρισης στα μη οικονομικά 

αποτελέσματα. Ως μη οικονομικά αποτελέσματα, εννοούνται τα αποτελέσματα που δεν 

είναι άμεσα μετρήσιμα σε οικονομικούς όρους, όπως για παράδειγμα η βελτίωση της 

φήμης, η αύξηση της δέσμευσης των πελατών κ.ά.. 

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία έρευνας μέσω χρήσης 

ερωτηματολογίου κατά την επιβεβαιωτική μέθοδο έρευνας (ή έρευνα ελέγχου της 

εγκυρότητας μιας θεωρίας), σύμφωνα με τις υποθέσεις που παρουσιάστηκαν. Πρόκειται 

για μία πειραματική έρευνα, αφού θα μελετηθεί η επίδραση της διαχείρισης των 

σημαντικών πελατών στα μη οικονομικά αποτελέσματα μίας επιχείρησης αφού 

ποσοτικοποιηθούν οι μεταβλητές, σε εξαρτημένες και ανεξάρτητες μεταβλητές.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέληξαν ότι οι αποτελεσματικές πρακτικές στην 

διαχείριση των σημαντικών πελατών βελτιώνουν τη φήμη της επιχείρησης και 

δημιουργούν ποιοτικές σχέσεις πελάτη με προμηθευτή. Εν κατακλείδι, η έρευνα 

αποδεικνύει σφαιρικά πως υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της σωστής διαχείρισης 

των σημαντικών πελατών και της βελτίωσης στα μη οικονομικά αποτελέσματα.  
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ii. Abstract 

The board objective of this study was to determine the influence of key account 

management practices on non-financial performance outcomes, through business 

perspective. As non-financial results are defined the results that are not directly 

measurable in financial terms, such as improved reputation, increased customer 

engagement, etc.  

The methodology used was the confirmatory research method through questionnaire (or 

research to check the validity of a theory), according to the hypotheses presented. This 

is an experimental study, as it will study the effect of key account management on the 

non-financial results of a company after quantifying the variables, into dependent and 

independent variables. 

The study recommends the adoption of the dimensions of key account management 

because they have been found to improve the reputation of the company and create 

quality customer-supplier relationships. In conclusion, the research generally proves 

that there is a positive correlation between the key account management practices and 

the improvement in non-financial results.  
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vi. Εισαγωγή 

 

Η βιβλιογραφία αναγνωρίζει ευρέως τη σημασία του σχεσιακού μάρκετινγκ στη 

διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες, ιδιαίτερα στις σχέσεις επιχείρησης προς 

επιχείρηση (B2B), όπου οι πελάτες είναι λιγότεροι και ισχυρότεροι, οι αγορές είναι 

μάλλον σταθερές και οι σχέσεις αγοραστών με τους πωλητές είναι περίπλοκες και 

αλληλεξαρτώμενες.. Αυτή η αλλαγή από την απλή συναλλαγή πώλησης στο σχεσιακό 

μάρκετινγκ, προκάλεσε μια νέα φιλοσοφία στη διαχείριση της σχέσης με ορισμένους 

στρατηγικά σημαντικούς πελάτες. Ένας σημαντικός πελάτης (KA) είναι ένας πελάτης 

που αναγνωρίζεται από τον προμηθευτή ως πελάτης στρατηγικής σημασίας.  

Πολλές επιχειρήσεις εφαρμόζουν στρατηγικές που στοχεύουν στην επίτευξη 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω μίας συνεργατικής επιχειρηματικής σχέση με 

τους πελάτες τους. Η Διαχείριση Σημαντικών Πελατών (KAM) αποτελεί μία 

στρατηγική στην οποία βασίζονται οι επιχειρήσεις για να διαχειριστούν τις σχέσεις τους 

με τους στρατηγικά σημαντικούς πελάτες. Στην ουσία, το KAM περιλαμβάνει 

προσαρμογή των προϊόντων και των υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών του KA, 

ενώ οι πελάτες που δεν ταξινομούνται ως KA λαμβάνουν λιγότερη εξατομικευμένη 

εξυπηρέτηση. Το KAM είναι η εφαρμογή του σχεσιακού μάρκετινγκ σε 

επιχειρηματικές αγορές  επιτρέποντας τη μετάβαση από βραχυπρόθεσμο, συναλλακτικό 

προσανατολισμό σε πιο μακροπρόθεσμες, στρατηγικές, αμοιβαία ευεργετικές και 

συνεργατικές σχέσεις.  

Ωστόσο, οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να αγωνίζονται να εφαρμόσουν 

αποτελεσματικά τέτοια προγράμματα ΚΑΜ, καθώς δεν γνωρίζουν τα οφέλη από την 

υιοθέτηση του ΚΑΜ. Ως εκ τούτου, για να καλυφθεί αυτό το κενό, αυτή η εργασία 

επιδιώκει να εξετάσει εμπειρικά τα οφέλη από την υιοθέτηση του ΚΑΜ, αφού το KAM 

μπορεί να αποτελέσει σημαντική βάση για την ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος, ιδιαίτερα μέσα από μη οικονομικά οφέλη που δημιουργεί για τις 

επιχειρήσεις.  
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Μέρος 1
ο
 - Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας 

1.1. Ορισμός της Διαχείρισης Σημαντικών Πελατών 

 

Από τη δεκαετία του ’90 έγινε αντιληπτό στο κόσμο των επιχειρήσεων, πως οι πελάτες 

αποτελούν ίσως τον πιο κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας για έναν οργανισμό. 

Παρατηρήθηκε ότι οι πελάτες είχαν την δύναμη να αποδυναμώνουν μία επιχείρηση, 

απλά, στρεφόμενοι στον ανταγωνισμό για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Η 

δύναμη της αγοράς πολύ γρήγορα μετακινήθηκε από τις επιχειρήσεις, στους πελάτες. 

Επομένως, έκτοτε ο πελάτης αποτελεί την βασική έννοια γύρω από την οποία 

στρέφονται οι ενέργειες κάθε σύγχρονης επιχείρησης, από την παραγωγή έως την 

πώληση, διότι είναι άμεσος ο συσχετισμός της ικανοποίησης των πελατών και του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της επιχείρησης. Στα πλαίσια αυτά, ακρογωνιαίος 

λίθος για την επιτυχία της επιχείρησης είναι η ορθή διαχείριση του πελατολογίου της, η 

οποία επιτυγχάνεται μέσα από την Διαχείριση Σημαντικών Πελατών.  

Η Διαχείριση Σημαντικών Πελατών βασίζεται στην αρχή ότι, ο σκοπός της εταιρείας 

δεν είναι μόνο η πώληση, αλλά εκτείνεται πέρα από την βραχυχρόνια πώληση, στην 

δημιουργία μακρόχρονης σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες, ιδιαίτερα με τους 

σημαντικούς πελάτες της, μίας σχέσης η οποία δημιουργεί οικονομικά οφέλη τόσο για 

την επιχείρηση όσο και για τον πελάτη. Πρόκειται για μία προσέγγιση μάρκετινγκ, με 

προσανατολισμό την διαχείριση των σχέσεων με του σημαντικούς πελάτες. 

Η επίτευξη μακροχρόνιας συνεργασίας της επιχείρησης με τους σημαντικούς πελάτες 

της, προσφέρει σταθερότητα στη λειτουργία της, ευελιξία, και προσαρμογή στις 

προκλήσεις (Millman και Wilson, 1999). Σύμφωνα με έρευνα των Davis και Ryals 

(2014) το ΚΑΜΟ σε μία επιχείρηση σχετίζεται με την βελτίωση της οργανωτικής 

επίδοσης. Η επιχείρηση αποκτά πελατο-κεντρικό χαρακτήρα, με αποτέλεσμα να 

προνοεί για τις ανάγκες των πελατών και άρα να αποκτά το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα.  

Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, όταν αναφερόμαστε σε πρακτικές διαχείρισης 

σημαντικών πελατών, αναφερόμαστε σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: 

1. Στην διαδικασία καθορισμού των σημαντικών πελατών της επιχείρησης. 

2. Στον προγραμματισμό σχετικά με τους σημαντικούς πελάτες. 

3. Στην εφαρμογή διαδικασιών διαχείρισης των σημαντικών πελατών. 

4. Στην παρακολούθηση της απόδοσης των σημαντικών πελατών.  

Οι Henneberg, Pardo και Mouzas (2005) διερεύνησαν την προέλευση του ΚΑΜ. Οι 

επιχειρήσεις συχνά κατανέμουν πόρους σε πελάτες που συμβάλλουν στο υψηλότερο 

ποσοστό πωλήσεων ή κερδών, επομένως γίνεται αντιληπτό ότι όλοι οι πελάτες της 

επιχείρησης δεν αντιμετωπίζονται ισότιμα. Η έρευνα τους απέδειξε ότι οι πρακτικές 

KAM διαμορφώνονται συχνά για να επιτύχουν αμοιβαία οφέλη και να δημιουργήσουν 

αυξημένη αξία στις σχέσεις με τους σημαντικούς πελάτες. 

Οι Homburg, Workman και Jensen (2002) κατέληξαν ότι οι αυξανόμενες απαιτήσεις 

των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας από τους σημαντικούς πελάτες μίας επιχείρησης 
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οδηγούν στην αναγκαστική εφαρμογή πρακτικών KAM. Έτσι, οι επιχειρήσεις 

οργανώνουν τους  πόρους τους βασισμένες στις ανάγκες των σημαντικών πελατών, 

αναπτύσσουν δυνητικά σημαντικούς πελάτες, απασχολούν άτομα ως διαχειριστές των 

σημαντικών πελατών και δημιουργούν ομάδες υποστήριξης των σημαντικών πελατών, 

αποτελούμενες από άτομα διαφόρων επιχειρησιακών τμημάτων, όπως το τμήμα 

πωλήσεων, το τμήμα πιστωτικού ελέγχου, το τμήμα μάρκετινγκ, το τμήμα 

εφοδιαστικής αλυσίδας, κλπ. Η μελέτη επίσης, τόνισε την σημαντική επίδραση της 

πολυπλοκότητας της αγοράς στην ανταγωνιστική αναγκαιότητα του ΚΑΜ σε μία 

επιχείρηση.  

Ο Weitz και Bradford (1999) απέδειξαν ότι πολλές εμπορικές επιχειρήσεις μετακινού 

το σχήμα πωλήσεων από άτομα – πωλητές σε ομάδες πωλήσεων. Σύμφωνα με τη 

μελέτη, οι επιτυχημένες εταιρείες απορρίπτουν τις βραχυπρόθεσμες ατομικές πωλήσεις 

υπέρ ενός πελατο-κεντρικού, μακροπρόθεσμου μοντέλου πώλησης που αναφέρεται ως 

σχεσιακή πώληση. Η ατομική πώληση επικεντρώνεται στην προσωπική πώληση και 

εξασφαλίζει την άμεση πώληση με περιορισμένη σημασία στις ανάγκες του πελάτη, 

ιδίως μακροπρόθεσμα. Σε αντίθεση, η σχεσιακή πώληση επικεντρώνεται στην 

ανάπτυξη και ενίσχυση ενός αμοιβαία επωφελούς δεσμού μεταξύ αγοραστή και 

πωλητή. Η εστίαση αλλάζει από την πραγματοποίηση της πώλησης βραχυπρόθεσμα, 

στην απόκτηση και διατήρηση των σημαντικών πελατών μακροπρόθεσμα. 

Το KAM δεν αποτελεί νέα προσέγγιση του μάρκετινγκ. Οι αλλαγές στο επιχειρησιακό 

περιβάλλον, όπως ο αυξανόμενος ανταγωνισμός, η ωριμότητα αγοράς, η 

παγκοσμιοποίηση, η αυξημένη πολυπλοκότητα των πελατών,  κ.ά., έχουν οδηγήσει σε 

εξορθολογισμό των διαδικασιών στις εμπορικές επιχειρήσεις και την ανάγκη 

δημιουργίας στενότερων σχέσεων με τους πελάτες με στόχο τη διατήρηση πελατών, την 

αύξηση της προστιθέμενης αξίας και τη μείωση του κόστους.  

Οι Piercy και Lane (2005) παρουσίασαν ένα εννοιολογικό μοντέλο τριών τύπων 

βασικών σχέσεων της επιχείρησης με τους σημαντικούς της πελάτες, με βάση την αξία. 

Το μοντέλο βασίζεται στις δυνάμεις της πώλησης και της αγοράς. Ο προσανατολισμός 

της εμπορικής επιχείρησης, βασισμένη στις ανάγκες των σημαντικών πελατών, 

αποφασίζει την πιο κατάλληλη προσέγγιση KAM που θα υιοθετηθεί. Οι τρεις αξίες του 

μοντέλου, είναι η αξία ανταλλαγής KAM, η ιδιόκτητη αξία KAM και η σχετική αξία 

KAM. Η αξία ανταλλαγής KAM αναφέρεται στη δημιουργία λογαριασμών για 

σημαντικούς πελάτες, μέσα από τεχνικές όπως μείωση τιμών, παραγγελία 

προτεραιότητας και πρόσθετη υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση (after sales 

service). Στην ιδιόκτητη αξία KAM, η αξία της πώλησης δημιουργείται και εξυπηρετεί 

μόνο τον προμηθευτή. Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση κερδίζει εσωτερική 

αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα χωρίς ο πελάτης να γνωρίζει ότι ανήκει στην 

λίστα των σημαντικών λογαριασμών της επιχείρησης. Τέλος, η σχετική αξία KAM 

παράγεται και αφιερώνεται τόσο από την επιχείρηση όσο και από τον πελάτη, έτσι ώστε 

η ίδια η σχέση γίνεται ο πόρος που δημιουργεί αξία. Τονίζεται ότι η αξία δεν μπορεί να 

υπάρξει χωρίς τη συνεργασία τόσο του πελάτη όσο και του προμηθευτή.  

Επιπλέον, οι Montgomery, Yip και Villalonga (1998) εντόπισαν παράγοντες που 

επηρεάζουν την ανάπτυξη του KAM όπως, η παγκοσμιοποίηση των αγορών, ο 
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ανταγωνισμός, και η αγοραστική δύναμη ως κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας. Ο 

Parvatiyar και ο Gruen (2002) παρουσίασαν τέσσερις μεταβλητές που επηρεάζουν την 

μετάβαση μία επιχείρησης στο KAM. Η μετάβαση επηρεάζεται από την ανάπτυξη των 

παγκόσμιων οικονομιών, την αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση των πελατών, τις 

βελτιώσεις στον τομέα της τεχνολογίας και την εμφάνιση παγκόσμιων καναλιών 

πώλησης.  

Παρατηρείται, λοιπόν, ότι οι εξελίξεις στον τομέα της παγκοσμιοποίησης οδήγησαν 

στην υιοθέτηση του KAM. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι πολυεθνικές εταιρείες 

απαιτούν από τους προμηθευτές τους να παρέχουν ομοιογενή προϊόντα και υπηρεσίες 

σε όλο τον κόσμο, διαδραματίζοντας το ρόλο του παγκόσμιου συντονισμού. Οι 

βιομηχανικές εταιρείες έχουν χρησιμοποιήσει την προσέγγιση KAM για να 

διαχειριστούν τους σημαντικούς πελάτες τους, χρησιμοποιώντας μια ομαδική 

προσέγγιση. Τα αποτελέσματα της παγκοσμιοποίησης της βιομηχανίας, όπως το 

υποκείμενο κόστος, η αγορά, ο ανταγωνισμός, οι τεχνολογικές και άλλες βιομηχανικές 

συνθήκες δημιουργούν τη δυνατότητα μιας διεθνούς επιχείρησης να αποκτήσει  τα 

οφέλη της παγκόσμιας στρατηγικής. Τέλος, υπάρχουν παγκόσμια κανάλια διανομής 

που επιτρέπουν στις εταιρείες αγορών να αγοράζουν σε παγκόσμια βάση. Τα 

παγκόσμια κανάλια είναι ζωτικής σημασίας για την εκμετάλλευση των διαφορών στις 

τιμές. Μια εταιρεία πώλησης χρησιμοποιεί το πλεονέκτημα της παγκόσμιας αγοράς για 

να ενοποιήσει και να συνδυάσει την παγκόσμια ποσότητα ώστε να βελτιώσει το 

οικονομικό της κέρδος. Η ύπαρξη των παγκόσμιων καναλιών δημιουργεί την ευκαιρία 

για μια επιχείρηση να δικαιολογήσει την παγκόσμια στρατηγική τιμολόγησης και 

αγοράς. 

 

1.2. Σημαντικοί Πελάτες 

 

Η επιλογή των σημαντικών πελατών αποτελεί μία ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία για μία 

επιχείρηση, δεδομένου ότι πολλές στρατηγικές αποφάσεις καθοδηγούνται από την 

επιλογή των σημαντικών πελατών. Οι σημαντική πελάτες θα πρέπει να είναι 

ευθυγραμμισμένοι με τους την εταιρική στρατηγική και, ως εκ τούτου, να συμβάλλουν 

στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων. Έτσι, το πορτοφόλιο των σημαντικών 

πελατών θα πρέπει να περιέχει αυτούς τους πελάτες και μόνο αυτούς.  

Ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης, φαίνεται να υπάρχει ένας σχεδόν 

καθολικά κατάλληλος αριθμός σημαντικών πελατών, ο οποίος βρίσκεται μεταξύ 15 και 

35, με 5 και 50 ως εξωτερικά όρια (MacDonald και Woodburn, 2000). Στην 

πραγματικότητα, η διαδικασία επιλογής και κατηγοριοποίησης ξεκινά με την απόφαση, 

πόσους πελάτες μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά η επιχείρηση. Η επιλογή των 

σημαντικών πελατών απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, γιατί θα καθορίσει πόσους πόρους θα 

χρειαστεί η επιχείρηση για την διαχείριση των σημαντικών πελατών.  

Ο Fiocca (1982) ανέπτυξε ένα μοντέλο διαχείρισης του χαρτοφυλακίου πελάτη, το 

οποίο περιλαμβάνει δύο βήματα: 1) την ταξινόμηση των πελατών σύμφωνα με τη 

στρατηγική τους σημασία και τη δυσκολία διαχείρισης της σχέσης με τον πελάτη και 2) 



 

11 
 

την ταξινόμηση αποκλειστικά των σημαντικών πελατών με βάση την ελκυστικότητα 

του πελάτη και τη δύναμη της σχέσης αγοραστή και πωλητή. Η επιλογή των 

σημαντικών πελατών σύμφωνα με τον Fiocca, παρουσιάζεται στο Σχήμα 1 (Figure 1). 

Έτσι, Τα κριτήρια ελκυστικότητας του πελάτη σχετίζονται με τους παρακάτω 

παράγοντες που επικρατούν στην αγορά που υπάγεται ο πελάτης: 

 παράγοντες ανταγωνισμού στην αγορά του πελάτη (π.χ. εάν και κατά πόσο είναι 

 ευπρόσβλητος ο πελάτης σε παρεμφερή ή υποκατάστατα προϊόντα) 

 χρηματοοικονομικοί παράγοντες (π.χ. περιθώριο κέρδους από τον πελάτη) 

 τεχνολογικοί παράγοντες (π.χ. επίπεδο τεχνογνωσίας του πελάτη) 

 κοινωνικοπολιτικοί παράγοντες (π.χ. ικανότητα του πελάτη να προσαρμόζεται 

σε 

 αλλαγές). 

 

 

Εικόνα 1: Tαξινόμηση των πελατών σύμφωνα με τη στρατηγική τους σημασία, Fiocca 

 

Αναφορικά με το δεύτερο βήμα στο μοντέλο του Fiocca, η δύναμη της πελατειακής 

σχέσης καθορίζεται κυρίως από τη χρονική διάρκεια της συνεργασίας, τον όγκο ή τη 

χρηματική αξία των αγορών, την ενδεχόμενη συνεργασία αγοραστή / πωλητή σε άλλα 

θέματα (π.χ. στην ανάπτυξη νέων προϊόντων), τις διαφορές στο μάνατζμεντ, τη 

γεωγραφική απόσταση, αλλά και τις προσωπικές σχέσεις που πιθανότατα έχουν 

αναπτυχθεί. Ο τρόπος κατηγοριοποίησης των σημαντικών πελατών με βάση το μοντέλο 

του Fiocca, απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα. Οι πελάτες που θεωρούνται 

σημαντικοί για μία επιχείρηση «τοποθετούνται» σε εννέα κελιά και οι στρατηγικές 

διαχείρισης χαρτοφυλακίου πελάτη που προτείνονται από τον Fiocca, συνοψίζονται 

παρακάτω: 

• διατήρηση της σχέσης αγοραστή / πωλητή (κελιά 3, 6 και 9) 

• βελτίωση της σχέσης (κελιά 1, 2, 4 και 5) 
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• διακοπή της σχέσης (κελιά 7 και 8). 

 

Εικόνα 2:Ταξινόμηση αποκλειστικά των σημαντικών πελατών με βάση την ελκυστικότητα του πελάτη και τη δύναμη 
της σχέσης αγοραστή και πωλητή, Fiocca 

 

Σύμφωνα με το παρακάτω Σχήμα 3 (Figure 3), οι σημαντικοί πελάτες μπορεί να 

ταξινομηθούν σύμφωνα με τη στρατηγική τους σημασία και τη δυσκολία διαχείρισης 

της σχέσης με τον πελάτη (MacDonald και Woodburn, 2000). Έτσι, υπάρχουν τέσσερις 

κατηγορίες σημαντικών πελατών, για τις οποίες προσδιορίζονται τέσσερα είδη 

επιχειρησιακών στρατηγικών: 

1. Οι πελάτες αστέρια - Star customers: η στρατηγική που ακολουθείται είναι να 

επενδύσει η εταιρεία σε αυτούς τους πελάτες γιατί αναμένεται να αναπτυχθούν. 

2. Οι στρατηγικοί πελάτες – Strategic customers: η στρατηγική που ακολουθείται 

είναι η επιχείρηση να επενδύσει στρατηγικά τους πόρους της στους πελάτες 

αυτούς. 

3. Οι πελάτες συντήρησης - Status Key customers: Η επιχείρηση θα πρέπει να 

ακολουθεί την στρατηγική προληπτικής συντήρησης των σημαντικών πελατών 

που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία.  

4. Οι βασικοί πελάτες – Streamline customer: η επιχείρηση διαχειρίζεται 

στρατηγικά του πελάτες αυτούς γιατί αποτελούν σταθερή πηγή εσόδων για 

αυτήν.  
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Εικόνα 3: Κατηγοριοποίηση των σημαντικών πελατών σύμφωνα με την στρατηγική διαχείρισής τους. 

 

1.3. Επιχειρησιακοί κίνδυνοι από την Διαχείριση Σημαντικών Πελατών 

 

Η προνομιακή μεταχείριση σε ορισμένους πελάτες μπορεί να προκαλέσει ένα πιθανό 

πρόβλημα για την επιχείρηση που υιοθετεί ΚΑΜΟ.  Συχνά, οι συγκρίσεις των πελατών 

οδηγούν σε επιπτώσεις στην ικανοποίηση των πελατών. Όταν ένας πελάτης λαμβάνει 

την ίδια μεταχείριση με κάποιον άλλον δημιουργείται η αντίληψη της δικαιοσύνης. 

Όταν, όμως, κάποιος πελάτης λαμβάνει λιγότερα οφέλη από κάποιον άλλον πελάτη και 

μία διαφορετική αντιμετώπιση, τότε δημιουργείται η αντίληψη της αδικίας. Ο πελάτης 

που χρήσει προνομιακής μεταχείρισης, αντίθετα, είναι πιθανό να νιώσει την αδικία 

παρά να αισθανθεί καλά λόγω των προνομίων που λαμβάνει. Αυτό το μοτίβο 

αντιδράσεων εμφανίζεται σε πολλές διαφορετικές περιπτώσεις στις επιχειρήσεις, όπως 

για παράδειγμα όταν πρόκειται για μισθούς μεταξύ των εργαζομένων που κάνουν την 

ίδια δουλειά.  

Τι θα συνέβαινε εάν υπήρχε προνομιακή μεταχείριση σε ορισμένους πελάτες σε ένα 

περιβάλλον όπου άλλοι πελάτες μπορούσαν να δουν τι συνέβαινε; Πώς θα επηρέαζε 

αυτές τις αντιλήψεις για τη δικαιοσύνη και επίπεδα ικανοποίησης πελατών; 

Τα αποτελέσματα της μελέτης της European Marketing confederation (2015) έδειξαν 

ότι η προνομιακή αντιμετώπιση έγινε αντιληπτή από τους πελάτες ως σχετικά άδικη, 
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τόσο από αυτούς που έλαβαν την προνομιακή μεταχείριση όσο και από εκείνοι που δεν 

την έλαβαν. Ωστόσο, η ικανοποίηση των πελατών ενισχύθηκε για εκείνους τους 

πελάτες που έλαβαν την προνομιακή μεταχείριση αφού έγινε αντιληπτό από την 

εταιρεία προς τους πελάτες ότι τα επίπεδα πελατειακής ικανοποίησης επηρεάζονται με 

διαφορετικούς τρόπους.  Συμπεραίνουμε ότι, μία επιχείρηση πριν αποφασίσει την 

υιοθέτηση ενός συστήματος ΚΑΜ θα πρέπει να σκεφτεί προσεκτικά την αρνητική 

επίδραση που μπορεί να έχει στην ικανοποίηση εκείνων των πελατών που δεν θα 

λαμβάνουν την προνομιακή διαχείριση.  
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1.4. Το ΚΑΜΟ στην Οργανωτική Δομή  

 

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις πλέον καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα πολύ 

ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου κύρια οντότητα είναι ο πελάτης. Συνεπώς, 

επιβάλλεται η  ενισχυμένη σχέση μεταξύ προμηθευτών και πελατών. Στο πλαίσιο αυτό, 

σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση των 

σημαντικών πελατών, ή όπως ονομάζεται το Key Account Management.  

Η σημασία των ΚΑ σε μία επιχείρηση, προϋποθέτει μία πιο πολύπλοκη σχέση πελάτη-

προμηθευτή, με αυξημένες απαιτήσεις στην εξυπηρέτηση των πελατών αυτών. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις να αναγκάζονται να στραφούν σε πιο ευέλικτες 

μορφές οργάνωσης με υψηλό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των τμημάτων, με απώτερο 

σκοπό να είναι σε θέση να εξυπηρετούν αποτελεσματικά και άμεσα τους ΚΑ τους.  

Για τον καθορισμό της κατάλληλης οργανωτικής δομής που απαιτείται για την 

ορθολογικότερη υιοθέτηση του KAMO υφίσταται ένας αριθμός τομέων που πρέπει να 

ληφθούν υπόψη. Αναμφίβολα, η βασική αρχή στο σχεδιασμό πρέπει να ταιριάζει με τις 

ανάγκες και τη δομή του πελάτη, αλλά, ίσως λόγω των διακυμάνσεων από την πλευρά 

του πελάτη, φαίνεται να παρουσιάζονται περισσότερες συνιστώσες. Κύρια, και 

πιθανώς, η μεγαλύτερη δυσκολία είναι ο τρόπος με τον οποίο ο χειρισμός των μεγάλων 

πελατών σχετίζεται και συνάγει με τον υπόλοιπο οργανισμό, ιδίως με αυτά τα τμήματα 

της εταιρείας που συνεργάζονται άμεσα με την εξυπηρέτηση των KA. Γίνεται 

αντιληπτό, ότι η κατανομή της εργασίας και η ιεράρχηση της εξουσίας πιθανόν να 

χρειαστούν αναθεώρηση σε μία επιχείρηση που υιοθετεί ΚΑΜΟ (Γούναρης, 

Τζεπελίκος,  2013). Το Σχήμα 4 (Figure 4) απεικονίζει τους τομείς που εμπλέκονται 

στην οργανωτική δομή για KAM (Woodburn, 2009). 

 

 

Εικόνα 4: Οι τομείς που εμπλέκονται στο Key Account Management (Structures in organising for KAM: Woodburn, 
2009) 
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Δεν υπάρχει ενιαία προσέγγιση για τον καλύτερο δυνατό τρόπο οργάνωσης. Ωστόσο, 

ορισμένοι παράγοντες θα μπορούσαν να επηρεάσουν το δομικό σχεδιασμό είναι οι 

παρακάτω (Woodburn, 2009): 

1. Ο βαθμός πολυπλοκότητας του αντικειμένου της επιχείρησης. 

2. Οι εθνικοί ή παγκόσμιοι βασικοί πελάτες. 

3. Τα  εμπόδια που εμφανίζονται, εσωτερικά και εξωτερικά. 

4. Η μέση διάρκεια του κύκλου πωλήσεων. 

5. Το σύνολο των δεξιοτήτων των ατόμων που διαχειρίζονται τους βασικούς 

πελάτες της επιχείρησης.  

Ωστόσο, από τους πολλούς παράγοντές που επηρεάζουν το δομικό οργανωτικό 

σχεδιασμό, σε σχέση με την αποτελεσματικότητα του ΚΑΜΟ, δύο είναι οι βασικότεροι 

παράγοντες για τη διασφάλιση της επιτυχίας του ΚΑΜΟ, η οργανωτική τυποποίηση 

(formalization) και ο οργανωτικός συγκεντρωτισμός (centralization). Η οργανωτική 

τυποποίηση καταγράφει το βαθμό στον οποίο υφίστανται προκαθορισμένοι ρόλοι, 

προκαθορισμένες διαδικασίες και εξουσία στη λήψη αποφάσεων και στις διαδικασίες 

ανταπόκρισης σε καταστάσεις, που κυμαίνονται από εργασίες ρουτίνας έως και νέες 

εργασίες. Ο οργανωτικός συγκεντρωτισμός αντικατοπτρίζει τη διαδικασία που 

απαιτείται στην λήψη αποφάσεων από τα χαμηλότερα ιεραρχικά επίπεδα προς την 

κορυφή της διοίκησης. Ένας κρίσιμος παράγοντας για την αποτελεσματικότητα του 

KAMO είναι η σχέση συνεργασίας μεταξύ του τμήματος ΚΑΜΟ και των μονάδων της 

επιχείρησης που σχετίζονται άμεσα με το τμήμα KAMO (SBU).  

Το Σχήμα 5 ( Figure 5) (Woodburn, 2009) δείχνει τη θέση των ατόμων που 

διαχειρίζονται τους μεγάλους πελάτες της επιχείρησης, μέσα στο οργανωτικό σχήμα 

της επιχείρησης.  Συνεπώς, τα άτομα αυτά πιθανόν, να βρίσκονται στην οργανωτική 

δομή: 

Α: κοντά σε ανώτερα διευθυντικά στελέχη 

Β: σε ίση απόσταση μεταξύ ανώτερων διευθυντικών στελεχών και των 

υπόλοιπων τμημάτων που σχετίζονται με τους KA 

Γ: κοντά τμημάτων που σχετίζονται με τους KA, αλλά σε απόσταση από τα 

ανώτερα διευθυντικά στελέχη. 
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Εικόνα 5: Η θέση των Key Account Managers στην οργανωτική δομή (Positioning of key account managers: 
Woodburn, 2009) 

 

Ο Key Account Manager είναι άμεσα συνδεδεμένος με τον πελάτη. Συνεπώς, η θέση 

των ΚΑ στην οργανωτική δομή και η σχεσιακή ποιότητα ανάμεσα στον προμηθευτή 

και στον πελάτη, σχετίζεται ανάλογα με την θέση των Key Account Managers σε 

αυτήν. Δεν υπάρχει ιδανική οργανωτική δομή, αλλά υπάρχουν τα δομικά στοιχεία που 

ενισχύουν τη σχεσιακή ποιότητα ανάμεσα στον προμηθευτή και στον πελάτη:  

 Επίπεδη οργανωτική δομή 

 Δομή επίσημης επικοινωνίας μεταξύ των τμημάτων της επιχείρησης 

 Ευελιξία ανάλογα με τον πελάτη 

 Καθορισμένη και κοινή επιχειρηματική στρατηγική και στόχοι 

Τα υψηλά επίπεδα τυποποίησης και συγκεντρωτισμού στην λήψη αποφάσεων μέσα σε 

μία οντότητα, οδηγούν σε ελλιπή ευελιξία του οργανισμού και ως αποτέλεσμα σε 

ακαμψία ποιοτικής εξυπηρέτησης των πελατών, οι οποίοι συνήθως διακρίνονται από 

διαφορετικά χαρακτηριστικά και χρίζουν διαφορετικής εξυπηρέτησης, ώστε να βιώνουν 

ένα υψηλό επίπεδο ικανοποίησης από τον προμηθευτή τους. Οι πελάτες, περιμένουν να 

βιώσουν μία ξεχωριστή εμπειρία εξυπηρέτησης, συνεπώς ο οργανισμός που υιοθετεί 

ΚΑΜΟ οφείλει να είναι ευέλικτος στις διαδικασίες και στην λήψη των αποφάσεων. Η 

προσωποιημένη εξυπηρέτηση των ΚΑ προϋποθέτει διαδικασίες και τακτικές που δεν 

ανήκουν στην συνήθη λειτουργία της επιχείρησης. Εάν ο Key Account Manager πρέπει 

να επικοινωνήσει με πολλά τμήματα μέσα στην επιχείρηση και να πάρει έγκριση από 

πολλές ιεραρχικές βαθμίδες σε περιπτώσεις ειδικών διαδικασιών που πρέπει να 

ακολουθηθούν για την εξυπηρέτηση των ΚΑ του, τότε, πολύ πιθανό να υπάρξουν 

καθυστερήσεις και κωλύματα στην ποιοτική εξυπηρέτηση του ΚΑ.  Γίνεται συνεπώς 

αντιληπτό, ότι σε επιχειρήσεις που υιοθετούν ΚΑΜΟ είναι αποτελεσματικότερη μία 

επίπεδη δομή με ελάχιστα ιεραρχικά στρώματα και μικρό συγκεντρωτισμό στην 

διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το κλειδί είναι ο Key Account Manager να είναι σε 

θέση να επικοινωνεί άμεσα με την ανώτερη διοίκηση που λαμβάνει τις αποφάσεις για 

θέματα ΚΑΜΟ. Έτσι, ο Key Account Manager, τοποθετείται έξω από την ιεραρχική 
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δομή, με άμεση πρόσβαση στην ανώτερη διοίκηση, ώστε να αποφεύγονται οι 

πολλαπλές διαδικασίες.  

