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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Σήμερα, η τεχνολογία της πληροφορίας και της επικοινωνίας αποτελεί τόσο οικονομικό, όσο 

και κοινωνικό και πολιτιστικό παράγοντα ανάπτυξης σε αρκετές χώρες. Το ψηφιακό 

μάρκετινγκ είναι μία από τις νέες μεθόδους μάρκετινγκ που αναπτύχθηκε τα τελευταία 

χρόνια, ενώ προκύπτει ως επακόλουθο της εμφάνισης του φαινομένου της τεχνολογίας των 

πληροφοριών. Ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία του είναι το διαδίκτυο, το οποίο έχει 

σημαντικές επιπτώσεις στις επιχειρηματικές διαδικασίες. Ερέθισμα της παρούσας έρευνας 

αποτελούν οι δυνατότητες του διαδικτύου ως στρατηγικό εργαλείο για τη βελτίωση των 

εξαγωγικών επιδόσεων των επιχειρήσεων. Κύριος σκοπός της είναι να αναδείξει πως το 

ψηφιακό μάρκετινγκ και τα εργαλεία αυτού μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διαμόρφωση 

και εκτέλεση μιας εξαγωγικής στρατηγικής στις επιχειρήσεις, ώστε να αποκτήσουν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις διεθνείς αγορές.  

 

Λέξεις Κλειδιά: Διεθνές Μάρκετινγκ, Ψηφιακό Μάρκετινγκ, Διεθνής Επιχείρηση, 

Εξαγωγικό Εμπόριο 

 

ABSTRACT 

Nowadays, information and communication technology constitute an economic, social and 

cultural factor of development in several countries. Digital marketing is one of the new 

marketing methods that has been developed in recent years, while it emerged as a 

consequence of the emergence of information technology. One of its most important tools is 

the internet, which has a significant impact on business processes. The aim of this research is 

the potential of the internet as a strategic tool to improve the export performance of 

companies. Its main purpose is to highlight how digital marketing and its tools can be used to 

formulate and execute an export strategy in business, in order to gain a competitive advantage 

in international markets. 

 

Key Words: International Marketing, Digital Marketing, International Business, Export 

Trade 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ  

Οι τελευταίες δεκαετίες χαρακτηρίζονται από ταχεία διεθνοποίηση των επιχειρήσεων και 

εμφάνιση του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Αγορές σε πολλές βιομηχανίες, είτε για 

καταναλωτικά προϊόντα, βιομηχανικά αγαθά και υπηρεσίες, είτε για αγορές πόρων όπως 

κεφάλαιο, υλικά και τεχνολογία, ενσωματώνονται όλο και περισσότερο παγκοσμίως 

(Douglas and Craig, 1992). Ταυτόχρονα, ο σχηματισμός διαφόρων εμπορικών συμφωνιών 

και η θέσπιση φιλελεύθερων εμπορικών πολιτικών τόσο από τις ανεπτυγμένες, όσο και από 

τις αναπτυσσόμενες χώρες, είχε ως αποτέλεσμα την κατάργηση των προστατευτικών μέτρων 

και την άρση των περισσότερων εμπορικών φραγμών. Ως αποτέλεσμα, σχεδόν όλες οι 

επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το μέγεθος, τo είδος ή την εθνική καταγωγή τους, 

αντιμετωπίζουν τώρα τις συνέπειες αυτής της νέας εμπορικής πραγματικότητας και έχουν 

συνειδητοποιήσει ότι η επιλογή να μην συμμετάσχουν σε παγκόσμιες αγορές μπορεί να μην 

αποτελεί πλέον επιλογή (Craig and Douglas, 1996a).  

Η αυξανόμενη ολοκλήρωση των παγκόσμιων αγορών και η αλληλεξάρτηση των χωρών για 

πόρους, προϊόντα και υπηρεσίες είχε ως αποτέλεσμα την επέκταση του διεθνούς εμπορίου, η 

αξία του οποίου ανέρχεται πλέον στα 6,3 τρις δολάρια (Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, 

2020).  

Φυσικά, ένας αυξανόμενος αριθμός εταιρειών έχει εντοπίσει σε αυτές τις εξελισσόμενες 

καταστάσεις την ευκαιρία να επεκτείνει τις δραστηριότητές του διεθνώς, προκειμένου να 

επιτύχουν τους αναπτυξιακούς τους στόχους, να αυξήσουν τις πωλήσεις και τα κέρδη τους, 

να διαφοροποιήσουν τους επιχειρηματικούς τους κινδύνους, ακόμη και να ανταποδώσουν 

την είσοδο ξένων ανταγωνιστών στις εγχώριες αγορές. Η εξαγωγή ήταν η πιο δημοφιλής 

προσέγγιση που υιοθέτησαν οι επιχειρήσεις στις προσπάθειές τους να εισέλθουν και να 

επεκταθούν σε ξένες αγορές, καθώς απαιτεί τη λιγότερη δέσμευση πόρων, έχει ελάχιστη 

επίδραση στις συνήθεις δραστηριότητες της εταιρεία και συνεπάγει χαμηλούς επενδυτικούς 

και χρηματοοικονομικούς κινδύνους (Leonidou et al., 2002).  

Η κρίσιμη σημασία των εξαγωγών για την οικονομική ευημερία των εθνικών οικονομιών και 

των μεμονωμένων εταιρειών έχει ενθαρρύνει την αυξημένη προσοχή μεταξύ ερευνητών, οι 

οποίοι έχουν ξεκινήσει να διερευνούν τα βασικά ζητήματα που εμπλέκονται στην ανάπτυξη 

και εφαρμογή επιτυχημένων στρατηγικών εξαγωγικού μάρκετινγκ, προκειμένου να 



 

  7 | Σελίδα 

προσφέρουν επαρκή υποστήριξη σε εταιρικούς και δημόσιους φορείς που αντιμετωπίζουν τις 

εχθρικές παγκόσμιες επιχειρηματικές συνθήκες (Katsikeas, 2003). Οι προσπάθειες αυτές 

έχουν οδηγήσει σε αρκετές επιστημονικές δημοσιεύσεις που έχουν εμφανιστεί σε κορυφαία 

διεθνή περιοδικά μάρκετινγκ και διεθνών επιχειρήσεων.  

Τα τελευταία χρόνια δύο μεγάλες τάσεις έχουν προσφέρει τεράστια μετατόπιση στην έρευνα 

του εξαγωγικού μάρκετινγκ. Εκτός από την ταχεία διεθνοποίηση των επιχειρήσεων, η 

πρόοδος του Διαδικτύου έχει οδηγήσει σε εντελώς νέους τρόπους πρόσβασης των 

εξαγωγέων στις αγορές και βελτιώνει την αποτελεσματικότητά τους όσον αφορά τη λήψη 

παραγγελιών και τη διεκπεραίωση ερωτημάτων σε παγκόσμια βάση. Το διπλό αυτό 

φαινόμενο του ηλεκτρονικού εμπορίου και της παγκοσμιοποίησης σύμφωνα με τους 

Hajidimitriou and Azaria (2009), δημιουργεί νέες προκλήσεις, παρέχοντας νέες 

ανταγωνιστικές ευκαιρίες τόσο στις μεγάλες όσο και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). 

Ιδίως στην περίπτωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εξαιτίας των περιορισμένων πόρων 

τους, το διαδίκτυο συμβάλει θετικά στην παγκοσμιοποίησή τους (Bennett, 1997; Hamill, 

1997, sinko) Παράλληλα, έχει υποστηριχθεί ότι το Διαδίκτυο έχει κάνει την πρώιμη 

διεθνοποίηση μία πιο βιώσιμη και οικονομικά αποδοτική επιλογή (Sinkovics and Penz, 

2005).  

Αποτελεί συνεπώς επιτακτική ανάγκη η κατανόηση του αντίκτυπου του Διαδικτύου στην 

εξαγωγική απόδοση των επιχειρήσεων, εξετάζοντας διάφορους παράγοντες που οδηγούν 

στην επιτυχή χρήση αυτού.  

 

1.2 ΣΚΟΠΟΣ  

Ερέθισμα της παρούσας έρευνας αποτελούν οι δυνατότητες του διαδικτύου ως στρατηγικό 

εργαλείο για τη βελτίωση των εξαγωγικών επιδόσεων των επιχειρήσεων. Κύριος σκοπός της 

είναι να αναδείξει πως το ψηφιακό μάρκετινγκ και τα εργαλεία αυτού μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στη διαμόρφωση και εκτέλεση μιας εξαγωγικής στρατηγικής στις 

επιχειρήσεις, ώστε να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις διεθνείς αγορές. 

 

1.3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

Στο πρώτο κεφάλαιο του παρόντος τεύχους γίνεται η εισαγωγή στο θέμα και αναφέρεται ο 

σκοπός της παρούσας διατριβής. Ακολούθως, στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια 

αποσαφήνισης της έννοιας της διεθνοποίησης παραθέτοντας τη διαχρονική εξέλιξη των 

ορισμών αυτής, ενώ στην συνέχεια παραθέτονται τα διάφορα μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί. 
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Στο τρίτο κεφάλαιο της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής γίνεται αναφορά στο ψηφιακό 

μάρκετινγκ, τις στρατηγικές αυτού, καθώς επίσης εξετάζονται τα διάφορα κανάλια 

επικοινωνίας που δύναται να αξιοποιηθούν από την εκάστοτε επιχείρηση. Το διεθνές 

μάρκετινγκ σε σχέση με το εξαγωγικό εμπόριο πραγματεύεται το τέταρτο κεφάλαιο της 

παρούσης, στο οποίο γίνεται εκτενής αναφορά στο μίγμα μάρκετινγκ που χρησιμοποιείται 

στις διεθνείς αγορές. Επιπλέον, παρουσιάζεται το νέο μίγμα μάρκετινγκ που εφαρμόζεται 

πλέον στο ψηφιακό επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς και τα πιθανά οφέλη αυτού. Τέλος, η 

παρούσα διατριβή κλείνει με τα γενικά συμπεράσματα που προέκυψαν από την 

βιβλιογραφική ανασκόπηση καθώς και τις δυνατότητες για περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη 

αυτής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο   

Η ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

 

2.1 ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ  

Τις τελευταίες δεκαετίες, όλο και περισσότερες εταιρείες ξεκίνησαν να λειτουργούν εκτός 

των εγχώριων αγορών τους, να εξάγουν τα προϊόντα τους σε ξένους πελάτες και να 

ασχολούνται με ξένες άμεσες επενδύσεις. Από ιστορικής άποψης, η διεθνοποίηση των 

επιχειρήσεων ξεκίνησε από τότε που ο άνθρωπος άρχισε να ταξιδεύει πέρα από τις θάλασσες 

και τα σύνορα, ενώ από δυναμικής απόψεως άρχισε να διερευνάται από τη δεκαετία του ‘70. 

Οι διάφοροι μελετητές και ακαδημαϊκοί που ασχολήθηκαν επί του θέματος προσπάθησαν να 

ορίσουν τη διεθνοποίηση αρκετές φορές, χρησιμοποιώντας πολλές διαφορετικές προοπτικές 

και μεταβλητές. Έτσι, ο όρος διεθνοποίηση είναι διφορούμενος και οι ορισμοί ποικίλλουν 

ανάλογα με το φαινόμενο που περιγράφουν.  

Οι Johanson and Vahlne (1977), σε μία προσπάθεια αποσαφήνισης του όρου αναφέρουν ότι, 

η διεθνοποίηση είναι μία διαδικασία κατά την οποία η επιχείρηση αυξάνει σταδιακά τη 

διεθνή της συμμετοχή, ενώ υποστήριξαν ότι η διεθνοποίηση είναι προϊόν μιας σειράς 

διαδοχικών αποφάσεων. Ο Luostarinen (1979), βλέποντας την έννοια πιο βαθιά δηλώνει ότι 

μία εταιρεία γίνεται διεθνής, δημιουργώντας την πρώτη της επαφή στο εξωτερικό. Έτσι, 

εντοπίστηκε μία διαδοχική διαδικασία διεθνούς ανάπτυξης. Ένας παρόμοιος ορισμός είναι 

αυτός των Welch and Luostarinen (1988), οι οποίοι θεωρούν ότι η διεθνοποίηση είναι η 

διαδικασία που οδηγεί στην αυξανόμενη συμμετοχή σε διεθνείς λειτουργίες πέρα από τα 

σύνορα.  

Ο Beamish (1990) από την άλλη μεριά ορίζει τη διεθνοποίηση ως μία διαδικασία με την 

οποία οι επιχειρήσεις αυξάνουν την ευαισθητοποίησή τους για την άμεση και έμμεση 

επίδραση των διεθνών συναλλαγών στο μέλλον τους και δημιουργούν και διεξάγουν 

συναλλαγές με επιχειρήσεις σε άλλες χώρες.  

Οι Pedersen and Shaver (2011), δηλώνουν ότι η διεθνής επέκταση μιας επιχείρησης είναι μία 

ασυνεχής διαδικασία που χαρακτηρίζεται από ένα μεγάλο αρχικό βήμα. Υποθέτουν ότι η 

διαδικασία της διεθνοποίησης μπορεί να χαρακτηριστεί μέσω δύο κατηγοριών. Στην πρώτη 

κατηγορία ανήκουν οι εταιρείες οι οποίες χρειάζονται μεγάλο χρονικό διάστημα για να 

πραγματοποιήσουν την πρώτη τους διεθνή επένδυση, ενώ στην δεύτερη εκείνες που 
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χρειάζονται μικρότερη αλλά σταθερότερη χρονική περίοδο για επακόλουθες επενδύσεις. Οι 

Knight and Liesch (2016), σε άρθρο τους παρουσιάζουν μία σύνοψη για το πως εξελίχθηκε η 

έρευνα της διεθνοποίησης με την πάροδο του χρόνου και πως θα εξελιχθεί στο μέλλον. 

Παρατηρήθηκε λοιπόν ότι μέχρι και σήμερα, η συναινετική έννοια της διεθνοποίησης 

διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: (1) είναι μία διαδικασία που περιλαμβάνει πολλές 

διαδοχικές αποφάσεις και στρατηγικές, (2) περιλαμβάνει διάφορα εξωτερικά και εσωτερικά 

προϊόντα, υπηρεσίες ή πόρους μεταφέροντας τα πέρα από τα εθνικά σύνορα, και (3) η 

διεθνοποίηση επηρεάζεται από μία σειρά παραγόντων που προέρχονται από τις επιχειρήσεις 

και το περιβάλλον.  

 

2.2 ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

2.2.1 Uppsala Model 

Οι περισσότεροι ερευνητές αναλύουν τη διεθνοποίηση ως μία διαδικασία που λαμβάνει χώρα 

με την πάροδο του χρόνου. Αυτή η προσέγγιση έχει εμπλουτιστεί από διάφορα μοντέλα 

(Prange & Verdier, 2011) τα οποία έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον τομέα του διεθνούς 

μάρκετινγκ (Moen & Servais, 2002). Η εντατική μελέτη στον τομέα αυτόν οδήγησε σε δύο 

παρόμοιες ερευνητικές γραμμές που αναδύθηκαν στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ και αφορούν το 

μοντέλο της Uppsala (Johanson & Vahlne, 1977) και τα μοντέλα διεθνοποίησης που 

σχετίζονται με την καινοτομία (Cavusgil, 1980). Και οι δύο ερευνητικές ροές, που 

αναφέρονται ως “stage models”, ορίζουν τη διαδικασία διεθνοποίησης ως μία σταδιακή 

διαδικασία στην οποία λαμβάνουν χώρα διάφορα στάδια, δηλαδή οι εταιρείες μετατρέπονται 

σε διεθνείς ως αποτέλεσμα μιας αργής και σταδιακής διαδικασίας λόγω της έλλειψης γνώσης 

τους για τις ξένες αγορές, την υψηλή αποτροπή κινδύνου και την υψηλή αβεβαιότητα. Η 

θεωρία της Uppsala ξεχωρίζει ως το πιο διακεκριμένο μοντέλο στη βιβλιογραφία (Prange & 

Verdier, 2011), ενώ βασίζεται σε δύο κεντρικά άρθρα των Johanson and Wiedersheim-Paul 

(1975) και Johanson and Vahlne (1977), τα οποία αναθεωρήθηκαν αργότερα από τους 

Johanson and Vahlne (1990; 2009) και Vahlne and Nordström (1993).  

Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, η σταδιακή μάθηση σε εταιρικό επίπεδο είναι ο κύριος 

παράγοντας που εξηγεί τη διεθνή συμπεριφορά και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων μιας 

εταιρείας (Andersson, 2000; Collinson & Houlden, 2005). Οι Johanson and Wiedersheim-

Paul (1975) διαπίστωσαν ότι κατά τη διεθνοποίηση, η εταιρεία προχωρά μέσα από ένα 

ξεχωριστό μοτίβο βημάτων. Στο πλαίσιό τους η ροή πληροφοριών μεταξύ της εταιρείας και 
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της αγοράς είναι ζωτικής σημασίας στη διαδικασία της διεθνοποίησης, ενώ δίνεται ιδιαίτερη 

έμφαση στην έννοια της «ψυχικής απόστασης». Η ψυχική απόσταση ορίζεται από 

παράγοντες όπως οι διαφορές στη γλώσσα, τον πολιτισμό και τα πολιτικά συστήματα τα 

οποία διαταράσσουν τη ροή των πληροφοριών μεταξύ της εταιρείας και της αγοράς.  

Το βασικό άρθρο της θεωρίας αυτής ήταν αυτό των Johanson and Vahlne (1977) οι οποίοι 

θεώρησαν τη διεθνοποίηση μιας εταιρείας ως μία διαδικασία που ενσωματώνει τη σταδιακή 

δέσμευση σε μια ξένη αγορά. Υποστήριξαν επίσης ότι η τοπική βιωματική γνώση προκαλεί 

σταδιακή πρόοδο στην αναγνώριση της αγοράς και έτσι σταδιακά δημιουργείται μία 

εδραιωτική αλυσίδα διεθνούς οργανισμού. Η διαδικασία της διεθνοποίησης ξεδιπλώνεται ως 

μία ακολουθία σταδίων, όπου οι εταιρείες αποκτούν σταδιακά εμπειρία, χτίζουν 

διαχειριστική ικανότητα και μειώνουν την αβεβαιότητα προκειμένου να αυξήσουν σταδιακά 

τις επενδύσεις σε αγορές-στόχους. Έτσι λοιπόν τα τέσσερα στάδια που προτάθηκαν από τους 

Johanson and Wiedersheim-Paul (1975) είναι τα ακόλουθα: 

Στάδιο 1ο: Ύπαρξη μη τακτικών εξαγωγικών δραστηριοτήτων (σποραδικές εξαγωγές) 

Στάδιο 2ο: Εξαγωγή μέσω ανεξάρτητων αντιπροσώπων  

Στάδιο 3ο: Ίδρυση θυγατρικής πωλήσεων στο εξωτερικό  

Στάδιο 4ο: Ίδρυση ξένων μονάδων παραγωγής 

Σύμφωνα με το μοντέλο της Uppsala, η διεθνοποίηση της εταιρείας είναι μία διαδικασία που 

καθοδηγείται από την αλληλεπίδραση αφενός της μάθησης σχετικά με τις διεθνείς 

δραστηριότητες και αφετέρου των δεσμεύσεων για διεθνείς επιχειρήσεις. Η έλλειψη 

γνώσεων σχετικά με τις ξένες αγορές και τις επιχειρήσεις, αποτελεί το κύριο εμπόδιο στη 

διεθνοποίηση και η γνώση μπορεί να αποκτηθεί κυρίως μέσω της εμπειρίας από τις 

δραστηριότητες σε αυτές τις αγορές. Έτσι λοιπόν, η εμπειρία δίνει στην εταιρεία τη 

δυνατότητα να βλέπει και να αξιολογεί επιχειρηματικές ευκαιρίες και ως εκ τούτου να 

μειώνει την αβεβαιότητα που σχετίζεται με δεσμεύσεις σε ξένες αγορές. Δεδομένου ότι η 

γνώση αναπτύσσεται σταδιακά, η διεθνής επέκταση λαμβάνει χώρα σταδιακά (Johanson & 

Vahlne, 2003). Η διάσταση της δέσμευσης προς την αγορά παρουσιάζεται στην Εικόνα 1. 
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Εικόνα 1. Διεθνοποίηση εταιρειών: μια σταδιακή προσέγγιση  

Πηγή: Forsgren and Johanson, 1975 

Η έννοια της δέσμευσης θεωρείται ότι περιέχει δύο παράγοντες, α) τη ποσότητα των 

δεσμευμένων πόρων και β) τον βαθμό δέσμευσης. Η ποσότητα των δεσμευμένων πόρων θα 

μπορούσε να συμβάλει στο μέγεθος της επένδυσης στην αγορά (μάρκετινγκ, οργάνωση, 

προσωπικό κλπ), ενώ ο βαθμός δέσμευσης αναφέρεται στη δυσκολία εύρεσης εναλλακτικής 

χρήσης των πόρων και μεταφοράς τους για εναλλακτική χρήση. Από την Εικόνα 1 

προκύπτει ότι η πρόσθετη δέσμευση προς την αγορά κατά κανόνα θα γίνει σε μικρά 

σταδιακά βήματα, τόσο στη διάσταση της δέσμευσης προς την αγορά, όσο και προς τη 

γεωγραφική διάσταση. Υπάρχουν ωστόσο τρεις εξαιρέσεις κατά τις οποίες οι επιχειρήσεις 

μπορούν να λειτουργήσουν με έναν διαφορετικό τρόπο (Johanson & Vahlne, 1990): 

Περίπτωση 1η: Όταν οι εταιρείες διαθέτουν αρκετούς πόρους, αντιμετωπίζουν μικρές 

συνέπειες σε σχέση με τις δεσμεύσεις τους, συνεπώς μπορούν να προχωρήσουν σε 

μεγαλύτερα βήματα διεθνοποίησης.  

Περίπτωση 2η: Όταν οι συνθήκες της αγοράς είναι σταθερές και ομοιογενείς, οι σχετικές 

γνώσεις της αγοράς μπορούν να αποκτηθούν με διαφορετικούς τρόπους από την εμπειρία.  

Περίπτωση 3η: Όταν η εταιρεία διαθέτει σημαντική εμπειρία από αγορές με παρόμοιες 

συνθήκες, μπορεί να είναι σε θέση να γενικεύσει τις εμπειρίες αυτές σε οποιαδήποτε 

αγορά με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.  

Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό του μοντέλου της Uppsala είναι ο διαχωρισμός της γνώσης 

σε αντικειμενική και βιωματική, η οποία αποκτάται μέσω της προσωπικής εμπειρίας. Η 

σημασία της βιωματικής γνώσης και η αλλαγή της παραγωγικής ευκαιρίας μπορούν να 
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εξηγήσουν δύο πρότυπα στη διαδικασία διεθνοποίησης που παρατηρήθηκαν από πρώιμες 

μελέτες διαδικασιών διεθνοποίησης. Πρώτον, το επίπεδο δέσμευσης της εταιρείας με μία 

χώρα θα ακολουθήσει μια αλυσίδα εγκαθίδρυσης η οποία κυμαίνεται από μη τακτικές 

εξαγωγικές δραστηριότητες έως υπεράκτια παραγωγή, φέρνοντας σταδιακή αύξηση της 

εμπειρίας στην αγορά σε κάθε βήμα. Δεύτερον, οι εταιρείες εισέρχονται διαδοχικά σε νέες 

αγορές, με μεγαλύτερες διαφορές στη γλώσσα, τον πολιτισμό και άλλους παράγοντες που 

εμποδίζουν τη ροή πληροφοριών μεταξύ της αγοράς και της εταιρείας. Αυτοί οι παράγοντες 

μπορεί να αποτελούν εμπόδιο για τη ροή πληροφοριών στην εταιρεία, αλλά μπορούν εύκολα 

να ξεπεραστούν μέσω της αυξανόμενης βιωματικής γνώσης παρόμοιων αγορών (Steen & 

Liesch, 2007). Έτσι, οι εταιρείες ξεκινούν τη διεθνοποίηση πηγαίνοντας αρχικά σε αυτές τις 

αγορές που μπορούν να κατανοήσουν ευκολότερα, καθώς εκεί δύναται να αναγνωρίσουν 

ευκαιρίες και η αντιληπτική αβεβαιότητα της αγοράς είναι χαμηλότερη (Brewer, 2007). 

