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Περίληψη
Η παρακάτω εργασία με θέμα “Διερεύνηση και Ανάλυση των Επιχειρησιακών Προκλήσεων:
RFM ανάλυση και CLV για την τμηματοποίηση πελατών και δημιουργία κατάλληλης eστρατηγικής. Μελέτη ενός ηλεκτρονικού καταστήματος πώλησης επώνυμων ρούχων στην
Ελλάδα.”. Πρόκειται για μία έρευνα εξόρυξης δεδομένων εστιάζοντας σε σημαντικές πτυχές
μίας επιχείρησης, όπως είναι η διαχείριση των πελατών (CRM), η τμηματοποίηση τους με τη
χρήση RFM και k-means, υπολογίζοντας παράλληλα την αξία τους για αυτήν. Φαίνεται πως
όλο και περισσότεροι άνθρωποι πραγματοποιούν τις αγορές τους ηλεκτρονικά. Όπως είναι
λογικό, μεγάλος μέρος των αγορών (πλήθος και αξία) έχουν μεταφερθεί από το off-line, στο
online. Έτσι, με μία πρώτη ματιά, κρίνεται απαραίτητη η διαδικτυακή παρουσία των εταιριών.
Παράλληλα, είναι ευρέως αποδεκτό πως η μετάβαση αυτή, οδήγησε τις επιχειρήσεις στην
αξιοποίηση άλλων μέσων επικοινωνίας και ειδικότερα τα ψηφιακά μέσα. Τα νέα αυτά μέσα,
έχουν διαφορετικές δυνατότητες από τα παραδοσιακά, καθώς μπορούν οι διαφημίσεις να είναι
πιο στοχευμένες, αυξάνοντας την απόδοση.
Ωστόσο, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η απόδοση των μέσων και κατ’ επέκταση να αυξηθεί
η κερδοφορία της επιχείρησης, είναι απαραίτητη η ορθή συλλογή και επεξεργασία των
δεδομένων. Οπότε, σε πρώτο σημείο, είναι ζωτικής σημασίας η σωστή υλοποίηση συστήματος
CRM, για την σωστή υποδοχή των δεδομένων, με τρόπο τέτοιο που να είναι επεξεργάσιμα.
Έπειτα, η χρήση τεχνικών τμηματοποίησης, όπως είναι η RFM, θα βοηθήσει στη δημιουργία
μίας εικόνας (view) αναφορικά με την κατάσταση των πελατών. Ειδικότερα, θα είναι σε θέση
να γνωρίζουν ποιοι είναι οι καλοί πελάτες, ποιοι ξοδεύουν πολλά χρήματα, πόσο συχνά
αγοράζουν αλλά και ποιοι από αυτούς δε θα πρέπει να θεωρούνται πελάτες πια. Παράλληλα,
υπάρχει η δυνατότητα να τους αξιολογήσει με βάση την αξία τους και την κερδοφορία που
προσφέρουν στην επιχείρηση. Έτσι, με το πέρας των αναλύσεων, οι επιχειρήσεις έχουν τη
δυνατότητα να διαχωρίσουν τους πελάτες, να καταστρώσουν και να υλοποιήσουν στοχευμένες
διαφημιστικές ενέργειες κάθε φορά, με ανάλογο προϋπολογισμό και στόχευση.
Ειδικότερα, στη μελέτη περίπτωσης που εξετάστηκε, ένα από τα πιο βασικά συμπεράσματα
που προέκυψε, είναι ότι δεν υπάρχει μεγάλο πλήθος πιστών πελατών, καθώς φαίνεται το
frequency rate να είναι χαμηλό. Επίσης, το πλήθος των «υψηλής αξίας» πελατών είναι κι αυτό
χαμηλό . Τέλος, από τα παραπάνω, παρατηρήθηκε πως η επικοινωνία είναι προσανατολισμένη
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στην απόδοση και όχι στην αναγνωρισιμότητα του brand. Για το λόγο αυτό, οι προτάσεις
εστιάζουν στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας και στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με
το υπάρχον πελατολόγιο.
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Abstract
The following research with subject “Research and analysis of business challenges: Customer
segmentation through the implementation of RFM and CLV. Utilization of segments so as to
plan profitable digital strategies. A case study of a Greek based e-commerce fashion company
for men and women.”. On purpose to fulfil this survey in a right way, we have implemented
data mining procedures in order to present the important role of CRM. In addition, we have
tried to present the importance of conducting analysis like RFM, k-means and CLV in order to
apply proper customer segmentation. Thus, the companies will have the ability to differentiate
their customers based on their level of profitability. Literature review gave us a view about the
purchase behavior. Specifically, it seems that percentage of people who buy online increases
year after year. So, as it can be easily understood, it is vital for the companies to have a digital
presence, in order to communicate immediately with their potential customers. Digital
mechanisms have a big variety of capabilities and options that the advertisers should invest on.
In fact, the most important option is the personalization. Utilizing digital channels, advertisers
can target the right customers, on the right time.

However, at a first place, information has a core role in order to implement proper marketing
communication. Thus, companies should collect and analyze their data in an efficient way.
CRM system is the first touch point, so, the companies should invest and have an implemented
system with all the necessities, so as to receive high quality data. Then, it is vital for them to
adapt segmentation techniques such as RFM analysis, k-means and CLV. Specifically, RFM
analysis is a well known segmentation technique. Using RFM, companies will have the ability
to distinguish their clients into good and bad (more or less valuable) regarding their purchase
behavior such as the frequency of their purchases or the amount of money that they are willing
to spend. Hence, companies will optimize their budget allocation in order to have the best
outcome.

Regarding the case study, we have concluded that the company faces a loyalty problem,
because the frequency rate is really low. So, it seems that the company lacks loyalty. In
addition, the amount of high-value customers is really low. Last but not least, we have
concluded that the company prefers to invest planed budget on digital campaigns that aim for
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maximizing performance. However, this strategy affects the brand awareness in a negative
way. So, it is vital for the company to allocate a budget in order to increase brand exposure.
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Κεφάλαιο 1ο
Εισαγωγικά Στοιχεία

1.1 Εισαγωγή
Η παρούσα έρευνα με θέμα “Διερεύνηση και Ανάλυση των Επιχειρησιακών Προκλήσεων:
RFM ανάλυση και CLV για την τμηματοποίηση πελατών και δημιουργία κατάλληλης eστρατηγικής. Μελέτη ενός ηλεκτρονικού καταστήματος πώλησης επώνυμων ρούχων στην
Ελλάδα.” διενεργήθηκε στα πλαίσια της ανάκτησης του μεταπτυχιακού διπλώματος από το
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και πιο συγκεκριμένα από το Π.Μ.Σ. στην Αναλυτική των
Επιχειρήσεων και Επιστήμη των Δεδομένων. Πρόκειται για μία έρευνα εξόρυξης δεδομένων
η οποία αποσκοπεί να καλύψει το κενό της υπάρχουσας βιβλιογραφίας αναφορικά με τη χρήση
της RFM και CLV ανάλυσης σε ελληνικές επιχειρήσεις, όπως επίσης και την έλλειψη ερευνών
αναφορικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τη μόδα. Αφορμή για την επιλογή της
συγκεκριμένης θεματογραφίας ήταν η εξαγωγή σημαντικής πληροφορίας, ικανής να βοηθήσει
τη διοίκηση της επιχείρησης να καταστρώσει ορθές στρατηγικές προώθησης των προϊόντων
της, στο σωστό κοινό, τα σωστά προϊόντα παράλληλα με τη χρήση του σωστού
προϋπολογισμού.
Συνεχίζοντας, η εργασία δομείται όπως αναφέρεται ακολούθως. Αρχικά παρουσιάζεται ο
σκοπός της εργασίας συνάμα με τον γενικό και τους ειδικούς στόχους που καλείται να
απαντήσει η ερευνητική ομάδα. Προχωρώντας παρακάτω, ξεκινάει το κεφάλαιο με την
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Το κεφάλαιο πραγματεύεται έρευνες που αφορούν το
ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Η βιβλιογραφία μας παρουσίασε την
ταχεία αύξηση των ηλεκτρονικών παραγγελιών και την άνθηση των ηλεκτρονικών
καταστημάτων τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, ανέδειξε και τις προϊοντικές κατηγορίες που
επιθυμούν να αγοράζουν οι χρήστες τόσο στην αγορά της Ευρώπης όσο και στην Ελλάδα.
Στην επόμενη ενότητα οι έρευνες αποσκοπούν στην απόδοση του CRM, τη χρησιμότητα και
τα δομικά του στοιχεία, τονίζοντας παράλληλα τη σημασία του για τη σωστή εφαρμογή των
αναλύσεων RFM και CLV. Στη συνέχεια, ξεκινά η απόδοση του RFM. Ειδικότερα,
παρουσιάζονται τα δομικά του στοιχεία, οι στόχοι που μπορούν να επιτύχουν καθώς και οι
δυνατότητες των αναλύσεων. Αναλυτικότερα, φαίνεται οι χρήση της RFM ανάλυσης σε
πολλούς και διαφορετικούς κλάδους, ενώ αποδεικνύεται πως αποτελεί μία ιδιαίτερα
Νοέμβριος 2021, Θεσσαλονίκη