Μια απλή οργανωτική δομή για μία επιχείρηση που υιοθετεί ΚΑΜΟ, όπως 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 6 (Figure 6), είναι η δημιουργία ξεχωριστού τμήματος 

ΚΑΜΟ, που να μην υπάγεται στο τμήμα πωλήσεων και ως αποτέλεσμα να έχει άμεση 

επικοινωνία με την διοίκηση της επιχείρησης.   

 

 

Εικόνα 6: Απλή μορφή ΚΑΜ δομής (Simple KAM structure, Woodburn, 2009) 

 

Συχνά, οι επιχειρήσεις  υιοθετούν μία γεωγραφική οργάνωση της λειτουργίας 

πωλήσεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη σημαντικής γεωγραφικής απόσταση 

μεταξύ της ανώτερης διοίκησης πωλήσεων και των Key Account Managers. Σε τέτοιες 

καταστάσεις, η λήψη αποφάσεων καθυστερεί, ειδικά όταν απαιτείται, επίσης, η έγκριση 

από τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη (Γούναρης, Τζεπελίκος, 2013). Σε τέτοιες 

περιπτώσεις οι πελατοκεντρικές δομές οργάνωσης, προσφέρουν καλύτερη ποιότητα στη 

σχέση με τους KA (Γούναρης, Τζεπελίκος,  2013). Προτείνεται η σύσταση ομάδων ΚΑ, 

οι οποίες να έχουν την αρμοδιότητα να λαμβάνουν αποφάσεις για τα ζητήματα που 

αφορούν τους ΚΑ που διαχειρίζεται η κάθε ομάδα. Βέβαια είναι απαραίτητο, να 

υπάρχει διαρκής και αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ του ΚΑΜ και της ομάδας, ώστε να 

λαμβάνονται ορθολογικές αποφάσεις.  

Κάθε ομάδα διαχείρισης ΚΑ, πρέπει να διακρίνεται από τα εξής βασικά 

χαρακτηριστικά (Woodburn, 2009): 

 Να είναι ξεκάθαρο σε ποιόν ΚΑΜ λογοδοτεί. 

 Να έχει ξεκάθαρο πλαίσιο δικαιοδοσίας σε θέματα λήψης αποφάσεων. 

 Να έχει ξεκάθαρους στόχους, που να συνάγουν με τους οργανωσιακούς 

στόχους. 

 Να εκτελεί έργο που να είναι αναγνωρίσιμο από την υπόλοιπη επιχείρηση, την 

διοίκηση και τους πελάτες. 

 Να διακρίνεται από σταθερότητα, και να μην υπάρχουν συχνές εναλλαγές των 

ατόμων που την απαρτίζουν. 
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Εικόνα 7: Βασικά Χαρακτηριστικά των ομάδων διαχείρισης ΚΑ (Defining characteristics of key account teams, 
Woodburn, 2009) 

 

Κλείνοντας, την βιβλιογραφική ανασκόπηση της οργανωτικής δομής μίας επιχείρησης 

που υιοθετεί ΚΑΜΟ, προκύπτει η πρώτη ερευνητική υπόθεση που θα εξεταστεί, ως 

εξής: 

Ερευνητική Υπόθεση 1: Όσο λιγότερο τυποποιημένη και συγκεντρωτική είναι 

οργανωτική δομή, τόσο υψηλότερο το επίπεδο σχεσιακής ποιότητας μεταξύ του 

προμηθευτή και του πελάτη. 

  



 

20 
 

1.5. Κατανομή των πόρων 

 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’90 αναπτύχθηκαν θεωρίες που αφορούσαν στο 

ρόλο των πόρων και των ικανοτήτων, για τη δημιουργία ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με την θεωρία των πόρων και 

ικανοτήτων, σε μια εποχή που το εξωτερικό περιβάλλον αλλάζει με ταχείς ρυθμούς, τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε επιχείρησης (όπως οι πόροι και οι ικανότητες) 

συνθέτουν μια πιο σταθερή βάση για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της στρατηγικής 

και την ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Figure 5).  Στο πλαίσιο  αυτό, η 

αποτελεσματική διαχείριση των στρατηγικών πελατών με την σωστή κατανομή των 

πόρων προς αυτήν την κατεύθυνση βοηθά τον οργανισμό να επιτύχει με μεγαλύτερη 

ευκολία τους στόχους και τα επιθυμητά αποτελέσματα σε ότι αφορά τη διαχειριστώ των 

στρατηγικών πελατών.  

 

 

Εικόνα 8: Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα - The firm’s ‘unique competing space’ showing the fin’s three strategic 
boundaries, Τovstiga, 2018 

 

Ο αποτελεσματικός συνδυασμούς των πόρων με σκοπό την δημιουργία δυνατών 

ικανοτήτων, απαιτεί γνώση. Έτσι, οι επιλογές της Διοίκησης του οργανισμού σχετικά 

με τη δέσμευση πόρων είναι σημαντικές για την επίτευξη και τη διατήρηση ενός 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Tovstiga, 2018). Με άλλα λόγια η υιοθέτηση του 

KAMO και η δέσμευση της διοίκησης προς την κατεύθυνση αυτή, επηρεάζει την 

ικανότητα του οργανισμού να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιεί συγκεκριμένους 

πόρους που θα επιτρέψει του επιτρέψει να αποκομίσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ο 

Napolitano (1997) αναφέρει ότι η επιτυχία του προγράμματος ΚΑΜΟ πρέπει να 

υποστηρίζεται από την ανώτερη διοίκηση ώστε να υπάρξει η αξιοποίηση των 

απαραίτητων πόρων και εξοπλισμού (Noor, Kawsar, 2013).  

Ανάμεσα στους πόρους μίας επιχείρησης, οι «δεξιότητες» αποτελούν ίσως τον 

σημαντικότερο πόρο που διαθέτει διότι είναι ένας οργανωτικά ενταγμένος πόρος. Αυτό 

συμβαίνει επειδή, τους εσωτερικούς πόρους (όπως επίσης και τη χρήση των 

εξωτερικών πόρων) μπορούμε να τους διδάξουμε σε περιστάσεις ή σε εργασίες, όχι 
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όμως και  τις δεξιότητες. Στην πραγματικότητα, οι δεξιότητες κινητοποιούνται όταν το 

υποκείμενο εκτελεί ένα έργο. Στο πλαίσιο του ΚΑΜΟ δεξιότητα αποτελεί η ικανότητα 

ανάπτυξης σχέσης με τους στρατηγικού πελάτες. Οι σχεσιακές δυνατότητες 

αντικατοπτρίζουν την ικανότητα της επιχείρησης να δημιουργεί μία αποτελεσματική 

σχέση με τον πελάτη έτσι ώστε τελικά οι δύο εταιρείες να αναπτύξουν αμοιβαίους 

δεσμούς. Η ιδέα πίσω από την σημασία ανάπτυξης δεσμών με τους στρατηγικούς 

πελάτες είναι πως η αξία δεν δημιουργείται μόνο εντός της εταιρείας, αλλά και εκτός. Η 

ανταλλαγή πληροφοριών και η επίλυση συγκρούσεων είναι δύο βασικές δυνατότητες 

που επηρεάζουν την ικανότητα σύνδεσης με τους πελάτες (Γούναρης, Τζεπελίκος, 

2013). 

Στο ΚΑΜΟ, η έμφαση της ανώτατης διοίκησης ορίζεται ως ο βαθμός στον οποίο τα 

διευθυντικά στελέχη συμμετέχουν στο πρόγραμμα διαχείρισης των μεγάλων πελατών. 

Καθώς η επιχείρηση, μέσα από την εμπλοκή των διευθυντικών στελεχών, γίνεται πιο 

διατεθειμένη να κατανοήσει τις ανάγκες των στρατηγικών πελατών δημιουργούνται 

ανοικτά κανάλια μετάδοσης πληροφοριών και γνώσης. Εξάλλου, σε μια επιχείρηση που 

υιοθετεί το KAMO, η ανώτατη διοίκηση γίνεται περισσότερο συμμετοχική στην 

προσπάθεια KAM, διευκολύνοντας έτσι τη διαχείριση πιθανών συγκρούσεων και 

προβλημάτων με τους στρατηγικούς πελάτες. 

 

1.6. Πελατο-κεντρική κουλτούρα 

 

Σύμφωνα με τους Weitz και Bradford (1999) και Bauer (1998) οι περισσότερες 

επιχειρήσεις στρέφονται από την μέθοδο της παραδοσιακής πώλησης (transactional 

selling) στην σχεσιακή πώληση (relational selling). Κατά την παραδοσιακή προσέγγιση 

πώλησης, οι επιχειρήσεις αναζητούν βραχυπρόθεσμες πωλήσεις αναζητώντας συνεχώς 

τρόπους προσέλκυσης νέων πελατών. Αντίθετα, στο σύγχρονο μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον, οι επιχειρήσεις στράφηκαν στις σχεσιακές πωλήσεις, όπου κλειδί την 

επιτυχίας είναι η διατήρηση υφιστάμενων πελατών αλλά και η επαναπροσέλκυση του 

χαμένου πελατολογίου. Έτσι, η επιχείρηση υιοθετεί μια πελατο-κεντρική φιλοσοφία 

χτίζοντας μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες και προσθέτοντας συνεχώς αξία στα 

προϊόντα/υπηρεσίες που προσφέρει. Η φιλοσοφία της σχεσιακής πώλησης, μπορεί να 

εκφραστεί βάσει της ανάλυσης pareto (80:20) ως: «Το 20% του πελατολογίου ενός 

οργανισμού ευθύνεται για το 80% των πωλήσεων του» . 

Ο πελατο-κεντρικός προσανατολισμός σημαίνει ότι οι πωλήσεις αλλάζουν από απλές 

πωλήσεις σε σχέσεις με τους πελάτες με αμοιβαία οφέλη για τα αντισυμβαλλόμενα 

μέρη. Η επιχείρηση στοχεύει στην ικανοποίηση του πελάτη μέσα από την βελτίωση 

στην εξυπηρέτησή του σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Γίνεται σαφώς αντιληπτό, ότι μία 

επιχείρηση που υιοθετεί πρακτικές ΚΑΜΟ, ακολουθεί την κατεύθυνση της 

πελατοκεντρικής πώλησης.  

Η γενική ιδέα του ΚΑΜΟ αναφέρεται σε μια ενσωματωμένη προσέγγιση η οποία 

διαχέεται σε όλη την εταιρία , ξεκινώντας από την ανώτατη διοίκηση, σύμφωνα με την 
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οποία όλες οι δραστηριότητες της εταιρίας έχουν σαν στόχο την ικανοποίηση του 

πελάτη και την εδραίωση αμοιβαία ωφέλιμων, μακροχρόνιων σχέσεων με την αγορά 

(Kotler, 1980). Απαιτείται από έναν οργανισμό να προσδιορίσει τις ανάγκες μιας 

στοχευμένης αγοράς και να προσαρμοστεί για να ικανοποιήσει αυτές τις ανάγκες 

καλύτερα από τους ανταγωνιστές του. Ένα σημάδι του επαγγελματισμού στις πωλήσεις 

είναι όταν οι πωλητές υιοθετούν μια προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων στη δουλειά 

τους. Ένας επαγγελματίας πωλητής δεν αναρωτιέται τι μπορεί να πουλήσει στο 

συγκεκριμένο άτομο, αλλά αντί γι’ αυτό, αναρωτιέται πώς μπορεί να λύσει τα 

προβλήματα του συγκεκριμένου ατόμου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Ο προσανατολισμός των πωλητών στον πελάτη είναι θετικά συσχετισμένος με το 

βαθμό στον οποίο οι πελάτες αξιοποιούν τους πωλητές ως πηγή πληροφόρησης, 

συνεργάζονται με τους πωλητές στη διερεύνηση των αναγκών και εμπιστεύονται τους 

πωλητές. Αντίθετα, υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ πελατο-κεντρικής προσέγγισης 

και αντίληψης των πωλητών πάνω στη σύγκρουση ενδιαφερόντων με τους πελάτες 

(Saxe και Weitz, 1982). 

Από την έρευνα των Saxe και Weitz (1982) που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα σε 

πωλητές και διευθυντές πωλήσεων, η πελατο-κεντρική κουλτούρα χαρακτηρίζεται ως: 

1. Η επιθυμία να βοηθήσουμε τους πελάτες να πάρουν αγοραστικές αποφάσεις που θα 

ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. 

2. Βοήθεια προς τους πελάτες να αξιολογήσουν τις ανάγκες τους. 

3. Προσφορά προϊόντων που θα ικανοποιήσουν αυτές τις ανάγκες. 

4. Ακριβής περιγραφή των προϊόντων. 

5. Προσαρμογή των παρουσιάσεων των πωλήσεων έτσι ώστε να ταιριάζουν με τα 

ενδιαφέροντα των πελατών. 

6. Αποφυγή παραπλανητικών τακτικών επιρροής και τακτικών που σκοπό έχουν να 

χειραγωγήσουν. 

7. Αποφυγή χρήσης υψηλής πίεσης. 

 

Στο σημείο αυτό προκύπτει η δεύτερη ερευνητική υπόθεση που θα εξετασθεί: 

Ερευνητική Υπόθεση 2: Η υιοθέτηση του KAMO αυξάνει άμεσα την προθυμία του 

προμηθευτή μοιράζεται πληροφορίες με τους πελάτες. 
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1.7. Μέτρηση της αποτελεσματικότητας της Διαχείρισης των Σημαντικών 

Πελατών  

 

Η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των σημαντικών πελατών πρέπει με κάποιον 

τρόπο να καθίσταται μετρήσιμη. Δυστυχώς, οι περισσότερες μετρήσεις σχετίζονται 

μόνο με οικονομικά αποτελέσματα. Τα οικονομικά αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν 

τους στόχους που επιδιώκουν οι επιχειρήσεις να επιτύχουν, αλλά ως μέτρο μέτρησης 

στην αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των σημαντικών πελατών παρουσιάζουν 

έχουν ένα τεράστιο ελάττωμα. Τα οικονομικά αποτελέσματα είναι μετρήσεις 

«καθυστέρησης»: αντιπροσωπεύουν τα αποτελέσματα και, από ορισμού, κατά την 

μέτρηση είναι πολύ αργά για να διορθωθούν τα αποτελέσματα. Είναι το προϊόν αυτού 

που έχει ήδη συμβεί. Ο χρόνος δεν μπορεί να αντιστραφεί ώστε η επιχείρηση να λάβει 

ένα διαφορετικό αποτέλεσμα, με συνέπεια, οι οικονομικές μετρήσεις να γίνονται μόνο 

με παρατήρηση και ως μέσω μάθησης και βελτίωσης. 

Επομένως, πρέπει να γίνονται μετρήσεις που να ενημερώνουν, να διαγιγνώσκουν και να 

παρακολουθούν την πρόοδο, χωρίς να παραβλέπεται η θεμελιώδης ανάγκη μέτρησης 

της  οικονομικής απόδοσης από τις δραστηριότητες ΚΑΜ. Υπάρχει  βέβαια κίνδυνος 

από την υπερβολική μέτρηση όσο υπάρχει και από ην ελάχιστη μέτρηση. Προφανώς, η 

ελάχιστη μέτρηση ίσως να σημαίνει ότι είναι παραπλανητικές οι παραδοχές και 

λανθασμένες οι αποφάσεις που λήφθηκαν από την επιχείρηση.  Οι μετρήσεις κοστίζουν 

χρόνο και χρήμα, επομένως δεν θα πρέπει να συλλέγονται εκτός εάν υπάρχει σαφής 

κατανόηση του ποιος θέλει να ξέρει και τι θα κάνει διαφορετικό όταν θα έχει την 

γνώση.  

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να στοχεύουν στη δημιουργία ενός συνόλου μετρήσεων για 

οποιοδήποτε τμήμα τους, και όχι μόνο στο ΚΑΜ, που είναι: 

 απαραίτητες, 

 επαρκείς, 

 σκόπιμε, 

 παρακολουθούνται και ελέγχονται και 

 δημιουργούν δράση. 
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Οι σκοποί της μέτρησης στο KAM μπορούν να ευθυγραμμιστούν με τα τρία επίπεδα 

στην επιχείρηση. Στο ανώτατο επίπεδο, το Διοικητικό Συμβούλιο θα θέλει να μάθει 

ποσοτικά τι συνεισφέρει το KAM στους στρατηγικούς του στόχους, ώστε να μπορούν 

να κατευθύνουν ολόκληρη την επιχείρηση προς τους στόχους αυτούς. Στο στο επόμενο 

επίπεδο, θα τεθούν ερωτήσεις σχετικά με το πώς το KAM προσθέτει αξία στην 

εταιρεία. Σε συναλλακτικό επίπεδο, έχουν ήδη γίνει σημαντικές επιλογές, αλλά οι 

αποφάσεις παραμένουν απαιτητές για τον καλύτερο και οικονομικότερο τρόπο 

εκτέλεσης δραστηριοτήτων. 