Συνεπώς, το μοντέλο της Uppsala υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο της απόκτησης 

πληροφοριών στη σταδιακή εξέλιξη της εταιρείας κατά μήκος της πορείας προς τη 

διεθνοποίηση, οδηγώντας σε μειωμένα επίπεδα αβεβαιότητας σχετικά με τις ξένες αγορές και 

τις διεθνείς δραστηριότητες (Leonidou & Katsikeas, 1996).  

Το αρχικό μοντέλο των τεσσάρων σταδίων που παρουσιάστηκε ανωτέρω επεκτάθηκε στη 

συνέχεια από τους Welch and Luostarinen (1988), οι οποίοι θεωρούν ότι η διεθνοποίηση 

λειτουργεί σε έξι διαστάσεις (Εικόνα 2): 

1η Διάσταση: Αντικείμενα Πωλήσεων, sales objects (τι;): αγαθά, υπηρεσίες, τεχνογνωσία 

και συστήματα 

2η Διάσταση: Μέθοδοι Λειτουργίας, operation methods (πως;): agents, θυγατρικές, 

αδειοδότηση, διαχείριση franchising, συμβάσεις 

3η Διάσταση: Αγορές, markets (που;): πολιτικές/ πολιτιστικές/ σωματικές διαφορές 

μεταξύ των αγορών 

4η Διάσταση: Οργανωτική Δομή, organizational structure: τμήμα εξαγωγών, διεθνές 

τμήμα 

5η Διάσταση: Χρηματοδότηση, finance: διαθεσιμότητα διεθνών πηγών χρηματοδότησης 

για την υποστήριξη των διεθνών δραστηριοτήτων 

6η Διάσταση: Προσωπικό, personnel: διεθνείς δεξιότητες, εμπειρία και εκπαίδευση. 
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Εικόνα 2. Διαστάσεις διεθνοποίησης 

Πηγή: Welch and Luostarinen, 1988 

Το μοντέλο της Uppsala αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετές φορές έχει επικριθεί, ενώ σε μία 

πρόσφατη μελέτη τους οι Johanson and Vahlne (2006) τονίζουν ότι το μοντέλο της Uppsala 

δεν ταυτίζεται με την «αλυσίδα της εγκαθίδρυσης» (establishment chain) Αυτό ήταν απλώς 

το εμπειρικό φαινόμενο που παρατήρησαν, δίνοντάς τους ώθηση για τη δημιουργία του 

μοντέλου. Το μοντέλο της Uppsala αφορά τη μάθηση και την δημιουργία δεσμεύσεων αλλά 

και την αλληλεπίδραση μεταξύ της ανάπτυξης γνώσεων και των αυξανόμενων δεσμεύσεων 

προς τις ξένες αγορές.  

2.2.2 Μοντέλο Ανάλυσης Κόστους Συναλλαγών  

Οι ρίζες της προσέγγισης του κόστους συναλλαγών (Transaction Cost analysis, TCA) , η 

οποία αναφέρεται συχνά στη βιβλιογραφία και ως θεωρία εσωτερίκευσης (internalization 

theory), μας οδηγούν στον Ronald Coase (1937) ο οποίος υποστήριξε ότι μία επιχείρηση θα 

έχει την τάση να επεκταθεί έως ότου το κόστος οργάνωσης μιας επιπλέον συναλλαγής εντός 

της εταιρείας θα γίνει ίσο με το κόστος πραγματοποίησης της ίδιας συναλλαγής στην 

ελεύθερη αγορά. Είναι μία θεωρία που προβλέπει ότι μία επιχείρηση θα εκτελεί εσωτερικά 

εκείνες τις δραστηριότητες τις οποίες μπορεί να αναλάβει με χαμηλότερο κόστος μέσω της 

δημιουργίας ενός εσωτερικού συστήματος ελέγχου, ενώ βασίζεται στην αγορά για 
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δραστηριότητες στις οποίες ανεξάρτητοι εξωτερικοί συνεργάτες, όπως μεσάζοντες 

εξαγωγών, αντιπρόσωποι ή διανομείς έχουν πλεονέκτημα κόστους. 

Σε μία αγορά τέλειου ανταγωνισμού, οι συναλλαγές πραγματοποιούνται χωρίς κόστος 

συναλλαγής επειδή: 1) οι πληροφορίες είναι ελεύθερα διαθέσιμες, 2) η λήψη αποφάσεων 

είναι λογική, 3) υπάρχουν πάντοτε εναλλακτικοί προμηθευτές και αγοραστές, και 4) 

συγκεκριμένες συναλλαγές δεν έχουν επιπτώσεις μεταφοράς μεταξύ των δύο μερών από τη 

μία περίοδο στην άλλη. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, αυτές οι συνθήκες συναντιούνται 

σχεδόν ποτέ. Πάντα θα υπάρχει ένα είδος τριβής μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή η 

οποία θα έχει επιπτώσεις στο κόστος συναλλαγής. Έτσι, τα έξοδα συναλλαγής υφίστανται 

επειδή υπάρχει ανάγκη να καταβληθούν προσπάθειες για αναδιοργάνωση, την εκτέλεση και 

τον έλεγχο συναλλαγών μεταξύ αλληλεξαρτώμενων εταιρειών. Η προσέγγιση του κόστους 

συναλλαγής προσπαθεί να εξηγήσει τη θεσμική μορφή των συναλλαγών αυτών (Johanson & 

Mattsson, 1987).  

Η προσέγγιση αυτή προϋποθέτει ότι μία διεθνής επιχείρηση έχει αναπτύξει ένα συγκεκριμένο 

πλεονέκτημα για την εγχώρια αγορά της. Συνήθως, αυτό είναι υπό τη μορφή εσωτερικά 

ανεπτυγμένων άυλων περιουσιακών στοιχείων, κυρίως κάποια μορφή τεχνογνωσίας, η οποία 

δίνει στην εταιρεία κάποιες ανώτερες γνώσεις παραγωγής, προϊόντος, μάρκετινγκ ή/και 

διαχείρισης. Η αγορά τεχνογνωσίας, ωστόσο, υπό την προϋπόθεση της οικονομικής 

προσέγγισης, χαρακτηρίζεται από ατέλειες που μπορούν να δημιουργήσουν επιπλοκές στην 

τιμολόγηση και τη μεταβίβασή της, και κατά συνέπεια, να αυξήσουν το σχετικό κόστος 

συναλλαγής με έναν συνεργάτη. Ένα υψηλό επίπεδο κόστους συναλλαγής οδηγεί συχνά σε 

εσωτερίκευση, δηλαδή καθετοποίηση προκειμένου να μειωθεί το κόστος αυτό (Johanson & 

Mattsson, 1987).  

Το κόστος συναλλαγής μπορεί να διαχωριστεί σε διαφορετικές μορφές κόστους, οι οποίες 

σχετίζονται με τη σχέση συναλλαγής μεταξύ αγοραστή και πωλητή. Η ακόλουθη εξίσωση 

περιγράφει ακριβώς αυτόν το διαχωρισμό: 

Κόστος συναλλαγής = κόστος σύναψης της συμφωνίας + κόστος διεκπεραίωσης της 

συμφωνίας = (κόστος αναζήτησης + κόστος συμβολαίου) + 

(κόστος παρακολούθησης + κόστος εκτέλεσης) 

Στο κόστος αναζήτησης συμπεριλαμβάνεται το κόστος συλλογής πληροφοριών για τον 

εντοπισμό και την αξιολόγηση πιθανών ενδιάμεσων εξαγωγών. Αν και το κόστος αυτό 

μπορεί να είναι απαγορευτικό για αρκετούς εξαγωγείς, η γνώση για τις ξένες αγορές είναι 
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ζωτικής σημασίας για την επιτυχία των εξαγωγών. Το κόστος αναζήτησης για 

απομακρυσμένες και άγνωστες αγορές, όπου υπάρχουν διαθέσιμες δημοσιευμένες 

πληροφορίες αγοράς και οι οργανωτικές μορφές είναι διαφορετικές, μπορεί να είναι 

ιδιαίτερα απαγορευτικό (π.χ. εξαγωγές προς την Κίνα) 

Το Κόστος συμβολαίου αναφέρεται στο κόστος που σχετίζεται με τη διαπραγμάτευση και τη 

σύνταξη της συμφωνίας μεταξύ πωλητή (παραγωγού) και αγοραστή (μεσάζοντα εξαγωγών). 

Το Κόστος παρακολούθησης αφορά τις δαπάνες που σχετίζονται με την παρακολούθηση της 

συμφωνίας για να διασφαλιστεί ότι τόσο ο πωλητής όσο και ο αγοραστής εκπληρώνουν το 

προκαθορισμένο σύνολο υποχρεώσεων. 

Το Κόστος εκτέλεσης αναφέρεται στις δαπάνες που σχετίζονται με την επιβολή κυρώσεων 

σε έναν εμπορικό εταίρο που δεν αποδίδει σύμφωνα με την προκαθορισμένη συμφωνία. 

Επομένως, κατά την εξέταση της πιο αποτελεσματικής μορφής οργάνωσης των εξαγωγικών 

δραστηριοτήτων, η θεωρία κόστους συναλλαγών προτείνει στις εταιρείες να επιλέξουν τη 

λύση που ελαχιστοποιεί το άθροισμα του κόστους σύναψης και διεκπεραίωσης της 

συμφωνίας. Συνεπώς, εάν το κόστος συναλλαγής που ορίστηκε ανωτέρω μέσω εξωτερικής 

ανάληψης (π.χ. μέσω εισαγωγέα ή αντιπροσώπου) είναι υψηλότερο από το κόστος ελέγχου 

μέσω ενός εσωτερικού ιεραρχικού συστήματος, τότε η εταιρεία θα πρέπει να επιδιώξει την 

εσωτερίκευση των δραστηριοτήτων της, δηλαδή την εφαρμογή της παγκόσμιας στρατηγικής 

μάρκετινγκ σε εξ ολοκλήρου θυγατρικές εταιρείες (Anastassopoulos & Traill, 1998). Η 

εσωτερίκευση έχει συναφές κόστος διαχείρισης και ανάληψης κινδύνων. Αυτά τα κόστη θα 

είναι χαμηλότερα όσο λιγότερο διαφέρει η ξένη αγορά από την εγχώρια. Έτσι, η προσέγγιση 

αυτή προβλέπει ότι η διεθνής επέκταση θα ξεκινήσει σε κοντινές αγορές (Johanson & 

Mattsson, 1987). Σύμφωνα με την προσέγγιση του κόστους συναλλαγών, οι εταιρείες 

επιλέγουν την οργανωτική μορφή και την τοποθεσία έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται τα 

συνολικά κόστη συναλλαγής (Coviello & Martin, 1999). 

2.2.3 Μοντέλο Δικτύου 

Η θεωρία των δικτύων (network model) προκύπτει από το έργο που διεξήγαγαν ερευνητές 

του ομίλου Industrial Marketing and Purchasing (IMP), όμως γρήγορα κέρδισε δημοτικότητα 

στη διεθνή επιχειρηματική βιβλιογραφία (Törnroos, 2000). Η θεωρία αυτή στοχεύει στην 

ανάλυση και την κατανόηση των βιομηχανικών συστημάτων μέσω τριών μεταβλητών: 

1. ανθρώπινος παράγοντας (άτομα, εταιρείες ή ομάδες), 

2. δραστηριότητες, και 
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3. πόροι (φυσικοί όπως υλικά, εξοπλισμός, κτίρια, οικονομικοί, ανθρώπινοι και άυλοι 

όπως γνώση, επωνυμία κ.α.) 

Όταν τα άτομα συνδυάζουν, χρησιμοποιούν, καταναλώνουν, αναπτύσσουν, ανταλλάσσουν ή 

δημιουργούν πόρους, εκτελούν δραστηριότητες (Håkansson & Johanson, 1992).  

Η θεωρία των δικτύων της διεθνοποίησης αποτελεί ουσιαστικά επέκταση της θεωρίας της 

διαδικασίας διεθνοποίησης (μοντέλο Uppsala) και περιγράφει τις βιομηχανικές αγορές ως 

δίκτυα επιχειρήσεων με βάση τη θεωρία εξάρτησης από τους πόρους. Η βασική υπόθεση της 

θεωρίας αυτής βασίζεται στον ισχυρισμό ότι οι επιχειρήσεις εξαρτώνται από πόρους οι 

οποίοι ελέγχονται από άλλα μέρη, ενώ η πρόσβαση σε πόρους και η σύναψη σχέσεων 

αντιπροσωπεύουν τη διαδικασία της κατανάλωσης πόρων. Δεδομένου ότι ο στόχος της 

εταιρείας είναι να επιβιώσει, η διεθνοποίηση αποτελεί έναν τρόπο να αυξηθεί η πιθανότητα 

αυτή, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα (Johanson & Mattsson, 1992).  

Μονάδα ανάλυσης στη θεωρία των δικτύων δεν αποτελεί πλέον η εταιρεία. Αντίθετα, δίνεται 

έμφαση στη σχέση μεταξύ διαφόρων παραγόντων, όπως οι ανταγωνιστές, οι προμηθευτές, οι 

πελάτες και διανομείς, που αποτελούν το συνολικό δίκτυο της επιχείρησης (Glückler, 2006). 

Έτσι, η στρατηγική δράση σπάνια περιορίζεται σε μία μόνο επιχείρηση και η φύση ή οι 

σχέσεις που έχουν δημιουργηθεί με άλλους στην αγορά επηρεάζουν και συχνά υπαγορεύουν 

μελλοντικές στρατηγικές επιλογές (Coviello & Munro, 1995). Αυτές οι σχέσεις μπορεί να 

εξυπηρετούν πολύ διαφορετικές προθέσεις και έτσι να μειώσουν το κόστος παραγωγής ή 

συναλλαγής, να συμβάλουν στην ανάπτυξη νέων γνώσεων και ικανοτήτων, να οδηγήσουν σε 

μερικό έλεγχο του ανθρώπινου δυναμικού ή να χρησιμοποιηθούν ως γέφυρες τρίτων 

παραγόντων (Glückler, 2006). 

Η θεωρία αυτή δίνει προτεραιότητα στις εξωτερικές σχέσεις έναντι των εσωτερικών 

συνθηκών και αγαθών. Η πρόσβαση σε πόρους άλλων εταιρειών θεωρείται τουλάχιστον 

εξίσου σημαντική με την αναγνώριση ευκαιριών στην αγορά, των εσωτερικών ικανοτήτων 

και των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. Κατά συνέπεια, η θέση μιας εταιρείας σε ένα 

δίκτυο παίρνει μία συγκεκριμένη στρατηγική αξία και γίνεται ένας συγκεκριμένος άυλος 

πόρος (Glückler, 2006). Οι σχέσεις δικτύου, σε αντίθεση με τις στρατηγικές αποφάσεις, 

διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην είσοδο μιας εταιρείας στη διεθνή αγορά. Οι 

αποφάσεις για τον τρόπο εισόδου της εταιρείας και η επιλογή των αγορών επηρεάζονται 

άμεσα από τους συνεργάτες του δικτύου (Mtigwe, 2006). Η προσέγγιση αυτή υποστηρίζει 

ότι η είσοδος στη διεθνή αγορά εξαρτάται περισσότερο από μία θέση στο δίκτυο, παρά από 

τις θεσμικές, οικονομικές ή πολιτιστικές συνθήκες της αγοράς υποδοχής (Glückler, 2006). Η 
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είσοδος στην ξένη αγορά μπορεί να είναι το αποτέλεσμα πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει 

ένας εταίρος, ενώ η ίδια εταιρεία ενδέχεται να μην έχει αποφασίσει επίσημα και συνειδητά 

τη διεθνοποίησή της (Mtigwe, 2006).  

Η θεωρία δικτύων υπογραμμίζει τον αντίκτυπο των επιχειρηματικών σχέσεων, τόσο 

ανεπίσημων όσο και επίσημων, στην ανάπτυξη και τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων 

(Collinson & Houlden, 2005). Τα δίκτυα και οι σχέσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τις 

επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, διότι επιτρέπουν σε αυτές να συνδέουν πόρους και 

δραστηριότητες μεταξύ τους. Έτσι, τα δίκτυα συμβάλλουν στην επιτυχία των επιχειρήσεων 

βοηθώντας στον εντοπισμό νέων ευκαιριών στην αγορά (Coviello & Munro, 1995). 

Οι σχέσεις μιας εταιρείας σε ένα εγχώριο δίκτυο μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γέφυρες 

με άλλα δίκτυα σε άλλες χώρες. Ένα παράδειγμα ενός διεθνούς δικτύου παρουσιάζεται στην 

Εικόνα 3. Παρατηρείται λοιπόν ότι ένας από τους προμηθευτές δημιούργησε μία θυγατρική 

στη Χώρα Β, ενώ η θυγατρική του εξυπηρετείται από την τοπική εταιρεία του προμηθευτή. 

Ταυτόχρονα, οι Χώρες Ε και F και εν μέρει η χώρα C, εξυπηρετούνται από τη θυγατρική 

παραγωγής στη Χώρα Β. Συνεπώς, μπορεί να θεωρηθεί γενικά ότι υπάρχουν άμεσες και 

έμμεσες γέφυρες μεταξύ των επιχειρήσεων και των δικτύων διαφορετικών χωρών. Τέτοιες 

γέφυρες μπορεί να είναι σημαντικές τόσο στα αρχικά βήματα στο εξωτερικό, όσο και στην 

επακόλουθη είσοδο σε νέες αγορές. 

 

Εικόνα 3. Διαγραμματική απεικόνιση παραδείγματος δικτύου διεθνοποίησης 

Πηγή: Loyola University Chicago, 2010 
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Συνοψίζοντας, η προσέγγιση του μοντέλου των δικτύων δίνει καλύτερη εξήγηση του 

φαινομένου της διεθνοποίησης και δηλώνει ότι οι εταιρείες αναπτύσσονται σε ένα πλαίσιο 

που βασίζεται στις σχέσεις. Δημιουργούνται μακροπρόθεσμες σχέσεις μεταξύ των εταιρειών, 

οι οποίες υπερβαίνουν την απλή συναλλαγή. Το εγχώριο δίκτυο της εταιρείας και οι σχέσεις 

στο εσωτερικό μπορεί να είναι ένα σημείο εκκίνησης της επιχείρησης προς τη διεθνοποίηση. 

Καθώς εισέρχονται σε νέες χώρες, οι εταιρείες έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν νέες 

σχέσεις, δίνοντάς τους πρόσβαση σε αγορές άλλων χωρών. Συνεπώς, η διεθνοποίηση είναι 

μία διαδικασία η οποία οδηγείται από τις διάφορες σχέσεις που αναπτύσσονται καθώς και 

την εξέλιξη του δικτύου της εταιρείας. Επιπλέον, η διαθεσιμότητα πληροφοριών για την 

αγορά από τους εταίρους του δικτύου μπορεί να αποτελέσει πιθανή πηγή ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος για τη διεθνοποίηση μιας εταιρείας (Chaney, 2007) μέσω της ανταλλαγής 

πληροφοριών και της μεταξύ τους υποστήριξης (Dana et al;, 2000).  

2.2.4 Γεννημένες Διεθνείς Επιχειρήσεις  

Τα τελευταία χρόνια έρευνες εντόπισαν έναν αυξανόμενο αριθμό εταιρειών, οι οποίες δεν 

ακολουθούν τα παραδοσιακά στάδια της διαδικασίας διεθνοποίησης. Αντίθετα, στοχεύουν σε 

διεθνείς αγορές ή ίσως ακόμη και στην παγκόσμια αγορά από τη γέννησή τους.  

Μία “Born Global” εταιρεία μπορεί να οριστεί ως μία εταιρεία που από την ίδρυσή της 

επιδιώκει να γίνει ταχέως διεθνοποιημένη (Gabrielson & Kirpalani, 2004). Οι εταιρείες αυτές 

αντιπροσωπεύουν μία ενδιαφέρουσα περίπτωση καθώς λειτουργούν υπό συνθήκες πίεσης 

χρόνου και χώρου που τους επιτρέπουν να δραστηριοποιηθούν σε διεθνές γεωγραφικό πεδίο 

από την ίδρυσή τους τους. Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική αγορά αποτελεί ένα καλό 

παράδειγμα του φαινομένου αυτού (Törnroos, 2000).  

Οι Oviatt and McDougall (1994) ομαδοποίησαν τις γεννημένες διεθνείς επιχειρήσεις σε 

τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες, ανάλογα με το είδος των δραστηριοτήτων της αλυσίδας 

αξίας που λαμβάνουν χώρα σε συνδυασμό με τον αριθμό των εμπλεκόμενων χωρών. Έτσι, 

για παράδειγμα διακρίνουν τις νέες επιχειρήσεις εισαγωγών/εξαγωγών από τις γεννημένες 

διεθνείς επιχειρήσεις, όπου οι τελευταίες, σε αντίθεση με την πρώτη κατηγορία, 

περιλαμβάνουν πολλές δραστηριότητες σε πολλές χώρες (Εικόνα 4).  
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Εικόνα 4. Παράδειγμα δύο περιπτώσεων διεθνοποίησης: Παραδοσιακό έναντι Born Global 

Πηγή: Âijö et al., 2005 

Οι γεννημένες διεθνείς επιχειρήσεις συνήθως είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με λιγότερους 

από 500 εργαζομένους και ετήσιες πωλήσεις λιγότερες από 100 εκατομμύρια δολάρια, ενώ 

εξαρτώνται από την τεχνολογία αιχμής για την ανάπτυξη μοναδικών καινοτομικών 

προϊόντων ή διαδικασιών. Ουσιαστικά πρόκειται για μικρές εταιρείες, υψηλής 

επιχειρηματικότητας, τεχνολογικά προσανατολισμένες, που δραστηριοποιούνται σε διεθνείς 

αγορές από τη πρώτη μέρα ίδρυσής τους. Αυτές οι εταιρείες αμφισβητούν τις συμβατικές 

θεωρίες της σταδιακής διεθνοποίησης όπως το μοντέλο Uppsala (Mort & Weerawardena, 

2006; Rialp, Rialp, Urbano, & Vaillant, 2005) και χρησιμοποιούν μία νέα σειρά μεθόδων 

εισόδου σε πολλές αγορές (Jones & Coviello, 2005). Οι εταιρείες αυτές δεν διαθέτουν 

πόρους σε σύγκριση με τις μεγάλες διεθνείς εταιρείες, αλλά το πλεονέκτημά τους έγκειται 

στη μάθηση που προέρχεται από το εξωτερικό περιβάλλον, στην ικανότητά τους να 

συντονίζουν και να ασκούν πέρα από τα εθνικά σύνορα και από τις συμμαχικές σχέσεις που 

αναπτύσσουν μέσω του δικτύου τους (Contractor, 2007; Mort & Weerawardena, 2006).  

Ωστόσο, το πιο διακριτικό χαρακτηριστικό των γεννημένων διεθνών επιχειρήσεων είναι ότι 

τείνουν να διευθύνονται από επιχειρηματίες οραματιστές που βλέπουν τον κόσμο ως μία 

ενιαία αγορά χωρίς σύνορα από τη στιγμή της ίδρυσης της εταιρείας. Τα χαρακτηριστικά των 

επιχειρηματιών αυτών περιλαμβάνουν την παγκόσμια νοοτροπία, την διορατικότητα, την 
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καινοτομία και την ανάληψη κινδύνων (Mort & Weerawardena, 2006). Έτσι, ο 

προσανατολισμός και η εμπειρία ενός επιχειρηματία μέσα στην εταιρεία φαίνεται να 

επηρεάζει τόσο την ταχύτητα, όσο και τη φύση της διεθνοποίησης (Jones, 1999).   