8

δημοφιλής διαδικασία ανάλυσης και τμηματοποίησης της αγοράς-στόχου. Μάλιστα, όπως
φαίνεται και στην έρευνα, είναι ευρέως αποδεκτή και χρησιμοποιείται σε διάφορες
παραλλαγές έτσι ώστε να καλύπτει όσο το δυνατόν γίνεται, το πρόβλημα. Επιπλέον, γίνεται
αντιληπτό πως δεν πρόκειται για μία στατική ανάλυση τμηματοποίησης, καθώς οι ερευνητές
δημιουργούν διαφορετικά υπό – τμήματα σε κάθε έρευνα. Στο τέλος της ενότητας αυτής,
αποδίδονται μερικά σημαντικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της συγκεκριμένης
τεχνικής τμηματοποίησης (segmentation). Προχωρώντας πιο κάτω, αναλύεται ο αλγόριθμος
k-means, ο οποίος ειδικεύεται για τη δημιουργία υπό ομάδων (clustering). Η βιβλιογραφική
έρευνα έδειξε πως αρκετοί ερευνητές επιλέγουν να χρησιμοποιούν την RFM ανάλυση
παράλληλα με τον αλγόριθμο k-means. Η τελευταία ενότητα του κεφαλαίου της
βιβλιογραφικής ανασκόπησης επικεντρώνεται στην απόδοση του δείκτη CLV. Ειδικότερα,
ορίζεται ο δείκτης CLV και προβάλλεται η αξία του για τις αποφάσεις των επιχειρήσεων, σε
θέματα που αφορούν την βελτιστοποίηση και αύξηση της κερδοφορίας σε επίπεδο του πελάτη.
Όπως και στην RFM έτσι και για τον υπολογισμό του CLV υπάρχουν διαφορετικοί τύποι
σύμφωνα με τους οποίους οι ερευνητές επέλεξαν να υπολογίσουν την κερδοφορία των
πελατών τους.
Στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση της περίπτωσης που μελετήθηκε. Ειδικότερα,
δίνεται μία πιο πλήρης εικόνα η οποία σχετίζεται με τα δεδομένα που συλλέχθηκαν και
αναλύθηκαν. Παράλληλα, αναφέρονται αναλυτικά όλες οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν
από την ερευνητική ομάδα σε ό, τι αφορά τη διαχείριση των δεδομένων. Ειδικότερα,
σχολιάζονται όλες οι ενέργειες καθαρισμού που διενεργήθηκαν, τα εργαλεία ανάλυσης, η
διαδικασία ανάλυσης και τα αποτελέσματα αυτής. Επίσης, αναφέρεται αναλυτικά η λογική
καθώς και οι τύποι που χρησιμοποιηθήκαν για την ολοκλήρωση των υπολογισμών. Για την
καλύτερη κατανόηση των αποτελεσμάτων, προτιμήθηκε η αξιοποίηση της διαγραμματικής
απεικόνισης όπου αυτό κατέστη δυνατό. Πιο ειδικά, στην ενότητα που αφορά την παρουσίαση
των αποτελεσμάτων, εμφανίζεται το αρχικό πλήθος των δεδομένων, το νέο πλήθος που
προέκυψε από τις διαδικασίες καθαρισμού. Επιπλέον, προβάλλονται οι παραγγελίες του
ηλεκτρονικού καταστήματος τόσο σε όγκο όσο και σε αξία ανά ημέρα. Στη συνέχεια της
ενότητας αυτής, πραγματοποιείται η RFM ανάλυση και ο σχολιασμός των αποτελεσμάτων
αυτής. Έπειτα, στην έρευνα συμπεριλαμβάνεται και ο αλγόριθμος k-means, κάτι το οποίο
δανειστήκαμε από τη βιβλιογραφία, ενώ στο τέλος υπολογίζεται η αξία των πελάτων καθώς η
μελλοντική τους αξία.
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Το τελευταίο κεφάλαιο αποτελείται από 3 (τρεις) ενότητες. Ειδικότερα, πρώτη εμφανίζεται η
ενότητα που αφορά τα συμπεράσματα της έρευνας. Σε αυτή την ενότητα βρίσκονται τα
συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των δεδομένων. Συνάμα με τα αποτελέσματα
προτείνονται διαφορετικές στρατηγικές για τα διαφορετικά κοινά (αγορά - στόχος) τα οποία
έχουν προκύψει από την ανάλυση RFM. Οι προτάσεις αφορούν τα κανάλια επικοινωνίας και
τους τρόπους προώθησης και τις δυνατότητες τους, όπως επίσης και η τεχνική πλευρά των
μέσων. Επίσης, πέρα από την προώθηση, γίνονται προτάσεις που αποσκοπούν στη
βελτιστοποίηση των ήδη υπαρχόντων υπηρεσιών που παρέχει η επιχείρηση, όπως επίσης και
την αποδοτικότερη κατανομή του διαφημιστικού προϋπολογισμού, αποφεύγοντας περιττές
δαπάνες σε σημεία που δεν θα αποφέρουν κερδοφορία για την επιχείρηση. Στην επόμενη
ενότητα εμφανίζονται οι περιορισμοί της έρευνας και οι προκλήσεις που καλέστηκε να
αντιμετωπίσει η ερευνητικά ομάδα, ενώ η τελευταία ενότητα πραγματεύεται τις προτάσεις για
την υλοποίηση ερευνών στο μέλλον.
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Κεφάλαιο 2ο
Σκοπός & Στόχοι Έρευνας
2.1 Σκοπός της έρευνας
Σκοπός της παρούσας έρευνας αποτελεί η παροχή ορθολογικής πληροφόρησης στην εταιρία
προκειμένου να προχωρήσεις στις απαραίτητες προωθητικές ενέργειες. Παράλληλα από την
επιχειρησιακή συνεισφορά, η έρευνα αυτή αποσκοπεί στην παροχή χρήσιμης γνώσης
αναφορικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο ενδυμάτων της ελληνικής αγοράς. Επιπρόσθετα, η
έρευνα καλείται να καλύψει το κενό στη βιβλιογραφία αναφορικά με τη χρήση των RFM και
CLV αναλύσεων στον κλάδο που αναφέρθηκε παραπάνω και ανέδειξε την ανάγκη για
περαιτέρω έρευνα στην ανάλυση του καλαθιού (basket analysis). Τέλος, επιπλέον με τα
παραπάνω ήταν η ανάδειξη ενός πλαισίου το οποίο δημιουργώντας τις κατάλληλες
«ανησυχίες» στα στελέχη των επιχειρήσεων θα τους οδηγούσε στην αναγνώριση της αξίας των
πελατών τους και έπειτα στην αξιοποίηση τους.

2.2 Γενικός Στόχος
Ο γενικός στόχος της παρούσας έρευνας αποτελεί η ανάλυση της υπάρχουσας πελατειακής
βάσης προκειμένου να δημιουργηθούν διαφορετικά κοινά, τα οποία η επιχείρηση θα είναι σε
θέση να αξιοποιήσει για να καταστρώσει και να υλοποιήσει εξατομικευμένες στρατηγικές
προώθησης των προϊόντων της στο διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα εργαλεία του
digital marketing, όπως είναι τα Facebook Ads, Google Ads, e-mail marketing, viber marketing
και third-party πλατφόρμες προσωποποιημένης επικοινωνίας.

2.3 Ειδικοί Στόχοι
1) Πόσο πρόσφατα έχουν αγοράσει οι χρήστες;
2) Πόσο συχνά αγοράζει ο κάθε χρήστης;
3) Πόσα χρήματα ξοδεύει ο κάθε χρήστης;
4) Ποιο είναι το frequency rate των πελατών;
5) Από τι αποτελείται η RFM;
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6) Ποιες μέρες έχουν τον μεγαλύτερο όγκο παραγγελιών;
7) Ποιες μέρες έχουν την υψηλότερη αξία παραγγελιών;
8) Ποιο είναι το churn rate;
9) Ποια είναι αξία του κάθε πελάτη;
10) Ποια είναι η κερδοφορία από τον κάθε πελάτη;
11) Πόσα clusters πρέπει να δημιουργηθούν;
12) Ποια clusters πρέπει να δημιουργηθούν;
13) Πως θα διαμορφωθεί η κερδοφορία του κάθε πελάτη;
14) Ποια μέσα επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν;
15) Ποιες στρατηγικές πρέπει να καταστρώσει;
16) Πόσες αγορές θα κάνει ο κάθε πελάτης;
17) Ποια θα είναι η μέση αξία των αγορών;
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Κεφάλαιο 3ο
Βιβλιογραφική Επισκόπηση
3.1 Πραγματικότητα στην Ευρώπη
Σύμφωνα με τη Eurostat (2021) οι ηλεκτρονικές αγορές παρουσιάζουν αυξητική τάση ανά τα
χρόνια. Ειδικότερα, το φαινόμενο παρατηρείται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, γεγονός το οποίο
έχει επηρεάσει το ηλεκτρονικό εμπόριο. Οι περισσότερες πωλήσεις προκύπτουν από τις
ηλικιακές ομάδες 18-24 και 25-54. Συνεχίζοντας, τονίζεται πως 7 στους 10 χρήστες είχαν
πραγματοποιήσει κάποια ηλεκτρονική αγορά την περίοδο που η έρευνα ήταν ενεργή.
Μιλώντας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Δανία αποτελεί τη χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό
(89%), καθώς συνολικά (σε όλες τις ηλικίες) φαίνεται πως πραγματοποίησαν τις περισσότερες
αγορές. Στον αντίποδα, το χαμηλότερο ποσοστό συγκεντρώθηκε από τη Βουλγαρία (31%). Σε
ό, τι αφορά την Ελλάδα, το ποσοστό ανέρχεται στο 46%.

Διάγραμμα 1: Διαδικτυακοί χρήστες που αγόρασαν ή παρήγγειλαν προϊόντα ή υπηρεσίες, για προσωπική χρήση, τους
τελευταίους 12 (δώδεκα) μήνες ανά ηλικιακή ομάδα, (EU-27), 2010-2020 (%)
Πήγη: Ec.europa.eu. 2021. Internet users who bought or ordered goods or services for private use in the previous 12
months by age group, EU-27, 2010-2020 (% of individuals who used internet in the previous 12 months).png - Statistics
Explained. [online] Available at: <https://ec.europa.eu/eurostat/statistics
explained/index.php?title=File:Internet_users_who_bought_or_ordered_goods_or_services_for_private_use_in_the_previo
us_12_months_by_age_group,_EU-27,_2010
2020_(%25_of_individuals_who_used_internet_in_the_previous_12_months).png> [Accessed 11 September 2021].
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Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι η μεγάλη αύξηση που στις χαμηλές ηλικιακές ομάδες (1624). Ειδικότερα, μέχρι το 2018, η ηλικιακή ομάδα 25-54 ήταν η πιο ενεργή καθώς
πραγματοποιούσε τις περισσότερες ηλεκτρονικές αγορές. Κάτι το οποίο άλλαξε με την έκρηξη
των ποσοστών στις ηλικιακές ομάδες 16-24. Πιο συγκεκριμένα φαίνεται πως αυτή η τάση
επικρατεί στην Ολλανδία καθώς το 91% των ατόμων 16-24 πραγματοποιεί ηλεκτρονικές
αγορές, το 90% στην Δανία, 87% και 86% στην Γερμανία και Σουηδία αντίστοιχα. Επιπλέον,
σε ό, τι αφορά το προφίλ των αγοραστών, φαίνεται πως οι άνδρες αγοράζουν περισσότερο από
τις γυναίκες. Η ηλικιακή ομάδα 25-34 επικρατεί των υπολοίπων, όπως επίσης και οι άνθρωποι
που έχουν λάβει υψηλό επίπεδο σπουδών. Τέλος, από τα αποτελέσματα βλέπουμε πως οι
περισσότερες αγορές σχετίζονται με ρουχισμό, παπούτσια ή αξεσουάρ και παραγγελίες
φαγητού (εστιατόρια, fast food ή catering).