Διαφορετικοί σκοποί οδηγούν σε διαφορετικές μετρήσεις, οπότε πριν καθοριστεί και 

ρυθμιστεί το σύνολο των μετρήσεων, θα πρέπει πρώτα να έχουν προσδιοριστεί σαφώς 

οι σκοποί της μέτρησης. Η κάθε επιχείρηση επιδιώκει να έχει ένα «απαραίτητο και 

επαρκές» σύνολο μετρήσεων για το KAM σε κάθε επίπεδο της εταιρείας, ώστε να είναι 

δυνατή η κατάλληλη λήψη αποφάσεων από την κορυφή της οργανωσιακής πυραμίδας 

έως το τελευταίο τμήμα της επιχείρησης. Πράγματι, δύο ακόμη σκοποί τη μέτρησης, η 

μάθηση και η βελτίωση, σχετίζονται με όλα τα οργανωσιακά επίπεδα. Οι μετρήσεις, 

χωρίζονται σύμφωνα με τους McDonald και Woodburn (2000): 

 Λήψη των σωστών αποφάσεων: Η μέτρηση επιτρέπει την αντικειμενική 

αξιολόγηση των στρατηγικών και επιτρέπει στα ανώτερα στελέχη να παίρνουν 

τεκμηριωμένα αποφάσεις. Οι μετρήσεις πρέπει να ευθυγραμμίζονται με την 

εστίαση στα κέρδη. 

 Ευθυγράμμιση της εφαρμογής με την στρατηγική: Αυτές οι μετρήσεις είναι 

σχεδιασμένες για να παρακολουθούν την ευθυγράμμιση των αλλαγών: της 

εφαρμογής της στρατηγικής, και της  προόδου βάσει σχεδίου. Αυτές οι 

μετρήσεις ενθαρρύνουν τα κίνητρα και εντοπίζουν τα υποκείμενα προβλήματα. 

Οι μετρήσεις πρέπει να επικεντρώνονται στην αξία που προσθέτει το KAM στην 

επιχείρηση. 

 Βελτίωση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας: Η μέτρηση επιτρέπει 

την αντικειμενική παρακολούθηση και επισημαίνει ευκαιρίες για βελτίωση της 

απόδοσης. Οι μετρήσεις σχετίζονται με το κόστος και τους βασικούς δείκτες 

απόδοσης (KPIs) που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της 

δραστηριότητας. 

 Απόκτηση ορατότητας: Η μέτρηση μπορεί να δείξει την αξία του KAM και να 

βελτιώσει την ενδοεταιρική συνεργασία με διαφορετικό τρόπο από τα ποιοτικά 

στοιχεία. 
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 Μάθηση και βελτίωση: Η μέτρηση καθορίζει προβλήματα και λύσεις έτσι ώστε 

η επιχειρήσεις να μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τις καταστάσεις και ως 

αποτελέσματα, από τις καταστάσεις αυτές να μπορούν να μάθουν και να 

αλλάξουν τη συμπεριφορά τους. 

Η ανώτατη διοίκηση μίας επιχείρησης αναπτύσσει την στρατηγική για να αντιμετωπίσει 

την απόλυτη ανησυχία του, που είναι το κέρδος. Εάν το KAM πρόκειται να 

ενσωματωθεί στην νοοτροπία της ανώτατης διοίκησης και να αποκτήσει την 

κατανόηση και την υποστήριξή της, πρέπει να προσδιορίσει και να αναφέρει μετρήσεις 

που σχετίζονται με το κέρδος. Η ανώτατη διοίκηση είναι επίσης ευαίσθητη στις 

αντιδράσεις των επενδυτών βραχυπρόθεσμα. Στην πραγματικότητα, περισσότερες 

πελατειακές μετρήσεις, όπως είναι οι ακόλουθες μπορεί να επιτρέψουν στην ανώτατη 

διοίκηση να διαχειριστεί καλύτερα τις προσδοκίες των επενδυτών (McDonald και 

Woodburn, 2000): 

 Ευκαιρία: Η διοίκηση θα πρέπει να θέσει εταιρικούς στόχους υπό το φως του 

των ευκαιριών που ήδη διαθέτει. Οι βασικοί πελάτες αντιπροσωπεύουν μια 

σημαντική ευκαιρία που πρέπει να αναφέρονται στο διοικητικό συμβούλιο και 

να παρακολουθούνται. Το μέγεθος και η φύση της ευκαιρίας θα πρέπει να 

αναφέρεται λεπτομερώς στα στρατηγικά σχέδια. 

 Κίνδυνος: Η ανώτατη διοίκηση είναι υπεύθυνη για τη σταθερότητα της 

εταιρείας, έτσι ο κίνδυνος είναι μείζον θέμα. Η αδυναμία των πελατών μπορεί 

να ποσοτικοποιηθεί σε συγκριτικούς όρους και να παρακολουθείται ανεξάρτητα 

από την αξία του πελάτη. Ο κίνδυνος πρέπει να μετρηθεί και να εφαρμοστεί ως 

πιθανότητα πρόβλεψης της αξίας του πελάτη. 

 Τιμή του πελάτη: Η αξία της διάρκειας ζωής του πελάτη είναι η καθαρή 

παρούσα αξία μεμονωμένων πελατών και του βασικού χαρτοφυλακίου πελατών 

προς σύνολο κατά τη διάρκεια της σχέσης. Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί η 

διάρκεια που φέρνει αξία ένας πελάτης στην επιχείρηση. Η διοίκηση θα  πρέπει 

να δει υπολογίσει πόσο αξίζουν οι πελάτες της και να παρακολουθούν την 

αύξηση της αξίας τους. 

 Απόδοση επένδυσης (RoI): Αυτή η μέτρηση επιβεβαιώνει ότι η διαχείριση των 

σημαντικών πελατών περιλαμβάνει το κόστος του πόρου που απαιτείται για την 

επίτευξη της συνεργασίας.  
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1.8. Τα οφέλη της Διαχείρισης των Σημαντικών Πελατών 

 

Βασικό κίνητρο για μία επιχείρηση να εφαρμόσει το KAM αποτελεί τα υψηλότερα 

έσοδα και ο ταχύτερους ρυθμός ανάπτυξης (Davies και Ryals, 2014). Υπάρχουν, ίσως, 

πολλές φορές που οι πελάτες ενδέχεται να απαιτούν τακτικές KAM, οδηγώντας έτσι 

την εφαρμογή του. Οι πελάτες φαίνεται να ωφελούνται ουσιαστικά όταν οι 

προμηθευτές τους εισάγουν KAM: οι συνεργατικές σχέσεις με τους προμηθευτές 

πιστεύεται ότι αποδίδουν μεταξύ 10% και 100% μεγαλύτερη αξία για τον πελάτη 

(Hughes και Weiss, 2007). Αντίθετα, τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την 

κερδοφορία του προμηθευτή μετά την εισαγωγή του KAM είναι λιγότερο σαφή. 

Μερικοί ερευνητές έχουν καταλήξει σε στοιχεία για υψηλότερη κερδοφορία (Davies 

και Ryals, 2014) ακόμη και παρουσία σημαντικών ασυμμετριών ισχύος (Narayandas 

και Rangan, 2004). Άλλοι έχουν διαπιστώσει ότι τα υψηλότερα επίπεδα υπηρεσιών 

οδηγούν σε προμηθευτές που αγωνίζονται να επωφεληθούν από τις βασικές σχέσεις 

λογαριασμού τους (Homburg, Workman και Jensen, 2002). Το πρόβλημα κερδοφορίας 

μπορεί να επιδεινωθεί από τους πελάτες που διαπραγματεύονται τα οφέλη του KAM με 

τη μορφή χαμηλότερων τιμών (Davies και Ryals, 2014) γεγονός που μπορεί να 

οδηγήσει στις σχέσεις με τους μεγαλύτερους πελάτες να καθίστανται μη κερδοφόρες 

για τους προμηθευτές. 

Αυτό εγείρει το ερώτημα σχετικά με το γιατί, εάν τα οφέλη της KAM είναι αβέβαια, η 

υιοθέτηση της KAM έχει γίνει τόσο διαδεδομένη που έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις 

πιο θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις οργανώνουν τις 

πωλήσεις και το μάρκετινγκ τους. Παρόλο που πολλές έρευνες αναφέρονται στις 

ατομικές δυνατότητες ή συμπεριφορές των βασικών ΚΑ και τον αντίκτυπο στην 

επιτυχία των σχέσεων εντοπίζονται μόνο πέντε που διερευνούν ρητά τις αιτιώδεις 

σχέσεις των πρακτικών KAM στην αποτελεσματικότητα του KAM σε οργανωτικό 

επίπεδο (Davies και Ryals, 2014). Ο Πίνακας 1 συνοψίζει τα κύρια ευρήματα αυτών 

των μελετών και ορισμένες αδυναμίες της προσέγγισής τους.  

Πίνακας 1: Έρευνες στα αποτελέσματα του ΚΑΜΟ (Davies και Ryals, 2014) 

 Paper Dependent 

variable 

Independent 

variables 

Contribution Weaknesses 

 Workman et 7-item scales: Mixed reflective Everything is Mixed levels of analysis, 
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al. 2003 Effectiveness, 

Performance 

in market. 

single item 

Profitability 

multi-item scales, and 

formative, some 

single items: Activity 

intensity, Activity 

proactiveness, Top 

mgt involvement, 

Teams, Esprit-de-

corps, Access to 

resource, 

formalization,  

associated 

with KAM 

Effectiveness 

low convergent validity 

(α<0.7), CFA results not 

reported, no 

Multicoliniarity tests for 

formative elements of 

the study. ~45% of 

sample have no formal 

KAM.  

 Montgomery 

et al., (1998) 

Single-item: 

Overall effect 

of GAM 

program 

4 two-item scales: 

Manager/team, 

Customer 

involvement, Perf. 

evaluation, Personnel 

evaluation  

GAM use 

positively 

affects 

performance 

SEM not appropriate for 

<3 item scales. Single 

perceptual measure of 

KAM performance, only 

4 practices, No 

discriminant validity / 

multicollinearity testing 

reported. 

 Birkinshaw, 

et al., (2001) 

2 multi-item 

scales: 

Efficiency and 

sales growth, 

and 

partnerships 

5 multi-item 

formative scales: 

Scope of account, 

Communication, 

Support system, 

Relative Centralization 

of activities, Customer 

dependence 

6 models 

tested, All 

variables 

significant  

Very low r
2
, based on 

only 16 companies. Use 

of reflective analysis 

techniques with 

formative data. Fails 

convergent validity test 

(α<0.7), no reported 

discriminant validity / 

multicollinearity testing. 

 Salojärvi et 

al., (2010) 

Three-item 

scale, 

Customer 

knowledge 

utilization 

Multi-item scales: Top 

management 

involvement, 

Formalization, CRM 

investment, Use of 

teams, Customer 

relationship 

orientation (CRO) 

Everything 

but CRO 

uniquely 

affects 

utilization.  

Mixed levels of analysis, 

use of reflective analysis 

techniques with 

formative data, Poor 

discriminant validity 

testing (using EFA not 

CFA). Some two item 

scales. Variables 

insufficiently correlate 

with dependent variable 
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for regression testing 

 Tzempelikos 

και Gounaris, 

2013 

2 multi-item 

scales: 

Financial perf. 

and 

relationship 

level Non-

financial perf. 

KAM Orientation - 6 

multi-item scales: 

Cust. Orientation, top-

mgt commitment, 

inter-functional 

coordination, ability to 

customize, top-mgt 

involvement, inter-

functional support 

KAMO 

positively 

effects 

performance 

Model fit is poor for both 

models (X2/d.f.should be 

<3 but is 8 and 6 for each 

model respectively, 

RMSEA<0.05 for both 

models), only focuses on 

cultural practices. 

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιείται ο όρος «αποτελεσματικότητα» καλύπτοντας 

μια σειρά οικονομικών και μη χρηματοοικονομικών οφελών που σχετίζονται με τα 

προγράμματα KAM. Ο Workman (2003) κάνει διάκριση μεταξύ 

«αποτελεσματικότητας» σε επίπεδο προγράμματος KAM και «απόδοσης στην αγορά» 

σε οργανωτικό επίπεδο. Άλλοι όπως ο Τζεμπελίκος και ο Γούναρης (2013) 

επικεντρώνονται στις «οικονομικές επιδόσεις» σε οργανωτικό επίπεδο, αλλά και στις 

«μη χρηματοοικονομικές επιδόσεις» σε επίπεδο προγράμματος ΚΑΜΟ.  

 

1.8.1.  Οικονομικά οφέλη της Διαχείρισης των Σημαντικών Πελατών 

 

Μία πολύ σημαντική ερώτηση σχετικά με την διαχείριση σημαντικών πελατών είναι 

εάν το KAM μεγιστοποιεί την κερδοφορία της επιχείρησης-προμηθευτή. Η διατήρηση 

πελατών είναι συνήθως στόχος του KAM. Η θεωρία ότι η βελτίωση της διατήρησης 

των πελατών οδηγεί σε βελτιωμένα κέρδη για την εταιρεία έχει αποδεχτεί ευρέως. Η 

θεωρία υποδηλώνει ότι οι διατηρούμενοι πελάτες προσφέρουν χαμηλότερο κόστος, 

ειδικά από την εξάλειψη του κόστους απόκτησης τους και την αύξηση των ευκαιριών 

για τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, ακόμη και για τους πελάτες, η άποψη αυτή 

αμφισβητήθηκε. Οι Reinartz και Kumar (2002) έδειξαν ότι δεν είναι όλοι οι πελάτες 

καλοί πελάτες, και οι Stone, Woodcock και Machtynger (2000) σημείωσαν ότι η 

διατήρηση λανθασμένων πελατών είναι συχνά πολύ επιζήμια. Επιπλέον, πολλοί 

συγγραφείς που επικεντρώνονται στην κερδοφορία των σημαντικών πελατών έχουν 
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εντοπίσει ορισμένους πελάτες με χαμηλά επίπεδα κερδοφορίας, ή ακόμη δημιουργούν 

ζημία για τον προμηθευτή. Ταυτόχρονα, ορισμένοι πελάτες ίσως να είναι πολύ πιο 

κερδοφόροι από το αναμενόμενο. 

Έτσι, όταν μία επιχείρηση έχει κακή γνώση της προ υπάρχουσας κατάστασης σχετικά 

με την αποδοτικότητα των σημαντικών πελατών της που ίσως να είναι δυνητικά 

εξαιρετικά επικίνδυνοι για την επιχείρηση αυτή, ενδέχεται να μην αναλάβει δράση για 

τη διόρθωση της χαμηλής κερδοφορίας ή να παραμελήσει τους πελάτες που παρέχουν 

καλή κερδοφορία. Η κατανόηση του πώς και γιατί προκύπτει αυτή η κατάσταση μπορεί 

να συμβάλει σημαντικά στην ανακάλυψη των υποκείμενων αιτίων της. Έτσι οι 

Woodburn και McDonald (2001) διερεύνησαν γιατί, δεδομένης της κρίσιμης σημασίας 

αυτών των ζητημάτων, οι επιχειρήσεις – προμηθευτές δεν ήξεραν περισσότερα για την 

κερδοφορία των πελατών του και τι θα μπορούσαν να κάνουν για να μάθουν σχετικά.  

Η ύπαρξη του KAM βασίζεται στη θεωρία ότι η εφαρμογή της διαχείρισης σημαντικών 

πελατών βελτιώνει συνολικά τα κέρδη του προμηθευτή, κυρίως μέσω της βελτίωσης 

του κέρδους (αν και όχι απαραίτητα του ποσοστού κερδοφορίας) που προέρχεται από 

βασικούς λογαριασμούς. Ωστόσο, τα μέσα για την επίτευξη καλύτερων κερδών δεν 

είναι σαφή, απλά ή σίγουρα: για παράδειγμα, ενώ οι προμηθευτές μπορούν να 

μειώσουν το κόστος μέσω της μάθησης και των οικονομιών κλίμακας, οι 

διαπραγματεύσεις των σημαντικών πελατών καταγράφουν μεγάλο μέρος αυτής της 

αξίας. Οι Woodburn και McDonald (2001) συνέβαλαν στην κατανόηση των μέσων με 

τα οποία το KAM δημιουργεί αξία για τους προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένου του 

πώς δημιουργεί αξία για τους πελάτες. 

Οι διαχειριστές των σημαντικών πελατών σε μία επιχείρηση σπάνια έχουν 

«πραγματικά» δεδομένα της κερδοφορίας των πελατών (δηλαδή, Μεικτό περιθώριο ανά 

κόστος πελάτη για εξυπηρέτηση), με αποτέλεσμα να είναι ανακριβείς στις 

προβλέψεις/εικασίες τους. Για να αλλάξει αυτή η κατάσταση, οι επιχειρήσεις θα 

χρειαστούν τόσο τη θέληση όσο και τα μέσα για να βελτιωθούν. Οι Woodburn και 

McDonald (2001) εντόπισαν πραγματικούς και παράγοντες που επηρεάζουν τη θέληση 

για αλλαγή, μεταξύ των οποίων: 

 Ανεπαρκή συστήματα πληροφόρησης. 

 Έλλειψη συλλογής πραγματικών στοιχείων για τις δαπάνες ανά πελάτη. 
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 Αναγνώριση της προσπάθειας που συνεπάγεται η συλλογή και η κατανομή του 

κόστους των πελατών. 

 Εφαρμογή ακατάλληλων κατανομών κόστους με βάση κανόνες (π.χ. αφαίρεση 

ποσοστού των γενικών εξόδων βάσει του όγκου πωλήσεων). 

 Προκατειλημμένη άποψη των πελατών που προκαλείται από παραδοσιακές 

βάσεις αναφοράς (π.χ. περιοχές και προϊόντα / έργα). 