Πιο πρόσφατα έχει προταθεί στη βιβλιογραφία η έννοια των αναγεννημένων διεθνών 

επιχειρήσεων (born-again global), όπου πρόκειται για εταιρείες οι οποίες στο παρελθόν είχαν 

επικεντρωθεί στις εγχώριες αγορές τους και ξαφνικά αποφάσισαν να προχωρήσουν σε ταχεία 

διεθνοποίηση (Bell, McNaughton, & Young, 2001). 

Αντιλαμβάνεται κανείς ότι το φαινόμενο των γεννημένων διεθνών επιχειρήσεων υποδηλώνει 

μία νέα πρόκληση για τις παραδοσιακές θεωρίες διεθνοποίησης. Παρόλα αυτά η εμπειρική 

έρευνα φαίνεται να είναι πολύ μπροστά από τις θεωρητικές εξελίξεις του τομέα αυτού.  

 

2.3 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

Οι μορφές άσκησης εξαγωγικού εμπορίου διακρίνονται σε δύο εναλλακτικές κατηγορίες 

μεταξύ των οποίων μπορεί να αποφασίσει μία εταιρεία η οποία επιθυμεί να επεκταθεί 

διεθνώς. Αυτές διακρίνονται βάσει του τρόπου με τον οποίο η εξαγωγική εταιρεία 

πραγματοποιεί τη ροή συναλλαγών μεταξύ της ίδιας και του εισαγωγέα και αποτελούν τις 

έμμεσες και άμεσες εξαγωγές (Albaum et al., 1994).  

Στις έμμεσες εξαγωγές η εταιρεία χρησιμοποιεί υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω 

ανεξάρτητων οργανισμών μάρκετινγκ ή συνεταιρισμών που είναι εγκατεστημένοι στη χώρα 

της εταιρείας και αναλαμβάνουν την ευθύνη διεξαγωγής ξένων πωλήσεων. Στην άμεση 

εξαγωγή, η ίδια η εταιρεία είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των διεθνών πωλήσεων, τις 

οποίες συνήθως διαχειρίζεται μέσω ενός τμήματος εντός της επιχείρησης. Ως εκ τούτου, 

όπως αναφέρουν και οι Anderson and Coughlan (1987), οι εταιρείες κατά τη διαδικασία 

διεθνοποίησης θα πρέπει να αποφασίσουν εάν θα χρησιμοποιήσουν ένα ολοκληρωμένο 

κανάλι εξαγωγών ή ένα κανάλι που θα περιλαμβάνει ανεξάρτητους διαμεσολαβητές. Στον 

πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 1), παρουσιάζονται οι διάφορες μέθοδοι εξαγωγών που 

μπορούν να εφαρμοστούν από τις επιχειρήσεις.  

Πίνακας 1. Μέθοδοι εξαγωγών, Πηγή: Αζαριά Αλμπέρτος, 2010. 

Έμμεσες Εξαγωγές 

(πώληση αγαθών στο εξωτερικό μέσω τρίτου) 

Άμεσες Εξαγωγές 

(η επιχείρηση συμμετέχει πλήρως στην 

εξαγωγική διαδικασία) 
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• Εγχώριος Πράκτορας (export 

agents ή brokers) 

• Εγχώριος Έμπορος  

• Εταιρείες Διαχείρισης Εξαγωγών 

• Εταιρείες Διεθνούς Εμπορίου 

• Τμήμα Εξαγωγών 

• Αντιπρόσωπος στη χώρα εξαγωγής  

• Τοπικός εμπορικός πράκτορας ή 

εκπρόσωπος 

• Τοπικός έμπορος ή διανομέας 

• Υποκατάστημα στη χώρα 

εξαγωγής 

• Θυγατρική εμπορική εταιρεία στη 

χώρα εξαγωγής 

 

Όσον αφορά την επιλογή της επιχείρησης, η μέθοδος εξαγωγών είναι ιδιαίτερα σημαντική 

για τον καθορισμό της στρατηγικής του εξαγωγικού μάρκετινγκ. Η επιλογή του καναλιού 

εξαγωγής είναι μέρος της διαδικασίας διεθνοποίησης μιας επιχείρησης και αναφέρεται στον 

βαθμό με τον οποίο μια εταιρεία υλοποιεί τις δικές της στρατηγικές εξαγωγικού μάρκετινγκ, 

αντί να το κάνει μέσω αντιπροσώπων, διανομέων κ.λπ. (Madsen, 1989). 

Παρόλα αυτά, στη σχετική βιβλιογραφία έχουν εντοπιστεί διάφοροι παράγοντες που 

μπορούν να επηρεάσουν την απόφαση αυτή μιας επιχείρησης. Συγκεκριμένα, οι 

διαμεσολαβητές μειώνουν το κόστος αναζήτησης των εταιρειών παραγωγής (Spulber, 1999), 

διευκολύνουν την αντιστοίχιση πωλητών και αγοραστών (Rubinstein & Wolinsky, 1987), και 

μπορούν να λειτουργήσουν ως εγγυητές ποιότητας (Biglaiser, 1993). Μελέτες δείχνουν ότι η 

έμμεση μέθοδος εξαγωγής φαίνεται να είναι η καταλληλότερη μέθοδος για μικρές και 

μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διεθνείς αγορές, καθώς θεωρείται ότι έχει 

υψηλότερο οριακό κόστος, αλλά χαμηλότερο ή και μηδενικό σταθερό κόστος (Akerman, 

2014; Ahn et al., 2011; Crozet,et al., 2013).  

Σύμφωνα με τους Bernard et al. (2011), οι χονδρέμποροι στην Ιταλία είναι μικρότεροι από 

τους άμεσους εξαγωγείς και εξάγουν μία μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων σε λιγότερες 

χώρες. Τονίζουν τη σημασία των μεσαζόντων, όταν οι επιχειρήσεις εξάγουν σε προορισμούς 

με αδύναμα περιβάλλοντα και όταν εξάγουν ομοιογενή προϊόντα. Οι Crozet et al. (2013) 

διαπίστωσαν ότι οι Γάλλοι χονδρέμποροι εξυπηρετούν κυρίως χώρες με μικρότερο μέγεθος 

αγοράς και υψηλότερο εμπορικό κόστος. Ο Abel-Koch (2011), χρησιμοποιώντας δεδομένα 

έρευνας για την Τουρκία, δείχνει ότι οι έμμεσοι εξαγωγείς είναι ως επί το πλείστον μικρές 

επιχειρήσεις, παράγουν προϊόντα χαμηλής ποιότητας, ή εισάγουν ένα εντελώς νέο προϊόν σε 

ξένες αγορές, ενώ άλλοι παράγοντες όπως η ύπαρξη πίστωσης δεν επηρεάζουν την απόφαση 
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της έμμεσης εξαγωγής. Έτσι λοιπόν, οι εταιρείες τείνουν να βασίζονται περισσότερο σε 

μεσάζοντες όταν το σταθερό κόστος είναι υψηλό ή όταν οι αγορές προορισμού είναι μικρές 

και απαιτούν υψηλότερα από τον μέσο όρο επίπεδα παραγωγικότητας για να ξεπεραστούν τα 

χαμηλότερα κέρδη.   

Πίνακας 2. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα άμεσων και έμμεσων εξαγωγών Πηγή: 

business.gov.nl 

 Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

Άμεσες Εξαγωγές Απευθείας επικοινωνία με τον 

πελάτη 

Μεγαλύτεροι οικονομικοί 

κίνδυνοι 

 Υψηλότερα περιθώρια κέρδους Επένδυση χρόνου και 

προσωπικού 

 Ανεξαρτησία από ξένους 

εταίρους 

Περιορισμένη κάλυψη αγοράς 

  Ανεπαρκής γνώση αγοράς και 

πολιτισμού 

Έμμεσες Εξαγωγές Απαιτείται λίγο επιπλέον 

προσωπικό 

Χαμηλότερα περιθώρια κέρδους 

 Ο μεσάζοντας γνωρίζει 

καλύτερα την αγορά και τα 

κανάλια διανομής 

Εξάρτηση από τρίτους 

 Δυνατότητα πληρέστερης 

κάλυψης της αγοράς 

Καμία άμεση επαφή με τον 

πελάτη 

 Μικρότεροι χρηματοοικονομικοί 

κίνδυνοι 

 

 

Στις προαναφερθείσες μελέτες, δόθηκε ελάχιστη έμφαση στο ρόλο της αντιληπτικής 

αβεβαιότητας σχετικά με την απόφαση της έμμεσης εξαγωγής. Κατά την επιλογή της 

απευθείας εξαγωγής η επιχείρηση μπορεί να αντιμετωπίσει διάφορα πιθανά εμπόδια που 

μπορεί να προκαλέσουν πρόσθετο κόστος απρόβλεπτου μεγέθους. Αυτά περιλαμβάνουν, 

μεταξύ των άλλων, γραφειοκρατία, τελωνειακές διαδικασίες, μεταφορές και διασυνοριακές 

οικονομικές συναλλαγές. Λόγω της αβεβαιότητας αυτών των δαπανών, οι επιχειρήσεις 

επιλέγουν τις έμμεσες εξαγωγές προκειμένου να μειώσουν τη συνολική έκθεση 

αβεβαιότητας.  

Έτσι, η χρήση της στρατηγικής των άμεσων εξαγωγών φαίνεται να είναι κατάλληλη για 

μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες εμπλέκονται περισσότερο και μπορούν πιο εύκολα με αυτόν 

τον τρόπο να ελέγξουν τη στρατηγική μάρκετινγκ που θα ακολουθήσουν. Ωστόσο, η 
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εφαρμογή της στρατηγικής αυτής απαιτεί σημαντική δέσμευση κεφαλαίων και κατανομή 

πόρων για τη διαχείριση και την παραγωγή, καθώς και τυχόν προσαρμογές προϊόντων που 

απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών του ξένου αγοραστή (Branch, 2000).   

 

2.4 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ  

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και οι μεγάλες πολυεθνικές, έχουν αυξημένες 

ευκαιρίες να εισέλθουν σε ξένες αγορές, καθώς αγαθά, υπηρεσίες, τεχνολογίες και ιδέες 

κινούνται σήμερα πιο εύκολα πέρα από τα εθνικά σύνορα. Όμως, έξι σημαντικές αλλαγές 

που έχουν συμβεί τις τελευταίες δεκαετίες είναι αυτές που θα συνεχίσουν να οδηγούν στην 

αύξηση της διεθνοποίησης και στην ολοένα μεγαλύτερη σημασία της διεθνούς διαχείρισης 

μάρκετινγκ και εξαγωγών: 

1. Η επανάσταση της πληροφορίας: με τις τεχνολογικές εξελίξεις και το μειωμένο κόστος 

επικοινωνιών, την ανάπτυξη του Διαδικτύου και του ηλεκτρονικού εμπορίου, την 

ανάπτυξη του ολοένα και πιο εξελιγμένου διαφορετικού λογισμικού για την υποστήριξη 

ενός εύρους επιχειρηματικών λειτουργιών. Νέες εταιρείες και βιομηχανίες έχουν 

εμφανιστεί στην αγορά, ενώ αρκετές υπάρχουσες έχουν πραγματοποιήσει σημαντικές 

αλλαγές ή έχουν κλείσει. Τα νέα δίκτυα επικοινωνιών, μερικά από τα οποία 

αναπτύχθηκαν αρχικά ως ιστότοποι κοινωνικών δικτύων, επέτρεψαν την ευκολότερη 

συλλογή πληροφοριών από ιδιώτες, καθώς και την παροχή νέων ευκαιριών για τις 

επιχειρήσεις. Με τον τρόπο αυτό, παρέχονται τα μέσα στις εταιρείες για την πιο 

αποδοτική αλληλεπίδραση με τα ενδιαφερόμενα μέλη αυτών: προσφέροντας 

πληροφορίες για τις προτιμήσεις, τις απαιτήσεις και τις προτάσεις των καταναλωτών 

προσφέροντάς τους ταυτόχρονα και διαφήμιση, δίνοντάς τους τη δυνατότητα για λήψη 

αποφάσεων και παροχή πληροφοριών στο προσωπικό της εταιρείας και στα 

ενδιαφερόμενα μέλη αυτής.  

2. Η περαιτέρω ανάπτυξη της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, με την 

ανακάλυψη νέων εννοιών και μεθόδων, την πρόοδο στην τεχνολογία της πληροφορίας 

με την ευρύτερη έννοια και οι σημαντικές εξελίξεις στον φυσικό εξοπλισμό και τις 

εγκαταστάσεις. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα την κυκλοφορία αγαθών σε όλο 

τον κόσμο, με αυξανόμενη απόδοση και χαμηλότερο κόστος.  

3. Η αυξανόμενη σημασία της καινοτομίας, καθώς και οι ιδέες και οι εξελίξεις σε 

τεχνολογίες, στρατηγικές και επιχειρηματικά μοντέλα, εξαπλώνονται όλο και πιο 

γρήγορα. Τα πλεονεκτήματα μιας εταιρείας που είναι πιο μπροστά από την εποχή της 
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και οι κίνδυνοι να μην καταφέρει να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες, έχουν αυξηθεί 

σημαντικά.  

4. Η αναγνώριση ότι το εισόδημα αυξάνεται και οι ολοένα και πιο διαφορετικοί 

πληθυσμοί σε ορισμένες χώρες, έχουν προσφέρει νέες και συχνά κατακερματισμένες 

αγορές. Έτσι, έχουν αναδυθεί εξειδικευμένες αγορές που παρέχουν πρόσθετες ευκαιρίες 

για τις μικρές εταιρείες και την ανάγκη για τις μεγαλύτερες εταιρείες να ανταποκριθούν 

στην αυξανόμενη ποικιλομορφία της ζήτησης. 

5. Η μείωση των κυβερνητικών και άλλων εμποδίων στο εμπόριο και τις επενδύσεις, 

οι αλλαγές στα πρότυπα του διεθνούς εμπορίου και οι αλλαγές στη θέση ορισμένων 

σημαντικών οικονομικών δραστηριοτήτων, εν μέρει τα αποτελέσματα της μεγαλύτερης 

συμμετοχής της Κίνας και της Ινδίας στο διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις. Η Κίνα 

έχει γίνει ένας μεγάλος καταναλωτής πόρων και προϊόντων, ένας σημαντικός 

προμηθευτής βιομηχανικών αγαθών, ένας σημαντικός αποδέκτης ξένων επενδύσεων και 

μία σημαντική χώρα πιστωτών. Έχει καταστεί σημαντικός ανταγωνιστής αρκετών 

επιχειρήσεων τόσο στις αναπτυσσόμενες όσο και στις προηγμένες βιομηχανικές χώρες. 

Η Ινδία από την άλλη, επίσης αναπτύσσεται ταχέως και έχει γίνει παγκόσμιος 

ανταγωνιστής σε ορισμένες δραστηριότητες, ιδίως στην εξαγωγή υπηρεσιών και σε 

μικρότερο βαθμό στη μεταποίηση.  

6. Ο αυξημένος ανταγωνισμός και οι αυξημένες ευκαιρίες για τις εταιρείες όλων των 

μεγεθών, που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της μεγαλύτερης κινητικότητας αγαθών, 

υπηρεσιών, πληροφοριών και ιδεών λόγω των αλλαγών που σημειώθηκαν ανωτέρω.  

Γίνεται αντιληπτό λοιπόν ότι, παρόλο που πολλές από αυτές τις αλλαγές δημιούργησαν νέα 

προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις, έχουν προκύψει παράλληλα νέες 

ευκαιρίες για αυτές. Το ηλεκτρονικό εμπόριο είχε ιδιαίτερα ισχυρό αντίκτυπο στην 

προώθηση της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων, ειδικά για τις μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις. Με ένα βιώσιμο προϊόν ή υπηρεσία, μία μικρότερη σε μέγεθος επιχείρηση 

μπορεί να βρει εύκολα δυνητικούς πελάτες και μέσα διανομής σε ολόκληρο τον κόσμο. Η 

αυξημένη ευκολία εισόδου, έχει επίσης ως αποτέλεσμα οι νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις να 

δημιουργούν αυξημένο ανταγωνισμό σε όλες τις αγορές. 

 

2.5 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

Η εξαγωγές ωφελούν τόσο την εταιρεία που εξάγει όσο και την ίδια τη χώρα, καθώς 

δημιουργούνται περισσότερες θέσεις εργασίας, ωθείται η οικονομική ανάπτυξη, αυξάνονται 
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τα φορολογικά έσοδα και μειώνονται τα εμπορικά ελλείμματα. Για τις ίδιες τις εξαγωγικές 

εταιρείες το κύριο όφελος αποτελεί η αύξηση των πωλήσεών τους και των κερδών τους. 

Έτσι, η εξαγωγή δίνει τη δυνατότητα σε μία επιχείρηση να αυξήσει τα έσοδά της, να 

διαφοροποιήσει τις αγορές στις οποίες κινείται, να αντισταθμίσει τις καθυστερήσεις στην 

εγχώρια ζήτηση, να επεκτείνει τον κύκλο ζωής των προϊόντων της, και να χρησιμοποιήσει 

την αδράνεια και να μειώσει το κόστος παραγωγής της μονάδας προϊόντος ή υπηρεσίας μέσω 

των οικονομιών κλίμακας. Οι εξαγωγές βοηθούν επιπλέον στην ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας, στη διεύρυνση των επαφών και στην ενίσχυση της κατανόησης των 

παγκόσμιων αγορών και των διαφόρων πολιτισμών (Kogon, 2015).  

Αύξηση πωλήσεων και εσόδων. Η πώληση μεγαλύτερης ποσότητας προϊόντος είναι η πιο 

σίγουρη μέθοδος με την οποία μπορεί μία επιχείρηση να αυξήσει τα έσοδά της. Οι ξένες 

αγορές προσφέρουν υψηλές ευκαιρίες πωλήσεων. Στην περίπτωση που μία επιχείρηση 

επιλέξει τη μη εξαγωγή των προϊόντων της, ανταγωνίζεται μόνο για ένα μεγαλύτερο τμήμα 

της εγχώριας πίτας. Αντίθετα, μέσω των εξαγωγών η πίτα αυτή επεκτείνεται καθώς 

ολόκληρος ο κόσμος μπορεί να αποτελέσει αγορά στόχο.  

Διαφοροποίηση κινδύνου αγοράς, αντιστάθμιση καθυστερήσεων στην εγχώρια ζήτηση. 

Η παγκόσμια αγορά προσφέρει νέες επιλογές πωλήσεων όταν η εγχώρια ζήτηση 

επιβραδύνεται. Οι εξαγωγές μπορούν να βοηθήσουν στην αντιστάθμιση των επιβραδύνσεων 

κατά τη διάρκεια της ύφεσης αλλά και των εποχιακών αλλαγών. Χαρακτηριστικό είναι το 

παράδειγμα σε περιόδους παύσης της λειτουργίας των επιχειρήσεων, να παρατηρείται το 

φαινόμενο της συσσώρευσης αποθεμάτων ή/και της απόλυσης εργαζομένων. Ωστόσο, όταν η 

εγχώρια οικονομία σταματά, η οικονομία σε άλλες χώρες μπορεί να αναπτύσσεται, γεγονός 

το οποίο μπορεί μία επιχείρηση να εκμεταλλευτεί προς όφελός της μέσω της εξαγωγικής της 

δραστηριότητας.  

Επέκταση κύκλου ζωής των προϊόντων. Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται και οι 

προτιμήσεις των καταναλωτών αλλάζουν, πολλά προϊόντα συχνά καθίστανται ξεπερασμένα 

ή χάνουν την ελκυστικότητά τους, ιδιαίτερα σε αγορές με υψηλή βιομηχανοποίηση. Ωστόσο, 

τα προϊόντα αυτά μπορεί να εξακολουθούν να κατέχουν υψηλή θέση στις προτιμήσεις άλλων 

αγορών. Περισσότερες από τις μισές οικονομίες του κόσμου είναι λιγότερο ανεπτυγμένες. 

Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι ικανές να αντέξουν οικονομικά τις τελευταίες τάσεις της αγοράς 

ή μπορεί να προτιμούν τις λιγότερο δαπανηρές επιλογές, ακόμη και παλαιότερες εκδόσεις ή 

μεταχειρισμένα προϊόντα. Η εξαγωγή στις χώρες αυτές, που εξακολουθούν να δίνουν αξία 
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στα αγαθά της επιχείρησης που δεν είναι πλέον σε ζήτηση στην εγχώρια αγορά, αποτελεί μία 

εξίσου καλή ευκαιρία.  

Αδράνεια χωρητικότητας, μείωση μοναδιαίου κόστους. Η αυξημένη εξαγωγική 

δραστηριότητα θέτει σε αδράνεια την παραγωγική ικανότητα της επιχείρησης, συχνά με τον 

ίδιο εξοπλισμό, το προσωπικό και τις επενδύσεις κεφαλαίου. Μέσω της αυξημένης 

παραγωγής και των εξαγωγών, μπορεί μία επιχείρηση να επιτύχει οικονομίες κλίμακας και 

να κατανείμει το κόστος σε μεγαλύτερο όγκο εσόδων, καθώς μειώνεται το μέσο μοναδιαίο 

κόστος και αυξάνεται η συνολική κερδοφορία και η ανταγωνιστικότητα.  

Εκτός από τις ανταγωνιστικές προκλήσεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω, υπάρχουν και 

ορισμένες προκλήσεις που καλούνται οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν, οι οποίες σε 

μεγάλο βαθμό δεν ελέγχονται από αυτές και είναι οι ακόλουθες (Parker, 1997): 

Επιπρόσθετο Κόστος. Η εξαγωγική δραστηριότητα απαιτεί περισσότερο χρόνο για την 

επέκταση σε νέες αγορές, ενώ οι περίοδοι αποπληρωμής είναι μεγαλύτερες. Συνεπώς, το 

αρχικό κόστος για την ανάπτυξη νέου διαφημιστικού υλικού, η διάθεση προσωπικού για 

ταξίδια, καθώς και άλλα διοικητικά κόστη που σχετίζονται με τη νέα αγορά μπορούν να 

αποτελέσουν πρόκληση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που διαθέτουν περιορισμένους 

οικονομικούς πόρους.  

Τροποποίηση Προϊόντος. Κατά την εξαγωγή, οι εταιρείες ενδέχεται να χρειαστεί να 

τροποποιήσουν τα προϊόντα τους προκειμένου να πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας και 

άλλους περιορισμούς εισαγωγής. Συνήθως απαιτούνται τροποποιήσεις στις συσκευασίες, στα 

χαρακτηριστικά και τις σημάνσεις των προϊόντων προκειμένου αυτά να ανταποκρίνονται 

στους κανονισμούς της χώρας εξαγωγής.  

Οικονομικοί Κίνδυνοι. Η εκτέλεση των διεθνών πληρωμών, χρησιμοποιώντας τις 

διαθέσιμες μεθόδους (ανοιχτός λογαριασμός, προπληρωμή, αποστολή, συλλογή εγγράφων 

προς πίστωση), δεν είναι μόνο πιο χρονοβόρα από ότι στις εγχώριες πωλήσεις, αλλά και πιο 

περίπλοκη. Συνεπώς, οι εταιρείες θα πρέπει να σταθμίσουν προσεκτικά τον 

χρηματοοικονομικό κίνδυνο που εμπλέκεται στη διεξαγωγή διεθνών συναλλαγών. 

Άδεια και Τεκμήρια. Παρόλο που η τάση της αγοράς τείνει προς τις λιγότερες απαιτήσεις 

σε άδειες εξαγωγής, το γεγονός ότι ορισμένες εταιρείες πρέπει να αποκτήσουν άδεια 

εξαγωγής για να εξαγάγουν τα προϊόντα τους τα καθιστά λιγότερο ανταγωνιστικά. Σε πολλές 

περιπτώσεις, η τεκμηρίωση που απαιτείται για την εξαγωγή είναι περισσότερο πολύπλοκη σε 

σχέση με τις εγχώριες πωλήσεις.  
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Πληροφορίες Αγοράς Στόχου. Η εύρεση πληροφοριών για την αγορά στόχο είναι 

αναμφισβήτητα πιο δύσκολη και χρονοβόρα από την εύρεση πληροφοριών και την ανάλυση 

των εγχώριων αγορών. Στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, για παράδειγμα, μπορεί οι 

διαθέσιμες πληροφορίες να μην είναι αξιόπιστες για τις επιχειρηματικές πρακτικές, τα 

χαρακτηριστικά της αγοράς και τα πολιτιστικά εμπόδια.  