3.2 Πραγματικότητα στην Ελλάδα
Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το αντίκτυπο της covid-19 στο λιανικό εμπόριο. Ειδικότερα,
στους περισσότερους κλάδους εμφανίζεται πτώση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων.
Εξαίρεση αποτελούν οι επιχειρήσεις που πωλούν τρόφιμα, ποτά και προϊόντα καπνού.
Μάλιστα, η μεγαλύτερη πτώση του κύκλου εργασιών παρατηρήθηκε στο Β’ τρίμηνο του 2020
(-17,8% συγκριτικά με το Β’ τρίμηνο του 2019). Επίσης, από την ίδια έρευνα προκύπτει πως
συνολικά το 2020 η πτώση στους κύκλους εργασιών ήταν της τάξης -4% συγκριτικά με το
2019 (Ελστατ, 2020). Οφείλουμε να σχολιάσουμε πως τα αποτελέσματα είναι αναμενόμενα
δεδομένου καθώς το lockdown σταμάτησε τη λειτουργία του λιανικού εμπορίου.
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Πίνακας 1: Κύκλος εργασιών για το σύνολο των επιχειρήσεων, ανά τάξη οικονομικής δραστηριότητας του λιανικού
εμπορίου (κλάδοι 45 και 47 της Στατιστικής Ταξινόμησης των Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE Αναθ. 2) (συνέχεια)
Τριμηνιαία
Οικονομική Δραστηριότητα

Κύκλος Εργασιών (σε χιλ. ευρώ)

Ετήσια Μεταβολή

Μεταβολή Β’

(%) 2020/2019

Τρίμηνο / Α’
Τρίμηνο

Κωδικός
NACE

Α’
Περιγραφή

Αναθ. 2

Τρίμηνο
2019

Β΄ Τρίμηνο
2019

Α’
Τρίμηνο
2020

Β’ Τρίμηνο

Α’

Β’

2020

Τρίμηνο

Τρίμηνο

2019

2020

Λιανικό εμπόριο
4761

βιβλιών σε ειδικευμένα

34.104

36452

31783

28666

-6,8

-21,4

6,9

-9,8

24109

31115

23800

23462

-1,3

-24,6

29,1

-1,4

1573

2032

1404

1129

-10,7

-44,4

29,2

103356

128717

97124

115972

-6,0

-9,9

24,5

19,4

152612

206231

143298

153539

-6,1

-25,5

35,1

7,1

519016

677331

437057

343104

-15,8

-49,3

30,5

86701

127924

73413

71982

-15,3

-43,7

47,5

-1,9

854823

894975

946388

893402

10,7

-0,2

4,7

-5,6

23023

25772

22093

21857

-4,0

-15,2

11,9

-1,1

178366

248558

161233

109876

-9,6

-55,8

39,4

καταστήματα
Λιανικό εμπόριο
εφημερίδων &
4762

γραφικής ύλης σε
ειδικευμένα
καταστήματα
Λιανικό εμπόριο

4763

εγγραφών μουσικής &
εικόνας σε ειδικευμένα

19,6

καταστήματα
Λιανικό εμπόριο
4764

αθλητικού εξοπλισμού
σε ειδικευμένα
καταστήματα
Λιανικό εμπόριο

4765

παιχνιδιών κάθε είδους
σε ειδικευμένα
καταστήματα
Λιανικό εμπόριο

4771

ενδυμάτων σε
ειδικευμένα

21,5

καταστήματα
Λιανικό εμπόριο
υποδημάτων &
4772

δερμάτινων ειδών σε
ειδικευμένα
καταστήματα
Φαρμακευτικά είδη σε

4773

ειδικευμένα
καταστήματα
Λιανικό εμπόριο
ιατρικών &

4774

ορθοπεδικών ειδών σε
ειδικευμένα
καταστήματα
Λιανικό εμπόριο

4775

καλλυντικών & ειδών
καλλωπισμού σε
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ειδικευμένα
καταστήματα
Λιανικό εμπόριο
λουλουδιών, φυτών,
σπόρων, λιπασμάτων,
4776

ζώων συντροφιάς &

110135

140818

11754

138562

1,5

-1,6

27,9

24,0

62094

111510

46813

34291

-24,6

-69,2

79,6

186412

202718

172765

138030

-7,3

-31,9

8,7

1977

2393

1699

1287

-14,1

-46,2

21,0

24598

28849

24750

25269

0,6

-12,4

17,2

2,1

1304

2059

1205

1371

-7,6

-33,4

57,9

13,9

8085

10663

7479

7954

-7,5

-25,2

31,5

6,4

80293

98669

94618

113394

17,8

17

20,7

19,8

38835

31338

35143

29278

-9,5

-6,6

-19,3

11.114.376

13.052.763

11.178.091

10.733.536

0,6

-17,8

17,3

σχετικών ζωοτροφών
σε ειδικευμένα
καταστήματα
Λιανικό εμπόριο
ρολογιών &
4777

κοσμημάτων σε
ειδικευμένα

26,7

καταστήματα
Άλλο λιανικό εμπόριο
4778

καινούριοων ειδών σε
ειδικευμένα

20,1

καταστήματα
Λιανικό εμπόριο
4779

μεταχειρισμένων ειδών
σε ειδικευμένα

24,2

καταστήματα
Λιανικό εμπόριο
4781

τροφίμων, ποτών &
καπνού σε υπαίθριους
πάγκους & αγορές
Λιανικό εμπόριο
κλωστοϋφαντουργικών

4782

προϊόντων, ενδυμάτων
και υποδημάτων σε
υπαίθριους πάγκους και
αγορές
Λιανικό εμπόριο άλλων

4789

ειδών σε υπαίθριους
πάγκους και αγορές
Λιανικό εμπόριο από

4791

επιχειρήσεις πωλήσεων
με αλληλογραφία ή
μέσω διαδικτύου
Άλλο λιναικό εμπόριο

4799

εκτός καταστημάτων,
υπαίθριων πάγκων ή

16,7

αγορών
Γενικό Σύνολο

-4,0

Πηγή: Ελστατ, Δελτίο Τύπου – Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών Επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου – 2ο Τρίμηνο & Αύγουστος
2020, σ. 5

Στον αντίποδα, οι ηλεκτρονικές αγορές παρουσίασαν τεράστια αύξηση. Τα ποσοστά είναι 50%
και 100% συγκριτικά με την περίοδο πριν την πανδημία (Κετσιετζής, 2020). Σύμφωνα με το
Έθνος (2021), το 60% των χρηστών έχει κάνει τουλάχιστον 1 αγορά μέσω internet. Είναι
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σημαντικό να αναφερθεί πως οι πωλήσεις μέσω skroutz αυξήθηκαν κατά 41% τον Μάρτιο.
Μάλιστα, οι πωλήσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών αυξήθηκε κατά 90,70%, ενώ υπήρξε
μείωση -35,4% στον ρουχισμό και στη μόδα. Επιπλέον, όπως ήταν αναμενόμενο, οι πωλήσεις
αυξήθηκαν σε προϊόντα που αφορούν δραστηριότητες στο σπίτι (Κετσιετζής, 2020).
Όπως στην Ευρώπη, έτσι και στην Ελλάδα, υπάρχει αυξητική τάση της χρήσης των
τεχνολογιών. Πιο ειδικά, σύμφωνα με την Ελστατ (2020), φαίνεται πως το ποσοστό χρήσης
υπολογιστών από τις επιχειρήσεις, αυξήθηκε κατά 23,2% μεταξύ 2019 και 2020. Επίσης,
αναφερόμενοι στις ίδιες χρονιές, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν δική τους ιστοσελίδα (website)
αυξήθηκαν κατά 19,6%, καθώς το 2019, το πλήθος τους ανερχόταν σε 18.820 επιχειρήσεις ενώ
το 2020 σε 22.514. Στο σημείο αυτό είναι ορθό να αναφερθεί πως το 30,8% των επιχειρήσεων
αποτελεί ηλεκτρονικό κατάστημα. Συνεχίζοντας, σε ό, τι αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο, η
κατάσταση είναι παρόμοια με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. Ειδικότερα, ο αριθμός των
επιχειρήσεων που έλαβαν παραγγελία αυξήθηκε κατά 63,5%, καθώς ήταν 3.400 το 2019 και
5.559 το 2020. Ωστόσο, από την ίδια έρευνα φαίνεται πως ο συνολικός κύκλος εργασιών των
εταιριών μειώθηκε κατά -2,6%.
Σχετικά με τα νοικοκυριά, υπάρχει αύξηση κατά 73,3% από το 2010 (46,4%) έως το 2020
(80,4%). Από τα αποτελέσματα, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως οι Έλληνες εισέρχονται στο
διαδίκτυο. Αναλυτικότερα, 8 στους 10 Έλληνες έκαναν χρήση του διαδικτύου το πρώτο
τρίμηνο του 2020.
Μιλώντας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, 1 στους 2 χρήστες (47,8%) έχουν πραγματοποιήσει 1
(μία) ηλεκτρονική αγορά ενώ το 2010 το ποσοστό ανερχόταν στο 18,4%. Όπως και στην
Ευρώπη, έτσι και στην Ελλάδα, οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες προϊόντων που αγοράζονται,
είναι τα είδη ρουχισμού, έπειτα τα είδη υπόδησης και τα αξεσουάρ. Σύμφωνα με το γράφημα,
ανάμεσα στο 2020 και 2019 υπήρξε αύξηση κατά 15,2%. Τέλος, αναφορικά με προϊόντα
τεχνολογίας φαίνεται πως το υψηλότερο ποσοστό συγκεντρώνεται σε ηλεκτρονικούς
υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και τablets ή αξεσουάρ αυτών.
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Διάγραμμα 2: Ηλεκτρονικό εμπόριο, Α’ τρίμηνο 2010 – 2020
Πηγή: Ελστατ, Δελτίο Τύπου – Ερευνα Χρησης Τεχνολογιων Πληροφορησης Και Επικοινωνιας Απο Νοικοκυρια Και Ατομα
– Χρηση Ηλεκτρονικου Εμποριου – Απορρητο Και Προστασια Προσωπικων Δεδομενων : Έτος 2020 : Έτος 2020, σ. 4

3.3 CRM
Σύμφωνα με τον Trainor et al. (2013) η σημερινή εποχή είναι ιδιαίτερα απαιτητική για τα
στελέχη των επιχειρήσεων καθώς το πεδίο έχει αλλάξει δραματικά λόγω της έλευσης των
social media. Έτσι, είναι απαραίτητο οι ήδη υπάρχουσες δομές μαζί με τα συστήματα να
προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Ως αποτέλεσμα, αλλάζει και η διαχείριση των πελατών
(CRM). Σύμφωνα με τον Bose (2002), το CRM έχει ως στόχο να ικανοποιήσει τις ανάγκες των
πελατών. Για να το πετύχει αυτό, απαιτεί την συνεργασία ανάμεσα στην τεχνολογία και στις
επιχειρησιακές διαδικασίες. Αυτό βοηθάει την ομαλή μετάβαση του χρήστη ανάμεσα στα
στάδια της α) απόκτησης, β) ανάλυσης, γ) εξαγωγή της πληροφορίας, χρήσιμης για την πλήρης
ικανοποίηση των αναγκών των πελατών και κατ’ επέκταση αύξησης της κερδοφορίας της
εταιρίας. Οι Tavakoli et al. (2018) αναφέρουν πως η RFM είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη
διαχείριση πελατών (CRM). Αναλυτικότερα, το CRM αποτελείται από τέσσερα στάδια: Την
αναγνώριση