 Έλλειψη γνώσης της διαφοράς μεταξύ πελατών και κόστους για εξυπηρέτηση. 

 Απόθεση ασήμαντου κόστους προς εξυπηρέτηση σε σύγκριση με το κόστος 

παραγωγής. 

Οι Woodburn και McDonald (2001) παρουσίασαν ότι η ανάπτυξη και η μείωση του 

κόστους είναι οι βασικοί συντελεστές στη βελτιωμένη κερδοφορία από το KAM τόσο 

για τους προμηθευτές όσο και για τους πελάτες. Οι συγκεκριμένες προσεγγίσεις του 

KAM κατηγοριοποιήθηκαν, σύμφωνα σε ποιον συνέβαλαν κυρίως, αποδεικνύοντας ότι: 

 Οι προμηθευτές πετυχαίνουν συχνότερα ανάπτυξη, από την παρακολούθηση 

περισσότερων πελατών με το ΚΑΜ, παρά από τη μείωση του κόστους.  

 Το KAM ωφέλησε κυρίως τους πελάτες μέσω της μείωσης του κόστους και όχι 

μέσω της ανάπτυξης της επιχείρησής τους, αν και μερικές φορές η ανάπτυξη 

μπορεί να συμβεί μέσω της υποστήριξης των προμηθευτών. 

 

1.8.2. Μη οικονομικά οφέλη της Διαχείρισης των Σημαντικών Πελατών 

 

Η διαχείριση των σημαντικών πελατών προϋποθέτει την ανάπτυξη σχέσεων με τους 

πελάτες ώστε να διασφαλίσει την επιτυχία του ΚΑΜ. Συγκεκριμένα, εστιάζει στην 

ανταλλαγή πληροφοριών, η οποία εκτείνεται πέρα από τα όρια της εταιρείας και ως εκ 

τούτου η ροή των πληροφοριών καθίσταται κρίσιμη για την επιτυχία του προγράμματος 

ΚΑΜ. Πιο συγκεκριμένα, η ανταλλαγή πληροφοριών καταγράφει το βαθμό στον οποίο 

οι δύο οργανισμοί (εταιρεία και πελάτης) ανταλλάσσουν σχετικές και συχνά 

«εμπιστευτικές» πληροφορίες που βοηθούν και τα δύο μέρη να κατανοήσουν το καθένα 

θέση άλλου στη σχέση. Η ανοιχτή και συχνή ροή των πληροφοριών, αντικατοπτρίζουν 

την προθυμία και των δύο μερών να μοιραστούν τις πληροφορίες, δείχνοντας έτσι την 

κοινή τους δέσμευση στη σχέση και την εμπιστοσύνη που έχει κάθε μέρος για το άλλο, 
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ενώ επιτρέπει μια ολοκληρωμένη, ακριβή και έγκαιρη κατανόηση των αναγκών του 

άλλου. 

Η επίλυση συγκρούσεων, από την άλλη πλευρά, ορίζεται ως ο βαθμός στον οποίο είναι 

οι διαφωνίες επιλύονται παραγωγικά, μειώνοντας την ένταση και την κακή θέληση. 

Συγκρούσεις εμφανίζονται  συχνά στις σχέσεις αγοραστή - πωλητή λόγω των εγγενών 

αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των μερών (Tzempelikos, 2014). Οι επιχειρήσεις που 

εφαρμόζουν το KAM έχουν αναπτύξει μηχανισμούς που τους επιτρέπουν να επιλύουν 

συγκρούσεις με ευέλικτο τρόπο.  

Εκτός από τους οικονομικούς στόχους, η KAM στοχεύει στην ανάπτυξη αμοιβαίες 

επωφελείς μακροχρόνιες σχέσεις της εταιρείας με τους σημαντικούς της πελάτες. Κατά 

συνέπεια, τα οφέλη της KAM δεν είναι μόνο οικονομικά. Εκτός από την οικονομική 

πτυχή της αποτελεσματικότητας, υπάρχει μία σχεσιακή - δυαδική διάσταση της 

αποτελεσματικότητας που προκύπτει από ένα επιτυχημένο πρόγραμμα KAM, διότι ίσως 

η εξυπηρέτηση ορισμένων KA μπορεί να είναι μη κερδοφόρα για τον προμηθευτή, ο 

οποίος στη συνέχεια ανακτά την απώλεια έμμεσα (Ryals και Holt, 2007).  

Ωστόσο, η σχέση μεταξύ της εφαρμογής ενός προγράμματος KAM και των 

αποτελεσμάτων του προγράμματος δεν είναι άμεσα. Οι ερευνητές τείνουν να 

συμφωνούν ότι η ικανοποίηση, η εμπιστοσύνη και η δέσμευση είναι βασικά σχεσιακά 

αποτελέσματα που μεσολαβούν στην επίδραση των πρακτικών KAM στην απόδοση της 

επιχείρησης (Tzempelikos, 2014). Πιο συγκεκριμένα, η ικανοποίηση ορίζει την (θετική) 

συναισθηματική κατάσταση που προκύπτει από την εκτίμηση όλων των πτυχών μιας 

σχέσης ανταλλαγής. Η εμπιστοσύνη περιγράφεται ως η αξιοπιστία και η καλοσύνη του 

προμηθευτή (Tzempelikos, 2014). Η δέσμευση είναι η επιθυμία να συνεχιστεί η σχέση 

στο μέλλον και η προθυμία να διατηρηθεί η συνεργασία (Tzempelikos, 2014). 

Οι σχέσεις που δημιουργούνται μέσα από την υιοθέτηση του προγράμματος ΚΑΜ 

μπορούν να έχουν μια σειρά σχεσιακών αποτελεσμάτων όπως η εμπιστοσύνη και η 

δέσμευση που, με τη σειρά τους, οδηγούν σε βελτιωμένη απόδοση της επιχείρησης 

στην αγορά, μέσα από την αύξηση των εσόδων και του μεριδίου αγοράς. Αυτό απαιτεί 

μια συχνή και συστηματική διαδικασία αξιολόγησης των πιθανών αποτελεσμάτων του 

προγράμματος KAM, οικονομικών και σχεσιακών, για τον προσδιορισμό τυχόν τομέων 

όπου απαιτείται περαιτέρω βελτίωση και, κατά συνέπεια, θα οδηγήσει σε ενίσχυση της 

συνολικής αξίας για τον πελάτη. Επιπλέον, η αξιολόγηση KAM θα επιτρέψει μια 
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καλύτερη και πιο ισορροπημένη κατανομή πόρων στο το χαρτοφυλάκιο πελατών, το 

οποίο θα επιτρέψει στην επιχείρηση να συγκεντρώσει και να επενδύσει περισσότερους 

πόρους σε σχέσεις συνεργασίας με πελάτες που προσδίδουν υψηλότερη αξία στην 

επιχείρηση.  

Δεδομένης της σχεσιακής φύσης των πρωτοβουλιών KAM, η επιχείρηση θα πρέπει να 

αναπτύξει ορισμένες σχεσιακές πριν από οποιαδήποτε πρωτοβουλία μπορεί να 

θεωρηθεί ως επιτυχής. Για να κατανοήσουμε αυτήν την προοπτική, εστιάζουμε στη 

επίλυση συγκρούσεων  και στην ανταλλαγή πληροφοριών, ως κρίσιμους παράγοντες 

για την επιτυχία του ΚΑΜ. 

 

1.8.3. Επίλυση συγκρούσεων με τους σημαντικούς πελάτες 

 

Η υιοθέτηση του KAMO επηρεάζει την ανάπτυξη των σχέσεων της επιχείρησης με τους 

πελάτες της. Ειδικότερα, η επίλυση συγκρούσεων που προκύπτουν με τους πελάτες, 

απαιτεί αποτελεσματική και γρήγορη διαχείριση από την επιχείρηση για την όσο πιο 

δυνατό πιο άμεση ανταπόκριση σε θέματα που προκύπτουν μεταξύ των δύο εταιρειών.  

Η οργανωτική δομή του επιχείρησης επηρεάζει την ποιότητα στη σχέση μεταξύ των 

δύο εταιρειών. Για παράδειγμα, οι εταιρείες που συχνά υιοθετούν μια γεωγραφική 

οργάνωση των πωλήσεων. Σαν αποτέλεσμα, υφίσταται συχνά μία σημαντική 

γεωγραφική απόσταση μεταξύ της ανώτερης διοίκησης και του υπεύθυνου διαχείρισης 

των σημαντικών πελατών της εταιρείας. Σε τέτοιες καταστάσεις, η λήψη αποφάσεων 

καθυστερεί, ειδικά όταν απαιτείται επίσης η έγκριση από τα ανώτερα διευθυντικά 

στελέχη.  

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα της παρούσας εργασίας, η πελατοκεντρική 

κουλτούρα, βελτιώνει την ποιότητα στη σχέση μεταξύ των δύο εταιρειών (προμηθευτής 

– πελάτης), οδηγώντας στην αποτελεσματική επίλυση των διαφωνιών που προκύπτουν 

με τους πελάτες. Για τη βελτίωση του βαθμού εστίασης στους πελάτες, σε μία 

επιχείρηση, προτείνεται η εταιρεία να εξουσιοδοτεί τις διαλειτουργικές ομάδες έτσι 

ώστε να λαμβάνουν αποφάσεις να επιλύουν τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη 

διαχείριση των σημαντικών πελατών. Ομοίως, αυξημένα επίπεδα οργανωτικής 

ευελιξίας επιτρέπουν στην επιχείρηση να βελτιώνει τον βαθμό ανταπόκρισης στις 

μοναδικές ανάγκες κάθε σημαντικού πελάτη(Woodburn και McDonald, 2011). 



 

34 
 

H επίλυση των συγκρούσεων αντικατοπτρίζει τον βαθμό στον οποίο τα δύο μέρη 

επιλύουν τις διαφωνίες τους παραγωγικά, αποφεύγοντας ταυτόχρονα τις εντάσεις και τη 

μελλοντική κακή θέληση (Anderson και Narus, 1990). Καθώς η επιχείρηση γίνεται πιο 

διατεθειμένη να κατανοήσει οι ανάγκες των σημαντικών πελατών της, γίνεται εξίσου 

πρόθυμη να καθιερώσει ανοιχτά κανάλια πληροφοριών και μοιραστεί αμοιβαία οφέλη. 

Εξάλλου, καθώς ο προμηθευτής υιοθετεί το KAMO, η ανώτατη διοίκηση γίνεται 

περισσότερο συμμετοχική στην προσπάθεια προς το KAM, διευκολύνοντας έτσι τη 

διαχείριση πιθανών συγκρούσεων με τους σημαντικούς πελάτες της. Για επαλήθευσή 

της παραπάνω βιβλιογραφίας, προκύπτει η εξής ερευνητική υπόθεση: 

Ερευνητική Υπόθεση 3: Η υιοθέτηση του KAMO βελτιώνει άμεσα την ικανότητα του 

προμηθευτή στην επίλυση συγκρούσεων με τον πελάτη. 

 

1.8.4. Η επίδραση του KAM σε επίπεδο σχέσεων 

 

Η ανάπτυξη ισχυρών δεσμών με τους σημαντικούς πελάτες απαιτεί τη συμμετοχή 

ατόμων από όλα τα επίπεδα της επιχείρησης. Η δημιουργία καναλιών ροής 

πληροφοριών είναι σημαντική  καθώς γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την 

αγορά και τους πελάτες σε ολόκληρη την επιχείρηση. Επιπλέον, είναι πιθανή η αύξηση 

της συνοχής και στου αισθήματος συναδελφικότητας μεταξύ των ανθρώπων στην 

εταιρεία . Έτσι, καθιερώνεται και υποστηρίζεται η δημιουργία μιας διαλειτουργικής 

εμπειρογνωμοσύνης που σχετίζεται με τις πωλήσεις, την παραγωγή και τις τεχνικές 

ανάγκες των ΚΑ.  

Προηγούμενες έρευνες κατέληξαν ότι η χρήση ομάδων μπορεί να βελτιώσει τις σχέσεις 

πωλητή-αγοραστή. Έτσι, η δημιουργία ομάδων διευκολύνει την ανάπτυξη γνώσης για 

συγκεκριμένους πελάτες και εν συνεχεία, τη ροή της γνώσης αυτής σε ολόκληρο τον 

οργανισμό. Αυτή η νέα γνώση των πελατών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

ανάπτυξη νέων προϊόντων, υπηρεσιών και αφού επεξεργαστεί, μπορεί να οδηγήσει στη 

περαιτέρω βελτίωση των σχέσεων με τους πελάτες. Επιπλέον, η δημιουργία ομάδων 

KAM σηματοδοτεί στους πελάτες ότι ο προμηθευτής τους ταξινομεί ως σημαντικούς 

πελάτες, με αποτέλεσμα οι πελάτες να αισθάνονται σημαντικοί και πιθανό να 

βελτιώσουν την ήδη υπάρχουσα σχέση, σε μια πιο συνεργατική και στρατηγική 

συνεργασία. Συνεπώς, συμπεραίνουμε ότι η χρήση ενδοεταιρικών ομάδων αυξάνει τη 
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συνεργασία και τη δέσμευση των ανθρώπων εντός του οργανισμού, στις σχέσεις με 

τους σημαντικούς πελάτες.  

Επιπλέον, η υπάρχουσα βιβλιογραφία υποδηλώνει ότι η καθιέρωση ενός υψηλού 

επιπέδου στην ποιότητα στην σχέση πελάτη-επιχείρησης θα μπορούσε να παράγει ένα 

ευρύ φάσμα θετικών αποτελέσματα για τον προμηθευτή, το οποίο με τη σειρά του 

ενισχύει την επιχείρηση σε μία πιο ανταγωνιστική θέση στην αγορά (Ivens και Pardo, 

2007). Ένα τέτοιο αποτέλεσμα είναι η απόκτηση της τιμής αναφοράς. Η τιμή αναφοράς 

περιγράφει το την ευκαιρία της επιχείρησης να αυξήσει την εικόνα και την κατάσταση 

της στην αγορά μέσω της σχέσης με ορισμένους KA, κερδίζοντας με τον τρόπο. Ένα 

δεύτερο θετικό αποτέλεσμα για τον προμηθευτή είναι η ανάπτυξη της τεχνογνωσίας. 

Παρέχοντας στους KA τις σωστές λύσεις, η επιχείρηση αναγκάζεται συχνά να 

προσαρμόζει, σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, είτε τα χαρακτηριστικά του 

προϊόντος/υπηρεσίας ή κάποια άλλη πτυχή της αλυσίδας αξίας ή και τα δύο (Zupancic, 

2008). Ως αποτέλεσμα, ο προμηθευτής αναπτύσσει δεξιότητες και τεχνογνωσία στην 

παραγωγή και την εξυπηρέτηση (Ojasalo, 2001). Ένα πρόσθετο όφελος είναι η 

βελτίωση της εσωτερικής επικοινωνίας. Αυτό εξηγείται από την αυξημένη πίεση για 

συντονισμό και την διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των τμημάτων της εταιρείας 

προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ΚΑ. Οι προμηθευτές επωφελούνται 

επίσης από την δημιουργία μιας ισχυρής ποιότητας στην σχέση με τους KA τους, 

επειδή ο προγραμματισμός και ο έλεγχος γίνεται ευκολότερος, κάτι που με τη σειρά του 

επιτρέπει στον προμηθευτή να κερδίσει σε λειτουργική αποδοτικότητα. 

Προκύπτουν, συνεπώς οι εξής ερευνητικές υποθέσεις: 

Ερευνητική Υπόθεση 4: Όσο ισχυρότερες είναι οι σχεσιακές δυνατότητες του 

προμηθευτή (κοινή χρήση πληροφοριών και ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων) τόσο 

υψηλότερο είναι το επίπεδο σχεσιακής ποιότητας μεταξύ του προμηθευτή και του 

πελάτη. 

Ερευνητική Υπόθεση 5: Τα υψηλότερα επίπεδα ποιότητας στην σχέση προμηθευτή με 

πελάτη επηρεάζουν θετικά τα μη οικονομικά αποτελέσματα του προμηθευτή. 

Ερευνητική Υπόθεση 6: Όσο μεγαλύτερο το εύρος ελέγχου των πελατών από τον 

προμηθευτή, τόσο υψηλότερο το επίπεδο σχεσιακής ποιότητας μεταξύ του προμηθευτή 

και του πελάτη. 
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Μέρος 2ο - Μεθοδολογία της Έρευνας 

 

2.1 Μεθοδολογία 

 

Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι να γίνει προσδιορισμός της σημαντικότητας της 

διαχείρισης των σημαντικών πελατών στην επίδρασή της στην απόδοση της εταιρίας 

βάσει μη οικονομικών δεικτών, συνεπώς θα γίνει χρήση της επιβεβαιωτικής μεθόδου 

έρευνας (ή έρευνα ελέγχου της εγκυρότητας μιας θεωρίας), σύμφωνα με τις υποθέσεις 

που παρουσιάστηκαν. Πρόκειται για μία πειραματική έρευνα, αφού θα μελετηθεί η 

επίδραση της διαχείρισης των σημαντικών πελατών στα μη οικονομικά αποτελέσματα 

μίας επιχείρησης αφού ποσοτικοποιηθούν οι μεταβλητές, σε εξαρτημένες και 

ανεξάρτητες μεταβλητές.  