Συνεπώς, η είσοδος σε μία νέα αγορά απαιτεί για την εξαγωγική επιχείρηση προσεκτικό 

σχεδιασμό, επαρκές κεφάλαιο, την απαραίτητη τεχνογνωσία της αγοράς, πρόσβαση σε 

ποιοτικά προϊόντα, ανταγωνιστική τιμολογιακή στρατηγική, δέσμευση διαχείρισης και 

πραγματοποίησης των προκλήσεων και των ευκαιριών, καθώς χωρίς αυτά είναι σχεδόν 

αδύνατο να επιτύχει μία επιχείρηση στην εξαγωγική της δραστηριότητα. Έτσι, ενώ δεν 

υπάρχουν ισχυροί κανόνες που μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να μεταβούν στο 

επόμενο βήμα των εξαγωγών και να γίνουν επιτυχημένες, η κατανόηση των πλεονεκτημάτων 

και των μειονεκτημάτων μπορεί να τις βοηθήσει στην ομαλή είσοδο, να συμβαδίσουν με τον 

ανταγωνισμό και τελικά να επιτύχουν κέρδος.  

 

2.6 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Η Ελλάδα, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα (προσωρινά) στοιχεία είναι η 61η μεγαλύτερη 

οικονομία εξαγωγών στον κόσμο και η 55η πιο περίπλοκη οικονομία σύμφωνα με τον Δείκτη 

Οικονομικής Πολυπλοκότητας (Economic Complexity Index, ECI). Το 2017 εξήγαγε 28.865 

εκατ. € και εισήγαγε 54.120 εκατ. €, με αποτέλεσμα αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο 25,2 δις €. 

Το 2017 το GDP της Ελλάδας ήταν 200 δις δολάρια και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της 27,6 

χιλιάδες δολάρια. Αντίστοιχα, το 2019 η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 

33.800,7 εκατ. €, παρουσιάζοντας αύξηση 1%. 

Η Ελλάδα έχει μία οικονομία προσανατολισμένη στις εξαγωγές, με το εμπόριο να 

αντιπροσωπεύει το 72,5% του ΑΕΠ το 2018 (World Bank, 2019). Τα προϊόντα πετρελαίου 

αντιπροσωπεύουν τόσο εισαγόμενα όσο και εξαγόμενα είδη, καθώς η χώρα εισάγει αργό 

πετρέλαιο και εξάγει διυλισμένα προϊόντα. Η ιατρική, το ψάρι και το ελαιόλαδο είναι επίσης 

μερικά από τα πιο δημοφιλή εξαγόμενα είδη (Εικόνα 5). 
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Εικόνα 5. Κατηγοριοποίηση εξαγωγών Ελλάδας κατά το έτος 2017 

Πηγή: www.oec.world.com 

Το εμπόριο με χώρες της ΕΕ αντιπροσωπεύει το ήμισυ των εισαγωγών και εξαγωγών. Η 

Ιταλία και η Γερμανία είναι οι βασικοί εμπορικοί εταίροι της Ελλάδας, με την Ιταλία να είναι 

ο κορυφαίος προορισμός για τις ελληνικές εξαγωγές και την Γερμανία να είναι ο κύριος 

προμηθευτής αγαθών και υπηρεσιών στην Ελλάδα. Η Τουρκία, η Ρωσία και η Κίνα, 

αποτελούν μερικούς από τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους εκτός της ΕΕ (Εικόνα 

6).  

 

Εικόνα 6. Κυριότεροι εξαγωγικοί εταίροι Ελλάδας κατά το έτος 2017  

Πηγή: www.statistics.gr 
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Διαρθρωτικά σε έλλειμμα, το εμπορικό ισοζύγιο βελτιώθηκε κατά τη χρονική περίοδο 2009 

και 2016, καθώς οι εισαγωγές μειώθηκαν ταχύτερα  σε σχέση με την αύξηση των εξαγωγών). 

Οι εισαγωγές αυξήθηκαν ραγδαία το 2017 και παρέμειναν ισχυρές το 2018, διευρύνοντας το 

εμπορικό έλλειμμα. Όπως ανέφερε η Παγκόσμια Τράπεζα, το εμπορικό έλλειμμα που 

καταγράφηκε το 2018 ήταν 26,532 εκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 

WTO, το 2018 οι ελληνικές εξαγωγές εμπορευμάτων έφτασαν τα 39,5 δισεκατομμύρια 

δολάρια ΗΠΑ, ενώ οι εισαγωγές ανήλθαν σχεδόν σε 64 δις δολάρια ΗΠΑ. Όσον αφορά τις 

εξαγωγές και τις εισαγωγές υπηρεσιών το ίδιο έτος, αυτές έφτασαν τα 43 και 21 δις δολάρια 

ΗΠΑ αντίστοιχα. Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωση Εξαγωγέων, οι εξαγωγές αγαθών 

ανήλθαν σε 30,5 δις ευρώ τον Ιανουάριο-Νοέμβριο του 2019, σχεδόν ισοδύναμα με τα 

επίπεδα που κατεγράφησαν ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν σε 49,7 δις € 

από 48,6 δις € σε ετήσια βάση, ωθώντας το έλλειμμα σε 19,2 δις € από 18,1 δις €.  

Οι εξαγωγές στην Ελλάδα αναμένεται να είναι 2.250 εκατ. € έως το τέλος του τριμήνου του 

2020 σύμφωνα με τις προσδοκίες των παγκόσμιων μακροοικονομικών μοντέλων των 

αναλυτών της Trading Economics. Επίσης, εκτιμάται ότι οι εξαγωγές στην Ελλάδα θα είναι 

3.040 εκατ. € στο τέλος του 2021. Μακροπρόθεσμα, οι ελληνικές εξαγωγές αναμένεται να 

παρουσιάσουν αυξητική τάση περίπου 3.240 εκατ. € το 2021 και 3.380 εκατ. € το 2020, 

σύμφωνα με τα οικονομετρικά μοντέλα των αναλυτών της Trading Economics (Εικόνα 7).  

 

Εικόνα 7. Διαχρονική εξέλιξη εξαγωγών Ελλάδας κατά τη χρονική περίοδο 2010-2020. 

Πηγή: www.tradingeconomics.com 

 

http://www.tradingeconomics.com/
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2.7 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

Συνοψίζοντας, στην παρούσα ενότητα αρχικά έγινε μία προσπάθεια αποσαφήνισης του όρου 

της διεθνοποίησης. Διαπιστώθηκε ότι η γνώση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη 

διαδικασία της διεθνοποίησης, ενώ κρίθηκε σημαντικό να αναφερθούν τα διάφορα μοντέλα 

διεθνοποίησης που έχουν αναπτυχθεί κατά καιρούς. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν οι δύο 

μορφές άσκησης εξαγωγικού εμπορίου μεταξύ των οποίων μπορεί να διαλέξει μία 

επιχείρηση η οποία επιθυμεί να επεκταθεί διεθνώς. Οι δύο αυτές μορφές άσκησης αφορούν 

τις άμεσες και τις έμμεσες εξαγωγές, ενώ η διάκρισή τους πραγματοποιείται βάσει του 

τρόπου με τον οποίο πραγματοποιείται η ροή των συναλλαγών. Τόσο οι άμεσες όσο και οι 

έμμεσες εξαγωγές διαθέτουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, τα οποία καλείται να 

αξιολογήσει η επιχείρηση. 

Επιπλέον, αναφέρθηκε η σημαντικότητα άσκησης εξαγωγικού εμπορίου, και 

παρουσιάστηκαν οι έξι σημαντικές αλλαγές που έχουν συμβεί τις τελευταίες δεκαετίες και 

οδηγούν στην ολοένα και μεγαλύτερη ανάγκη για διεθνοποίηση. Εν συνεχεία, μέσω της 

ανάλυσης των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των εξαγωγών, διαπιστώθηκε ότι η 

κατανόηση αυτών μπορεί να βοηθήσει μία επιχείρηση να έχει ομαλή είσοδο, να συμβαδίσει 

με τον ανταγωνισμό και τελικώς να επιτύχει κέρδος.  

Τέλος, όσον αφορά την Ελλάδα διαπιστώθηκε ότι είναι μία χώρα προσανατολισμένη στις 

εξαγωγές, με το εμπόριο να αντιπροσωπεύει το 72,5% του ΑΕΠ της σύμφωνα με τα πιο 

πρόσφατα στοιχεία, και το πετρέλαιο, το ελαιόλαδο, τα ψάρια και την ιατρική να αποτελούν 

μερικά από τα πιο δημοφιλή εξαγόμενα είδη της.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο  

ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

 

 

3.1 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Η ανάπτυξη του Διαδικτύου και η πρόοδος στην τεχνολογία των πληροφοριών, είχαν ως 

αποτέλεσμα την μεταμόρφωση των διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και την ταχεία 

ανάπτυξη του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Έτσι λοιπόν, το Διαδίκτυο, όχι μόνο παρέχει οφέλη, 

για την ενίσχυση του διασυνοριακού συντονισμού μεταξύ μεγάλων επιχειρήσεων, όπως οι 

πολυεθνικές, αλλά προσφέρει επίσης σημαντικά οφέλη και για τις μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις στις διεθνείς αγορές.   

Απλοποιώντας τον ορισμό του το Διαδίκτυο μπορεί να ορισθεί ως, ένα μηχανογραφημένο 

εικονικό δίκτυο, το οποίο επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση σε έναν τεράστιο και απεριόριστο 

όγκο καναλιών πληροφορίας και επικοινωνιών, που λειτουργούν παγκοσμίως και 

χρησιμοποιούν τυποποιημένα πρωτόκολλα επικοινωνίας (Oxford Dictionary, 2016). 

Εφευρέσεις όπως το τηλέφωνο, το ραδιόφωνο και ο υπολογιστής οδήγησαν την 

ανθρωπότητα σε ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο επικοινωνίας, με δυνατότητα πρόσβασης 

από οποιοδήποτε σημείο στον παγκόσμιο χάρτη, με αποκορύφωση το Διαδίκτυο (Leiner, 

2016).  

Το Διαδίκτυο ανακαλύφθηκε τη δεκαετία του ’50 και από τότε μέχρι σήμερα συνέβαλε στην 

ιστορία, φέρνοντας επαναστατικές ιδέες στη ζωή της σύγχρονης ανθρωπότητας. Έτσι 

σήμερα, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινότητας, γεγονός το οποίο φάνταζε 

ταινία επιστημονικής φαντασίας για το κοινό μυαλό πριν από μερικά χρόνια. Ωστόσο, φέρει 

τη μεγαλύτερη δύναμη, διαγράφοντας σύνορα αλλά και γεφυρώνοντας ηπείρους, 

στηρίζοντας την παγκοσμιοποίηση. Οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να βρεθεί στο 

Διαδίκτυο, ενώ το ποσό τους είναι πραγματικά τεράστιο. Δεν είναι απλώς ένας τρόπος 

σύνδεσης, είναι επίσης μια σταθερή πλατφόρμα επιχειρήσεων, δημιουργώντας νέες θέσεις 

εργασίας, αλλά και ένα εργαλείο οικονομικού ελέγχου. Το Διαδίκτυο έγινε γρήγορα κάτι 

πολύ φυσικό, όχι σπάνιο και μοναδικό, αλλά ήδη αναμενόταν να συμπεριληφθεί στο πακέτο 

που περικλείεται στη σύγχρονη ζωή (Patel, 2014).  
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3.2 ΨΗΦΙΑΚΟ MARKETING  

Το ψηφιακό μάρκετινγκ μπορεί να συνοψιστεί ως η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών που 

διαμορφώνουν κανάλια στην αγορά για την επίτευξη επιχειρηματικών στόχων, 

επιτυγχάνοντας και ξεπερνώντας τις ανάγκες των πελατών γρηγορότερα σε σχέση με τους 

ανταγωνιστές. Οι όροι ψηφιακό μάρκετινγκ (digital marketing), ηλεκτρονικό μάρκετινγκ 

(e-marketing) και μάρκετινγκ διαδικτύου (internet marketing), μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά. Το ψηφιακό μάρκετινγκ βασίζεται στους πυλώνες της 

αμεσότητας, της εξατομίκευσης, της αλληλεπίδρασης και της συνάφειας των μηνυμάτων 

(Rowley, 2011).  

Ειδικότερα, το ψηφιακό μάρκετινγκ αποτελεί μία νέα προσέγγιση του μάρκετινγκ, και όχι 

μόνο το παραδοσιακό μάρκετινγκ το οποίο έχει ενισχυθεί με ψηφιακά στοιχεία (Jarvinen et 

al, 2012). Έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και δυναμική, τα οποία πρέπει να γίνουν 

κατανοητά προκειμένου να είναι σε θέση να επιλεγούν και να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά.  

Χωρίς καθολικά μέσα ταξινόμησης των εργαλείων του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ, έχουν 

αναπτυχθεί πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις. Στο πλαίσιο αυτό οι Kierzkowski et al. 

(1996), εισήγαγαν το Ψηφιακό Πλαίσιο Μάρκετινγκ στο οποίο αναφέρονται πέντε βασικά 

στοιχεία για την επιτυχία του ψηφιακού μάρκετινγκ: 

1. Προσέλκυση χρηστών,  

2. Πρόκληση του ενδιαφέροντος και της συμμετοχής των χρηστών,  

3. Διατήρηση των χρηστών,  

4. Εκμάθηση σχετικά με τις προτιμήσεις των χρηστών, και 

5. Συσχέτιση με τους χρήστες για την παροχή προσαρμοσμένων αλληλεπιδράσεων. 

 

3.3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ MARKETING 

Οι ψηφιακές πλατφόρμες αποτελούν ένα σύνολο συστατικών που χρησιμοποιούνται από 

τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Οι πλατφόρμες είναι τα θεμελιώδη δομικά στοιχεία πάνω στα 

οποία το δίκτυο εταιρειών αναπτύσσει συμπληρωματικές τεχνολογίες και υπηρεσίες 

προϊόντων (Gawer, 2009). Oι Parket and Alstyne (2011), προσθέτουν ότι οι ψηφιακές 

πλατφόρμες χαρακτηρίζονται από εφέ δικτύου και περιλαμβάνουν Η/Υ, PDA, πολυμέσα και 

κινητές συσκευές όπως smartphone και συστήματα ERP προκειμένου να συνδέσουν τη 

ζήτηση των καταναλωτών με την προσφορά των επιχειρήσεων. Συνεπώς, το ψηφιακό 

μάρκετινγκ χαρακτηρίζεται από διάφορες στρατηγικές οι οποίες λειτουργούν ηλεκτρονικά. Η 

διαδικτυακή διαφήμιση είναι ένα πολύ σημαντικό τμήμα του ψηφιακού μάρκετινγκ μέσω του 
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οποίου οι εταιρείες έχουν την δυνατότητα να μεταφέρουν μηνύματα σχετικά με τα προϊόντα 

και τις υπηρεσίες τους (Ryan & Jones, 2009).  

Η διαδικτυακή στρατηγική μάρκετινγκ είναι ένα φαινόμενο που χαρακτηρίζεται από την 

εφαρμογή εικονικών-διαδικτυακών μοντέλων και μέσων, αξιοποιώντας τα οφέλη του 

μάρκετινγκ της εταιρείας. Με άλλα λόγια, οι στρατηγικές αυτές αποτελούν απλώς μία 

αλλαγή στην επικοινωνία μεταξύ πελάτη και αγοραστή προς την ιστοσελίδα της εταιρείας. 

Οι βασικές έννοιες του κλασσικού μάρκετινγκ εξακολουθούν να αποτελούν τη βάση για 

οποιοδήποτε είδος διαφήμισης στο Διαδίκτυο, με την μόνη παραλλαγή ότι ενισχύονται 

ελαφρώς από καινοτομικές και τεχνολογικές εφευρέσεις, διευρύνοντας όμως παράλληλα 

τους ορίζοντες (Stokes , 2011).  

Οποιαδήποτε στρατηγική παραδοσιακού ή σύγχρονου διαδικτυακού μάρκετινγκ ακολουθεί 

κάποια βασικά στάδια πριν την εφαρμογή της. Η ισχυρή συνδεσιμότητα των συνολικών 

στόχων της επιχείρησης με τη στρατηγική του διαδικτυακού μάρκετινγκ θα πρέπει να 

αντικατοπτρίζεται άμεσα στα βήματα της επιχείρησης. Χωρίς αμφιβολία, τα βήματα προς το 

διαδικτυακό μάρκετινγκ δεν είναι ίδια σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, εξακολουθούν να 

υπάρχουν κοινά στοιχεία μεταξύ διαδικτυακών στρατηγικών και κλασικού μάρκετινγκ 

καθώς το μεν αναπτύχθηκε από το δε. Έτσι, μερικά βασικά βήματα που θα μπορούσαν να 

ακολουθηθούν αφορούν (Chaffey et al., 2011): 

• Προσδιορισμό της σύνδεσης της στρατηγικής μάρκετινγκ με τους στόχους της 

επιχείρησης 

• Αξιολόγηση της εγκυρότητας της στρατηγικής μάρκετινγκ 

• Διασφάλιση ότι οι στόχοι του διαδικτυακού μάρκετινγκ είναι υποστηρικτικοί των 

γενικών στόχων της εταιρείας 

• Προσπάθεια για ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, το οποίο επιτυγχάνεται μέσω 

καθορισμένων στρατηγικών χειρισμών 

• Επιλογή των καταλληλότερων στρατηγικών και απόρριψη δυνητικά λιγότερο 

αποτελεσματικών 

• Εφαρμογή ενιαίας, καλά σχεδιασμένης στρατηγικής μάρκετινγκ. 

Έχοντας ως στόχο την επιτυχία, η στρατηγική ψηφιακού μάρκετινγκ δεν θα πρέπει να 

προσανατολίζεται στα προϊόντα. Ο προσανατολισμός προς τους πελάτες έφτασε γρήγορα στο 

επίκεντρο του σύγχρονου μάρκετινγκ και μετακίνησε το επίκεντρο της επιχειρηματικής 

σκέψης προς μία νέα κατεύθυνση. Ο Stokes (2011), τονίζει ότι οποιαδήποτε ενέργεια στο 
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ψηφιακό μάρκετινγκ καθώς και όλες οι σχετικές διαδικασίες, θα πρέπει να απευθύνονται 

αποκλειστικά στον πελάτη. Για να κατανοήσει κανείς τι χρειάζεται ο πελάτης και πως πρέπει 

οι πληροφορίες αυτές να μεταφερθούν σε αυτόν, εφευρέθηκαν διάφοροι τρόποι καθώς και 

εργαλεία μέτρησης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μετρικών εργαλείων μπορούν να 

σχεδιαστούν ισχυρές και αποτελεσματικές στρατηγικές μάρκετινγκ, χωρίς να παραλειφθεί 

καμία λεπτομέρεια σχετικά με τη δράση και τη συμπεριφορά των πελατών. Συνεπώς, από την 

στιγμή που γίνουν αντιληπτές οι ανάγκες του καταναλωτή, το μεγαλύτερο μέρος της 

διαδικασίας είναι έτοιμο. 

Σε συνέχεια της παρούσας ενότητας αναφέρονται ορισμένα από τα κανάλια επικοινωνίας που 

χρησιμοποιούνται στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Αρκεί να σημειωθεί ότι το ψηφιακό μάρκετινγκ 

δεν παραμένει σταθερό, αλλά κινείται συνεχώς προς την καινοτομία. Όπως αναφέρθηκε και 

ανωτέρω, οι κλασσικές μορφές μάρκετινγκ ισχύουν μέχρι σήμερα και είναι αποτελεσματικές, 

συμπληρώνονται όμως με νέα αναδυόμενα μέσα. Λόγω της ευκαμψίας του διαδικτύου, η 

διαδικτυακή αγορά απαιτεί να παρακολουθεί κανείς συνεχώς τις αλλαγές. Για τον λόγο αυτό, 

τα ψηφιακά εργαλεία μάρκετινγκ που ακολουθούν επιλέχθηκαν σύμφωνα με τις τελευταίες 

τάσεις.  

 

Εικόνα 8.  Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ψηφιακών καναλιών μάρκετινγκ 

 Πηγή:  smartInsights.com 
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3.4 ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

Τα κανάλια μάρκετινγκ έχουν αλλάξει σημαντικά τον τελευταίο αιώνα με την εξέλιξη της 

τεχνολογίας και την καινοτομία. Όλο και περισσότερο, οι έμποροι επιθυμούν να 

προσεγγίσουν συνεργάτες αξίας, ειδικά καταναλωτές, με περισσότερη αποδοτικότητα, 

αποτελεσματικότητα, συνάφεια και πειστική δύναμη. Η εκτεταμένη υιοθέτηση του 

Διαδικτύου ανάγκασε την επανεξέταση του τι συνιστά ένα κανάλι μάρκετινγκ σε κάθε 

πλαίσιο, από τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (García-Dastugue & Lambert, 2003; 

Kozlenkova, et al., 2015), έως τις κοινωνικές σχέσεις και την word-of-mouth τακτική (Berger 

& Milkman, 2012). Σε αυτό το πλαίσιο, η εξερεύνηση της στρατηγικής ψηφιακού καναλιού 

μάρκετινγκ που έχει σχεδιαστεί για την ταυτόχρονη προσέγγιση, ανάπτυξη και διατήρηση 

μιας ουσιαστικής βάσης καταναλωτών είναι ιδιαίτερα σημαντική.  

Τα ψηφιακά κανάλια μάρκετινγκ λειτουργούν παρόμοια με τα παραδοσιακά, συντονίζοντας 

την παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών από το σημείο προέλευσής τους, στους πελάτες, 

μέσω ενός συγκεκριμένου είδους αλυσίδας εφοδιασμού (Pride & Ferrell, 2017). Έτσι τα 

ψηφιακά κανάλια μάρκετινγκ αναφέρονται σε συστήματα Διαδικτύου που έχουν τη 

δυνατότητα ταυτόχρονης δημιουργίας, προώθησης και παράδοσης από τους παραγωγούς 

στους καταναλωτές μέσω ψηφιακών δικτύων.  

 

Εικόνα 9. Οι πιο αποτελεσματικές τακτικές ψηφιακού μάρκετινγκ για το έτος 2018 

Πηγή: MarketingCharts.com 
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Τα πιο κοινά και ευρέως χρησιμοποιούμενα κανάλια ψηφιακού μάρκετινγκ στην οικονομία 

μπορούν να ταξινομηθούν με διάφορους τρόπους. Ένας εξ αυτών είναι η ταξινόμηση με 

βάση την οπτική του ποιος ελέγχει την επικοινωνία (εταιρεία ή κοινό-στόχος), και εάν η 

επικοινωνία είναι μονόδρομη ή αμφίδρομη (Πίνακας 3).  

Πίνακας 3. Κατηγοριοποίηση καναλιών ψηφιακού μάρκετινγκ   

 Υψηλός Έλεγχος Εταιρείας Χαμηλός Έλεγχος Εταιρείας 

Μονόδρομη  Ιστοσελίδες 

Ηλεκτρονικά Ενημερωτικά Δελτία 

Διαδικτυακοί Κατάλογοι 

SEO  

SEA  

Αμφίδρομη  Ιστολόγια Εταιρείας 

Κοινότητες Εταιρείας 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

 

Email Marketing 

Είναι η τεχνική άμεσου μάρκετινγκ που συνδυάζει την ενημέρωση, την προώθηση και τη 

διαχείριση των σχέσεων μεταξύ των πελατών. Απαιτεί την ανάπτυξη ή αγορά μιας λίστας 

παραληπτών, η οποία μπορεί να προκύψει από παρελθοντικές συναλλαγές, τωρινές ή τη 

δυνητική πελατειακή βάση μίας επιχείρησης. Μία κρίσιμη πτυχή για τη διαχείριση μιας 

βάσης δεδομένων email είναι η εκμετάλλευση του δυναμικού τμηματοποίησης για τη 

δημιουργία σχετικού περιεχομένου με σκοπό την προώθηση των σχετικών δεδομένων βάσει 

κριτηρίων όπως το φύλο, η ηλικία ή/και το ιστορικό αγορών. 