του

πελάτη

(customer attraction), τη

(customer identification),

την

του

πελάτη

διατήρηση

(customer retention) και

την

του

προσέλκυση

ανάπτυξη (customer development) του. Αξίζει να αναφερθεί πως η ανάλυση RFM αποτελεί
την πιο διαδεδομένη μέθοδο, η οποία στην πιο απλή της μορφή χωρίζει τα δεδομένα σε 5
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ισόποσα cut-offs (20%) (Wei et al., 2010). Επιπλέον, το CRM παίζει καταλυτικό ρόλο στην
εύρεση & αναγνώριση σημαντικών χρηστών για την επιχείρηση, οι οποίοι θα προσδώσουν
αξία σε αυτήν (Song et al., 2016). Συνεχίζοντας, αναφορικά με την τεχνολογία και την άνοδο
της χρήσης των social media, οι Nam et al. (2019), στην έρευνα τους παρέχουν ένα θεωρητικό
πλαίσιο προκειμένου να συντονιστεί το παραδοσιακό σύστημα CRM μαζί με τα συστήματα
ανάλυσης των επιχειρήσεων (BA), έχοντας ως γέφυρα το τμήμα Information Technology.
Βέβαια, o Greenberg (2003) στον ορισμό του CRM προσθέτει ακόμη έναν σημαντικό πυλώνα
πέρα από τις διαδικασίες-στρατηγικές-τεχνολογία. Ειδικότερα, θεωρεί πως το CRM αποτελεί
μία φιλοσοφία η οποία θα πρέπει να υιοθετηθεί από τον οργανισμό. Όπως γίνεται εύκολα
αντιληπτό, ο οργανισμός πρέπει να αλλάξει ριζικά. Η κουλτούρα του και η συμπεριφορά του
τόσο εντός όσο και προς τους πελάτες, καθώς οι τελευταίοι έχουν διαφοροποιήσει τους
τρόπους που αλληλοεπιδρούν με τις επιχειρήσεις (Greenberg, 2009). Ωστόσο, σύμφωνα με
τους Chen & Popovich (2003), θα πρέπει να προσέξουμε πως CRM δεν θα πρέπει να
παρακολουθείται μονοδιάστατα εστιάζοντας μόνο στην τεχνολογία. Ειδικότερα, αναφέρουν
πως η συνεργασία θα πρέπει να δημιουργηθεί ανάμεσα στο τρίπτυχο τεχνολογία, διαδικασίες
και στον άνθρωπο. Σύμφωνα με τους Orenga-Rogla & Chalmeta (2016) το CRM βασίζεται
στην ύπαρξη βάσεων δεδομένων προκειμένου να πραγματοποιούνται διαδικασία E(extract)
T(transform) L(load) των δεδομένων από συστήματα ERP, SCM και CRM για τις επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με τον Leary (2008), πλέον το CRM λόγω των social media έχει μεταλλαχθεί σε
Social CRM ή CRM 2.0. Κάτι το οποίο είναι αναμενόμενο καθώς πλέον οι καταναλωτές
επιζητούν την αλληλεπίδραση με τα brands μέσω των social media (Brodie et al, 2013),
γεγονός το οποίο αναγκάζει τους οργανισμούς να υιοθετήσουν έναν Social CRM
προσανατολισμό. Ένα παράδειγμα συστήματος CRM αποτελεί αυτό της INSG, το οποίο είχε
σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να συλλέγει τα δεδομένα που είναι βασικά, χωρίς οι
πληροφορίες να είναι διπλότυπες και να υπάρχει πλεονασμός. Μάλιστα, το συγκεκριμένο είχε
σχεδιαστεί και υλοποιηθεί έτσι ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες του οργανισμού (Bull, 2010).
Μάλιστα, οι Harrigan et al. (2020) στην έρευνα τους τονίζουν πως το Social CRM αποτελείται
από ένα σύνολο δυναμικών δυνατοτήτων οι οποίες οδηγούν σε βελτίωση της απόδοσης.
Αναφέρουν πως το Social CRM απαιτεί μία ολιστική αλλαγή στο τρόπο σκέψης καθώς και
στην κουλτούρα των επιχειρήσεων. Επιπλέον, είναι σημαντικό, τα στελέχη των επιχειρήσεων
να υιοθετήσουν ή να ενισχύσουν στρατηγικές αλληλεπίδρασης με τους χρήστες. Τονίζουν δε,
πως είναι απαραίτητη η συνέργεια των στελεχών με το back-office προκειμένου οι επιχειρήσεις
να έχουν τις τεχνολογικές υποδομές για να υποδεχτούν τη ροή πληροφοριών που θα προκύψει.
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Σύμφωνα με τους Orenga-Rogla & Chalmeta (2016) οι καταναλωτές πλέον έχουν αλλάξει σε
Social Customers δεδομένου ότι αυτός ο νέος τύπος καταναλωτή έχει αλλάξει εξολοκλήρου
συμπεριφορές.

Αναλυτικότερα,

πλέον

χρησιμοποιεί

εφαρμογές

προκειμένου

να

κοινωνικοποιείται, να μαθαίνει για νέα προϊόντα που εισέρχονται στην αγορά. Επίσης, έχουν
ανεβάσει και τις απαιτήσεις σου προς τις επιχειρήσεις καθώς αναμένουν από τα brands να είναι
δραστήρια, έτοιμα να ανοίξουν επικοινωνία με τους online χρήστες, να απαντήσουν στα
μηνύματα τους άμεσα, σε εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να λύσουν απορίες για
προϊόντα ή υπηρεσίες. Γίνεται αντιληπτό, πως όλα κινούνται πιο γρήγορα, οπότε κρίνεται
ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις, να ακούν και να δρουν άμεσα. Συνεχίζοντας,
σημειώνεται πως αυτή η νέα μορφή καταναλωτών έχει ορίσει ως επιτακτική ανάγκη τη χρήση
big data εργαλείων ανάλυσης δεδομένων, καθώς τα ως προς επεξεργασία δεδομένα
πληθαίνουν όταν αναφερόμαστε σε social media. Έτσι, προκειμένου οι οργανισμοί να
προχωρήσουν σε τεχνικές εξόρυξης δεδομένων

(data mining), όπως το clustering,

classification, visualization (Petz et al., 2014).
Επίσης, οι τεχνικές εξόρυξης δεδομένων είναι απαραίτητες και στο ηλεκτρονικό εμπόριο,
καθώς και εκεί τα δεδομένα έχουν τεράστιο όγκο. Οπότε, μέσω αυτών των τεχνικών οι
οργανισμοί θα μπορέσουν να ανακαλύψουν πρότυπα και μοντέλα πελατών τα οποία μέχρι
πρότινος δεν τα γνώριζαν, γεγονός που θα βοηθήσει στην αύξηση των κερδών. Επιπροσθέτως,
η χρήση τους ωφελεί όλους τους εμπλεκόμενους. Από τη μία οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να
κάνουν προβλέψεις που βασίζονται σε δεδομένα, από την άλλη οι καταναλωτές θα είναι πιο
ικανοποιημένοι, καθώς οι πρώτες θα τους παρέχουν προϊόντα αυτά που χρειάζονται για να
ικανοποιηθεί η όποια ανάγκη τους (Sadath, 2013). Οι στρατηγικές προώθησης του οργανισμού
θα ποικίλλουν ανάλογα με την «ποιότητα» του πελάτη. Για παράδειγμα, είναι σύνηθες στις
έρευνες να γίνεται η ταξινόμηση των πελατών με τη χρήση του γνωστού κανόνα 80/20
(DataPLus, 2001). Έπειτα, αναφέρουν πως την ομαδοποίηση των πελατών με βάση το μοντέλο
της πυραμίδας. Κάθε σημείο της πυραμίδας περιέχει πελάτες ομαδοποιημένους με βάση τον
τζίρο που δημιουργούν για την τράπεζα. Έτσι, γίνεται αντιληπτό πως έχουν δημιουργηθεί
διαφορετικά τμήματα αγοράς (segmentation) με διαφορετικές ανάγκες (Curry, 2000).
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Διάγραμμα 3: Μοντέλο πυραμίδας
Πηγή: Aggelis, V. & Christodoulakis, D. (2005). RFM Analysis for decision support in e-banking area. WSEAS
Transactions on Computers. 4(8):1.

Επιπλέον, τονίζουν πως το συγκεκριμένο μοντέλο είναι ιδιαίτερα βοηθητικό σε
χρηματοοικονομικά ιδρύματα προκειμένου να κάνουν προβλέψεις, να λάβουν αποφάσεις και
να αυξήσουν τα κέρδη τους ανά πελάτη Aggelis & Christodoulakis (2005).
Γίνεται αντιληπτό πως οι αποφάσεις έχουν μεγαλύτερο βαθμό επιτυχίας καθώς βασίζονται σε
δεδομένα, δηλαδή σημάδια των χρηστών και όχι σε συναισθήματα. Βέβαια, αξίζει να τονισθεί
πως η σχέση πρέπει να δημιουργηθεί με γερές βάσεις εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δύο πλευρές,
ενώ όποια υποψία απάτης θα πρέπει να εξαλειφθεί πλήρως (Sadath, 2013).
Σύμφωνα με τους Plessis & Boon (2004), η ανάπτυξη του e-business έχει φέρει νέα δεδομένα.
Για το λόγο αυτό, η διαχείριση των πελατών (CRM) κατέχει κάποιο ρόλο μέσα στο
οικοσύστημα. Στο άρθρο τους προσπάθησαν να αναγνωρίσουν και να ερμηνεύσουν τον ρόλο
της διαχείρισης των πελατειακών σχέσεων. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου,
αξιοποίησαν μελέτες περιπτώσεων από επιχειρήσεις της Νότιας Αφρικής. Επιπλέον,
κατέληξαν στο συμπέρασμα πως δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη διαχείριση της
γνώσης και στη διαχείριση των πελατειακών σχέσεων.
Συνεχίζοντας, το CRM, διαθέτει πολλά χαρακτηριστικά. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις πρέπει να
κατανοήσουν ποια από αυτά είναι χρήσιμα για τους πελάτες τους. Στην έρευνα του, ο Hsieh
(2009) προκειμένου να βγάλει πόρισμα σχετικά με τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του
CRM τα διαχώρισε σε δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα έξω από την επιχείρηση, όπως
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είναι για παράδειγμα τα διαφημιστικά μηνύματα, δραστηριότητες που αφορούν το εσωτερικό
τμήμα της επιχείρησης, όπως για παράδειγμα, οι εφαρμογές να είναι φιλικές προς τους
τελικούς χρήστες. Εν συνεχεία, τονίζει πως είναι σημαντικό για τους πελάτες, οι επιχειρήσεις
να απαντούν και να λαμβάνουν υπόψιν τους το τις κριτικές και αξιολογήσεις των πελατών.
Επιπλέον, τα «θέλω» τους δεν σταματούν εκεί, καθώς είναι σημαντικό για εκείνους να υπάρχει
ουσιαστική αντιμετώπιση των κριτικών από πλευράς εταιρίας, έτσι ώστε να βελτιώσει τις
υπηρεσίες ή τα προϊόντα της. Το τελευταίο χαρακτηριστικό για τους πελάτες, αποτελεί η
εμπιστοσύνη στα συστήματα CRM. Ειδικότερα, είναι σημαντικό για εκείνους να υπάρχει
υψηλή ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων. Μάλιστα, οι ερωτηθέντες σχολίασαν πως η
φήμη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την εμπιστοσύνη, ενώ προτιμούν να πραγματοποιούν online
αγορές από εταιρίες με καλή φήμη.
Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί έντονη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI).
Γεγονός το οποίο επηρεάζει και τη διαχείριση των πελατειακών σχέσεων. Ειδικότερα, οι (Libai
et al., 2020) αναφέρουν, “κάθε σύστημα CRM που μπορεί εύκολα, ευέλικτα και αποτελεσματικά
να προσαρμοστεί, μπορεί να χαρακτηριστεί ως τεχνητά έξυπνο σύστημα CRM ή AI-CRM”.