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία έρευνας μέσω χρήσης 

ερωτηματολογίου. Η μεθοδολογία της έρευνας περιλαμβάνει την επεξεργασία 

εμπειρικών δεδομένων τα οποία θα συλλεχθούν μέσω συμπλήρωσης ερωτηματολογίων, 

με στόχο την ανάπτυξη, επιβεβαίωση, ή και την συμπλήρωση θεωριών και υποθέσεων 

που αναλύθηκαν στην εργασία. H δημιουργία και διανομή των ερωτηματολογίων έγινε 

εξολοκλήρου ηλεκτρονικά με ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε μέσω της δωρεάν 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Google Forms». Η πλατφόρμα αυτή καθιστά γρήγορη και 

εύκολη τη δημιουργία ερωτηματολογίων, καθώς και την άμεση διανομή τους μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αλλά και μέσων κοινωνικών δικτύωσης. Ως αποτέλεσμα, 

επιταχύνεται η διαδικασία συλλογή των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων, ενώ 

υπάρχει η δυνατότητα για άμεση εξαγωγή των αποτελεσμάτων σε υπολογιστικό φύλλο 

του MS Excel. 

Μετά την συλλογή των απαντήσεων, τα δεδομένα που συλλέχθηκαν εξήχθησαν σε 

βιβλίο εργασίας του Microsoft Excel. Η στατιστική επεξεργασία έγινε με χρήση του 

πακέτου λογισμικού στατιστικής IBM SPSS. Αρχικά, έγινε έλεγχος της αξιοπιστίας του 

ερωτηματολογίου (έλεγχος συσχέτισης - correlation analysis) και αναλύθηκαν οι 

συντελεστές Cronbach’s alpha για κάθε επιμέρους ενότητα του ερωτηματολογίου και 

για το ερωτηματολόγιο συνολικά. Στη συνέχεια, υπολογίστηκαν οι μέσοι και οι τυπικές 
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αποκλίσεις των μεταβλητών για το σύνολο του δείγματος, καθώς και για τις 

διαφορετικές ομάδες στις οποίες μπορεί να διαιρεθεί το δείγμα. Τέλος, 

πραγματοποιήθηκε ανάλυση παλινδρόμησης (regression analysis)  για τις εξεταζόμενες 

μεταβλητές. 

2.2 Το στατιστικό δείγμα 

 

Για την εξασφάλιση αντιπροσωπευτικού δείγματος προϋπόθεση αποτελεί η απλή 

τυχαία δειγματοληψία. Η δειγματοληψία αναφέρεται στην επιλογή των ατόμων που θα 

αποτελέσουν το δείγμα της έρευνας. Διακρίνεται σε δύο μορφές: την δειγματοληψία με 

πιθανότητα (probability sampling) και την δειγματοληψία χωρίς πιθανότητα (non 

probability sampling) (Σιώμκος, 2008). Στην πρώτη περίπτωση, η δειγματοληψία 

γίνεται με βάση τους νόμους των πιθανοτήτων, με ελεγχόμενες παραμέτρους και έτσι 

το αποτέλεσμα της έρευνας μπορεί στη συνέχεια να γίνει γενικό για όλο τον πληθυσμό 

με ταυτόχρονο υπολογισμό του αντίστοιχου σφάλματος γενίκευσης (Χαλικιάς, 2003).  

Το δείγμα ευκολίας (δηλαδή το υποσύνολο του πληθυσμού) που επιλέχθηκε για τους 

σκοπούς της παρούσας έρευνας συμπεριλαμβάνει ένα σύνολο 100 ατόμων-

εργαζομένων που εργάζονται σε επιχειρήσεις. Οι συμμετέχοντες επιλέχθηκαν έτσι ώστε 

οι εταιρείες τις οποίες απασχολούνται να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα μεγέθους, από την 

οπτική των εργαζομένων που απασχολούν, με στόχο την κατά το δυνατόν γενικότερη 

εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας και τη συσχέτιση 

του ΚΑΜΟ με το μέγεθος της επιχείρησης.  

Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται η κατανομή του μεγέθους των επιχειρήσεων στις 

οποίες απασχολείται το στατιστικό δείγμα που πήρε μέρος στην έρευνα. 
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Γράφημα 1: Τίτλος ερωτήματος: Πόσα άτομα απασχολούνται συνολικά στην εταιρεία που εργάζεστε; . Αριθμός 
απαντήσεων: 100 απαντήσεις. 

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων, με ποσοστό 68% του δείγματος, απασχολείται σε 

μικρές επιχειρήσεις (εργαζόμενοι λιγότεροι από 50 άτομα), σε ποσοστό 28% 

απασχολείται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (εργαζόμενοι μεταξύ 50 και 250 ατόμων), 

και μόλις 4% των συμμετεχόντων απασχολείται σε μεγάλες επιχειρήσεις (εργαζόμενοι 

περισσότεροι των 251 ατόμων). 

 

2.4 Η δομή του ερωτηματολογίου 

 

Ως προς τον αριθμό των ερωτήσεων, συνολικά συμπεριλήφθηκαν 59 ερωτήσεις για την 

απάντηση των οποίων υπολογίστηκε ότι δεν απαιτούνται κατά μέσο όρο περισσότερα 

από 10 με 15 λεπτά της ώρας. Η συγκεκριμένη επιλογή βασίστηκε στην εμπειρική 

διαπίστωση ότι ένας μέσος χρόνος συμπλήρωσης περί τα 13 λεπτά θεωρείται ως η 

ιδανική επιλογή για το κατάλληλο μέγεθος ενός ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου (Fan 

και Yan, 2010). Το υπόδειγμα του ερωτηματολογίου συμπεριλαμβάνεται στο 

παράρτημα της παρούσας εργασίας.  

Το ερωτηματολόγιο για την επίδραση του ΚΑΜ στα μη οικονομικά αποτελέσματα μίας 

επιχείρησης, αντλήθηκε από τους Γούναρης, Σ., και Τζεμπελίκος, Ν., 2014, Relational 

key account management: Building key account management effectiveness through 

structural reformations and relationship management skills, Industrial Marketing 

Management 43, pp. 1110–1123. 
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Οι επιμέρους μετρήσεις βαθμολογούνται από τους ερωτώμενους με αξιοποίηση μιας 

πενταβάθμιας κλίμακας τύπου Likert, όπου η τιμή 1 εκφράζει την απόλυτη διαφωνία 

του ερωτώμενου με την πρόταση της επιμέρους μέτρησης, ενώ η τιμή 5 εκφράζει την 

απόλυτη συμφωνία αυτού με την εν λόγω πρόταση. (1=Διαφωνώ απόλυτα, 5=Συμφωνώ 

απόλυτα). Επίσης, στο ερωτηματολόγιο περιλαμβάνονται πέντε ερωτήσεις πολλαπλών 

επιλογών, στις οποίες οι ερωτώμενοι επιλέγουν μία απόκριση η οποία βρίσκεται 

κοντύτερα στη δική τους θέση/άποψη, από μία ομάδα προτεινόμενων επιλογών (π.χ. Α, 

Β, Γ κλπ.). 

Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου χωρίζονται σε υποομάδες ώστε να εξεταστούν 

συγκεκριμένες μεταβλητές. Αναλυτικά οι μεταβλητές που εξετάζονται είναι οι 

παρακάτω και συσχετίζονται με τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου ως εξής: 

1. Μέγεθος επιχείρησης 

 Πόσα άτομα απασχολούνται συνολικά στην εταιρεία που εργάζεστε;  

 

2. Πελατο-κεντρισμός (Customer Orientation) 

 Η ικανοποίηση των αναγκών των βασικών ΚΑ μας είναι ένας σημαντικός στόχος 

για εμάς. 

 Παρακολουθούμε πάντα το βαθμό στον οποίο ικανοποιούμε τις βασικές ανάγκες 

των ΚΑ μας. 

 Προσπαθούμε να προσφέρουμε αυξημένη αξία στους ΚΑ μας μέσω των 

προϊόντων/υπηρεσιών μας. 

 Μετρούμε συχνά το επίπεδο ικανοποίησης των ΚΑ μας. 

 Δίνουμε μεγάλη προσοχή στο after sales service των ΚΑ. 

 

3.  Δέσμευση της διοίκησης (Top management commitment) 

 Η διοίκηση ενστερνίζεται τη σημασία του KAM ως σημαντικού στρατηγικού 

προσανατολισμού για την εταιρεία.  

 Η διοίκηση δίνει το παράδειγμα στην διαχείριση των σημαντικών πελατών για τον 

υπόλοιπο οργανισμό.  

 Η διοίκηση παρακολουθεί στενά όλες τις δραστηριότητες που αφορούν την 

διαχείριση των σημαντικών ελατών μας. 
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 Η διοίκηση δεν διστάζει να ξοδέψει πολύ χρόνο για να συνεισφέρει στη διαχείριση 

των βασικών πελατών μας. 

 Η διοίκηση τονίζει πάντα τη σημασία της συνεισφοράς όλων των εταιρικών 

μονάδων στην παροχή αξίας στους ΚΑ μας. 

 

4. Προσαρμοστικότητα (Ability to customization) 

 Προσαρμόζουμε τα προϊόντα / τις υπηρεσίες μας σύμφωνα με τις βασικές ανάγκες 

των KA μας.  

 Απαντάμε άμεσα στα προβλήματα των KA μας. 

 Προσαρμόζουμε το επίπεδο ποιότητας των υπηρεσιών μας σύμφωνα με τις βασικές 

ανάγκες των ΚΑ μας. 

 Προσαρμόζουμε την τιμολογιακή μας πολιτική στους βασικούς ΚΑ μας. 

 Προσαρμόζουμε τις εσωτερικές μας διαδικασίες προκειμένου να καλύψουμε τις 

ανάγκες των ΚΑ μας. 

 Συχνά και ανεπίσημα επικοινωνούμε με τους ΚΑ μας. 

 

5. Εσωτερική συνεργασία (Inter-functional coordination) 

 Όλες οι μονάδες μοιράζονται πληροφορίες σχετικά με τους ΚΑ.  

 Όλες οι μονάδες συνειδητοποιούν ότι μπορούν να συμβάλουν στην παροχή 

ανώτερης αξίας στους ΚΑ. 

 Όλες οι μονάδες είναι πρόθυμες να συνεισφέρουν όταν παρουσιαστεί πρόβλημα σε 

κάποιον ΚΑ. 

 Υπάρχει ενοποίηση μεταξύ των διαφόρων μονάδων για την ικανοποίηση των 

αναγκών των ΚΑ. 

 

6. Συμμετοχή της διοίκησης (Top management involvement) 

 Η διοίκηση διαθέτει τους απαιτούμενους πόρους (χρήματα, χρόνος, προσωπικό) για 

τη λειτουργία KAM.  

 Η διοίκηση παρακολουθεί συστηματικά τη λειτουργία του KAM εντός της 

εταιρείας. 
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 Η διοίκηση εμπλέκεται, όταν είναι απαραίτητο, για να βρει λύσεις σε προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν οι ΚΑ μας. 

 Η διοίκηση συμμετέχει ενεργά στο σχεδιασμό δραστηριοτήτων σχετικά με τους ΚΑ 

μας. 

 Η διοίκηση αποζημιώνει και ανταμείβει τις ενέργειες και τις πρωτοβουλίες που 

οδηγούν στην ανάπτυξη της σχέσης της εταιρείας με τους ΚΑ μας. 

 

7. Εσωτερική υποστήριξη (Inter-functional support) 

 Οι άλλες μονάδες συνεισφέρουν όταν χρειάζεται για τη βελτίωση της διαχείρισης 

των ΚΑ μας. 

 Τα άτομα που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των ΚΑ μας πρέπει να 

προσπαθήσουν σκληρά για να λάβουν βοήθεια από άλλες μονάδες σχετικά με  τους 

ΚΑ μας. 

 Το KAM θεωρείται «ανταγωνιστής» από τις υπόλοιπες λειτουργικές μονάδες. 

 

8. Οργανωτική δομή (Organizational structure Centralization) 

 Μπορεί να υπάρξει μικρή δράση έως ότου ένας επόπτης εγκρίνει μια απόφαση. 

 Ένα άτομο που θέλει να πάρει τη δική του απόφαση θα αποθαρρυνόταν γρήγορα 

εδώ.  

 Ακόμη και μικρά ζητήματα πρέπει να παραπεμφθούν σε κάποιον ανώτερο για μια 

τελική απόφαση.  

 Κάποιος πρέπει να ρωτήσει τον προϊστάμενό του πριν κάνει σχεδόν οτιδήποτε. 

 

9. Τυποποίηση Εργασίας (Formalization) 

 Οι περισσότεροι υπάλληλοι ακολουθούν τους δικούς τους κανόνες για την εργασία. 

 Ο εργαζόμενος συχνά αισθάνεται την έλλειψη ελέγχου.  

 Υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

 Οι εργαζόμενοι οφείλουν να ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες.  

 Οι εργαζόμενοι ελέγχονται συνεχώς για παραβίαση κανόνων.  

 Ένας εργαζόμενος δεν μπορεί να πάρει τις αποφάσεις του χωρίς να ελεγχθεί. 
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10. Ανταλλαγή πληροφοριών (Relational capabilities information sharing) 

 Θεωρείται ως δεδομένο ότι ανταλλάσσουμε πληροφορίες με άλλα τμήματα της 

εταιρείας. 

 Η ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται συχνά.  

 Αναμένεται ότι θα ενημερώνουμε ο ένας τον άλλον για γεγονότα ή αλλαγές που 

ενδέχεται να επηρεάσουν κάποιο άλλο τμήμα. 

 

11. Επίλυση διαφωνιών (Conflict resolution) 

 Οι περισσότερες διαφωνίες επιλύονται παραγωγικά, δημιουργώντας μεγαλύτερη 

κατανόηση μεταξύ μας. 

 Ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε τις συγκρούσεις ή τις διαφορές τείνει να 

δημιουργεί άγχος, απογοήτευση ή κακές συναισθήματα στη σχέση μας. 

 Τα προβλήματα που προκύπτουν σε αυτήν τη σχέση τείνουν να αντιμετωπίζονται 

από κοινού, όχι μεμονωμένα.  

 Οι διαφορές που προκύπτουν μεταξύ μας γενικά δεν επιλύονται πολύ καλά. 

 

12.  Ικανοποίηση (Relationship Quality Satisfaction) 

 Οι ΚΑ μας είναι πολύ ικανοποιημένοι από εμάς.  

 Οι ΚΑ μας είναι πολύ ευχαριστημένοι από εμάς.  

 Εάν έπρεπε, οι ΚΑ μας θα εξακολουθούσαν να μας επιλέγουν ως προμηθευτή.  

 Οι ΚΑ μας έχουν μετανιώσει για την απόφασή τους να συνεργαστούν μαζί μας. 

 

13. Εμπιστοσύνη (Trust) 

 Οι ΚΑ είναι πεπεισμένοι ότι τηρούμε τις υποσχέσεις μας σε αυτούς.  

 Οι ΚΑ πιστεύουν ότι ανησυχούμε πραγματικά για την επιχειρηματική επιτυχία τους.  

 Οι ΚΑ πιστεύουν τις πληροφορίες που τους δίνουμε.  

 Οι ΚΑ πιστεύουν ότι ενδιαφερόμαστε για αυτούς.  

 Μας θεωρούν αξιόπιστους. 
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14. Δέσμευση (Commitment) 

 Η σχέση μας με τους ΚΑ: 

 Είναι κάτι στο οποίο είναι πολύ αφοσιωμένοι 

 Είναι πολύ σημαντική για αυτούς 

 Θεωρούν ότι αξίζει τη μέγιστη προσπάθειά τους για να την διατηρήσουν.  

 Είναι κάτι που σκοπεύουν να διατηρήσουν επ' αόριστο. 

 

15. Μη οικονομικά αποτελέσματα (Non-financial outcomes) 

 Η σχέση μας με τους ΚΑ: 

 Βελτιώνει τη φήμη μας. 

 Βελτιώνει την κατάσταση της εταιρείας . 

 Μειώνει τον πιθανό κίνδυνο του ΚΑ να συνεργαστεί μαζί μας. 

 Μας βοηθά να γίνουμε γνωστοί στην αγορά. 

 

16. Τεχνογνωσία (Know-how development) 

 Η σχέση μας με τους ΚΑ: 

 Μας αναγκάζει να αναβαθμίσουμε το επίπεδο των προϊόντων / υπηρεσιών μας. 

 Μας κάνει να αναζητούμε ιδέες για βελτίωση των προϊόντων / υπηρεσιών μας 

 Μας ωθεί να μάθουμε για τις τεχνολογικές εξελίξεις. 

 Μας ωθεί να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τις δραστηριότητές μας. 

 

17. Αποτελεσματικότητα Διαδικασιών (Processes efficieny) 

 Η σχέση μας με τους ΚΑ: 

 Διευκολύνει τη διαδικασία παραγωγής των προϊόντων / υπηρεσιών μας. 

 Βελτιώνει την εσωτερική λειτουργική ολοκλήρωση. 

 Διευκολύνει την αξιολόγηση της απόδοσής μας. 

 

18. Εσωτερική επικοινωνία (Intra-firm communication) 
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 Η σχέση μας με τους ΚΑ  

 Διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων μονάδων της εταιρείας. 