Υπάρχουν επίσης διάφορες στρατηγικές αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν κατά την 

προώθηση μίας καμπάνιας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως η διάκριση μεταξύ των 

προωθητικών προσφορών με σχετικό περιεχόμενο με τη μορφή ενημερωτικού δελτίου, η 

οποία δεν επικεντρώνεται στην πραγματοποίηση πώλησης. Τα ενημερωτικά δελτία σε 

αντίθεση με τα διαφημιστικά μηνύματα, ενισχύουν τις σχέσεις των καταναλωτών μέσω της 

διάδοσης σχετικού περιεχομένου που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Το 

περιεχόμενο μπορεί να κυμαίνεται από εκπαιδευτικό έως και χιουμοριστικό, αλλά έχει ως 

στόχο να δείξει κοινό ενδιαφέρον μεταξύ καταναλωτή και επιχείρησης. Τα ενημερωτικά 

email είναι επίσης υπεύθυνα για τη διαμόρφωση της φωνής της εταιρείας και της επίδειξης 

της εξουσίας στον συγκεκριμένο κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται.  
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Ένα άλλο στοιχείο μιας αποτελεσματικής στρατηγικής μάρκετινγκ μέσω e-mail 

περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα. Η υπερβολική χρήση ενός άμεσου ψηφιακού καναλιού 

μάρκετινγκ όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μπορεί πολύ εύκολα να ξεπεράσει τη 

συνάφεια και να φέρει αντίθετα αποτελέσματα. Το γεγονός αυτό μπορεί αν οδηγήσει σε 

υψηλά ποσοστά εγκατάλειψης και να προκαλέσει ζημία σε σημαντικούς συσχετισμούς 

σχετικά με την φήμη της επιχείρησης. Οι ενδείξεις αυτές μπορούν να μετρηθούν με βασικούς 

δείκτες απόδοσης, όπως για παράδειγμα πόσα από τα email διαβάζονται, προωθούνται σε 

άλλους παραλήπτες ή απορρίπτονται αμέσως. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά κανάλια 

μάρκετινγκ, το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ παρέχει άμεση πρόσβαση στους πιθανούς 

καταναλωτές, τα δεδομένα μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα για κοινό μεγάλης κλίμακας, 

ενώ τα αποτελέσματα είναι μετρήσιμα και μπορούν να ενημερωθούν σε πραγματικό χρόνο.  

 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media) 

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει ένας όρος που καλύπτει σχεδόν όλους τους 

ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. LinkedIn, Facebook, YouTube κ.λπ.), καθώς και 

ιστολόγια (π.χ. WordPress, Blogger κ.λπ.) και πλατφόρμες μικρο-blog (π.χ. Twitter, 

Snapchat). Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ορίζονται από περιεχόμενο που μοιράζεται 

εύκολα σε μία διασυνδεδεμένη ομάδα χρηστών, συνήθως με τη μορφή κειμένου, 

φωτογραφίας ή/και βίντεο.  

Μόλις ληφθούν οι αποφάσεις δημιουργίας περιεχομένου και διαχείρισης, οι αποφάσεις για το 

πως θα διανεμηθεί το περιεχόμενο καθίστανται πρωταρχικής σημασίας. Συχνά, στόχος είναι 

η διάδοση πληροφοριών όσο το δυνατόν σε ευρύτερες ομάδες χρηστών τόσο εντός, όσο και 

σε πλατφόρμες κοινωνικών μέσων. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στο μάρκετινγκ μέσω social 

media, αποτελεί ο αμφίδρομος χαρακτήρας της επικοινωνίας που μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν οι έμποροι για να αντιληφθούν και να ανταποκριθούν στις ανάγκες του 

δικτύου τους. Ένας άλλος στόχος της εταιρείας μπορεί να είναι η δημιουργία περιεχομένου 

από τους χρήστες για την ενίσχυση του word-of-mouth μάρκετινγκ, μέσω προσωπικών 

παραπομπών κλπ.  

Οι βασικοί δείκτες απόδοσης που παρακολουθούνται συνήθως σε αυτού του είδους τη 

στρατηγική μάρκετινγκ περιλαμβάνουν μετρήσεις που σχετίζονται με επισημάνσεις “μου 

αρέσει” για το Facebook και μετρήσεις που δείχνουν τις κοινές χρήσεις ή/και τους 

προωθημένους συνδέσμους προς το περιεχόμενο. Εάν το ποσοστό των κοινοποιήσεων 
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αυξηθεί σημαντικά, το περιεχόμενο φτάνει σε ένα κρίσιμο σημείο και γίνεται ιογενές (Hinz 

et al., 2011), το οποίο στη συνέχεια αυξάνεται εκθετικά.  

Η παρούσα κατάσταση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης διευκολύνει τα αποτελέσματα της 

word-of-mouth επικοινωνίας, καθώς επιφέρει αποτελέσματα μεγαλύτερης διάρκειας σε 

συντομότερο χρονικό διάστημα σε σχέση με τα παραδοσιακά κανάλια μάρκετινγκ. Αρχικά, 

οι καταναλωτές είναι πλέον σε θέση να μοιράζονται πληροφορίες μέσω των δικτύων για να 

δημιουργήσουν παγκόσμια εμβέλεια μέσα σε λίγες ώρες. Οι έμποροι αντίστοιχα, 

χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες αυτές ως ένα ισχυρό εργαλείο για την ενίσχυση της 

αφοσίωσης και την παροχή αξίας μέσω της εμπορευματοποίησης των πληροφοριών. 

Επιπλέον τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 

ανοικοδόμησης σχέσεων τόσο σε περιβάλλοντα Β2C, όσο και σε B2B (De Vries et al., 2012; 

Michaelidou et al., 2011). Έτσι, αποτελούν σημαντικό εργαλείο για τη δημιουργία και την 

ενίσχυση των επιχειρηματικών σχέσεων οι οποίες προορίζονταν προηγουμένως για front-line 

πωλήσεις. Η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης ενός επαγγελματικού κοινωνικού δικτύου 

μεταξύ της δύναμης των πωλήσεων και των καταναλωτών, μπορεί να είναι ιδιαίτερα υψηλή.  

 

Μάρκετινγκ μέσω Μηχανών Αναζήτησης (Search Engine Marketing) 

Το SEM, το οποίο περιλαμβάνει τόσο τη στρατηγική SEO (search engine optimization), όσο 

και τις καμπάνιες PPC, απαιτεί σημαντική γνώση της τεχνολογίας που είναι ενσωματωμένη 

σε συγκεκριμένες πλατφόρμες. Το SEO αναφέρεται στη μακροπρόθεσμη, συνεχή βελτίωση 

του περιεχομένου και του σχεδιασμού ψηφιακών στοιχείων με σκοπό την κατάταξή τους όσο 

το δυνατόν σε υψηλότερη θέση στις σελίδες αποτελεσμάτων των μηχανών αναζήτησης. 

Όταν ένας χρήστης εισάγει ένα ερώτημα σε μία μηχανή αναζήτησης, υπάρχουν δύο είδη 

αποτελεσμάτων, αυτά που προκύπτουν με βάση την αντιληπτή συνάφεια και απόδοση 

σύμφωνα με τον αλγόριθμο των μηχανών αναζήτησης και αυτά που πληρώνονται με τη 

μορφή διαφημίσεων. Συνεπώς, για να διαχειριστεί κανείς αποτελεσματικά τη στρατηγική 

SEO, θα πρέπει να κατανοήσει προσεκτικά τους αλγορίθμους αναζήτησης που 

χρησιμοποιούνται από μηχανές αναζήτησης όπως το Google, το Bing, το Baidu και άλλα.  

Ο σκοπός των μηχανών αναζήτησης είναι η εύρεση σχετικών αποτελεσμάτων βάσει 

ερωτημάτων που θέτει ο χρήστης. Ωστόσο, υπάρχει μία συνεχής τάση ατόμων, οι οποίοι 

προσπαθούν να ξεγελάσουν το σύστημα και να εμφανιστούν πρώτοι στα αποτελέσματα 

αναζήτησης, μέσω της χειραγώγησης των αδυναμιών στους αλγορίθμους αναζήτησης, χωρίς 
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να παράγουν υψηλής ποιότητας περιεχόμενο ή ανώτερη εμπειρία χρήστη. Στο σημείο αυτό 

αξίζει να αναφερθεί ότι η καλή εμπειρία χρήστη δείχνει στις μηχανές αναζήτησης ότι οι 

επισκέπτες βρίσκουν τον ιστότοπο αυτό χρήσιμο, σχετικό, εύκολο στην πλοήγηση και 

περνούν αρκετό χρόνο σε αυτόν.  

Οι βασικοί δείκτες απόδοσης της αποτελεσματικής διαχείρισης του SEO περιλαμβάνουν την 

κατάταξη αναζήτησης και έναν αριθμό συμπεριφορών των χρηστών την στιγμή της 

επίσκεψης, όπως ο χρόνος παραμονής στην σελίδα, οι έξοδοι και οι νέοι επισκέπτες. 

Επιπλέον, το SEO είναι ικανό να ανταγωνιστεί τα παραδοσιακά κανάλια μάρκετινγκ καθώς 

παρέχει έναν υψηλό αριθμό σχετικών πληροφοριών σε πιθανούς καταναλωτές, βάσει 

συγκεκριμένων ερωτημάτων αναζήτησης.  

Παρόμοια με το μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων, η εμπορευματοποίηση πληροφοριών είναι 

ένα σημαντικό στοιχείο της προσφοράς αξία του SEO. Η επικοινωνία προϊόντων και 

υπηρεσιών πλέον είναι διαθέσιμη στους ιστότοπους των επιχειρήσεων, γεγονός το οποίο 

παλαιότερα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω των δραστηριοτήτων της αλυσίδας 

αξίας. Το γεγονός αυτό τοποθετεί τον δυνητικό καταναλωτή σε μία θέση ισχύος εξαιτίας του 

διαθέσιμου ερευνητικού πεδίου σύγκρισης που διαθέτει. Οι καταναλωτές με αυτόν τον τρόπο 

έχουν την ευκαιρία να αυτό-εκπαιδευτούν και να συγκρίνουν προϊόντα, υπηρεσίες, μεθόδους 

παράδοσης και επιλογές πληρωμής, με βάση τα είδη πληροφοριών που παρέχουν οι εταιρείες 

στις μηχανές αναζήτησης. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να λάβουν στα υπόψιν τους τα 

πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής, να καθορίσουν την αγορά-στόχο τους και να 

προετοιμάσουν μία μεγάλη ποικιλία περιεχομένου, η οποία επικοινωνεί με τη συνάφεια, την 

ουσία της επωνυμίας τους και τις αξίες τους.  

Η PPC (pay per click), αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους διαδικτυακής 

διαφήμισης με τη μορφή περιεχομένου υψηλής στόχευσης. Εξαρτάται από καλά ερευνημένες 

λέξεις κλειδιά και φράσεις λέξεων κλειδιών, οι οποίες όταν πληκτρολογούνται σε μία μηχανή 

αναζήτησης προβάλλεται μία ειδικά σχεδιασμένη διαφήμιση. Μία κοινή μορφή των 

διαφημίσεων PPC που χρησιμοποιούνται σε πλατφόρμες κοινωνικών μέσων που μιμούνται 

το στυλ και την εμφάνιση του κανονικού περιεχομένου της πλατφόρμας (π.χ. διαφημίσεις 

που μοιάζουν πολύ με την κανονική τροφοδοσία ειδήσεων στο Facebook), είναι γνωστή ως 

εγγενής διαφήμιση.  

Ανεξάρτητα από τη μορφή της καμπάνιας pay per click, ο διαφημιζόμενος πληρώνει μόνο 

στην περίπτωση όπου ο χρήστης ανοίξει την διαφήμιση. Είναι σημαντικό να κατανοηθεί που 
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και πότε οι διαφημίσεις μπορεί να έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο. Συνεπώς, θα πρέπει να 

γίνει κατανοητή η επιλογή προβολής και διανομής. Οι βασικοί δείκτες απόδοσης της 

μεθόδου αυτής περιλαμβάνουν την αναλογία κλικ προς τον αριθμό εμφανίσεων, ποσοστά 

μετατροπών, και μία ποικιλία μετρικών που προσφέρουν οι διάφορες πλατφόρμες, όπως ο 

δείκτης ποιότητας της Google, ο οποίος καθορίζει εν μέρει την τοποθέτηση των διαφημίσεων 

με βάση την προηγούμενη απόδοση.  

Όπως όλες οι προαναφερθείσες μέθοδοι, έτσι και η μέθοδος PPC έχει επηρεάσει και 

αμφισβητήσει τα παραδοσιακά κανάλια μάρκετινγκ. Έτσι, όταν η μέθοδος αυτή 

χρησιμοποιηθεί σωστά είναι ικανή να παρέχει σημαντικά αποτελέσματα. Οι καμπάνιες αυτές 

παρέχουν μία άμεση διαδρομή στον καταναλωτή, καθώς με ένα μόνο κλικ σε μία διαφήμιση 

μεταφέρονται σε μία σελίδα όπου μπορεί να ολοκληρωθεί η συναλλαγή με λίγες μόνο 

κινήσεις. Οι πιο αποτελεσματικές εκστρατείες έχουν καλά σχεδιασμένες ιστοσελίδες 

προορισμού προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα πιθανά εμπόδια που μπορεί να συναντήσει 

ο καταναλωτής.  

 

Μάρκετινγκ Δικτύου Συνεργατών (Affiliate Marketing) 

Το συνεργατικό μάρκετινγκ αποτελεί μία στρατηγική διαδικτυακού μάρκετινγκ και 

ηλεκτρονικού εμπορίου, η οποία ουσιαστικά έγκειται στη μετατόπιση της ευθύνης των 

πωλήσεων σε τρίτους, ιδίως σε πελάτες, οι οποίοι ανταμείβονται εφόσον πείσουν άλλους 

πελάτες να αγοράσουν προϊόντα που προσφέρονται από έναν χορηγό (εταιρεία που 

χρησιμοποιεί τα εργαλεία ηλεκτρονικής προώθησης).  

Η ουσία του συνεργατικού μάρκετινγκ έγκειται στο να ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες 

(συνεργάτες), οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι από τον διαφημιζόμενο (χορηγό), να εκτελούν 

δραστηριότητες πωλήσεων έναντι ανταμοιβής, μέσω του δικτύου συνεργατών (Duffy, 2005).   

Το βασικό όφελος της εφαρμογής του μηχανισμού του συνεργατικού μάρκετινγκ για τον 

χορηγό, εξαρτάται από την επίδραση της διεξαγόμενης καμπάνιας και το μοντέλο πληρωμής 

της εκστρατείας (Kalyanam & McIntyre, 2002) Αντίστοιχα, ο συνεργάτης αποκτά 

οικονομικό όφελος μόνο εάν οι δραστηριότητές του ενθαρρύνουν τους πελάτες να 

εκτελέσουν μία προκαθορισμένη ενέργεια που είχε προηγουμένως καθοριστεί στη σύμβαση 

με τον χορηγό. Συνήθως, η ενέργεια ορίζεται ως πώληση προϊόντων μέσω του καναλιού του 

ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο χορηγός δεν χρειάζεται να προετοιμάσει εκ των προτέρων 

προϋπολογισμό για την καμπάνια, καθώς η αμοιβή των συνεργατών πληρώνεται μετά την 
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επίτευξη της προκαθορισμένης ενέργειας από τον πελάτη. Ο συνεργάτης λαμβάνει 

οικονομικό όφελος (συνήθως προμήθεια), ως αποζημίωση για την προσέλκυση χρηστών 

μέσω του Διαδικτύου στην προσφορά ενός χορηγού που προωθεί το προϊόν του στον 

ιστότοπο του δικτύου των συνεργατών (Chai, Potdar, & Chang, 2006). Το γράφημα που 

ακολουθεί παρουσιάζει τον μηχανισμό του μοντέλου συνεργατικού μάρκετινγκ (Εικόνα 10). 

 

Εικόνα 10. Μηχανισμός μοντέλου συνεργατικού μάρκετινγκ  

Πηγή: Chang, 2006 

1. Ο συνεργάτης πείθει τους πιθανούς πελάτες να επισκεφτούν τον ιστότοπο της 

συνδεδεμένης εταιρείας 

2. Ο πελάτης ανακατευθύνεται στον ιστότοπο του χορηγού, όπου εκτελεί μία 

προκαθορισμένη ενέργεια (δηλ. αγορά, συμπλήρωση φόρμας, εγγραφή διεύθυνσης 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.) 

3. Ο χορηγός αποζημιώνει τον πελάτη (προμήθεια), σύμφωνα με την αξία της 

παραγγελίας/ τον αριθμό τον υποτιθέμενων ενεργειών που πραγματοποίησε ο 

πελάτης.  

Το κλειδί του επιτυχούς συνεργατικού μάρκετινγκ έγκειται στην δημιουργία μιας σχέσης 

win-win μεταξύ των τριών μερών, του χορηγού, του συνεργάτη και του πελάτη. Οι 

συνεργάτες έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν μια ροή εσόδων χωρίς επενδύσεις σε 

υποδομές και τεχνογνωσία. Αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα των διαδικτυακών 

δραστηριοτήτων, ο συνεργάτης εστιάζει αποκλειστικά στη βελτιστοποίηση της υπηρεσίας 

του Διαδικτύου, από άποψη περιεχομένου, δομής, πλοήγησης, λειτουργικότητας κ.λπ. Ο 

πίνακας που ακολουθεί (Πίνακας 4), παρουσιάζει τα οφέλη που αποκομίζουν και τα τρία 

μέλη του δικτύου αυτού.  
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Πίνακας 4. Οφέλη που προκύπτουν από την συνεργασία με ένα δίκτυο συνεργατών, Πηγή: Mazurek & 

Kucia, 2011 

Οφέλη Χορηγού Οφέλη Συνεργάτη Οφέλη Πελάτη 

-Ενίσχυση της διαδικασίας των 

συναλλαγών μέσω της 

προώθησης στο διαδίκτυο 

- σύνδεση των δαπανών για 

προώθηση στο Διαδίκτυο με τις 

ηλεκτρονικές πωλήσεις 

- μείωση του χρόνου που 

αφιερώνεται στις 

δραστηριότητες προώθησης 

- συνεργατικό μάρκετινγκ 

υπεύθυνο για την προώθηση 

προϊόντων  

- ενίσχυση πολύτιμης, 

αξιόπιστης, online παρουσίας, 

ενδιαφέρουσας για τους 

πελάτες 

- συσχέτιση του πλαισίου των 

διαφημιστικών μηνυμάτων με 

την βασική αξία του 

ιστότοπου και των αναγκών 

των επισκεπτών 

- διαφάνεια συνεργασίας με 

τον χορηγό, ανάληψη 

ευθύνης για τις πωλήσεις 

- δυνατότητα απόκτησης 

συγκεκριμένων οικονομικών 

μέσων, με αντάλλαγμα να 

πείσει τους πελάτες να 

αγοράσουν 

- δυνατότητα απόκτησης 

προστιθέμενης αξίας υπό τη 

μορφή συστάσεων ή άποψης 

για τις υπηρεσίες των μελών 

του συνεργατικού δικτύου 

- άμεση επικοινωνία για 

απόκτηση πληροφοριών, οι 

οποίες μπορεί να είναι 

δύσκολο να συγκεντρωθούν 

-συλλογή πληροφοριών ενός 

προϊόντος από διαφορετικές 

πηγές εκτός από τις 

ηλεκτρονικές πλατφόρμες του 

χορηγού  

 

Σε εταιρείες με χαμηλότερο προϋπολογισμό παρέχει την ευκαιρία να αυξήσουν τα κέρδη 

τους και να αυξήσουν το brand awareness. Αυτού του είδους το μάρκετινγκ μπορεί να 

περιγραφεί ως ένα από τα διαδικτυακά εργαλεία διανομής, επομένως ένα από τα τέσσερα 

στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ.  

 

3.4 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

Συγκριτικά, για τη συσχέτιση των προαναφερθέντων εργαλείων ηλεκτρονικού μάρκετινγκ 

βάσει του σκοπού για τον οποίο χρησιμοποιούνται, δημιουργήθηκε ο πίνακας που ακολουθεί 

(Πίνακας 5). 

Υπενθυμίζοντας τον ορισμό του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ που προτείνουν οι Armstrong and 

Kotler (2012), «επιχείρηση που διεξάγεται μέσω του Διαδικτύου, η οποία έχει σχεδιαστεί για 

την προώθηση αγαθών και υπηρεσιών, την πώληση αγαθών και υπηρεσιών και την 
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ανοικοδόμηση σχέσεων με τους πελάτες», και υποθέτοντας ότι τα περισσότερα εργαλεία 

ηλεκτρονικού μάρκετινγκ πληρούν συχνά περισσότερους από έναν σκοπούς, οι οποίοι 

αναφέρονται στο ορισμό, τα εργαλεία ηλεκτρονικού εμπορίου θα μπορούσαν να 

ομαδοποιηθούν ως ακολούθως (Πίνακας 5): 

Πίνακας 5. Ομάδες εργαλείων ηλεκτρονικού μάρκετινγκ. Πηγή: Lewicki, 2019 

Εργαλείο Κυρίαρχος Σκοπός Περιγραφή Παράδειγμα 

Search Engine 

Marketing 

(SEM) 

Προώθηση αγαθών 

και υπηρεσιών 

Τα εργαλεία SEO και PPC, 

χρησιμοποιούνται κυρίως για την 

αύξηση της επισκεψιμότητας σε 

έναν συγκεκριμένο ιστότοπο και 

για την προβολή της ιστοσελίδας 

στους καταναλωτές 

SEMrush, Unamo 

Content 

Marketing 

Πώληση αγαθών και 

υπηρεσιών 

Χρήση ειδικών εργαλείων για τη 

δημιουργία και τη διαχείριση 

περιεχομένου σε συγκεκριμένο 

ιστότοπο 

Percolate, 

NewsCred 

Email 

Marketing 

Ανοικοδόμηση 

σχέσεων με τους 

καταναλωτές 

Χρήση εργαλείων για τη 

διαχείριση όλων των ειδών 

επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου με τους 

καταναλωτές 

MailChimp, 

Freshmail 

Marketing 

Automation 

Πώληση αγαθών και 

υπηρεσιών 

Χρήση ειδικά σχεδιασμένων 

εργαλείων για τη διαχείριση όλων 

των κοινωνικών μέσων 

δικτύωσης 

HubSpot, 

SalesManago 

Social Media 

Marketing 

Ανοικοδόμηση 

σχέσεων με τους 

καταναλωτές 

Χρήση εργαλείων για τη 

διαχείρηση των δραστηριοτήτων 

των κοινωνικών μέσων 

δικτύωσης 

Socedo, Brand24 

Data collection 

and research 

Πώληση αγαθών και 

υπηρεσιών 

Χρήση εργαλείων για τη συλλογή 

και ανάλυση δεδομένων από 

διαφορετικές διαδικτυακές 

δραστηριότητες και πηγές 

Google Analytics, 

WebTrends 
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Συνοψίζοντας, είναι ευκόλως αντιληπτό πως το διαδικτυακό μάρκετινγκ αποτελεί βασικό 

εργαλείο για τις επιχειρήσεις του σήμερα. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις που έχουν ως στόχο την 

ανάπτυξη, θα πρέπει να ενσωματώσουν αναμφίβολα στην στρατηγική τους το ψηφιακό 

μάρκετινγκ επιλέγοντας τα κατάλληλα εργαλεία αυτού προκειμένου να επιτύχουν τη 

βέλτιστη απόδοση. Επιπροσθέτως, η παρούσα στρατηγική είναι ικανή να βοηθήσει 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκτός των εγχώριων αγορών. Συνεπώς, στο κεφάλαιο 

που ακολουθεί γίνεται προσπάθεια εντοπισμού και ανάλυσης του τρόπου με τον οποίο το 

ψηφιακό μάρκετινγκ μπορεί να συμβάλει στο εξαγωγικό εμπόριο μιας επιχείρησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο  

ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

 

4.1 ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

Ως διεθνές μάρκετινγκ νοείται το μάρκετινγκ των αγαθών, υπηρεσιών και πληροφοριών το 

οποίο ξεπερνά τα πολιτικά όρια. Έτσι, περιλαμβάνει τα ίδια στοιχεία με το εγχώριο 

μάρκετινγκ, όπως ο σχεδιασμός, η προώθηση, η διανομή και η τιμολόγηση των αγαθών, των 

πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται σε ενδιάμεσους και τελικούς καταναλωτές.  