3.4 RFM
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, μία χρήσιμη τεχνική ανάλυσης δεδομένων, αποτελεί η RFM.
Από την βιβλιογραφία παρατηρείται πως η τεχνική ή παραλλαγές αυτής χρησιμοποιήθηκαν το
1995 για να δημιουργηθούν τμήματα αγοράς προκειμένου το ταχυδρομείο (direct mail) να
είναι επιτυχημένο. Μάλιστα, οι Bult & Wansbeek (1995) στην έρευνα τους παρουσίασαν ένα
θεωρητικό πλαίσιο το οποίο έχεις ως στόχο την μεγιστοποίηση των κερδών. Οι He & Li (2017)
αναφέρουν πως η απουσία μίας ενιαίας στρατηγικής μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη του
παραπάνω στόχου. Αναλυτικότερα, παροτρύνουν τη χρήση διαφορετικών στρατηγικών και
των πόρων επικοινωνίας ανάλογα με την κατάσταση των πελατών, καθώς η προσέγγιση πρέπει
να είναι διαφορετική στους υπάρχοντες πελάτες και στους δυνητικούς. Συνεχίζοντας, η
συγκεκριμένη τεχνική εξόρυξης δεδομένων, έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλούς κλάδους όπως,
στον τραπεζικό τομέα (Aggelis & Christodoulakis, 2005), στο ηλεκτρονικό εμπόριο (Tavakoli
et al., 2018), όπως επίσης και στα δημόσια νοσοκομεία όπου οι ασθενείς αντιμετωπίσθηκαν
ως πελάτες και ως εκ τούτου θα έπρεπε να είναι ικανοποιημένοι (Mohammadzadeh et al.,
2017). Στην πιο απλή της μορφή, όταν η επιχείρηση επιλέξει να αξιοποιήσει την RFM για
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εξόρυξη δεδομένων, τότε καλείται να εξετάσει 3 παράγοντες, την τελευταία φορά που κάποιος
πελάτης πραγματοποίησε μία αγορά (Recency), τη συχνότητα των αγορών που έχει
πραγματοποιήσει (Frequency) καθώς και τον μέσο όρο της αξίας των αγορών (Monetary) που
έχει πραγματοποιήσει (Birant, 2011). Μάλιστα, οι 3 τιμές (Recency, Frequency, Monetary)
φαίνεται να έχουν έντονη σχέση με τη μέτρηση της αξία των πελατών (customer lifetime
value). Σημαντικό στοιχείο της ανάλυσης αποτελεί το γεγονός πως είναι άμεσα συνδεδεμένη
με τη συμπεριφορά των πελατών. Μάλιστα, τα τμήματα που δημιουργούνται διαχωρίζονται
βάσει αυτής (Wei et al., 2010). Μετά την εύρεση των τιμών της RFM, προσδιορίζονται και 3
scores, 1 για κάθε τιμή. Στην πιο απλή της μορφή, ο διαχωρισμός γίνεται σε 5 ίσα μέρη (20%
σε κάθε group) (Wei et al., 2010). Μάλιστα, ο Miglaustch (2000) σχετικά με τα scores της
RFM, χρησιμοποιεί την quintile method, σύμφωνα με την οποία, οι πελάτες ταξινομούνται
από τους καλύτερους προς τους χειρότερους. Οπότε, η ανάλυση θα πρέπει να εστιάζει στην
εύρεση προτύπων και ομοιοτήτων ανάμεσα στις συμπεριφορές των τμημάτων ενώ παράλληλα
να εξετάζει και την σχέση της συχνότητας (frequency) και με την αξία των αγορών (monetary)
(Tavakoli et al., 2018). Πιο συνοπτικά, η RFM μαρτυρά πότε αγοράζουν η χρήστες, πόσο
συχνά και με τι κόστος, οπότε δίνεται η ευκαιρία στις εταιρίες για να προχωρήσεις σε
αναλύσεις και μελλοντικές προβλέψεις για τις αγοραστικές δράσεις των πελατών τους (Wei et
al., 2010).
Παλαιότερες έρευνες δείχνουν κάποια μοτίβα αναφορικά με τα αποτελέσματα της RFM. Για
παράδειγμα, στην περίπτωση που το Μ είναι υψηλό, οι πελάτες τείνουν να είναι πιο δεκτικοί
απέναντι στην επιχείρηση. Συνεχίζοντας, σε πολλές έρευνες η RFM χρησιμοποιείται
συνδυαστικά και με άλλες αναλύσεις, όπως είναι για η παράδειγμα ο υπολογισμός του CLV
(He & Li, 2017).
Συνεχίζοντας, παρατηρήθηκε πως οι εταιρίες συχνά πέφτουν στην παγίδα του recency.
Ειδικότερα, όπως είναι λογικό, όσο μεγαλύτερο είναι το recency, δηλαδή το διάστημα πάνω
στο οποίο ένας πελάτης έχει ολοκληρώσει την αγορά του, τόσο περισσότερο μειώνονται οι
πιθανότητες για να πραγματοποιήσει ξανά αγορά. Έτσι, αναπόφευκτα ο οργανισμός τον χάνει
από πελάτη. Μάλιστα, στην ίδια έρευνα, διαπιστώθηκε πως το recency παίζει σημαντικό ρόλο
στην αλληλεπίδραση των χρηστών με τις καμπάνιες email και direct mail καθώς έχει τη
δυνατότητα να επαναφέρει πελάτες που λόγω υψηλού recency, η επιχείρηση έχει επιλέξει να
αγνοήσει (Neslin et al., 2013). Βέβαια, σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφερθεί πως
η σχέση ανάμεσα στο recency και την αγορά, επηρεάζεται ακόμη κι από το ίδιο το προϊόν ή
την προϊόντική κατηγορία αυτού (Blattberg et al., 2008).
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3.4.1. RFM σχετικές αναφορές στη βιβλιογραφία
Στην έρευνα τους οι Colombo & Jiang (1999) προχώρησαν στην ανάπτυξη ενός στοχαστικού
μοντέλου, ικανό να προβλέψει μελλοντικές καταστάσεις, στις όποιες υποθέσεις που
δημιουργούνται. Για το λόγο αυτό χρησιμοποίησαν παρελθοντικές παρατηρήσεις ως πηγή.
Αναλυτικότερα, βάσει της συμπεριφοράς των χρηστών, οι ερευνητές προχώρησαν σε δύο
κατηγοριοποιήσεις αυτών. Από τη μία βρίσκονται οι πελάτες και η πιθανότητα αγοράς, ενώ
στην άλλη περίπτωση, η κατηγοριοποίηση βασίζεται στην τελική αξία ανά κάθε
ολοκληρωμένη αγορά. Επίσης, κατά την ανάλυση τους, οι ερευνητές δε θεώρησαν πως τα
δεδομένα ακολουθούν κανονική κατανομή. Μάλιστα, είχαν διαφορετική προσέγγιση στους
πελάτες. Από τη μία, βρίσκονται οι πελάτες που αγοράζουν εξαιτίας διαφημιστικών ενεργειών
ενώ από την άλλη βρίσκονται εκείνοι που η αγοραστική τους συμπεριφορά δεν επηρεάζεται
και θα αγόραζαν ούτως ή άλλως. Στη βιβλιογραφία φαίνεται να χρησιμοποιείται έντονα η RFM
σε συνδυασμό με άλλες τεχνικές εξόρυξης δεδομένων.
Ο Birant (2011) παρουσίασε μια προσέγγιση η οποία δίνει τη δυνατότητα για τη δημιουργία
προτάσεων για αγορά προϊόντων. Ειδικότερα, οι τελικές προτάσεις λαμβάνουν υπόψιν τους
διάφορες παραμέτρους. Για παράδειγμα, τα προϊόντα που αγοράζει ένας πελάτης και η
συχνότητα αποτελούν σημαντικές παραμέτρους, όπως επίσης και το τμήμα που ανήκει
(customer segment). Εμβαθύνοντας περισσότερο, αναφέρει 3 (τρία) βασικά βήματα που
ακολουθεί η προσέγγιση του προκειμένου να εξάγει συμπεράσματα. Στην πρώτη φάση
ξεκινάει η τμηματοποίηση (customer segmentation) του κοινού σε υπο τμήματα. Η
τμηματοποίηση των πελατών αποτελεί μονόδρομο πλέον για τις επιχειρήσεις, καθώς η άνθιση
του ηλεκτρονικού εμπορίου έχει αλλάξει άρδην το σκηνικό σε ό, τι αφορά την παροχή
προϊόντων και υπηρεσιών. Έτσι, γίνεται αντιληπτό πως η προσέγγιση τους πρέπει να είναι
άκρως πελατο-κεντρική (He & Li, 2017). Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, ο όρος για τη
τμηματοποίηση ειπώθηκε πρώτη φορά το 1956 από τον Smith. Είναι σημαντικό να τονισθεί,
πως τα τμήματα πελατών δημιουργούνται με βάση τα κοινά RFM scores. Έπειτα, αναφέρει
πως πρέπει να ξεκινήσει ταξινόμηση των πελατών για να είμαστε σε θέση να προβλέψουμε
την μελλοντική αγοραστική τους συμπεριφορά. Για την ταξινόμηση χρησιμοποιούνται τα
δημογραφικά χαρακτηριστικά τους. Στο τελευταίο στάδιο, προκύπτει ο κανόνας με τον οποίο
θα γίνονται οι προτάσεις. Όπως έχει αναφερθεί νωρίτερα, η RFM αποτελεί μια δημοφιλής
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μέθοδο που χρησιμοποιείται σε πολλά διαφορετικά πεδία. Μάλιστα, αναφέρει πως η RFM έχει
διάφορες παραλλαγές. Σε κάποιες έρευνες χρησιμοποιείται η Weighted RFM (WRFM) όπου
η κάθε τιμή πολλαπλασιάζεται με τη βαρύτητα της. Επίσης, αναφέρει και την Timely RFM
(TRFM), παραλλαγή η οποία συνδέεται με την εποχικότητα των προϊόντων ή η RFR (Recency,
Frequency, Reach) χρησιμοποιείται για τα κοινωνικά δίκτυα (Birant, 2011).
Οι Dursun & Caber (2016) την αξιοποίησαν για να δημιουργήσουν προφίλ πελατών
ξενοδοχείου. Ειδικότερα, στόχος της έρευνας τους ήταν να διαχωρίσουν τους κερδοφόρους
από τους υπόλοιπους πελάτες. Μάλιστα, για την έρευνα χρησιμοποίησαν τη βάση δεδομένων
του ξενοδοχείου και πιο συγκεκριμένα τα στοιχεία από την κάρτα μέλους. Ανέλυσαν 5939
εγγραφές και χώρισαν τους πελάτες σε 5 κατηγορίες με βάση τα RFM scores. Από τα
αποτελέσματα της έρευνας τους, δημιουργήθηκαν 6 διαφορετικά clusters τα οποία
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Ειδικότερα, το πρώτο cluster αφορά τους ‘Loyal
Customers’ καθώς συγκέντρωσαν τον υψηλότερο αριθμό loyalty points. Έπειτα, τα επόμενα
clusters είναι ‘Loyal Summer Season Customers’ (R↓ F↑ M↑), ‘Collective Buying Customers’
(R↓ F↑ M↓), ‘Winter Season Customers’ (R↑ F↑ M↓), ‘Lost Customers’ (R ↓F↓ M↓), ‘High
Potential Customers’ (R↓ F↓ M↑), ‘New Customers’ (R↑ F↓ M↓) και ‘Winter Season High
Potential Customers’ (R↑ F↓ M↑). Σύμφωνα με τους Hamzehei et al. (2011) οι πελάτες με
υψηλά scores είναι πολύ δεκτικοί στις προωθητικές ενέργειες της εταιρίας, οπότε οι
πιθανότητες για επαναγορά είναι υψηλές. Θα μπορούσαμε να πούμε πως ισχύει το αντίθετο
φαινόμενο σε εκείνους με τα χαμηλότερα scores. Από τα αποτελέσματα της έρευνας φάνηκε
πως μόλις το 3,79% του δείγματος ανήκει στην κατηγορία πιστών πελατών. Σύμφωνα με τους
ερευνητές, αυτοί αποτελούν εύκολο στόχο για τις όποιες ενέργειες CRM επιλέξει η επιχείρηση.
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Πίνακας 2: Τα χαρακτηριστικά των τμημάτων