 Απαντάμε άμεσα στα προβλήματα των ΚΑ μας. 

 Προσαρμόζουμε τις εσωτερικές μας διαδικασίες προκειμένου να καλύψουμε τις 

βασικές ανάγκες των ΚΑ μας. 

 Συχνά και ανεπίσημα επικοινωνούμε με τους ΚΑ μας. 

 

Στην συλλογή των δεδομένων για την στατιστική ανάλυση οι επιμέρους ερωτήσεις 

αποτυπώθηκαν με ονόματα μεταβλητών ως εξής: 

Πίνακας 2: Δημιουργία μεταβλητών για την στατιστική ανάλυση 

Όνομα 

Μεταβλητής 

Ερώτηση 

V1 Πόσα άτομα απασχολούνται συνολικά στην εταιρεία που εργάζεστε; 

V2 Η ικανοποίηση των αναγκών των σημαντικών πελατών μας είναι ένας 

σημαντικός στόχος για εμάς. 

V3 Παρακολουθούμε πάντα το βαθμό στον οποίο ικανοποιούμε τις βασικές 

ανάγκες των σημαντικών πελατών μας. 

V4 Προσπαθούμε να προσφέρουμε αυξημένη αξία στους σημαντικούς 

πελάτες μας μέσω των προϊόντων/υπηρεσιών μας. 

V5 Μετρούμε συχνά το επίπεδο ικανοποίησης των σημαντικών πελατών. 

V6 Δίνουμε μεγάλη προσοχή στο after sales service των σημαντικών 

πελατών. 

V7 Η διοίκηση ενστερνίζεται τη σημασία του Key Account ως σημαντικού 

στρατηγικού προσανατολισμού για την εταιρεία. 

V8 Η διοίκηση δίνει το παράδειγμα στον υπόλοιπο οργανισμό, για την ορθή 

διαχείριση των σημαντικών πελατών. 
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V9 Η διοίκηση παρακολουθεί στενά όλες τις δραστηριότητες που αφορούν 

την διαχείριση των σημαντικών πελατών μας. 

V10 Η διοίκηση δεν διστάζει να ξοδέψει πολύ χρόνο για να συνεισφέρει στη 

διαχείριση των σημαντικών πελατών μας. 

V11 Η διοίκηση τονίζει πάντα τη σημασία της συνεισφοράς όλων των 

εταιρικών μονάδων στην παροχή αξίας στους σημαντικούς πελάτες μας. 

V12 Προσαρμόζουμε τα προϊόντα / τις υπηρεσίες μας σύμφωνα με τις 

βασικές ανάγκες των σημαντικών πελατών μας. 

V13 Απαντάμε άμεσα στα προβλήματα των σημαντικών πελατών μας. 

V14 Προσαρμόζουμε το επίπεδο ποιότητας των υπηρεσιών μας σύμφωνα με 

τις βασικές ανάγκες των σημαντικών πελατών μας. 

V15 Προσαρμόζουμε την τιμολογιακή μας πολιτική στους σημαντικούς 

πελάτες. 

V16 Προσαρμόζουμε τις εσωτερικές μας διαδικασίες προκειμένου να 

καλύψουμε τις ανάγκες των σημαντικών πελατών. 

V17 Συχνά και ανεπίσημα επικοινωνούμε με τους σημαντικούς πελάτες μας. 

V18 Όλες οι μονάδες μοιράζονται πληροφορίες σχετικές με τους 

σημαντικούς πελάτες μας. 

V19 Όλες οι μονάδες συνειδητοποιούν ότι μπορούν να συμβάλουν στην 

παροχή ανώτερης αξίας στους σημαντικούς πελάτες μας. 

V20 Όλες οι μονάδες είναι πρόθυμες να συνεισφέρουν όταν παρουσιαστεί 

πρόβλημα σε κάποιον σημαντικό πελάτη. 

V21 Υπάρχει ενοποίηση μεταξύ των διαφόρων μονάδων για την 

ικανοποίηση των αναγκών των σημαντικών πελατών. 

V22 Οι άλλες μονάδες συνεισφέρουν όταν χρειάζεται για τη βελτίωση της 

διαχείρισης των σημαντικών πελατών μας. 
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V23 Τα άτομα που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των πελατών μας 

πρέπει να προσπαθήσουν σκληρά για να λάβουν βοήθεια από άλλες 

μονάδες σε θέματα σχετικά με τους σημαντικούς πελάτες. 

V24 Το Key Account θεωρείται «ανταγωνιστής» από τις υπόλοιπες 

λειτουργικές μονάδες. 

V25 Η διοίκηση διαθέτει τους απαιτούμενους πόρους (χρήματα, χρόνος, 

προσωπικό) για τη λειτουργία Key Account. 

V26 Η διοίκηση παρακολουθεί συστηματικά τη λειτουργία του Key Account 

εντός της εταιρείας. 

V27 Η διοίκηση εμπλέκεται, όταν είναι απαραίτητο, για να βρει λύσεις σε 

προβλήματα που αντιμετωπίζει το τμήμα Key Account. 

V28 Η διοίκηση συμμετέχει ενεργά στο σχεδιασμό δραστηριοτήτων σχετικές 

με τους σημαντικούς πελάτες. 

V29 Η διοίκηση αποζημιώνει και ανταμείβει τις ενέργειες και τις 

πρωτοβουλίες που οδηγούν στην ανάπτυξη της σχέσης της εταιρείας με 

τους σημαντικούς πελάτες. 

V30 Μπορεί να υπάρξει μικρή δράση έως ότου ένας προϊστάμενος εγκρίνει 

μια απόφαση. 

V31 Ένα άτομο που θέλει να πάρει τη δική του απόφαση θα αποθαρρυνόταν 

γρήγορα εδώ. 

V32 Κάποιος πρέπει να ρωτήσει τον προϊστάμενό του πριν κάνει σχεδόν 

οτιδήποτε. 

V33 Οι περισσότεροι υπάλληλοι ακολουθούν τους δικούς τους κανόνες για 

την εργασία. 

V34 Ο εργαζόμενος συχνά αισθάνεται την έλλειψη ελέγχου. 

V35 Υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 
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V36 Οι εργαζόμενοι οφείλουν να ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες. 

V37 Οι εργαζόμενοι ελέγχονται συνεχώς για παραβίαση κανόνων. 

V38 Ένας εργαζόμενος δεν μπορεί να πάρει τις αποφάσεις του χωρίς να 

ελεγχθεί. 

V39 Θεωρείται ως δεδομένο ότι ανταλλάσσουμε πληροφορίες με άλλα 

τμήματα της εταιρείας. 

V40 Η ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται συχνά. 

V41 Αναμένεται ότι θα ενημερώνουμε ο ένας τον άλλον για γεγονότα ή 

αλλαγές που ενδέχεται να επηρεάσουν κάποιο άλλο τμήμα. 

V42 Οι περισσότερες διαφωνίες επιλύονται παραγωγικά, δημιουργώντας 

μεγαλύτερη κατανόηση μεταξύ μας 

V43 Ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε τις συγκρούσεις ή τις διαφορές 

τείνει να δημιουργεί άγχος, απογοήτευση ή κακές συναισθήματα στη 

σχέση μας. 

V44 Τα προβλήματα που προκύπτουν σε αυτήν τη σχέση τείνουν να 

αντιμετωπίζονται από κοινού, όχι μεμονωμένα. 

V45 Οι διαφορές που προκύπτουν μεταξύ μας γενικά δεν επιλύονται πολύ 

καλά. 

V46 Οι σημαντικοί πελάτες μας είναι πολύ ικανοποιημένοι από εμάς 

V47 Οι σημαντικοί πελάτες μας είναι πολύ ευχαριστημένοι από εμάς. 

V48 Εάν έπρεπε, οι σημαντικοί πελάτες μας θα εξακολουθούσαν να μας 

επιλέγουν ως προμηθευτή. 

V49 Οι σημαντικοί πελάτες μας έχουν μετανιώσει για την απόφασή τους να 

συνεργαστούν μαζί μας. 

V50 Οι σημαντικοί πελάτες μας είναι πεπεισμένοι ότι τηρούμε τις 
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υποσχέσεις μας σε αυτούς. 

V51 Οι σημαντικοί πελάτες μας πιστεύουν ότι ανησυχούμε πραγματικά για 

την επιχειρηματική επιτυχία τους. 

V52 Οι σημαντικοί πελάτες μας πιστεύουν τις πληροφορίες που τους 

δίνουμε. 

V53 Οι σημαντικοί πελάτες μας πιστεύουν ότι ενδιαφερόμαστε για αυτούς. 

V54 Μας θεωρούν αξιόπιστους. 

V55 Η σχέση μας με τους σημαντικούς πελάτες μας: 

V56 Η σχέση μας με τους σημαντικούς πελάτες μας: 

V57 Η σχέση μας με τους σημαντικούς πελάτες μας: 

V58 Η σχέση μας με τους σημαντικούς πελάτες μας: 

V59 Γενικά, στη σχέση μας με τους σημαντικούς πελάτες μας: 

Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου αναλύθηκαν οι συντελεστές 

Cronbach’s alpha για κάθε επιμέρους ενότητα του ερωτηματολογίου και συνολικά για 

το ερωτηματολόγιο. Για να γίνει ορθός προσδιορισμός του κατά πόσο οι διαφορετικοί 

δείκτες μετρούν την ίδια μεταβλητή, γίνεται χρήση του δείκτη εσωτερικής συνοχής 

(Nunnally, 1978). Τιμές του δείκτη Cronbach’s alpha που είναι μεγαλύτερες του 0,7 

υποδεικνύουν ότι τα επιμέρους ερωτήματα που χρησιμοποιήσαμε περιγράφουν 

αξιόπιστα την μεταβλητή. Όσο πιο μεγάλη η τιμή του συντελεστή τόσο πιο μεγάλη 

είναι η αξιοπιστία της κλίμακας (Nunnally, 1978). Στον επόμενο πίνακα καταγράφονται 

οι τιμές του συντελεστή για το ερωτηματολόγιο της έρευνας αυτής και μόνο για τις 

ερωτήσεις αριθμητικού χαρακτήρα (Ερωτήσεις 2-54), και για επιμέρους ενότητες 

αναλυτικά: 

Πίνακας 3: Αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής στο σύνολο του ερωτηματολογίου 

Αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής στο σύνολο 

του ερωτηματολογίου 

 N % 
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Cases Valid 95 95,0 

Excluded
a
 5 5,0 

Total 100 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 4:Cronbach’s alpha «1.Πελατο-κεντρισμός (Customer Orientation)» 

Cronbach’s alpha «1.Πελατο-κεντρισμός 

(Customer Orientation)» 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,012 ,752 5 

 

 

Πίνακας 5: Cronbach’s alpha «3. Δέσμευση της διοίκησης (Top management commitment)» 

Cronbach’s alpha «3. Δέσμευση της διοίκησης 

(Top management commitment)» 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,887 ,883 5 

 

Πίνακας 6: Cronbach’s alpha «4.Προσαρμοστικότητα (Ability to customization)» 

Cronbach’s alpha «4. Προσαρμοστικότητα 

(Ability to customization)» 

 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,052 ,925 54 



 

50 
 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,859 ,857 6 

 

Πίνακας 7: Cronbach’s alpha «5. Εσωτερική συνεργασία (Inter-functional coordination)» 

Cronbach’s alpha «5. Εσωτερική συνεργασία 

(Inter-functional coordination)» 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,717 ,716 4 

 

 

 

Πίνακας 8: Cronbach’s alpha «6. Συμμετοχή της διοίκησης (Top management involvement)» 

Cronbach’s alpha «6. Συμμετοχή της διοίκησης 

(Top management involvement)» 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,819 ,839 5 

 

 

Πίνακας 9: Cronbach’s alpha «7. Εσωτερική υποστήριξη (Inter-functional support)» 

Cronbach’s alpha «7. Εσωτερική υποστήριξη 

(Inter-functional support)» 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,500 ,536 3 
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Πίνακας 10: Cronbach’s alpha «8. Οργανωτική δομή (Organizational structure Centralization)» 

Cronbach’s alpha «8. Οργανωτική δομή 

(Organizational structure Centralization)» 

Cronbach's 

Alpha
a
 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items
a
 N of Items 

-,451 -,462 3 

a. The value is negative due to a negative average 

covariance among items. This violates reliability 

model assumptions.  

 

 

Πίνακας 11: Cronbach’s alpha «9. Τυποποίηση Εργασίας (Formalization)» 

Cronbach’s alpha «9. Τυποποίηση Εργασίας 

(Formalization)» 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,085 ,078 6 

Πίνακας 12: Cronbach’s alpha «10. Ανταλλαγή πληροφοριών (Relational capabilities information sharing)» 

Cronbach’s alpha «10. Ανταλλαγή 

πληροφοριών (Relational capabilities 

information sharing)» 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,410 ,447 3 

 

 

Πίνακας 13: Cronbach’s alpha «11 Επίλυση διαφωνιών (Conflict resolution)» 

Cronbach’s alpha «11 Επίλυση διαφωνιών 

(Conflict resolution)» 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,377 ,467 4 
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Πίνακας 14: Cronbach’s alpha «12.  Ικανοποίηση (Relationship Quality Satisfaction)» 

Cronbach’s alpha «12.  Ικανοποίηση 

(Relationship Quality Satisfaction)» 

Cronbach's 

Alpha
a
 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

-,584 ,268 4 

a. The value is negative due to a negative average 

covariance among items. This violates reliability 

model assumptions.  

 

 

Πίνακας 15: Cronbach’s alpha «13. Εμπιστοσύνη (Trust)» 

Cronbach’s alpha «13. Εμπιστοσύνη (Trust)» 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,675 ,806 5 

 

2.4 Διαδικασία ανάλυσης δεδομένων 

 

Μετά την συλλογή των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων, τα δεδομένα που 

συλλέχθηκαν εξήχθησαν σε βιβλίο εργασίας του Microsoft Excel. Η στατιστική 

επεξεργασία έγινε με χρήση του πακέτου λογισμικού στατιστικής IBM SPSS. Αρχικά, 

υπολογίστηκαν οι μέσοι και οι τυπικές αποκλίσεις των μεταβλητών για το σύνολο του 

δείγματος, καθώς και για τις διαφορετικές ομάδες στις οποίες μπορεί να διαιρεθεί το 

δείγμα, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε έλεγχος διακύμανσης τόσο για τις 

επιμέρους μεταβλητές όσο και για τις συνολικές. Τέλος, πραγματοποιήθηκε έλεγχος 

συσχέτισης (correlation analysis) για τις εξεταζόμενες μεταβλητές και έλεγχος 

παλινδρόμησης (regression analysis).  

 

2.5 Ανάλυση συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών 
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Με βάση τα αποτελέσματα από τις απαντήσεις που έδωσαν οι συμμετέχοντες στην 

έρευνα αναλύθηκε η Ερευνητική Υπόθεση 1: «Όσο λιγότερο τυποποιημένη και 

συγκεντρωτική είναι οργανωτική δομή, τόσο υψηλότερο το επίπεδο σχεσιακής ποιότητας 

μεταξύ του προμηθευτή και του πελάτη». Από την κατηγοριοποίηση των ερωτήσεων, 

όπως προηγήθηκε, σε σχετικές Οργανωτική δομή (Organizational structure 

Centralization) την Ικανοποίηση (Relationship Quality Satisfaction)» και την 

Εμπιστοσύνη (Trust)», παρατηρήθηκε ο μέσος όρος και οι τυπικές αποκλίσεις. 

Αναλυτικά, παρατηρήθηκε ότι ο μέσος όρος των 100 συμμετεχόντων έδωσε απαντήσεις 

οι οποίες κυμαίνονται μεταξύ των Κατηγοριών 3 (Ουδέτερη άποψη) και 5 (συμφωνώ 

απόλυτα) της κλίμακας Likert του ερωτηματολογίου, με τυπικές αποκλίσεις οι οποίες 

κυμαίνονται μεταξύ των τιμών SD = 1,560 και SD = 667 (Πίνακας 16). Με άλλα λόγια, 

όσο λιγότερο τυποποιημένη είναι η οργανωτική δομή, τόσο πιο ικανοποιημένοι οι 

σημαντικοί πελάτες.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 16: Στατιστικά αποτελέσματα για το επίπεδο σχεσιακής ποιότητας μεταξύ του προμηθευτή και του πελάτη 

Στατιστικά αποτελέσματα για το επίπεδο σχεσιακής ποιότητας μεταξύ του προμηθευτή και του πελάτη 

 V30 V31 V32 V46 V47 V48 V49 V50 V51 V52 V53 V54 V55 

N Valid 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Missi

ng 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 3,73 3,47 2,86 2,32 4,27 4,33 4,30 2,49 4,38 4,28 4,49 4,44 4,41 

Std. 