Το διεθνές μάρκετινγκ ωστόσο, είναι συνήθως πιο περίπλοκο από το εγχώριο, λόγω της 

ανάγκης προσαρμογής των βασικών διαφορών μεταξύ του εσωτερικού περιβάλλοντος της 

χώρας προέλευσης και του περιβάλλοντος προορισμού. Στις διαφορές αυτές 

συγκαταλέγονται οι διαφορές στον πολιτισμό, τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των 

καταναλωτών, τα οικονομικά επίπεδα, τις διαθέσιμες δομές της αγοράς, τους τρόπους 

άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, των νόμων και των κανονισμών, καθώς και 

λοιπών παραγόντων. Οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω παράγοντες, δύναται να καταστήσει 

την εγχώρια προσέγγιση μιας εταιρείας στον τομέα του μάρκετινγκ αναποτελεσματική, 

αντιπαραγωγική ή παραβίαση της τοπικής νομοθεσίας.  

Η αποτελεσματική χρήση του μάρκετινγκ τόσο σε εσωτερικά, όσο και εξωτερικά 

περιβάλλοντα απαιτεί το τμήμα μάρκετινγκ να αποκτήσει σαφή κατανόηση της εκάστοτε 

αγοράς-στόχου, των διαφορών που διαπιστώνονται, και των τρόπων εξάλειψης των 

διαφορών αυτών. Σήμερα, η ταχύτατη διάδοση των πληροφοριών και ο διαθέσιμος όγκος 

αυτών, δίνουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες για σχεδόν κάθε αγορά του 

κόσμου. Συνεπώς, ο χρόνος και η προσπάθεια που απαιτείται για την απόκτηση των 

πληροφοριών αυτών, αναμένεται να είναι πολύ λιγότερος συγκριτικά με το κόστος 

πραγματοποίησης λαθών. Για το λόγο αυτό, ευθύνη του υπεύθυνου μάρκετινγκ αποτελεί η 

ανάπτυξη αποτελεσματικής και αποδοτικής προσέγγισης του μάρκετινγκ σε κάθε χώρα, 

μέσω της γνώσης των απαιτήσεων προκειμένου να παρέχεται επαρκής υποστήριξη. Οι 

επιχειρηματικές δραστηριότητες που πρέπει να πραγματοποιούνται και να προσαρμόζονται 

ώστε να καλύπτουν διαφορές στη διεθνή αγορά, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στάδια: 

• Ανάλυση αγοράς-στόχου και πιθανής αγοράς-στόχου,  

• Προγραμματισμό και ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν υψηλή ζήτηση 

για τους καταναλωτές,  
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• Διανομή προϊόντων μέσω καναλιών που παρέχουν ευκολότερη εξυπηρέτηση σε 

σχέση με τις απαιτήσεις των αγοραστών,  

• Προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης και της 

προσωπικής πώλησης, προκειμένου οι καταναλωτές να ενημερωθούν και να 

εκπαιδευτούν σχετικά με τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες, ή να πειστούν 

για να δοκιμάσουν νέους, βελτιωμένους ή διαφορετικούς τρόπους ικανοποίησης των 

επιθυμιών και των αναγκών τους, 

• Καθορισμό τιμών που αντανακλούν τόσο την αξία των προϊόντων και υπηρεσιών 

προς τους καταναλωτές, καθώς και το ικανοποιητικό αναμενόμενο κέρδος ή την 

απόδοση της επένδυσης,  

• Τεχνική και μη υποστήριξη που παρέχεται στους πελάτες, τόσο πριν όσο και μετά την 

πραγματοποίηση της πώλησης, για να διασφαλιστεί η ικανοποίησή τους, και συνεπώς 

να ανοίξει ο δρόμος για πιθανές μελλοντικές πωλήσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες 

για την επιβίωση, την ανάπτυξη και τη διαιώνιση της εταιρείας,  

• Την οργανωτική δομή, τη διαχείριση και την αμοιβή των ξένων υπαλλήλων. 

 

4.2 ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ  

Όταν μία εταιρεία εξελίσσεται σε παγκόσμια, συνήθως διαθέτει μικρή εξαγωγική βάση 

εκκίνησης, ενώ αρκετές δεν ξεπερνούν ποτέ το στάδιο της εξαγωγής. Συνεπώς, το παγκόσμιο 

μάρκετινγκ μπορεί να αφομοιωθεί παντού. Αξιοσημείωτο σε αυτό το στάδιο αποτελεί το 

γεγονός ότι οι λέξεις «διεθνής», «πολυεθνική» ή «παγκόσμια» αποτελούν πλέον 

ξεπερασμένη περιγραφή για μία εταιρεία. Στην πραγματικότητα, το «παγκόσμιο» έχει 

αντικαταστήσει τους προαναφερθέντες όρους σε όλες τις πτυχές χρήσης τους. «Ξένο» 

μάρκετινγκ, σημαίνει μάρκετινγκ σε ένα περιβάλλον διαφορετικό από αυτό της εγχώριας 

βάσης, με βασική του μορφή την εξαγωγή, ενώ με τη πάροδο του χρόνου μπορεί να εξελιχθεί 

σε μία λειτουργική αγορά και όχι απλά σε μία ξένη.  

Στην πράξη, οι εταιρείες εξελίσσονται και ο Πίνακας 6 αναφέρει μία τυπολογία όρων που 

περιγράφει τα χαρακτηριστικά των εταιρειών σε διαφορετικά στάδια της διαδικασίας 

εξελίξεως από εγχώρια σε παγκόσμια επιχείρηση.  

Τα τέσσερα στάδια που δύναται να μεταβεί μία εταιρεία κατά την πορεία της προς 

παγκόσμια έχουν ως εξής: 
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1ο Στάδιο: επίκεντρο η εγχώρια αγορά, με όλη τη δραστηριότητα της επιχείρησης να 

συγκεντρώνεται σε αυτή. Ενώ αρκετοί οργανισμοί μπορούν να επιβιώσουν στην 

κατάσταση αυτή, οι εγχώριοι πιθανότατα είναι καταδικασμένοι σε μακροχρόνια 

αποτυχία. 

2ο Στάδιο: εστίαση στην εταιρεία, αλλά με παράλληλες εξαγωγές (εθνοκεντρική). 

Πιθανότατα η εταιρεία αυτή πιστεύει μόνο στις εγχώριες αξίες, αλλά δημιουργεί ένα 

τμήμα εξαγωγών. Συνήθως ικανό για να φτάσει στο τέταρτο στάδιο. 

3ο Στάδιο: οι επιχειρήσεις του δεύτερου σταδίου, οι οποίοι συνειδητοποιούν ότι 

πρέπει να προσαρμόσουν το μίγμα μάρκετινγκ στις ανάγκες του διεθνούς. Η 

επιχείρηση μετατρέπεται σε πολυεθνική (πολυκεντρική) και η προσαρμογή στην 

γραμμή αυτή κρίνεται πρωταρχικής σημασίας. 

4ο Στάδιο: οι παγκόσμιοι οργανισμοί, οι οποίοι δημιουργούν προστιθέμενη αξία 

επεκτείνοντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίας τους, εστιάζοντας στην εξυπηρέτηση 

αναδυόμενων παγκόσμιων αγορών (γεωκεντρική). Αυτό συνεπάγεται στην 

αναγνώριση ότι οι αγορές σε όλο τον κόσμο αποτελούνται από ομοιότητες και 

διαφορές και ότι είναι δυνατόν να αναπτυχθεί μία παγκόσμια στρατηγική βασισμένη 

σε ομοιότητες για την απόκτηση οικονομιών κλίμακας, αλλά επίσης αναγνωρίζει και 

ανταποκρίνεται σε οικονομικά αποδοτικές διαφορές. Οι στρατηγικές της 

αποτελούνται από έναν συνδυασμό επέκτασης, προσαρμογής και δημιουργίας. Η 

συμπεριφορά της αγοράς είναι απρόβλεπτη, και απαιτείται εγρήγορση πάντα σε νέες 

ευκαιρίες.  

Για την ανωτέρω διαδικασία εξέλιξης δεν υπάρχει κάποιο χρονικό όριο, ενώ για ορισμένες 

επιχειρήσεις η διαδικασία μετάβασης μπορεί να είναι εξαιρετικά γρήγορη. 

Πίνακας 6. Στάδια μετάβασης επιχείρησης από εγχώρια σε παγκόσμια. 

Διαχείριση Στάδιο 1ο  

Εγχώρια 

Αγορά 

Στάδιο 2ο  

Διεθνής Αγορά 

Στάδιο 3ο  

Πολυεθνική 

Στάδιο 4ο  

Παγκόσμια 

Αγορά 

Επίκεντρο Εγχώριο Εθνοκεντρικό Πολυκεντρικό Γεωκεντρικό 

Στρατηγική 

Πωλήσεων 

Εγχώρια Επέκταση Προσαρμογή Επέκταση 

Δομή Εγχώρια Διεθνής Παγκόσμια Αγορά Μικτή 

Στυλ Διοίκησης Εγχώριο Συγκεντρωτική από Αποκεντρωμένη Ολοκληρωμένο 
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πάνω προς τα κάτω από κάτω προς τα 

πάνω 

Επενδυτική 

Πολιτική 

Εγχώρια Εγχώρια 

χρησιμοποιούμενη 

παγκοσμίως 

Κύρια σε κάθε 

χώρα 

Διαστραυρούμενη 

Επιχορήγηση 

Αξιολόγηση 

Απόδοσης 

Εγχώριο 

μερίδιο 

αγοράς 

Κατά του εγχώριου 

μεριδίου αγοράς 

Μερίδιο αγοράς 

σχετικό με την 

χώρα υποδοχής 

Παγκόσμιο 

 

4.3 ΤΟ ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ  

Το επιχειρηματικό περιβάλλον αντιμετώπισε αρκετές αλλαγές από το 1953, όπου ο Neil 

Borden εισήγαγε για πρώτη φορά τον όρο «μίγμα μάρκετινγκ» σε μία ομιλία του στην 

Αμερικάνικη Ένωση Μάρκετινγκ (American Marketing Association), και από τότε που ο 

Jerome McCarthy (1964), καθόρισε το μίγμα μάρκετινγκ ως τον συνδυασμό όλων των 

παραγόντων που μπορούν να αξιοποιηθούν από τους υπεύθυνους μάρκετινγκ με τέτοιο 

τρόπο, ώστε να επιτυγχάνονται τόσο οι οργανωτικοί, όσο και οι καταναλωτικοί στόχοι.  

Στην έκδοση του McCarthy, το μίγμα μάρκετινγκ αποτελείται από τα γνωστά μέχρι και 

σήμερα 4Ps τα οποία αποτελούν: το προϊόν (product), την τιμή (price), τη διανομή (place) 

και τη προώθηση (promotion). Κάθε ένα από τα 4P συνοψίζει ουσιαστικά τις δώδεκα 

διαχειριστικές πολιτικές που περιγράφονται στο μοντέλο του Borden (1964) (Πίνακας 7).  

 

Πίνακας 7. Συσχέτιση 4P McCarthy και 12 πολιτικών του Borden. 

Product 

Product Planning 

Branding 

Packaging 

Servicing 

Place 

Channels of Distribution 

Display 

Physical Handling 

Fact Finding and Analysis 

Price 

Pricing 

Promotion 

Personal Selling 

Advertising 

Promotions 

 

Όπως σημειώνεται από τους Kayanam and McIntyre (2002), το μίγμα μάρκετινγκ είναι μια 

συλλογή χιλιάδων μικρο-στοιχείων συγκεντρωμένα μαζί για να υλοποιήσουν τη 
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διαχειριστική δραστηριότητα. Η χρήση ή ο αποκλεισμός του παραδοσιακού μίγματος 

μάρκετινγκ στο ψηφιακό πλαίσιο, έχει να κάνει με το εάν είναι δυνατόν και χρήσιμο να 

επεκταθεί ο αριθμός των στοιχείων που περιλαμβάνει ή να εγκαταλειφθεί προκειμένου να 

δημιουργηθεί εξαρχής.  

 

 

 

Εικόνα 11. Σχεδιαγραμματική απεικόνιση εξαγωγικού μίγματος μάρκετινγκ 

Δεδομένου ότι ένα μίγμα μάρκετινγκ αποτελείται από ένα σύνολο αλληλεπιδράσεων και 

αλληλένδετων δραστηριοτήτων, μπορεί να θεωρηθεί ως ένα σύστημα. Οι δραστηριότητες 

μάρκετινγκ αποτελούν τις ελεγχόμενες από την εταιρεία μεταβλητές και η αφθονία των 

γεωγραφικών, οικονομικών, κοινωνιολογικών, πολιτικών και πολιτιστικών περιστάσεων 

(τόσο εσωτερικά, όσο και εξωτερικά), καθώς και ορισμένα χαρακτηριστικά της εταιρείας 

αποτελούν τις ανεξέλεγκτες από την εταιρεία μεταβλητές. Η κατάσταση των ανεξέλεγκτων 

μεταβλητών επηρεάζει τη σύνθεση του μίγματος μάρκετινγκ και τις λειτουργικές σχέσεις 

μεταξύ αυτού και των διαφόρων στοιχείων. Σε συνέχεια της παρούσης ενότητας πρόκειται να 

αναλυθούν τα βασικά στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ σχετικά με τη διεθνή 

δραστηριότητα. 
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4.3.1 Διεθνής Στρατηγική Προϊόντος  

Ένα προϊόν είναι οτιδήποτε προσφέρεται σε μία αγορά για απόκτηση, χρήση ή κατανάλωση 

και μπορεί να ικανοποιήσει μία επιθυμία ή ανάγκη. Σε γενικές γραμμές, τα προϊόντα 

περιλαμβάνουν φυσικά αντικείμενα, υπηρεσίες, άτομα, χώρους, οργανισμούς, ιδέες ή 

μίγματα των προαναφερθέντων οντοτήτων, τα οποία προσφέρουν μοναδικά άυλα και απτά 

χαρακτηριστικά στους πελάτες (Kotler, 1996). Συνεπώς, είναι απαραίτητο για μία εταιρεία 

να προσφέρει ένα προϊόν το οποίο να διαθέτει περισσότερα πλεονεκτήματα για τους πελάτες, 

προκειμένου να δημιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να τους διατηρήσει 

αφοσιωμένους.  

Η πολιτική προϊόντος του διεθνούς εξαγωγικού μάρκετινγκ έχει δύο αλληλένδετες 

διαστάσεις: (1) τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των προϊόντων, και (2) τη στρατηγική του 

προϊόντος, ενώ αναφέρονται τόσο στο ίδιο προϊόν, όσο και στο συνολικό μίγμα προϊόντων. 

Το μίγμα προϊόντων αναφέρεται στο σύνολο των προϊόντων που προσφέρει μία επιχείρηση 

στους πελάτες. Η συλλογή των προϊόντων μπορεί να αποτελείται από μία ή περισσότερες 

σειρές προϊόντων καθώς και μεμονωμένα προϊόντα που δεν αποτελούν μέρος μιας σειράς. Οι 

σειρές προϊόντων από την άλλη, είναι ομάδες προϊόντων που είναι παρόμοια ή έχουν κάτι 

κοινό (χρησιμοποιούνται μαζί), πωλούνται στον ίδιο πελάτη, διαχειρίζονται τα ίδια κανάλια 

διανομής, ή αποτελούν διαφορετικές εκδόσεις του ίδιου προϊόντος.  

Στην περίπτωση του διεθνούς εξαγωγικού μάρκετινγκ, η πολιτική προϊόντων περιλαμβάνει 

δύο στρατηγικές: 

1. Τυποποίηση Προϊόντος, όπου η επιχείρηση εισάγει το προϊόν στη ξένη αγορά χωρίς 

καμία αλλαγή. Μία τέτοια ενέργεια έχει νόημα όταν το προϊόν λόγω της φύσης του, 

έχει παρόμοια χρήση για τους καταναλωτές ανεξάρτητα από την αγορά στην οποία 

απευθύνεται. Η στρατηγική αυτή είναι ασφαλής και όχι πολύ ακριβή. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα επιχείρησης που χρησιμοποιεί τη στρατηγική αυτή είναι 

το ΙΚΕΑ.  

2. Προσαρμογή Προϊόντος, όταν η επιχείρηση προσαρμόζει το προϊόν και τις ιδιότητές 

του στις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά στόχο. Οι αλλαγές της στρατηγικής 

αυτής αφορούν στη συσκευασία, στο μέγεθος, στα σύμβολα (ανάλογα με τον 

πολιτισμό της εκάστοτε χώρας) και στο χρώμα (Keegan & Green, 1999), ενώ απαιτεί 

μεγάλη εμπειρία και γνώση της αγοράς στόχου.  

Πρόκληση λοιπόν του διεθνούς μάρκετινγκ αποτελεί η απόφαση για τη στρατηγική 

προϊόντος που πρόκειται να ακολουθήσει η επιχείρηση. Μία ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 
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του ζητήματος αυτού δίνεται από τους Birnik και Bowman (2007). Από την μία πλευρά μία 

επιχείρηση τυποποιεί προσφέροντας μία μόνο εκδοχή ενός προϊόντος και αυτό μπορεί 

ουσιαστικά να είναι το ίδιο προϊόν με αυτό που διατίθεται στην εγχώρια αγορά. Η 

προσέγγιση αυτή είναι η ουσία αυτού που ονομάζεται παγκόσμια στρατηγική προϊόντος. 

Έτσι, ένα παγκόσμιο προϊόν έχει σχεδιαστεί για να πληροί ένα από τα ακόλουθα δύο 

πρότυπα: (1) τις προτιμήσεις των καταναλωτών της εγχώριας αγοράς, ή (2) τον χαμηλότερο 

κοινό παρανομαστή των εξαγωγικών αγορών.  

Από την άλλη πλευρά, η προσαρμογή μπορεί να εφαρμοστεί σε επίπεδο εξατομίκευσης του 

προϊόντος προκειμένου να ανταποκριθεί στις μοναδικές ανάγκες μεμονωμένων αγοραστών ή 

ομάδων αγοραστών σε ξένες αγορές. Παράδειγμα τέτοιας εταιρείας, αποτελεί η Triumph 

International, η οποία παράγει εσώρουχα προσαρμοσμένα σε Ιαπωνικές γυναίκες, οι οποίες 

έχουν μικρότερες διαστάσεις από τις Ευρωπαϊκές.  

Η επιλογή της ανωτέρω στρατηγικής βασίζεται στους επιχειρηματικούς στόχους της 

εκάστοτε επιχείρησης, καθώς και στις πολιτιστικές διαφορές (Hollensen, 2001). Συνήθως, 

δεν αφορά την επιλογή μίας εκ των δύο στρατηγικών, αντίθετα, υπάρχουν λόγοι επιλογής  

ώστε οι εταιρείες να μπορούν να τοποθετηθούν σε συνεχή βάση (Vrontis et al., 2009). Στο 

σχήμα 11 συνοψίζονται οι προαναφερθέντες λόγοι, οι οποίοι δύναται να επηρεάσουν τη 

στρατηγική της επιχείρησης. Από αυτούς, οι διαφορές σε φυσικές συνθήκες, νομικούς και 

πολιτικούς λόγους αποτελούν την κύρια αιτία προσανατολισμού μιας επιχείρησης ως προς τη 

στρατηγική προσαρμογής. Αντίθετα, ο ευκολότερος προγραμματισμός και έλεγχος, καθώς 

και η μείωση του κόστους αποθεμάτων αποτελούν τους κυριότερους λόγους τυποποίησης.  
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Εικόνα 12. Κυριότεροι λόγοι επιλογής διεθνούς στρατηγικής προϊόντος.  

Πηγή: Vrontis et al., 2009, p. 492. 

Από τις ανωτέρω στρατηγικές, η τυποποίηση χρησιμοποιείται κυρίως για ορισμένα γεωργικά 

προϊόντα, πρώτες ύλες και μεταποιημένα προϊόντα που πωλούνται στη βιομηχανία. Ομοίως, 

η εξατομίκευση προϊόντων ή υπηρεσιών είναι συχνότερη στον κατασκευαστικό τομέα, σε 

εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, καθώς και σε ορισμένες υπηρεσίες. Ωστόσο, παρόλο που μία 

πολιτική μπορεί κατά κύριο λόγο να ακολουθεί μία εκ των δύο επιλογών, η εξαγωγή του 

προϊόντος αποτελεί συνήθως συμβιβασμό μεταξύ των δύο. Παράλληλα, μεμονωμένες 

εταιρείες δύναται να χρησιμοποιήσουν και τις δύο στρατηγικές, ενώ η φαινομενική αυτή 

αντίφαση εξηγείται ως εξής: 

1. Μία πολιτική τμηματοποίησης της αγοράς μπορεί να ακολουθηθεί για την 

εξυπηρέτηση παρόμοιων τμημάτων σε διαφορετικά έθνη, και ταυτόχρονα αρκετά 

μεγάλα σε αριθμό ώστε να επιτρέπουν την ταυτόχρονη πολιτική τυποποίησης μεταξύ 

των τμημάτων της αγοράς, και 

2. Κατασκευαστές από πολλές χώρες έχουν ολοένα και περισσότερο την ικανότητα να 

χειρίζονται εξατομικευμένα προϊόντα, τα οποία ανταποκρίνονται στις ολοένα και πιο 

εξατομικευμένες απαιτήσεις των αγορών καθώς γίνονται πιο εύπορες.  
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Ως τοποθέτηση (positioning), νοείται η μοναδική θέση της εικόνας ενός προϊόντος που 

κατέχει στο μυαλό του ο καταναλωτή, και είναι αυτή η οποία το διαφοροποιεί από τα 

ανταγωνιστικά του.  

 

4.3.2 Διεθνής Στρατηγική Τιμολόγησης  

Η διαχείριση των τιμών και των πολιτικών τιμολόγησης στο εξαγωγικό μάρκετινγκ είναι πιο 

περίπλοκη σε σχέση με το εγχώριο. Λόγω της αυξανόμενης πολυπλοκότητας των αγορών, οι 

αποφάσεις που σχετίζονται με τις τιμές, γίνονται πιο κρίσιμες από ποτέ, καθώς λόγω του 

κατακερματισμού των αγορών, οι επιχειρήσεις διευρύνουν τις σειρές των προϊόντων τους 

προκειμένου να στοχεύσουν σε διαφορετικούς τύπους πελατών. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

κανένα άλλο εργαλείο μάρκετινγκ δεν έχει τόσο ισχυρή και άμεση επίδραση στις πωλήσεις 

και τα κέρδη μιας εταιρείας, όσο η τιμολόγηση των προϊόντων της. Οι συνέπειες των 

μεταβολών των τιμών είναι πιο άμεσες από κάθε άλλο στοιχείο του μίγματος μάρκετινγκ, 

καθώς οδηγούν σε επακόλουθες αντιδράσεις πελατών, και τις περισσότερες φορές και 

ανταγωνιστών. Δεδομένης της ισχύος τους, τα ζητήματα τιμολόγησης έχουν προσελκύσει σε 

μικρότερο βαθμό το ερευνητικό ενδιαφέρον σε σύγκριση με τα υπόλοιπα μέρη του μίγματος 

μάρκετινγκ. Το γεγονός αυτό ισχύει σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό στα πλαίσια του διεθνούς 

μάρκετινγκ, καθώς οι επιπρόσθετοι παράγοντες επηρεασμού της τιμής αυξάνουν την 

πολυπλοκότητα καθορισμού της (Kinnear, 1999).  