Πηγή: Dursun, A. and Caber, M., 2016. Using data mining techniques for profiling profitable hotel customers: An application
of RFM analysis. Tourism Management Perspectives, 18, pp.153-160.

Μία διαφορετική προσέγγιση της RFM ακολουθήθηκε από τους (Tavakoli et al., 2018). Πιο
συγκεκριμένα, αντιμετώπισαν το Recency μόνο του, ενώ τα Frequency και Monetary, μαζί. Σε
ό, τι αφορά τη μεθοδολογία, η κανονικοποίηση και το scaling των δεδομένων
πραγματοποιήθηκε μόνο στο παραπάνω ζευγάρι. Για την έρευνα τους αξιοποίησαν τα
δεδομένα από την Digikala η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρία ηλεκτρονικού εμπορίου
στη Μέση Ανατολή. Οι ερευνητές τονίζουν πως η συχνότητα (frequency) και η αξία των
αγορών (monetary) δίνουν τη δυνατότητα στα στελέχη να έχουν μία καθαρή εικόνα για τα
τμήματα (segments) που πρέπει να δημιουργηθούν. Μάλιστα, προσθέτουν πως αυτά τα δύο
χαρακτηριστικά αποδεικνύουν τον βαθμό στον οποίο οι πελάτες είναι πιστοί (customer
loyalty). Στην έρευνα τους προχώρησαν στη δημιουργία 3(τριών) διαφορετικών τμημάτων με
βάση το Recency τα οποία διαχωρίστηκαν σε επιπλέον υπο - τμήματα. Έτσι, οι ομάδες που
δημιουργούνται είναι:
•

Πελάτες που αγόρασαν πρόσφατα και είναι ενεργοί.

•

Εκείνοι που δεν αγόρασαν πολύ πρόσφατα. Η αγορά τους έγινε στο κοντινό παρελθόν
και οι πιθανότητες φυγής είναι υψηλές.

•

Πελάτες που αγόρασαν αρκετό καιρό πριν, θεωρούνται χαμένοι.
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Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα αποτελέσματα της έρευνάς τους ή καλύτερα, τα
τμήματα που έχουν δημιουργηθεί ανάλογα με τις τιμές σε frequency και στο monetary των
αγορών.
Πίνακας 3: Δημιουργία τμημάτων με βάση τη συχνότητα ή την αξία αγοράς

Πηγή: Tavakoli, M., Molavi, M., Masoumi, V., Mobini, M., Etemad, S. and Rahmani, R., 2018. Customer Segmentation and
Strategy Development Based on User Behavior Analysis, RFM Model and Data Mining Techniques: A Case Study. 2018
IEEE 15th International Conference on e-Business Engineering (ICEBE),.

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, τα segments είναι 3 και αφορούν τους ενεργούς χρήστες,
εκείνους που έχουν καιρό να αγοράσουν και τους χαμένους πελάτες. Ειδικότερα για το κάθε
segment ισχύουν τα παρακάτω:
1. Active – High Value: Αποτελούν τους καλύτερους πελάτες, οπότε αποτελεί μονόδρομο
για την επιχείρηση, η διατήρηση τους.
2. Active Medium with High Monetary: Σε αυτό το τμήμα ανήκουν οι πελάτες που
ξοδεύουν πολλά χρήματα, ωστόσο η συχνότητα δεν είναι το ίδιο υψηλή. Έτσι, η
επιχείρηση πρέπει να χρησιμοποιήσει τεχνικές για να αυξήσει τη συχνότητα με την
οποία αγοράζουν.
3. Active Medium with High Frequency: Σε αυτό το τμήμα, ανήκουν οι πελάτες που
αγοράζουν με υψηλό ρυθμό (συχνότητα), ωστόσο δεν δαπανούν μεγάλα ποσά. Οπότε,
η στρατηγική της εταιρίας θα πρέπει να εστιάζει στην αύξηση της αξίας την αγορών.
4. Active Low Value: Οι πελάτες που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία αγοράζουν με
χαμηλό ρυθμό ενώ η αξία των πωλήσεων δεν είναι υψηλή. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει
η στρατηγική του οργανισμού να εστιάζει στην δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και
πιστότητας, έτσι ώστε να αυξηθούν οι πωλήσεις τόσο σε συχνότητα όσο και σε αξία.
5. Lapsing High Value, Lapsing Medium Value, Lapsing Low Value: Σε αυτή την
κατηγορία, οι πελάτες έχουν αρκετό καιρό που πραγματοποίησαν αγορά. Ωστόσο,
αξίζει να τονισθεί πως το εύρος δεν είναι τόσο μεγάλο προκειμένου να θεωρούνται
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χαμένοι πελάτες. Οπότε, κρίνεται απαραίτητο, ο οργανισμός να αναλάβει δράσεις για
επαναπροσέγγιση τους πριν τους χάσει οριστικά.
6. Lapsed High Value, Lased Medium Value, Lapsed Low Value: Στο τμήμα αυτό, οι
πελάτες έχουν πολύ καιρό να πραγματοποιήσουν κάποια αγορά, οπότε τους έχει χάσει.
Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως είναι δύσκολο να γίνουν ξανά πελάτες, ωστόσο, είναι
πολύ πιθανό να είναι ευαίσθητοι σε εκπτωτικές τιμολογιακές πολιτικές.
Τονίζουν πως η RFM αποτελεί μία τεχνική ανάλυσης δεδομένων με μεγάλη αξία η οποία όμως
απαιτεί από τα στελέχη να είναι σε εγρήγορση καθώς διάφορες μεταβλητές παίζουν ρόλο στα
αποτελέσματα. Για παράδειγμα, η αγοραστική συμπεριφορά των χρηστών είναι δυναμική.
Ειδικά, στο ηλεκτρονικό εμπόριο, η προσθήκη μίας κατηγορίας μπορεί να επηρεάσει την
αγοραστική συμπεριφορά των χρηστών, δημιουργώντας καινούρια πρότυπα.
Εναλλακτικά οι Baecke & Van De Poel (2009), έχουν χωροθετήσει τους πελάτες σε 4
διαφορετικές ομάδες με βάση την αγοραστική τους συμπεριφορά και την στάση τους.

Σχήμα 1: Οι 4 (τέσσερις) ομάδες με βάση την αγοραστική συμπεριφορά
Πηγή: Baecke, P. and Van den Poel, D., 2009. Data augmentation by predicting spending pleasure using commercially
available external data. Journal of Intelligent Information Systems, 36(3), pp.367-383.