Deviation 

,941 ,926 1,005 1,197 ,709 ,667 ,674 1,560 ,708 ,805 ,659 ,715 ,740 

 

Αναλύοντας την Ερευνητική Υπόθεση 2: «Η υιοθέτηση του KAMO αυξάνει άμεσα την 

προθυμία του προμηθευτή μοιράζεται πληροφορίες με τους πελάτες.», ο μέσος όρος των 

100 συμμετεχόντων έδωσε απαντήσεις οι οποίες κυμαίνονται μεταξύ των Κατηγοριών 3 
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(Ουδέτερη άποψη) και 5 (Συμφωνώ απόλυτα) της κλίμακας Likert του 

ερωτηματολογίου, με τυπικές αποκλίσεις οι οποίες κυμαίνονται μεταξύ των τιμών SD = 

0,778 και SD = 0,805  (Πίνακας 17). Με άλλα λόγια, επιβεβαιώνεται η ερευνητική 

υπόθεση 2 ότι η υιοθέτηση ΚΑΜΟ αυξάνει την προθυμία του προμηθευτή να 

μοιράζεται πληροφορίες με τους σημαντικού πελάτες. 

 

Πίνακας 17: Στατιστικά αποτελέσματα για την προθυμία του προμηθευτή μοιράζεται πληροφορίες με τους 
πελάτες. 

Στατιστικά αποτελέσματα για την προθυμία του 

προμηθευτή μοιράζεται πληροφορίες με τους 

πελάτες. 

 V17 V40 V52 

N Valid 99 100 100 

Missing 1 0 0 

Mean 4,08 3,86 4,28 

Std. Deviation ,778 ,865 ,805 

 

Στη συνέχεια αναλύεται η Ερευνητική Υπόθεση 3: «Η υιοθέτηση του KAMO βελτιώνει 

άμεσα την ικανότητα του προμηθευτή στην επίλυση συγκρούσεων με τον πελάτη.». Ο 

μέσος όρος των 100 συμμετεχόντων έδωσε απαντήσεις οι οποίες κυμαίνονται μεταξύ 

των Κατηγοριών 1 (Διαφωνώ απόλυτα) και 5 (Συμφωνώ απόλυτα) της κλίμακας Likert 

του ερωτηματολογίου, με τυπικές αποκλίσεις οι οποίες κυμαίνονται μεταξύ των τιμών 

SD = 0.847 και SD = 1.124 (Πίνακας 18). Όπως γίνεται αντιληπτό από τον μέσο όρο, 

υπάρχει μεγάλη διάσταση απόψεων με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η επιβεβαίωση 

της τρίτης ερευνητικής υπόθεσης.  

Πίνακας 18: Στατιστικά Αποτελέσματα για την ικανότητα του προμηθευτή στην επίλυση συγκρούσεων με τον 
πελάτη. 

Στατιστικά Αποτελέσματα για την ικανότητα του προμηθευτή στην 

επίλυση συγκρούσεων με τον πελάτη. 

 V42 V43 V44 V45 

N Valid 100 100 100 100 

Missing 0 0 0 0 

Mean 3,90 3,59 3,22 3,60 

Std. Deviation ,847 ,965 1,124 ,953 

 

Αναλύοντας την Ερευνητική Υπόθεση 4: «Όσο ισχυρότερες είναι οι σχεσιακές 

δυνατότητες του προμηθευτή (κοινή χρήση πληροφοριών και ικανότητα επίλυσης 

συγκρούσεων) τόσο υψηλότερο είναι το επίπεδο σχεσιακής ποιότητας μεταξύ του 
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προμηθευτή και του πελάτη.», θα πρέπει να καταλήξουμε σε ίδια συμπεράσματα με την 

Ερευνητική Υπόθεση 3, για την οποία δεν καθίσταται εφικτή η επιβεβαίωση της. Ο 

μέσος όρος των 100 συμμετεχόντων έδωσε απαντήσεις οι οποίες κυμαίνονται μεταξύ 

των Κατηγοριών 1 (Διαφωνώ απόλυτα) και 5 (Συμφωνώ απόλυτα) της κλίμακας Likert 

του ερωτηματολογίου, με τυπικές αποκλίσεις οι οποίες κυμαίνονται μεταξύ των τιμών 

SD = 0.674 και SD = 1.560 (Πίνακας 19). Όπως γίνεται αντιληπτό από τον μέσο όρο, 

υπάρχει μεγάλη διάσταση απόψεων και συνεπώς δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί η 

ερευνητική υπόθεση 4. Για να γίνει επιπλέον επιβεβαίωση ότι συσχετίζονται οι 

ερωτήσεις που συμμετέχουν στην ανάλυση της Ερευνητικής Υπόθεσης 4 υπολογίστηκε 

ο δείκτης Cronbach’s alpha (Πίνακας 20), ο οποίος είναι μεγαλύτερες του 0,7 

υποδεικνύοντας ότι τα επιμέρους ερωτήματα που χρησιμοποιήσαμε περιγράφουν 

αξιόπιστα την ερευνητική υπόθεση. 

 

 

 

 

Πίνακας 19: Στατιστικά Αποτελέσματα για την κοινή χρήση πληροφοριών και την ικανότητα επίλυσης 
συγκρούσεων. 

Στατιστικά Αποτελέσματα για την κοινή χρήση πληροφοριών και την ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων. 

 V42 V43 V44 V45 V46 V47 V48 V49 V50 V51 V52 V53 V54 V55 

N Valid 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Missi

ng 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 3,90 3,59 3,22 3,60 2,32 4,27 4,33 4,30 2,49 4,38 4,28 4,49 4,44 4,41 

Std. 

Deviation 

,847 ,965 1,12

4 

,953 1,19

7 

,709 ,667 ,674 1,56

0 

,708 ,805 ,659 ,715 ,740 

 

 

Πίνακας 20: Cronbach’s alpha για την κοινή χρήση πληροφοριών και την ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων. 

Cronbach’s alpha για την κοινή χρήση 

πληροφοριών και την ικανότητα επίλυσης 

συγκρούσεων. 
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Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,762 ,849 14 

 

Αναφορικά στη Ερευνητική Υπόθεση 5: «Τα υψηλότερα επίπεδα ποιότητας στην σχέση 

προμηθευτή με πελάτη επηρεάζουν θετικά τα μη οικονομικά αποτελέσματα του 

προμηθευτή.», αναλύεται η απάντση στην ερώτηση: 

Η σχέση μας με τους ΚΑ: 

 Βελτιώνει τη φήμη μας. 

 Βελτιώνει την κατάσταση της εταιρείας . 

 Μειώνει τον πιθανό κίνδυνο του ΚΑ να συνεργαστεί μαζί μας. 

 Μας βοηθά να γίνουμε γνωστοί στην αγορά. 

Το 64% του δείγματος υποστηρίζει ότι η σχέση με του σημαντικούς πελάτες βελτιώνει 

τα μη οικονομικά αποτελέσματα του προμηθευτή, αφού δήλωσαν πως βελτιώνει την 

φήμη του και μόλις 3% δήλωσε ότι η σχέση με του σημαντικούς πελάτες μειώνει τον 

πιθανό κίνδυνο του πελάτη να συνεργαστεί μαζί μας. 

Πίνακας 21: Στατιστικά Αποτελέσματα για τα μη οικονομικά αποτελέσματα του προμηθευτή. 

Στατιστικά Αποτελέσματα για τα μη οικονομικά αποτελέσματα του προμηθευτή. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Βελτιώνει τη φήμη μας. 64 64,0 64,0 64,0 

Βελτιώνει την κατάσταση της 

εταιρείας. 

14 14,0 14,0 78,0 

Μας βοηθά να γίνουμε 

γνωστοί στην αγορά. 

19 19,0 19,0 97,0 

Μειώνει τον πιθανό κίνδυνο 

του πελάτη να συνεργαστεί 

μαζί μας. 

3 3,0 3,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

Τέλος, αναλύοντας την Ερευνητική Υπόθεση 6: «Όσο μεγαλύτερο το εύρος ελέγχου των 

πελατών από τον προμηθευτή, τόσο υψηλότερο το επίπεδο σχεσιακής ποιότητας μεταξύ 
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του προμηθευτή και του πελάτη.», ο μέσος όρος των 100 συμμετεχόντων έδωσε 

απαντήσεις οι οποίες κυμαίνονται μεταξύ των Κατηγοριών 3 (Ουδέτερη άποψη) και 5 

(συμφωνώ απόλυτα) της κλίμακας Likert του ερωτηματολογίου, με τυπικές αποκλίσεις 

οι οποίες κυμαίνονται μεταξύ των τιμών SD = 1.56 και SD = 0.667 (Πίνακας 21), 

επιβεβαιώνοντας την αναλογική σχέση μεταξύ του εύρους ελέγχου των πελατών από 

τον προμηθευτή και το επίπεδο σχεσιακής ποιότητας μεταξύ του προμηθευτή και του 

πελάτη. 

Πίνακας 22: Στατιστικά Αποτελέσματα για το εύρος ελέγχου των πελατών από τον προμηθευτή και το επίπεδο 
σχεσιακής ποιότητας μεταξύ του προμηθευτή και του πελάτη. 

Στατιστικά Αποτελέσματα για το εύρος ελέγχου των πελατών από τον προμηθευτή και το επίπεδο 

σχεσιακής ποιότητας μεταξύ του προμηθευτή και του πελάτη. 

 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V46 V47 V48 V49 V50 V51 V52 V53 V54 V55 

N Vali

d 

99 100 100 100 95 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Mis

sing 

1 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 4,01 3,96 4,37 4,06 3,93 4,08 2,32 4,27 4,33 4,30 2,49 4,38 4,28 4,49 4,44 4,41 

Std. 

Deviatio

n 

,814 ,875 ,706 ,839 ,937 ,778 1,19

7 

,709 ,667 ,674 1,56

0 

,708 ,805 ,659 ,715 ,740 

 

2.6 Ανάλυση παλινδρόμησης  

 

Η ανάλυση παλινδρόμησης πραγματοποιήθηκε με σκοπό να εξεταστεί κατά πόσο 

ερμηνεύονται οι τιμές της μίας μεταβλητής (εξαρτημένης) από τις τιμές των υπολοίπων, 

που ορίζονται ως ανεξάρτητες. Για το ερωτηματολόγιο η μεταβλητή που επιλέχθηκε ως 

εξαρτημένη είναι η V54: « Μας θεωρούν αξιόπιστους.». Η ανάλυση παλινδρόμησης δεν 

δημιουργεί αξιόπιστα αποτελέσματα όταν οι ανεξάρτητες μεταβλητές σχετίζονται σε 

μεγάλο βαθμό μεταξύ τους γραμμικά, κατάσταση η οποία είναι γνωστή ως 

πολυσυγγραμμικότητα (multicollinearity). Οι μεταβλητές που επιλέχθηκαν ως 

ανεξάρτητες είναι η V7: «Η διοίκηση ενστερνίζεται τη σημασία του Key Account ως 

σημαντικού στρατηγικού προσανατολισμού για την εταιρεία.» και η V12: 

«Προσαρμόζουμε τα προϊόντα / τις υπηρεσίες μας σύμφωνα με τις βασικές ανάγκες των 

σημαντικών πελατών μας.».  
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Τα αποτελέσματα της ανάλυσης για την εξαρτημένη μεταβλητή για το πρώτο 

ερωτηματολόγιο παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 23).  

 

Πίνακας 23: Ανάλυση Παλινδρόμησης 

Ανάλυση Παλινδρόμησης 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,513 ,396  6,347 ,000 

V7 ,260 ,097 ,283 2,668 ,009 

V12 ,205 ,093 ,233 2,195 ,031 

a. Dependent Variable: V54 

Αναλυτικότερα, η εξεταζόμενη μεταβλητή θα αυξηθεί κατά 0.260 μονάδες εάν αυξηθεί 

κατά 1 μονάδα η μεταβλητή V7 (β= 0.260) και κατά 0.205 μονάδες εάν η μεταβλητή 

V12 (β= 0.205). 

 

 

 

 

2.7 Συζήτηση των αποτελεσμάτων 

 

Η παρούσα εργασία εξετάζει την αντίληψη από τη σκοπιά των επιχειρήσεων για την 

σπουδαιότητα της σωστής διαχείρισης των σημαντικών πελατών, και το αποτέλεσμα 

των σωστών πρακτικών της διαχείρισης στα μη οικονομικά αποτελέσματα. Ως μη 

οικονομικά αποτελέσματα, εννοούνται τα αποτελέσματα που δεν είναι άμεσα 

μετρήσιμα σε οικονομικούς όρους, όπως για παράδειγμα η βελτίωση της φήμης, η 

αύξηση της δέσμευσης των πελατών κ.ά.. 

Από την ανάλυση των απαντήσεων εξετάστηκαν διάφορες πτυχές της επιτυχούς 

διαχείρισης των σημαντικών πελατών. Πρωταρχικά για να είναι επιτυχείς οι πρακτικές 

του ΚΑΜΟ σε μία επιχείρηση, θα πρέπει να υπάρχει η δέσμευση και η υποστήριξη από 

την ανώτατη διοίκηση, ώστε το ΚΑΜΟ να αποτελεί κομμάτι της οργνωσιακής 
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κουλτούρας και να είναι αποδεκτό από όλα τα τμήματα της επιχείρησης. Το τμήμα 

ΚΑΜ δεν θα πρέπει να θεωρείται ανταγωνιστής προς τα υπόλοιπα τμήματα, αλλά να 

συνεργάζεται αρμονικά και αποτελεσματικά ώστε η επιχείρηση να επωμίζεται τα 

μέγιστα οφέλη από το ΚΑΜΟ. Τα αποτελέσματα των απαντήσεων, όμως, 

αποκαλύπτουν ότι το Key Account θεωρείται «ανταγωνιστής» από τις υπόλοιπες 

λειτουργικές μονάδες σε μία επιχείρηση.  

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, το KAM περιλαμβάνει προσαρμογή των προϊόντων 

και των υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών του KA, ενώ οι πελάτες που δεν 

ταξινομούνται ως KA λαμβάνουν λιγότερη εξατομικευμένη εξυπηρέτηση. Οι 

συμμετέχοντες στην πλειοψηφία απάντησαν θετικά στις ερωτήσεις που αφορούν την 

προσαρμοσμένη πώληση / υπηρεσία. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι οι επιχειρήσεις 

υποστηρίζουν το ΚΑΜΟ με όσες προσαρμογές χρειάζεται και επίσης, η πληροφορία 

διαχέεται εντός και εκτός της εταιρείας με σκοπό να βελτιώνεται συνεχώς η 

εξατομικευμένη εξυπηρέτηση.  

Αξιοσημείωτο αποτελεί το γεγονός ότι οι απαντήσεις υπέδειξαν στην πλειοψηφία μία 

άκαμπτη οργανωτική δομή, παρόλη την θετική στάση της διοίκησης στην δέσμευση για 

το ΚΑΜΟ. Στην πλειοψηφία, υπάρχει δυσκαμψία στην άμεση λήψη αποφάσεων και 

μία ιεραρχία στη διαδικασία της λήψης αποφάσεων. Βέβαια, ίσως το δείγμα δεν είναι 

αντιπροσωπευτικό καθώς με ποσοστό 68%, απασχολείται σε μικρές επιχειρήσεις 

(εργαζόμενοι λιγότεροι από 50 άτομα). Στην βιβλιογραφική ανασκόπησή έγινε 

αναφορά ότι για τον καθορισμό της κατάλληλης οργανωτικής δομής που απαιτείται για 

την ορθολογικότερη υιοθέτηση του KAMO υφίσταται ένας αριθμός τομέων που πρέπει 

να ληφθούν υπόψη. Αναμφίβολα, η βασική αρχή στο σχεδιασμό πρέπει να ταιριάζει με 

τις ανάγκες και τη δομή του πελάτη, αλλά, ίσως λόγω των διακυμάνσεων από την 

πλευρά του πελάτη, φαίνεται να παρουσιάζονται περισσότερες συνιστώσες. 

Τα αποτελέσματα της έρευνα κατέληξαν ότι το ΚΑΜΟ βελτιώνει «τη φήμη μας και 

δημιουργεί ποιοτικές σχέσεις πελάτη με προμηθευτή. Εν κατακλείδι, η έρευνα 

αποδεικνύει σφαιρικά πως υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της σωστής διαχείρισης 

των σημαντικών πελατών και της βελτίωσης στα μη οικονομικά αποτελέσματα.  

  

2.8 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 
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Η παρούσα εργασία επιχείρησε να μελετήσει την αποτελεσματικότητας της Διαχείρισης 

των Σημαντικών Πελατών στα μη οικονομικά αποτελέσματα μία επιχείρησης. Θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι τα συγκεκριμένα αποτελέσματα αφορούν το συγκεκριμένο 

μόνο δείγμα, διότι η επιλογή δείγματος ευκολίας για την διεξαγωγή της έρευνας 

περιορίζει την δυνατότητα γενίκευσης των συμπερασμάτων που προέκυψαν για το 

σύνολο του πληθυσμού. Για την δημιουργία όμως μίας περισσότερο 

αντιπροσωπευτικής εικόνας, μία μελλοντική έρευνα θα έπρεπε να περιλαμβάνει 

περισσότερους συμμετέχοντες. Επίσης, θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον η 

πραγματοποίηση αντίστοιχης έρευνας με πραγματικά μετρήσιμα μη οικονομικά 

αποτελέσματα από επιχειρήσεις που εφαρμόζουν ΚΑΜΟ. Τα συμπεράσματα που θα 

προκύπτανε από μία τέτοια έρευνα θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην καλύτερη 

κατανόηση της θετικής επίδρασης του ΚΑΜΟ στην καταναλωτική απόφαση και τελικά, 

στην βελτίωση των μη οικονομικών και οικονομικών επιχειρησιακών αποτελεσμάτων.   
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