Η τιμολογιακή δραστηριότητα των εξαγωγών επηρεάζεται από τους ακόλουθους βασικούς 

παράγοντες: 

• Το κόστος,  

• Τις συνθήκες της αγοράς και τη συμπεριφορά των πελατών,  

• Τις ανταγωνιστικές συνθήκες,  

• Τα νομικά και πολιτικά ζητήματα, και  

• Τις γενικές πολιτικές της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών για 

χρηματοοικονομικά θέματα, παραγωγή, οργανωτική δομή, δραστηριότητες 

μάρκετινγκ, ανάπτυξη προϊόντων, κανάλια μάρκετινγκ, προώθηση πωλήσεων, 

διαφήμιση και πώληση.  

Σε γενικές γραμμές, οι αποφάσεις τιμών αντιμετωπίζονται με δύο στρατηγικές: την 

τιμολόγηση ως ενεργό μέσο επίτευξης στόχων, ή την τιμολόγηση ως στατικό στοιχείο μιας 

επιχειρηματικής απόφασης. Σε περίπτωση που οι τιμές αντιμετωπίζονται ως ενεργό μέσο, η 

εταιρεία είναι αυτή που καθορίζει τις τιμές (αντί να ακολουθεί τις τιμές της αγοράς) για την 
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επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, στοχευμένες αποδόσεις κερδών, στοχευμένο όγκο 

πωλήσεων κ.λπ. Αντίθετα, η εταιρεία που ακολουθεί τη δεύτερη προσέγγιση, πιθανότατα 

εξάγει μόνο πλεονάζον απόθεμα, δίνει χαμηλή προτεραιότητα στις εξαγωγές και θεωρεί τις 

εξαγωγικές πωλήσεις ως παθητική συνεισφορά στον όγκο των πωλήσεων.  

Όσο περισσότερο ελέγχει μία εταιρεία την τελική τιμή πώλησης ενός προϊόντος, τόσο σε 

καλύτερη θέση είναι να επιτύχει τους στόχους μάρκετινγκ που έχει θέσει. Ωστόσο, ο έλεγχος 

των τελικών τιμών δεν είναι πάντα δυνατός. Όσο ευρύτερη είναι η σειρά προϊόντων, και 

μεγαλύτερος ο αριθμός τον εμπλεκόμενων χωρών, τόσο πολυπλοκότερη είναι η διαδικασία 

ελέγχου των τιμών του τελικού χρήστη.  

Ανεξάρτητα από τον προσανατολισμό της εταιρείας, είτε ελέγχει τις τελικές τιμές, είτε τις 

καθαρές, η πολιτική της σχετίζεται με την καθαρή τιμή που λαμβάνει. Συνεπώς, οι 

εκτιμήσεις κόστους και αγοράς είναι σημαντικές, καθώς δεν μπορεί να πουλήσει αγαθά σε 

τιμή χαμηλότερη από το κόστος παραγωγής τους, ούτε σε τιμές μη αποδεκτές για την αγορά. 

Οι επιχειρήσεις που δεν είναι εξοικειωμένες με το διεθνές μάρκετινγκ και οι εταιρείες που 

παράγουν βιομηχανικά προϊόντα προσανατολίζουν την τιμολόγησή τους μόνο με βάση το 

κόστος. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την τιμολόγηση ως μέρος του 

στρατηγικού μίγματος, γνωρίζουν εναλλακτικές στρατηγικές λύσεις όπως την 

τμηματοποίηση της αγοράς από χώρα σε χώρα ή αγορά σε αγορά, τις ανταγωνιστικές τιμές, 

σταθεροποίηση, και άλλους παράγοντες προσανατολισμένους στην αγορά.  

Οι επιχειρήσεις που προσανατολίζουν τη τιμή τους σκεπτόμενες το κόστος πρέπει να 

καθορίσουν εάν θα χρησιμοποιήσουν το μεταβλητό κόστος ή το πλήρες κόστος στην 

τιμολόγηση των αγαθών τους. Στην τιμολόγηση μεταβλητού κόστους, η εταιρεία ασχολείται 

μόνο με το οριακό κόστος ή το οριακό κόστος παραγωγής αγαθών προς πώληση στο 

εξωτερικό. Αυτές οι εταιρείες θεωρούν τις διεθνείς πωλήσεις ως πωλήσεις μπόνους και 

υποθέτουν ότι οποιαδήποτε απόδοση του μεταβλητού κόστους, συμβάλλει στο καθαρό τους 

κέρδος. Οι εταιρείες αυτές ενδέχεται να είναι σε θέση να τιμολογούν πιο ανταγωνιστικά τα 

προϊόντα τους στις διεθνείς αγορές, αλλά επειδή πωλούν προϊόντα στο εξωτερικό σε 

χαμηλότερες καθαρές τιμές από ότι τα πωλούν στην εγχώρια αγορά, ενδέχεται να υπόκεινται 

σε απρόσκοπτες χρεώσεις. Ωστόσο, η τιμολόγηση μεταβλητού κόστους (ή οριακού κόστους), 

είναι μια πρακτική προσέγγιση για την τιμολόγηση όταν μία εταιρεία έχει υψηλό σταθερό 

κόστος και αχρησιμοποίητη παραγωγική ικανότητα. Οποιαδήποτε συνεισφορά στο σταθερό 

κόστος μετά την κάλυψη του μεταβλητού, αποτελεί κέρδος για την επιχείρησης.  
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Αντίθετα, οι εταιρείες που ακολουθούν τη φιλοσοφία της πλήρους τιμολόγησης, επιμένουν 

ότι κάθε μονάδα προϊόντος είναι ίδια με οποιαδήποτε άλλη μονάδα ως προς το κόστος και 

ότι κάθε μονάδα πρέπει να φέρει το πλήρες μερίδιό της στο συνολικό σταθερό και μεταβλητό 

κόστος. Αυτή η προσέγγιση είναι κατάλληλη, όταν μία εταιρεία έχει υψηλότερο μεταβλητό 

κόστος σε σχέση με το πάγιο κόστος της. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι τιμές διαμορφώνονται 

προσθέτοντας στο συνολικό κόστος, ένα περιθώριο κέρδους.  

 

4.3.3 Διεθνής Στρατηγική Διανομής 

Στη διεθνή αγορά, οι δραστηριότητες διανομής σχετίζονται με τη προσφορά προϊόντων στην 

αγορά σε κατάλληλη μορφή, τόπο και χρόνο. Κύριος στόχος της πολιτικής της διανομής 

είναι η υπέρβαση χωρικών, προσωρινών και ιδιοκτησιακών εμποδίων που επηρεάζουν τη 

διαδικασία της διανομής.  

Τα τελευταία χρόνια, η οργάνωση διεθνών μεθόδων διανομής επεκτάθηκε με νέες μεθόδους, 

οι οποίες σχετίζονται κυρίως με την εγκατάλειψη της διανομής για τη μαζική αγορά και τη 

μετάβαση στην εξατομίκευση του διεθνούς συστήματος διανομής με τρία βασικά προφίλ 

οργάνωσης καναλιών διανομής (Jović, 2007): 

• Παραδοσιακές Πρακτικές-Δίκτυο Διανομέων, Πράκτορες, Μεσίτες, Δίκτυο Λιανικής 

κ.λπ.,  

• Έντυπα συνεργασίας – franchising, άδειες, στρατηγική ανάλυση λιανικών πωλήσεων 

κ.λπ., και  

• Διαδραστικές ή εξατομικευμένες μορφές πωλήσεων μέσω διαδικτύου, άμεσο 

μάρκετινγκ, κ.λπ. 

Η επιλογή του βέλτιστου καναλιού διανομής για τις διεθνείς αγορές είναι ένα από τα πιο 

δύσκολα και υπεύθυνα καθήκοντα που καλείται να αντιμετωπίσει ένας εξαγωγέας, καθώς οι 

λανθασμένες αποφάσεις στον τομέα της διεθνούς διανομής μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο 

ολόκληρη την εξαγωγική δραστηριότητα μιας εταιρείας. Στις σύνθετες συνθήκες ενός ταχέως 

μεταβαλλόμενου διεθνούς περιβάλλοντος, είναι παράλογο να περιμένει κανείς μία εταιρεία 

να σχεδιάσει και να εφαρμόσει διαφορετικές στρατηγικές διανομής για κάθε διεθνή αγορά, 

παρόλα αυτά η επιχείρηση θα πρέπει να λάβει υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε μεμονωμένης 

αγοράς και του περιβάλλοντός της (Previšić & Ozretić Došen, 2000). Ειδικότερα, 

απαιτούνται αρκετά χρόνια για να δημιουργηθεί ένα κατάλληλο σύστημα καναλιών 

διανομής, το οποίο δεν είναι εύκολο να αλλάξει (Rakita, 2005). Έτσι, όταν αποφασίζει για τα 

κανάλια διανομής, μια εταιρεία πρέπει να εξετάσει το βαθμό στον οποίο θέλει να ασχοληθεί 
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με τη διεθνή αγορά, δηλαδή τον βαθμό κάλυψης της αγοράς. Ενόψει αυτού, μία εταιρεία 

μπορεί να επιλέξει (Lancaster & Massingham, 1997):  

• Εντατική διανομή, τα προϊόντα διατίθενται στο εμπόριο μέσω μεγάλου αριθμού 

διεθνών πρακτόρων μάρκετινγκ και καταστημάτων,  

• Επιλεκτική διανομή, τα προϊόντα διατίθενται στην αγορά σε γεωγραφικά 

καθορισμένα μέρη και σε καταστήματα λιανική όπου αναμένεται το υψηλότερο 

κέρδος,  

• Αποκλειστική διανομή, τα προϊόντα διατίθενται στο εμπόριο μέσω μιας μορφής 

διαύλου διανομής για κάθε επιλεγμένη αγορά στόχου. 

Μεταξύ των παραγωγών και των καταναλωτών στο εξαγωγικό μάρκετινγκ, υπάρχουν 

αρκετοί ενδιάμεσοι. Η απόσταση επηρεάζει τη μεγαλύτερη πολυπλοκότητα της διανομής και 

της εφοδιαστικής αλυσίδας, οι πολιτιστικές διαφορές επηρεάζουν την αναντιστοιχία των 

κινήτρων και τους στόχους των ξένων εταίρων και η απόσταση της αγοράς επηρεάζει τη 

δύσκολη επικοινωνία μεταξύ ξένων εταίρων. Αυτοί είναι οι παράγοντες που καθιστούν 

δύσκολη τη διαχείριση σχέσεων με ξένους διαμεσολαβητές. Ως εκ τούτου, οι πληροφορίες 

σχετικά με τους διαμεσολαβητές διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην ελαχιστοποίηση του 

κινδύνου στη διεθνή αγορά (Nijssen et al., 1999).  

Η εξατομίκευση του διεθνούς συστήματος διανομής συνεπάγεται μία πιο άμεση προσέγγιση 

των καταναλωτών, με την έρευνα μάρκετινγκ να αποτελεί απαραίτητη βάση πληροφοριών 

σχετικά με τις ανάγκες των παρατηρηθέντων καταναλωτών (Salai & Božidarević, 1997). Με 

τη συλλογή πληροφοριών για τους ήδη υπάρχοντες αλλά και τους πιθανούς καταναλωτές και 

των αναγκών τους, η έρευνα μάρκετινγκ επιτρέπει την επιλογή των κατάλληλων προφίλ για 

την οργάνωση των διεθνών καναλιών διανομής (Grubor, 2005).  

Οι διαμεσολαβητές παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση μιας βάσης δεδομένων 

καταναλωτών. Συνήθως, έρχονται σε επαφή με τους τελικούς καταναλωτές και παρέχουν 

πληροφορίες σχετικές με αυτούς. Με βάση τα δεδομένα αυτά, γίνεται η διαφοροποίηση των 

καταναλωτών σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ανάγκες τους, βάσει των οποίων η εταιρεία 

δημιουργεί προσφορές προϊόντων και υπηρεσιών (Mitić, 2014). Ο ρόλος των 

διαμεσολαβητών στην ανάλυση των διαφορών αυτών κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός και 

βοηθά στη διατήρηση μακροχρόνιων καναλιών διανομής, γεγονός το οποίο αποτελεί 

σημαντικό εμπόδιο στην ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας πελατών στις αναπτυσσόμενες χώρες 

(Kotler & Keler, 2006).  
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Ωστόσο, συχνά η περίπλοκη νομική φύση και η δομή των διεθνών συμφωνιών διανομής, 

προκαλούν συχνά προβλήματα και ασάφειες κατά την εφαρμογή της σε διεθνείς 

επιχειρηματικές συναλλαγές, που οδηγούν σε διαφορές, καθώς και σε οικονομικές απώλειες 

(Perović, 2010). Προκειμένου να αποφευχθούν και να ξεπεραστούν τυχόν προβλήματα, είναι 

απαραίτητο να οικοδομηθεί μία ποιοτική σχέση βασισμένη στην εμπιστοσύνη, τη δέσμευση 

και την ικανοποίηση μεταξύ των εξαγωγέων και των διαμεσολαβητών (Katsikeas et al., 

2008). Έτσι, όταν υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των επιχειρηματικών εταίρων, είναι 

σε θέση να δεσμευτούν για την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων που οδηγούν σε 

μεγαλύτερη ικανοποίηση (Morgan & Shelby, 1994).  

  

4.3.4 Διεθνής Στρατηγική Προώθησης 

Η επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος των διεθνών δραστηριοτήτων μάρκετινγκ, καθώς 

δεν αρκεί μόνο η παραγωγή και η διάθεση προϊόντων ή υπηρεσιών, αλλά είναι επίσης 

απαραίτητο να παρέχονται πληροφορίες οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους 

αγοραστές στις αποφάσεις αγορών τους.  

Η διεθνής επικοινωνία μάρκετινγκ είναι διαπολιτισμική επικοινωνία, δηλαδή επικοινωνία 

μεταξύ ενός ατόμου ή ατόμων ενός πολιτισμού με άτομα ενός άλλου. Επιπλέον, είναι πιθανό, 

σε ένα έθνος η διαφήμιση να είναι επίσης διαπολιτισμική σε διαφορετικό βαθμό, εξαιτίας 

των πολιτισμικών διαφορών που υπάρχουν σε αυτό. Για παράδειγμα σε αρκετές χώρες 

μιλούνται ταυτόχρονα πολλές διαφορετικές γλώσσες, δεδομένου ότι η γλώσσα αποτελεί 

σημαντικό τμήμα το πολιτισμού, η διαπολιτισμική επικοινωνία μπορεί να συμβεί εντός των 

πολιτικών ορίων ενός μόνο έθνους. Επίσης, είναι δυνατό για ορισμένα τμήματα αγορών 

διαφορετικών εθνών, να είναι πολιτισμικά παρόμοια. Έτσι, ορισμένα παρόμοια 

κοινωνικοοικονομικά τμήματα της αγοράς στην Ευρώπη, μπορεί να έχουν πολύ παρόμοια 

προσωπικά χαρακτηριστικά και συνήθειες που θα μπορούσαν να επιτρέψουν σε ένα 

διαφημιζόμενο να τα θεωρήσει ουσιαστικά μια ομοιογενή αγορά.  

Η φύση της προώθησης μπορεί επίσης να δημιουργήσει ορισμένα εμπόδια. Τα εμπόδια αυτά 

μπορεί να αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους ή/και να έχουν ανεξάρτητα αποτελέσματα. Για 

παράδειγμα, υπάρχουν ορισμένες χώρες όπου οι κυβερνητικοί κανονισμοί απαγορεύουν τη 

χρήση ξένης γλώσσας σε δραστηριότητες προώθησης, ενώ άλλοι ενδέχεται να επηρεάσουν 

την παραγωγή διαφημιστικού υλικού ή/και τον τύπο της προώθησης. Για παράδειγμα, στη 

Νότια Κορέα, η σύγκριση δύο διαφορετικών προϊόντων σε διαφήμιση θεωρείται παράνομη, 

ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2006 οι ρυθμιστικές αρχές απαγόρευσαν τη χρήση της λέξης 
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«αιματηρή». Αντίστοιχα, η Κίνα το 2006, θέσπισε απαγόρευση αποστολής e-mail για 

διαφημιστικούς σκοπούς σε άτομα χωρίς την άδειά τους και όλα τα διαφημιστικά e-mail θα 

πρέπει να φέρουν τον τίτλο «διαφήμιση» ή «AD».  

Αντιλαμβάνεται κανείς λοιπόν ότι, κατά τη προώθηση του εξαγωγικού μάρκετινγκ στο 

πλαίσιο της επικοινωνίας μέσω μηνυμάτων δύναται να προκύψουν εμπόδια (Εικόνα 12), τα 

οποία μπορεί να μετατραπούν σε σημαντικά όταν προσπαθεί κανείς να επικοινωνήσει με 

άτομα σε ξένες χώρες, των οποίων οι αξίες, οι στάσεις και τα πρότυπα συμπεριφοράς έχουν 

αναπτυχθεί σε διαφορετικά πολιτιστικά υπόβαθρα.  

 

Εικόνα 13. Σχηματική απεικόνιση εμποδίων που δύναται να προκύψουν στη διεθνή στρατηγική 

προώθησης  

Πηγή: Gerald et al., 2016 

Τα προβλήματα επικοινωνίας δεν περιορίζονται ωστόσο στην προώθηση που έχει λεκτική 

υπόσταση, αλλά μπορεί επίσης να προκύψουν και στη μη λεκτική επικοινωνία. Στην εικόνα 

που ακολουθεί (Εικόνα 13), απεικονίζονται πέντε διαφορετικοί τρόποι να πει κανείς «όχι» σε 

διαφορετικούς πολιτισμούς.  
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Εικόνα 14. Πέντε διαφορετικοί τρόποι να πει κανείς όχι. 

 Πηγή: Berger, T., Lee, J. 2010 

Οποιαδήποτε από τις μορφές μη λεκτικής επικοινωνίας μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικές 

ερμηνείες και σε λήψη διαφορετικών μηνυμάτων (Gesteland, 2002). Για παράδειγμα, η 

ατημέλητη εμφάνιση μπορεί να θεωρηθεί προσβλητική σε ορισμένες χώρες. Οι Γάλλοι και οι 

Ιταλοί χρησιμοποιούν περισσότερο τα χέρια τους σε σχέση με τους Αμερικανούς. Οι Νότιοι 

Αμερικανοί και οι Έλληνες αισθάνονται πιο άνετα όταν στέκονται ή κάθονται πιο κοντά σε 

άλλους.  

Συνεπώς, κατά την διεθνή προβολή και προώθηση προϊόντων, κατά τη διάρκεια 

προετοιμασίας της επικοινωνιακής στρατηγικής της εκάστοτε επιχείρησης, θα πρέπει να 

μελετηθούν εις βάθος  τα χαρακτηριστικά του κοινού-στόχο, η αγορά, το υπόβαθρο και οι 

επιρροές του εκάστοτε πολιτισμού.  

Η προώθηση από την άλλη μεριά, περιλαμβάνει κάθε σκόπιμη επικοινωνία που 

χρησιμοποιείται από την επιχείρηση για να ενημερώσει, να υπενθυμίσει ή/και να πείσει του 

υποψήφιους αγοραστές και τους πελάτες σχετικά με κάποια πτυχή της προσφοράς τους στην 

αγορά. Η προώθηση αποτελεί ένα χαρτοφυλάκιο πειστικών τακτικών που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν με σκοπό την ενημέρωση, την αλλαγή προτιμήσεων και στάσεων, την 

τοποθέτηση ή/και την επανατοποθέτηση προϊόντων και, τελικά, την τόνωση των πωλήσεων. 

Η διεθνής στρατηγική προώθησης έχει τις κάτωθι μορφές: 

• Προσωπική Πώληση (Personal Selling): οι πωλητές συνηθίζουν να επικοινωνούν 

κυρίως πρόσωπο με πρόσωπο με τους υποψήφιους πελάτες. Η δουλειά του πωλητή 
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είναι να κατανοήσει σωστά τις ανάγκες του αγοραστή, να επισυνάψει αυτές τις 

ανάγκες στα προϊόντα της εταιρείας, και στη συνέχεια να πείσει τον πελάτη να 

αγοράσει. Στη διεθνή πώληση, είναι απολύτως απαραίτητο για έναν πωλητή να 

κατανοήσει τους πολιτιστικούς κανόνες και το κατάλληλο πρωτόκολλο. Συνεπώς, 

τρεις βασικές λειτουργίες που πρέπει να εκτελούν όλοι οι πωλητές που 

δραστηριοποιούνται σε ξένες αγορές είναι: 1) η πραγματική δραστηριότητα πώλησης, 

η επικοινωνία πληροφοριών του προϊόντος στους πελάτες και η λήψη παραγγελιών, 

2) οι σχέσεις με τους πελάτες, ο πωλητής πρέπει ανά πάσα στιγμή να ασχολείται με 

τη συντήρηση και τη βελτίωση της θέσης της εταιρείας σε σχέση με τους πελάτες και 

το ευρύ κοινό, και 3) η συλλογή και επικοινωνία πληροφοριών, ο πωλητής είναι 

συχνά σε θέση να παρέχει πληροφορίες που μπορεί να είναι χρήσιμες κατά το 

σχεδιασμό των προγραμμάτων διαφήμισης και προώθησης των προϊόντων.  

• Διαφήμιση (Advertising): μια μη προσωπική παρουσίαση μηνυμάτων πώλησης μέσω 

διαφόρων μαζικών μέσων, τα οποία πληρώνονται από τον διαφημιζόμενο. Η διεθνής 

ή παγκόσμια διαφήμιση είναι η χρήση των ίδιων διαφημιστικών μηνυμάτων, 

ιστοριών, σε πολλές αγορές χωρών. Οι διεθνείς καμπάνιες πιστοποιούν την 

πεποίθηση της διοίκησης ότι τα ενοποιημένα θέματα όχι μόνο προωθούν τις 

βραχυπρόθεσμες πωλήσεις, αλλά βοηθούν επίσης στη δημιουργία μακροπρόθεσμων 

ταυτοτήτων προϊόντων και προσφέρουν σημαντική εξοικονόμηση στο κόστος 

παραγωγής μιας καμπάνιας. Προσφέρει επίσης οικονομία κλίμακας στη διαφήμιση, 

καθώς και βελτιωμένη πρόσβαση στα κανάλια διανομής.  

• Προώθηση Πωλήσεων (Sales Promotion): όλες οι δραστηριότητες πωλήσεων, οι 

οποίες συμπληρώνουν και ενισχύουν τις προσωπικές πωλήσεις και τη διαφήμιση. Οι 

δραστηριότητες αυτές είναι συνήθως μη επαναλαμβανόμενες και έχουν σχετικά 

βραχυπρόθεσμη διάρκεια ζωής, Σκοπός μιας προώθησης πωλήσεων μπορεί να είναι 

να ενθαρρύνει τους μη χρήστες να δοκιμάσουν ένα προϊόν ή να αυξήσουν τη 

συνολική ζήτηση των καταναλωτών. Επίσης, η προώθηση πωλήσεων 

χρησιμοποιείται για την αύξηση της διαθεσιμότητας των προϊόντων στα κανάλια 

διανομής.  

• Δημοσιότητα (Publicity): οποιαδήποτε μορφή μη αμειβόμενων ειδήσεων ή 

συντακτικών σχολίων σχετικά με μία εταιρεία, τις πρακτικές της, το προσωπικό της ή 

τα προϊόντα της. Οι δημόσιες σχέσεις έχουν σχεδιαστεί για να κερδίζουν την αποδοχή 
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του κοινού και θα πρέπει να θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της προσπάθειας του 

εξαγωγικού μάρκετινγκ.   

Ο εξαγωγέας/διεθνής έμπορος, πρέπει να έχει οδηγίες σχετικά με την επιλογή των μορφών 

προώθησης που θα χρησιμοποιήσει καθώς και τους συνδυασμούς αυτών. Υπάρχουν 

διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση σχετικά με τον συνδυασμό αυτών. Αυτοί 

περιλαμβάνουν τη χρηματική διαθεσιμότητα προς προώθηση, το κόστος των 

δραστηριοτήτων προώθησης, τον βαθμό και την ένταση του ανταγωνισμού, το είδος του 

προϊόντος και την εποχικότητά του, την τιμή του προϊόντος, τον τρόπο εισόδου στην αγορά, 

τη φύση της αγοράς, το μέγεθος της αγοράς, τα μεγέθη των σχετικών τμημάτων, τους πόρους 

της εταιρείας εκτός από τα διαθέσιμα κεφάλαια, και τη διαθεσιμότητα των διαφόρων μέσων.  