Οι Ravasan & Mansouri (2015) υλοποίησαν την weighted RFM σε δεδομένα που αφορούν
ασφάλειες αυτοκινήτων. Αξίζει να τονισθεί πως ο κάθε παράγοντας είχε διαφορετική
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βαρύτητα, με το Monetary να έχει τη χαμηλότερη. Σε πρώτη φάση προχώρησαν σε προσωπικές
συνεντεύξεις με πελάτες. Μέσω αυτών, δημιούργησαν τις προς διερεύνηση μεταβλητές.
Συνεχίζοντας, προκειμένου να ανατεθούν τα βάρη στα χαρακτηριστικά της RFM, οι ερευνητές
χρησιμοποίησαν τη μέθοδο fuzzy Delphi και το FANP (fuzzy analytic network process). Από
τις αναλύσεις προέκυψαν 4 ομάδες πελάτων: α) οι καλύτεροι (best), β) οι νέοι (new), γ) risky
και δ) αβέβαιοι (uncertain). Αξίζει να τονισθεί πως το μοντέλο fuzzy RFM χρησιμοποιήθηκε
και στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου, όπου είναι πολύ σημαντικό για τις
επιχειρήσεις να έχουν τις ορθές πληροφορίες προκειμένου να εξετάσουν όλες τις πιθανές
λύσεις τμηματοποίησης που μπορούν να ακολουθήσουν (Oztaysi & Kavi, 2021). Η ανάπτυξη
του internet έχει οδηγήσει στην ύπαρξη μεγάλου όγκου δεδομένων, οπότε είναι απαραίτητη η
χρήση τέτοιων τεχνικών.
Συνεχίζοντας, oι Gustriansyah et al. (2019) στην έρευνα τους προχώρησαν στην υλοποίηση
της RFM μαζί με k-means clustering. Αναλυτικότερα, χρησιμοποίησαν ένα dataset που
περιείχε τις πωλήσεις φαρμάκων. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η ομαδοποίηση των
προϊόντων με βάση κοινά στοιχεία στις τιμές (values), δύναται να βοηθήσει τον οργανισμό να
διαχειριστεί τα αποθέματα του με μεγαλύτερη ακρίβεια και να βελτιώσει τις ήδη υπάρχουσες
διαδικασίες (stock management process). Προκειμένου οι ερευνητές να επιλέξουν τον ιδανικό
αριθμό clusters αξιοποίησαν 8 διαφορετικούς δείκτες. Ειδικότερα, αξιοποίησαν:
1. Τη μέθοδο του αγκώνα (“elbow method”)
2. Τον δείκτη Silhouette
3. Τον δείκτη Calinski-Harabasz
4. Τον δείκτη Davies-Bouldin
5. Τον δείκτη Ratkowsky
6. Τον δείκτη Hubert
7. Τον δείκτη Ball-Hall
8. Τον δείκτη Krzanowski-Lai
Οι Cho και Ryu (2008) παρουσίασαν μία μέθοδο για τη δημιουργία προσωποποιημένων
προτάσεων με βάση τα δημογραφικά στοιχεία των χρηστών και τα αποτελέσματα της RFM.
Ουσιαστικά, ο αλγόριθμος που προτείνεται, δέχεται ως είσοδο τις πληροφορίες των χρηστών,
το RFM score και τον κωδικό που αφορά σε ποιο τμήμα ανήκει. Σκοπός είναι να
μεγιστοποιηθούν τα κέρδη, όπως και να βρεθεί το σημαντικό 20% (κανόνα του Παρέτο 80/20)
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των πελατών που θα βοηθήσουν στην επίτευξη του στόχου αυτού. Επίσης, θεωρούν πως
η RFM ανάλυση μπορεί να φανεί πολύ χρήσιμη και στο ecommerce καθώς οι ανάγκες
για personalization είναι μεγάλες. Έτσι, προτείνουν ένα μοντέλο που χρησιμοποιεί
τα scores ως δείκτες για να δημιουργηθεί ένα recommendation σύστημα προσαρμοσμένο στις
ανάγκες των πελατών. Για το λόγο αυτό, αν για παράδειγμα επιδιώκεται η ταξινόμηση ανά
recency, τότε τα τμήματα θα διαχωριστούν σε 5 τμήματα των 20% (Blattberg et al., 2008).
Οι Yeh et al (2009) χρησιμοποιήσαν ως βάση δεδομένων τους δωρητές αίματος. Στην έρευνα
που πραγματοποίησαν, χρησιμοποίησαν μία παραλλαγή της RFM, την RFMTC, όπου ως T
αναφέρεται ο χρόνος απόκρισης ενός πελάτη και ως C η πιθανότητα να φύγει (churn
probability). Ο λόγος που προχώρησαν στη χρήση αυτής αφορά μερικά από τα μειονεκτήματα
που παρουσιάζονται παρακάτω. Συνεχίζοντας, η έρευνα τους βασίζεται σε 3 υποθέσεις, στις
οποίες συνυπάρχουν η πιθανότητα, κάποιος πελάτης να απαντήσει θετικά σε ενέργειες
μάρκετινγκ. Η πιθανότητα κάποιος πελάτης να έχει φύγει και να μην είναι δεκτικός ποτέ πια
σε ενέργειες μάρκετινγκ και η πιθανότητα ότι κάποιος πελάτης είναι ενεργός επειδή έχει
αντιδράσει θετικά σε ενέργειες μάρκετινγκ.
Οι Heldt et al. (2021) παρουσίασαν μία πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση της RFM, την RFM /
P. Όπου P αφορά το προϊόν. Οπότε, θέλουν να υπολογίσουν την RFM ανά προϊόν. Η
διαδικασία έχεις ως πρώτο βήμα τον υπολογισμό της RMF και της αξίας του πελάτη ανά
προϊόν ή ανά κατηγορία προϊόντος, ενώ στο τέλος υπολογίζεται η συνολική αξία του πελάτη
που προκύπτει από το συνδυασμό των προϊόντων και των πελατών. Από το μοντέλο τους,
στελέχη έχουν μία εικόνα για το προϊόντα είναι σχετικά για να αγοραστούν από τους πιο
κερδοφόρες πελάτες ή ποιοι πελάτες αγοράζουν τα προϊόντα που αποφέρουν τα περισσότερα
κέρδη στην επιχείρηση.
Εν συνεχεία, οι Safari et al. (2016) στην έρευνα τους συνδύασαν την RFM με τον υπολογισμό
του CLV. Αναφορικά με την RFM, προχώρησαν στην weighted RFM ανάλυση. Για την
εύρεση των κατάλληλων βαρών για τις τιμές Recency, Frequency και Monetary, υλοποίησαν
fuzzy AHP. Σε μερικές περιπτώσεις, πέρα από τη Fuzzy C, χρησιμοποιείται και ο αλγόριθμος
K-Means Clustering ή και ο RM K-Means Clustering (Christy et al., 2018).
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Καταλήγοντας, οι Anitha & Patil (2020) συλλέξαν ιστορικά δεδομένα πωλήσεων, με σκοπό να
τα αναλύσουν, να κατανοήσουν την αγοραστική συμπεριφορά των πελατών και να
μεγιστοποιήσουν τις πωλήσεις σε συγκεκριμένη περιοχή.
3.4.2. RFM – Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι Colombo & Jiang (1999), ανέπτυξαν ένα στοχαστικό μοντέλο
της RFM του οποίου τα πλεονεκτήματα ποικίλλουν. Αρχικά, η βάση της RFM είναι η
συμπεριφορά των χρηστών/πελατών, οπότε τα ευρήματα της βασίζονται σε δεδομένα και
συμπεριφορές εκείνων, γεγονός που την καθιστά πιο αξιόπιστη για την λήψη αποφάσεων από
την εμπειρική προσέγγιση. Συνεχίζοντας, σχολιάζουν πως το μοντέλο τους έχει υψηλή
απόδοση, μόνο με τη χρήση μερικών υποθέσεων. Μάλιστα, αναφέρουν πως αυτός ο λόγος
είναι ικανός για να χαρακτηριστεί κομψό. Η εύκολη ενημέρωση, αποτελεί σημαντικό
χαρακτηριστικό του μοντέλου, καθώς μόλις δεχτεί τις πληροφορίες, προχωράει σε άμεση
ενημέρωση. Αυτή η ικανότητα βοηθάει στην ποσοτικοποίηση της συμπεριφοράς (Miglautsch,
2000). Επίσης, το μοντέλο τους προσπερνά τις ανούσιες παρατηρήσεις, ασχολείται μόνο με
αληθινές ποσότητες (“real quantities”) ενώ παράλληλα βοηθάει τους υπεύθυνους μάρκετινγκ
να αναγνωρίσουν την ετερογένεια και να λάβουν καλύτερες αποφάσεις. Τέλος, αναφέρουν πως
το μοντέλο είναι ιδιαίτερα ευέλικτο, καθώς υπάρχει η δυνατότητα να προστεθούν κι άλλες
παράμετροι στο μοντέλο, όπως για παράδειγμα, τα δημογραφικά στοιχεία (Colombo & Jiang,
1999). Επιπλέον, αποτελεί μία μέθοδο με εύκολη εφαρμογή και υπολογισμό των δεδομένων
για την εύρεση αξιόλογων αποτελεσμάτων (Yeh et al., 2009).
Σύμφωνα με τον (Hu & Yeh, 2014), η RFM αποτελεί ένα πολύ ισχυρό εργαλείο με το οποίο
δίνεται η δυνατότητα για τον υπολογισμό της διάρκειας ζωής των πελατών (customer lifetime
value). Σύμφωνα με τους Baecke & Van De Poel (2009) ακόμη ένα πλεονέκτημα της RFM
αποτελεί η υψηλή προβλεπτική ικανότητα της. Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις μπορούν να
προβλέψουν τα έσοδα τους στο κοντινό μέλλον. Ωστόσο, οι ίδιοι τονίζουν πως δεν θα πρέπει
οι μεταβλητές της RFM να εξετάζονται μονοδιάστατα, καθώς είναι πολύ σημαντικό να
ληφθούν υπόψιν οι σχέσεις ανάμεσα τους. Συνεχίζοντας, ένα ακόμη πλεονέκτημα της
ανάλυσης αυτής είναι η ανάλυση της συμπεριφοράς των πελατών χρησιμοποιώντας έναν
σχετικό μικρό αριθμό μεταβλητών (Kaymak, 2001).
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Στον αντίποδα θεωρείται μειονέκτημα της μεθόδου το γεγονός ότι επικεντρώνεται κυρίως
στους καλύτερους πελάτες, δεδομένου ότι στοχεύσει σε αυτούς που έχουν υψηλό recency,
υψηλή συχνότητα καθώς και αξία αγοράς. Έπειτα, οι ίδιοι τονίζουν πως η απλότητα της
μεθόδου, δηλαδή το γεγονός ότι αξιοποιεί λίγες μεταβλητές, αποτελεί μειονέκτημα της.
Παράλληλα, είναι γεγονός πως τα δεδομένα που δέχεται ως πηγή η RFM αφορούν τους
υπάρχοντες πελάτες. Έτσι, αποκλείονται οι μελλοντικοί πελάτες καθώς όπως είναι εύκολα
αντιληπτό, δεν υπάρχουν τα δεδομένα για αξιοποίηση, ανάλυση και εξαγωγή συμπερασμάτων
(Wei et al, 2010). Έπειτα, η λογική γύρω από την ανάλυση δεν μπορεί να είναι στατική και
δεδομένα σε κάθε περίπτωση, καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το εργασιακό πεδίο. Για
παράδειγμα, οι βιομηχανικές αγορές ή οι μετοχές (Colombo & Jiang, 1999).

3.5 K-means Clustering
Ο αλγόριθμος k-means είναι απαραίτητος για τη δημιουργία clusters. Ειδικότερα, στο αρχικό
στάδιο ξεκινά και δημιουργεί ομάδες, ψάχνοντας να βρει διάφορα patterns. Πρόκειται για μία
δυναμική διαδικασία καθώς όσο συνεχίζεται η διαδικασία, προχωράει σε αναπροσαρμογή των
ομάδων. Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως οι ομάδες που δημιουργούνται, διαθέτουν
πανομοιότυπα χαρακτηριστικά. Έτσι, όπως είναι εύκολα κατανοητό, οι διαφορετικές ομάδες
θα έχουν και διαφορετικά χαρακτηριστικά μεταξύ τους (Papamichail & Papamichail, 2007).
Για την επιλογή των βέλτιστων clusters υπάρχουν διάφορες μέθοδοι οι οποίες μπορούν να
χρησιμοποιηθούν παράλληλα, έτσι ώστε να ληφθεί η τελική απόφαση για το πλήθος των
clusters. Για παράδειγμα, η μέθοδος του «αγκώνα» (elbow method). Σε αυτή τη μέθοδο είναι
σημαντικό για τον ερευνητή να παρατηρεί το SSE. Το σημείο που πραγματοποιείται απότομη
αλλαγή του, ενώ μετέπειτα υπάρχει μία σταθερότητα, υποδεικνύει τον αριθμό των βέλτιστων
clusters ή διαφορετικά, το σημείο του «αγκώνα» (elbow point) (Putu et al. (2018). Επίσης,
ακόμη μία μέθοδος επιλογής των clusters είναι η Calinski-Harabasz. Σύμφωνα με τους (Baarch
& Celebi, 2012) πρόκειται για μία από τις πιο επιτυχημένες μεθόδους. Η συγκεκριμένη,
αξιοποιεί τον παρακάτω τύπο:
𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 (𝐵𝐶𝑆𝑀)
𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 (𝑊𝐶𝑆𝑀)