 

4.4 ΤΟ ΝΕΟ ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Το μίγμα μάρκετινγκ των 4Ps που παρουσιάστηκε ανωτέρω, δημιουργήθηκε τη περίοδο όπου 

κυριαρχούσαν τα φυσικά προϊόντα, η φυσική διανομή, και η μαζική επικοινωνία. Σήμερα, με 

το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον που δημιουργήθηκε από τις διαφορετικές και ενισχυμένες 

δυνατότητες των ψηφιακών πλαισίων, το πρότυπο μίγματος μάρκετινγκ, γίνεται όλο και 

περισσότερο αντικείμενο κριτικής από την επιστημονική κοινότητα (Εικόνα 14). 

 

Εικόνα 15. Σχηματική απεικόνιση διαδικασίας εκσυγχρονισμού των 4Ps σε 3Cs +I.  

Πηγή: Pastone & Vernuccio, 2004 

 

Το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ επιτρέπει σχεσιακές ανταλλαγές σε ψηφιακά δικτυωμένα και 

διαδραστικά περιβάλλοντα, γεγονός το οποίο οδηγεί στην ανάγκη εύρεσης ενός νέου 

προτύπου, το οποίο θα ξεπερνά τα εμπόδια των 4P. Η κύρια άποψη έναντι του μοντέλου των 

4Ps, είναι ότι το μοντέλο είναι εσωτερικά προσανατολισμένο. Αυτός ο περιορισμός οδηγεί 

στην έλλειψη πελατοκεντρικού προσανατολισμού και στην ανεπαρκή προσοχή στη σχέση 
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που δημιουργείται με τους πελάτες. Η θεωρία του πρώιμου μάρκετινγκ επικεντρώθηκε στην 

έννοια των ανταλλαγών και προσδιόρισε την προσφορά, την αποτίμηση, την επικοινωνία και 

την πρόσβαση μέσω των 4Ps. Εκτός από τις ανωτέρω λειτουργίες, το διαδικτυακό 

μάρκετινγκ θα πρέπει να παρέχει και τις σχετικές λειτουργίες όπως η εξατομίκευση, η 

ασφάλεια, το απόρρητο, τον διαδικτυακό ιστότοπο για πρόσβαση ανά πάσα στιγμή από 

οποιοδήποτε μέρος και την εξυπηρέτηση πελατών. Στο περιβάλλον που βασίζεται στο 

διαδίκτυο, οι πελάτες μπορούν να ξεκινήσουν να αλληλεπιδρούν οποιαδήποτε στιγμή και 

από οπουδήποτε, καθώς και πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά την ανταλλαγή, καθιστώντας το 

παράδειγμα της ανταλλαγής πολύ περιορισμένο όταν σκέφτεται κανείς το διαδικτυακό 

μάρκετινγκ. Συνεπώς, το μάρκετινγκ θα πρέπει να οριστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να 

περιλαμβάνει τη διαχείριση της διαδικτυακής εμπειρίας του καταναλωτή, από την πρώτη 

επίσκεψη στον ιστότοπο έως την αγορά και την παράδοση αργότερα.  

Με την έλευση του νέου μοντέλου μίγματος μάρκετινγκ, υπήρξαν πολλές σημαντικές 

αλλαγές, τόσο για τους καταναλωτές, όσο και για την κοινωνία στο σύνολό της, οι οποίες 

συνοψίζονται ακολούθως: 

• Δυνατότητα εκμετάλλευσης περισσότερων του ενός καναλιού προς συναλλαγή,  

• Διαχείριση δεδομένων πελατών, 

• Πραγματοποίηση παραγγελιών εντός και εκτός σύνδεσης,  

• Οικονομικότερη παράδοση αγαθών,  

• Δυνατότητα επιστροφών,  

• Δυνατότητα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και πληροφοριών. 

Αντίθετα, ο Möller (2006), επισημαίνει πως η κριτική που σχετίζεται με τον εσωτερικό 

προσανατολισμό του μοντέλου των 4Ps, βασίζεται σε εσφαλμένη αντίληψη της σχέσης 

μεταξύ του μίγματος μάρκετινγκ και της έννοιας του μάρκετινγκ. Έτσι, για τον Möller, το 

μοντέλο των 4 Ps είναι απόλυτα συνεπές με την ιδέα του μάρκετινγκ καθώς αναφέρει ότι, οι 

δραστηριότητες μάρκετινγκ πρέπει να βασίζονται στην αναγνώριση των αναγκών και των 

επιθυμιών των πελατών, υπονοώντας επίσης την επιλογή σαφέστατων πληροφοριών που 

πρέπει να συλλέγονται από τους πελάτες προκειμένου να είναι σε θέση να ικανοποιήσουν τις 

ανάγκες τους, μέσω της τμηματοποίησης, της διαφοροποίησης και της τοποθέτησης 

προϊόντων.  

Μεταξύ των αλλαγών που επήλθαν σε κάθε ένα από τα 4Ps σε σχέση με τις ψηφιακές 

τεχνολογίες, οι ακόλουθες είναι οι πιο σχετικές: 
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• Προϊόν, ο ορισμός του προϊόντος που σχετίζεται με το ψηφιακό περιβάλλον πρέπει 

να επαναπροσδιοριστεί και να οριστεί ως τα οφέλη που προσκομίζει ο χρήστης μέσω 

του χρόνου που περνά κατά την ανταλλαγή (Yudelson, 1999). Από την πλευρά της 

προσφοράς, οι πολιτικές προϊόντος μπορούν να αποκομίσουν σημαντικά οφέλη από 

τη δυνατότητα που προσφέρει το διαδίκτυο να εμπλέκει τον καταναλωτή σε 

μακροχρόνιες σχέσεις, γεγονός το οποίο οδηγεί στην ανάπτυξη νέων προϊόντων. Οι 

διαδραστικές και συνδετικές σχέσεις που προσφέρει το διαδίκτυο, οδηγούν σε μία νέα 

ιδέα προϊόντος, αυτή του «εικονικού» (Valdani, 2000; Pastore & Vernuccio, 2004). 

Το εικονικό προϊόν θεωρείται ως η ένωση απτών και άυλων πτυχών, ενώ 

προσαρμόζεται και εξατομικεύεται ανάλογα με τη μεταβλητότητα των προτιμήσεων 

των ατόμων, μέσω τις προσαρμογής του προϊόντος και της ενεργής συμβολής των 

καταναλωτών (Hippel, 2005; Dominici, 2008b). Έτσι, ένα προϊόν μπορεί να 

παραδοθεί από τον παραγωγό στον καταναλωτή σε ψηφιακή μορφή, ικανοποιώντας 

τις ανάγκες του ψηφιακού πλαισίου (Pastore & Vagnani, 2000). Από την πλευρά της 

ζήτησης, η δυνατότητα ανάκτησης πληροφοριών παίζει σημαντικό ρόλο (Smith & 

Chaffey, 2001). O Andreini (2006), υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητα της 

ταξινόμησης του Nelson (1970), η οποία χωρίζει τα προϊόντα σε δύο κατηγορίες: 

«αναζήτησης», όταν είναι δυνατόν να ληφθούν πλήρεις πληροφορίες πριν από την 

αγορά του προϊόντος, και «εμπειρίας», όταν δεν είναι δυνατή ή πολύ ακριβής η 

απόκτηση πληροφοριών σχετικών με το προϊόν πριν από τη χρήση αυτού. Στο σημείο 

αυτό το διαδίκτυο συνέβαλε ουσιαστικά στην διαδικασία αγοράς προϊόντων 

«αναζήτησης», χάρη στην ευκολία και την προσιτότητα ανάκτησης πληροφοριών. 

Επιπλέον, με την αυξανόμενη ποσότητα πληροφοριών και τη διαδραστικότητα που 

προσφέρει, καταστήθηκε επίσης δυνατή τη μετατροπή των προϊόντων «εμπειρίας» σε 

προϊόντα «αναζήτησης» (Klein, 1998; Andreini, 2006).  

• Τιμή, θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί ως οτιδήποτε καταναλώνεται από τον 

αγοραστή σε σχέση με χρήμα, χρόνο και προσπάθεια για την απόκτηση του 

προϊόντος (Yudelson, 1999). Από την οπτική γωνία του καταναλωτή, τα κύρια οφέλη 

του διαδικτύου, αφορούν τη μείωση των ασύμμετρων πληροφοριών που επιτρέπουν 

των καταναλωτή να συγκρίνει τις τιμές σε πραγματικό χρόνο με μεγαλύτερη 

διαφάνεια (Bhatt & Emdad, 2001). Επιπλέον, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, δίνεται 

η δυνατότητα πραγματοποίησης αυτόματων και προσαρμοσμένων στις ανάγκες των 

πελατών συγκρίσεων τιμών και χαρακτηριστικών, μειώνοντας την τιμή ως προς τον 
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χρόνο και τη προσπάθεια που καταναλώνει ο καταναλωτής (Dominici, 2008a). Από 

την μεριά του παραγωγού, το διαδίκτυο καθιστά δυνατή τη τροποποίηση των τιμών 

σε πραγματικό χρόνο. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε επικίνδυνο 

ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων (Allen & Fjermestad, 2001), με συνακόλουθη 

μείωση των περιθωρίων κέρδους.  

• Διανομή, σε σχέση με το διαδικτυακό μάρκετινγκ μπορεί να οριστεί ως οτιδήποτε 

σχετίζεται και είναι απαραίτητο για την εξομάλυνση της διαδικασίας της ανταλλαγής 

(Yudelson, 1999). Η εφαρμογή του ορισμού αυτού στο ψηφιακό περιβάλλον 

παροτρύνει να προστεθεί το στοιχείο της διαδικασίας της αγοράς ως βασικό 

χαρακτηριστικό της διανομής στο μίγμα μάρκετινγκ. Η διαδικασία θα πρέπει να είναι 

ομαλή και εύκολη, ενώ ταυτόχρονα να δημιουργεί σχέσεις με τους καταναλωτές. Το 

φυσικό μέρος μεταβαίνει πλέον σε εικονικό και περιλαμβάνει άυλες πτυχές των 

συναλλαγών. Οι Bhatt & Emdad (2001), υπογραμμίζουν ότι η κύρια συμβολή του 

διαδικτύου στις επιχειρήσεις δεν είναι η απλή δυνατότητα πώλησης προϊόντων , αλλά 

η ικανότητά του να δημιουργεί σχέσεις με του καταναλωτές. Οι διαδραστικές 

δυνατότητες που προσφέρει, επιτρέπουν την πιο αποτελεσματική διαχείριση των 

καταναλωτικών σχέσεων. Χάρη στα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της εγγραφής 

των χρηστών στην εκάστοτε ιστοσελίδα της εταιρείας και τα δεδομένα αγοράς για 

κάθε καταναλωτή, καθίσταται δυνατή η λήψη χρήσιμων πληροφοριών για τη 

διαχείριση των πελατών. Το γεγονός αυτό βοηθά στη διατήρηση του επιπέδου των 

υπηρεσιών και στη βελτίωση της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου (Fjermestad & 

Romano, 2003; O’Learly et al., 2004).  

• Προβολή, μπορεί να επαναπροσδιοριστεί ώστε να περιλαμβάνει όλες τις 

πληροφορίες που μεταδίδονται μεταξύ των μερών (Yudelson, 1999), 

συμπεριλαμβανομένων των διαδραστικών πτυχών της ψηφιακής επικοινωνίας. Το 

διαδίκτυο είναι διαφορετικό σε σχέση με τα άλλα μέσα επικοινωνίας (Morris & 

Ogan, 1996), καθώς παρόλο που είναι ένα μέσο που μπορεί να προσεγγίσει ένα 

πολυάριθμο και διασκορπισμένο κοινό, διαφοροποιείται ως προς τα διαδραστικά 

χαρακτηριστικά που διαθέτει. Οι Hoffman & Noval (1997), επισημαίνουν ότι, στο 

περιβάλλον του διαδικτύου η έννοια του «ένα για πολλά» χάνει την αίσθησή του, ενώ 

αντικαθίσταται από το «πολλά προς πολλά». Έτσι, στόχος της διαδικτυακής 

επικοινωνίας δεν είναι μόνο η διαφήμιση ενός προϊόντος, αλλά η οικοδόμηση 

σχέσεων αγοράς και η δημιουργία μιας αντίληψης εμπιστοσύνης προς τον 
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καταναλωτή. Η αλληλεπίδραση, τα πολυμέσα και οι σχέσεις θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται ως στοιχεία της προώθησης.  

 

4.5 ΠΙΘΑΝΑ ΟΦΕΛΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ  

Για να αξιολογηθούν τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή του εξαγωγικού μίγματος 

μάρκετινγκ, αρκεί να κατανοηθεί η έννοια της απόδοσης. Οι Lebens και Euske (2006), 

ορίζουν ότι η απόδοση αποτελείται από χρηματικούς και μη δείκτες, οι οποίοι προσφέρουν 

στοιχεία σχετικά με το βαθμό επίτευξης του στόχου ενός οργανισμού. Η καλή οργανωτική 

απόδοση μπορεί να επιτευχθεί βελτιώνοντας την ποιότητα του προϊόντος, την απόδοση της 

παραγωγής, καθώς επίσης και την ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών. Έτσι, μπορεί να 

συνοψιστεί ως η πολύτιμη συμβολή στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας σε μία 

δεδομένη χρονική περίοδο (Anthony, 1965). Η απόδοση ενός οργανισμού μπορεί επομένως 

να αξιολογηθεί σε διάφορες διαστάσεις, δηλαδή μέσω της παραγωγικότητας, της 

αποδοτικότητας και τέλος του μεριδίου αγοράς της. Η μέτρηση της απόδοσης περιλαμβάνει 

την αναγνώριση, την παρακολούθηση και την επικοινωνία των αποτελεσμάτων 

χρησιμοποιώντας δείκτες απόδοσης (Brudan, 2010). Η διαχείριση της απόδοσης του 

μάρκετινγκ περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων του μάρκετινγκ προκειμένου να επιτευχθεί βελτίωσή της. Επιπλέον, η 

ποιότητα του προϊόντος, οι πτυχές παραγωγικότητας, το λειτουργικό κόστος, το μάρκετινγκ 

και οι φορολογικές συνέπειες, έχουν επίσης επιπτώσεις στην απόδοση μιας επιχείρησης.  

Τα οφέλη του Διαδικτύου ως εμπορικό εργαλείο έχουν τεκμηριωθεί σε μία ποικιλία 

δημοσιεύσεων. Παρά τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με την ραγδαία ανάπτυξη του 

Διαδικτύου, τόσο επιτυχημένες όσο και ανεπιτυχείς προσπάθειες διαδικτυακού μάρκετινγκ 

έχουν αναφερθεί. Για το λόγο αυτό, δεν υπάρχει αποδεδειγμένη επιτυχημένη μέθοδος που να 

μπορεί να βοηθήσει την εκάστοτε επιχείρηση να αξιολογήσει πόσο ωφέλιμο θα μπορούσε να 

αποδειχθεί το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ πριν πραγματοποιήσουν σημαντικές επενδύσεις 

κεφαλαίου σε αυτό.  

Το ψηφικό μάρκετινγκ συνεπώς, επιτρέπει στις εταιρείες να αλληλεπιδρούν με τους πελάτες 

της και έχει τη δυνατότητα να επηρεάζει θετικά την απόδοση της επιχείρησης (Kariuki et al, 

2014). Εξαιτίας του αυξημένου ανταγωνισμού, οι έμποροι είναι αναγκασμένοι να βρουν 

εναλλακτικούς τρόπους να προσελκύσουν και να διατηρήσουν τους πελάτες τους. Η χρήση 

του ψηφιακού μάρκετινγκ επηρεάζει θετικά την απόδοση των μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων εναρμονίζοντας τους πελάτες και τις επιχειρηματικές διαδικασίες με την 
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τεχνολογία προκειμένου να επιτύχει κερδοφορία (Nyawira & Karugu, 2015). Σύμφωνα με 

τον Kithinji (2014), το ψηφιακό μάρκετινγκ επιτρέπει την προσέγγιση νέων πελατών, 

ενισχύει την αναγνωρισιμότητα της μάρκας και μετριάζει τα παράπονα των πελατών, 

βελτιώνοντας έτσι την κερδοφορία της επιχείρησης.  

Επιπλέον, το ψηφιακό μάρκετιγνκ δημιουργεί ευαισθητοποίηση σε μάρκες και προϊόντα, 

οδηγώντας σε καλύτερα δίκτυα πωλήσεων και μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Το διαδικτυακό 

μάρκετινγκ έχει δείκει επιπλέον ότι βοηθά τις ασφαλιστικές εταιρείες στη συλλογή 

πληροφοριών, σχετικά με τους υποψήφιους πελάτες που επισκέπτονται τις ιστοσελίδες τους 

(Hossinpour, Hasanzade, & Feizi, 2014). Στον γεωργικό τομέα αξίζει να σημειωθεί ότι δεν 

έχουν γίνει αρκετές μελέτες σχετικά με το ψηφιακό μάρκετινγκ και την απόδοσή του.  

Οι εταιρείες επιτυγχάνουν υψηλότερο κύκλο εργασιών, περιουσιακών στοιχείων, μεγαλύτερο 

μερίδιο εξαγωγών, μεγαλύτερη προσέλκυση και διατήρηση πελατών στις διεθνείς αγορές, 

και ως εκ τούτου βελτιώνουν τις χρηματοοικονομικές και μη επιδόσεις τους. Το Διαδίκτυο, 

υποστηρίζει τους διανομείς και τους πράκτορες των εταιρειών μέσω της ενίσχυσης των 

δραστηριοτήτων μάρκετινγκ, και της κάλυψης του κενού γνώσεων σχετικά με τα προϊόντα, 

τις προσφορές, τις τιμές και τον ανταγωνισμό. Από την βιβλιογραφία που εξετάστηκε, είναι 

προφανές ότι το ψηφιακό μάρκετινγκ, εάν χρησιμοποιηθεί σωστά, οδηγεί σε καλύτερη 

απόδοση των επιχειρήσεων. 

 

4.6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Συνοψίζοντας, από την ανωτέρω βιβλιογραφική ανασκόπηση διαπιστώθηκε ότι η συμβολή 

του ψηφιακού μάρκετινγκ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η 

αναζήτηση ενός νέου μοντέλου λειτουργικών αποφάσεων, βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, ενώ 

έχουν διαπιστωθεί τόσο θετικές όσο και αρνητικές προσπάθειες κατά τη χρήση αυτού. Για το 

λόγο αυτό, δεν υπάρχει αποδεδειγμένη μέθοδος προκειμένου οι επιχειρήσεις να 

αξιολογήσουν τα αποτελέσματα αυτού. Παρόλα αυτά, σε κάθε περίπτωση οι εξαγωγικές 

επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν στο έπακρο από το ψηφιακό μάρκετινγκ, 

αναπτύσσοντας τις δραστηριότητές τους ακόμη και σε αγορές που μέχρι τώρα δεν είχαν τη 

δυνατότητα να προσεγγίσουν. Συνεπώς, η αποτελεσματική αξιοποίηση των εργαλείων του 

ψηφιακού μάρκετινγκ προϋποθέτει αρχικά την αναγνώριση των πλεονεκτημάτων αλλά και 

των αδυναμιών του κάθε εργαλείου, την ύπαρξη κατάλληλα καταρτισμένου προσωπικού και 

την πολύ καλή γνώση του κοινωνικού, πολιτισμικού και οικονομικού περιβάλλοντος της 

αγοράς στόχου.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο  

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας τον υπολογιστών καθιστά επιτακτική ανάγκη για τις 

επιχειρήσεις να εξετάσουν σοβαρά το Διαδίκτυο ως εργαλείο εξαγωγικού μάρκετινγκ 

προκειμένου να αποφύγουν την απώλεια ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Όπως 

προαναφέρθηκε, το Διαδίκτυο δίνει σημαντικά οφέλη στην επιχείρηση και άμεση επαφή 

μεταξύ αυτής και των καταναλωτών.  

Στη σύγχρονη οικονομία, ο ρόλος των πελατών και οι ανάγκες τους αποτελούν καθοριστικό 

παράγοντα για όλες τις δραστηριότητες μιας επιχείρησης, ενώ μέσω της κάλυψης των 

αναγκών με τη λήψη μέτρων, είναι ικανή να αυξήσει τα κέρδη της. Συνεπώς, το διεθνές 

μάρκετινγκ αναφέρεται ουσιαστικά στην εφαρμογή κατάλληλων αρχών, μεθόδων και 

τεχνικών που αφορούν γενικά τις ξένες αγορές, υποστηρίζοντας ότι το κλειδί για την 

επιτυχία μιας επιχείρησης και ο στόχος του είναι να εντοπίσει τις ανάγκες και τις επιθυμίες 

των βασικών αγορών και να διανείμει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν αυτές.  

Για τις επιχειρήσεις, η ανάλυση του διεθνούς περιβάλλοντος μάρκετινγκ είναι πρωταρχικής 

σημασίας, καθώς έχει άμεσο αντίκτυπο στην παραγωγή και τις επιχειρηματικές 

δραστηριότητες της εκάστοτε επιχείρησης. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να μελετηθούν οι 

συνήθειες, η χρήση και οι προτιμήσεις των ξένων καταναλωτών για τον συγκεκριμένο τύπο 

προϊόντων μέσω του οποίο η εταιρεία πρόκειται να εισέλθει στις αγορές αυτές.  

Πιο συγκεκριμένα, στις βασικές λειτουργίες του διεθνούς μάρκετινγκ συγκαταλέγονται η 

έρευνα των καταναλωτικών αγορών, η δημιουργία προσαρμοστικής ικανότητας, και 

γρήγορης ανταπόκρισης στις συνθήκες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η ανάπτυξη 

επιχειρηματικών σχεδίων και η παρακολούθηση της απόδοσης τους, η ποσοτικοποίηση των 

δυσκολιών που μπορεί να προκύψουν στη διαχείριση, και τέλος η πρόταση αποτελεσματικών 

μέτρων για τη συλλογή πληροφοριών και την εκτέλεση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε 

κάθε χώρα. 

Η διαμόρφωση μιας εσωτερικής στρατηγικής μάρκετινγκ αποτελεί κλασικό μοντέλο, το 

οποίο εφαρμόζεται από πολλές επιχειρήσεις με βάση την εκμετάλλευση πόρων και 

δυνατοτήτων που διαθέτει. Ωστόσο, σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο ψηφιακό περιβάλλον, 

είναι πολύ σημαντικό να αδράξει κανείς ευκαιρίες και να περιορίσει τους εξωτερικούς 

κινδύνους.  
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Ο αντίκτυπος του ψηφιακού μάρκετινγκ στις διεθνείς επιχειρήσεις αποτελεί τμήμα του 

συνόλου για την κατανόηση του διεθνή τομέα μάρκετινγκ. Ωστόσο, κατά τη παρούσα 

βιβλιογραφική ανασκόπηση διαπιστώθηκε ότι ενώ η πρόσφατη έρευνα εντοπίζει και 

διερευνά τη πιθανή σχέση μεταξύ του Διαδικτύου και των εξαγωγών, υπήρξε περιορισμένη 

έρευνα για την ανάλυση των επιπτώσεων του ψηφιακού μάρκετινγκ στην απόδοση των 

διαδικτυακών αγορών. Καθώς ο βασικός ρόλος του ψηφιακού μάρκετινγκ είναι η 

αξιολόγηση του Διαδικτύου, και η κινητήρια δύναμη πίσω από την απόδοση των εταιρειών, 

μέσω της παρούσας διατριβής προτείνεται η διερεύνηση της επίδρασης του διαδικτυακού 

μάρκετινγκ στην ανάπτυξη των διαδικτυακών αγορών.  
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