*

𝑁−𝑘
𝑘−1

Όπου:
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Trace (BCSM) = το άθροισμα των τετραγώνων της απόστασης ανάμεσα στα κέντρα των
clusters σε σχέση με το centroid του dataset, σταθμισμένο με βάση το μέγεθος του cluster.
Trace (WCSM) = το άθροισμα των τετραγώνων της απόστασης ανάμεσα στο κέντρο του κάθε
cluster και κάθε σημείου του cluster.
Οι Christy et al. (2018) στην έρευνα τους, προχώρησαν σε RFM ανάλυση των δεδομένων.
Αφότου υπολόγισαν τις τιμές της RFM, χρησιμοποίησαν τον αλγόριθμο k-means προκειμένου
να δημιουργήσουν τα διαφορετικά clusters. Εν συνεχεία, προχώρησαν στην ανάλυση τους
προκειμένου να διαχωρίσουν τους κερδοφόρους πελάτες για την εταιρία. Ως είσοδο για τον
αλγόριθμο, χρησιμοποίησαν τις τιμές της RFM ενώ πρώτα είχαν προχωρήσει σε
κανονικοποίηση των δεδομένων με την τεχνική min-max. Στα τελικά συμπεράσματα τους,
παρατήρησαν πως η προσέγγιση τους αναφορικά με την k-means, δαπάνησε λιγότερο χρόνο
όπως και επαναλήψεις συγκριτικά με τους υπόλοιπους δύο αλγόριθμους που χρησιμοποίησαν.
Συνεχίζοντας, αξίζει να αναφερθεί πως και οι Cho et al. (2012) χρησιμοποίησαν τον αλγόριθμο
k-means μαζί με την RFM. Πιο ειδικά, αναφορικά με την k-means ακολούθησαν το παρακάτω
πλάνο:
1. Αναφορικά με τα σημεία k, από το dataset D, αποφάσισαν να επιλέξουν τυχαία k
σημεία που θα αποτελέσαν τη βάση για τα centroids.
2. Ανάθεση κάθε σημείου σε centroid, ανάλογα με το πόσο κοντά βρίσκεται, έτσι ώστε
κάθε cluster που δημιουργείται, να είναι αυτόνομο.
3. Υπολογισμός των νέων centroids.
4. Έλεγχος αν τα νέα centroids έχουν προκαλέσει αλλαγές στις «συντεταγμένες». Στην
περίπτωση, που έχει προκληθεί κάποια αλλαγή, τότε θα πρέπει να επιστρέψουμε στο
βήμα 2, διαφορετικά είναι ασφαλές να ειπωθεί πως όλες οι παρατηρήσεις έχουν
μοιραστεί ορθά στα clusters.
Προχωρώντας παρακάτω, φαίνεται πως και οι Chen et al (2012) επέλεξαν να αξιοποιήσουν
την RFM μαζί με τον αλγόριθμο k-means. Αναφέρουν πως ο συγκεκριμένος αλγόριθμος είναι
ιδιαίτερα ευαίσθητος όταν στο dataset υπάρχουν έντονες ανωμαλίες και ακραίες τιμές. Επίσης,
τονίζουν πως είναι πολύ σημαντικό να ερμηνευτούν και να κατανοηθούν σωστά τα
διαφορετικά clusters που θα δημιουργηθούν, καθώς έτσι η πελατοκεντρική προσέγγιση έχεις
αυξημένες πιθανότητες να είναι επιτυχημένη.
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Επιπλέον, όπως και στις παραπάνω έρευνες, έτσι και οι Khobzi et al. (2014) ακολούθησαν το
ίδιο μίγμα στην έρευνα τους, δηλαδή, αξιοποίησαν την RFM μαζί με την k-means.
Αναλυτικότερα, επιχείρησαν να βρουν πρότυπα (patterns) στη συμπεριφορά των χρηστών που
χρησιμοποιούν

ηλεκτρονικές

πληρωμές

στον

τραπεζικό

τομέα.

Προκειμένου

να

δημιουργήσουν τμήματα (segments) αξιοποίησαν τον αλγόριθμο k-means, ενώ σχολιάζουν
πως η μέθοδος που επέλεξαν, είναι εφικτό να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες περιπτώσεις (cases).
Για την εύρεση του κατάλληλου αριθμού των clusters, ακολούθησαν τα αποτελέσματα του
Dunn index, ο οποίος αποδίδεται από τον παρακάτω τύπο:

Σε μία ακόμη έρευνα, φαίνεται να προτιμήθηκε ο παραπάνω συνδυασμός. Ειδικότερα, οι
Maryani & Riana (2017) πραγματοποίησαν RFM για να βελτιστοποιήσουν τη διαχείριση των
πελατών σχέσεων (CRM) μίας βιομηχανικής επιχείρησης. Αξιοποίησαν την k-means για να
δημιουργήσουν clusters για δεδομένα των συναλλαγών. Ωστόσο, ακολούθησαν διαφορετική
προσέγγιση:
1. Επέλεξαν εξαρχής των αριθμό των clusters. Ειδικότερα, διαχώρισαν τα δεδομένα σε 4
(τέσσερα) διαφορετικά.
2. Επέλεξαν την αρχή για το centroid με τυχαίο τρόπο.
3. Τοποθέτησαν τα δεδομένα στα clusters.
4. Υπολόγισαν ξανά τα καινούρια clusters με βάση το μέσο πλήθος των παρατηρήσεων
στο κάθε cluster.
5. Επανέλαβαν τη διαδικασία (2ο βήμα) μέχρι να μην υπάρχει καμία μεταβολή στην τιμή
του centroid.

3.6 CLV
Το CLV ή αξία της διάρκειας ζωής του πελάτη ορίζεται «ως το άθροισμα των συσωρευμένων
ταμειακών ροών – αφαιρώντας το σταθμισμένου μέσου κόστους κεφαλαίου - ενός πελάτη καθ
'όλη τη διάρκεια ζωής του με την εταιρεία.» (Kumar et al., 2004). Ουσιαστικά, βασίζεται σε
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ιστορικά δεδομένα τα οποία αφορούν την αξία του πελάτη ανά τα χρόνια, μέσα από τα οποία
δίνεται η ευκαιρία να προβλεφθεί η αξία τους στο μέλλον (Ahmadi, 2011).
Σύμφωνα με τους Neslin et al. (2013), είναι πολύ πιθανό οι εταιρείες να πέσουν στην παγίδα
του recency. Για το λόγο αυτό, υπάρχουν εργαλεία τα οποία μπορούν να τις βοηθήσουν να
αποφύγουν το παραπάνω πρόβλημα. Μάλιστα, αναφέρουν πως για την εύρεση του βέλτιστου
CLV μπορούν αν χρησιμοποιήσουν λογιστική παλινδρόμηση για να υπολογίσουν την
πιθανότητα αγοράς ενώ παράλληλα να δημιουργήσουν προγράμματα τα οποία θα δέχονται
δεδομένα με δυναμικό τρόπο. Ένα πολύ σημαντικό εύρημα τους αποτελεί το γεγονός πως η
βελτιστοποίηση κρίνεται απαραίτητη σε ό, τι αφορά το CLV. Ειδικότερα, τα αποτελέσματα
της έρευνας, έδειξαν πως η βελτιστοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση τους
κέρδους ανά πελάτη. Επιπλέον, είναι άξιο αναφοράς, πως η αύξηση αυτή μπορεί να προκύψει
ακόμη και σε πελάτες των οποίων η αξία ήταν σε μηδενικό επίπεδο. Καταλήγουν, πως η
μέτρηση του CLV δεν αποτελεί μία διαδικασία η οποία εφαρμόζεται και έπειτα παραμελείται.
Αντιθέτως, θεωρούν πως απαιτεί συχνή παρακολούθηση και εναρμόνιση με τις ενέργειες
μάρκετινγκ προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το CLV.
Συνεχίζοντας, όπως αναφέρθηκε αρκετές φορές παραπάνω, είναι πολύ σημαντικό να
υιοθετηθεί μία πελατοκεντρική προσέγγιση από τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τους Kahreh et
al. (2014) η παραπάνω ανάγκη δημιούργησε την ανάγκη για μελέτη, υπολογισμό και
αξιολόγηση του customer lifetime value. Στην έρευνα τους, χρησιμοποίησαν δεδομένα
πελάτων από εμπορικές τράπεζες καθώς στόχος τους ήταν η δημιουργία μίας συνάρτησης
υπολογισμού του CLV βασισμένη σε αληθινά δεδομένα. Συνεχίζοντας, δημιούργησαν 6
διαφορικά τμήματα πελατών, από τα οποία οι υπεύθυνοι για τη λήψη απόφασης στο τμήμα του
μάρκετινγκ οφείλουν να αξιολογήσουν και να δημιουργήσουν τις κατάλληλες στρατηγικές
στοχευμένα για το κάθε τμήμα (segment).
Οι Fader et al. (2005) δημιούργησαν ένα προβλεπτικό μοντέλο για την μέτρηση του CLV. Στην
έρευνα τους προχώρησαν στις παρακάτω υποθέσεις:
•

Μία εκ των υποθέσεων αφορά την κατάσταση των πελατών. Αναλυτικότερα, οι
πελάτες χωρίζονται στους ενεργούς και στους ανενεργούς. Οι πρώτοι, όπως είναι
λογικό, πραγματοποιούν αγορές σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα. Για ον καθορισμό
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του διαστήματος που πραγματοποιούν αγορές, είναι απαραίτητη η μελέτη του ρυθμού
με τον οποίο πραγματοποιούν αγορές.
•

Η επόμενη υπόθεση αφορά το διάστημα κατά τα οποίο ένας πελάτης μπορεί να
χαρακτηριστεί ως ανενεργός. Αναφέρουν πως δεν είναι εφικτό για έναν εξωτερικό
παρατηρητή να ορίσει αυτό το διάστημα, καθώς η αγορά διαφέρει από κλάδο σε κλάδο,
οπότε το παραπάνω θα πρέπει να ορισθεί από κάποιον που γνωρίζει άριστα την
επιχείρηση και τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται.

•

Συνεχίζοντας, ακόμη ένας παράγοντας ο οποίος αποτελεί «μαύρο κουτί» αφορά τους
λόγους για τους οποίους οι πελάτης τείνουν να σταματούν τις αγορές. Μάλιστα, όπως
είναι εύκολα κατανοητό, οι λόγοι ποικίλλουν και επηρεάζονται από την τυχαιότητα.

•

Τέλος, αναφέρουν πως η συνολική κατάσταση αποτελείται από ετερογένεια.
Ειδικότερα, η πιθανότητα κάποιος πελάτης να γίνει ανενεργός τείνει να διαφέρει από
πελάτη σε πελάτη, όπως επίσης και ο ρυθμός με τον οποίο πραγματοποιούν τις αγορές
τους.

Συνεχίζοντας, για τον υπολογισμό του CLV χρησιμοποίησαν την παρακάτω συνάρτηση:

𝐶𝐿𝑉 = 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 ×

𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒
× 𝐷𝐸𝑇
𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛

Όπου DET είναι οι συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν σε περίοδο εκπτώσεων (Discount
Expected Transactions). Συμπληρωματικά με τα παραπάνω, στη βιβλιογραφία εμφανίζονται
διαφορετικοί τύποι για τον υπολογισμό του CLV. Οι Brown et al. (2007) προτείνουν τον
παρακάτω τύπο:
∞

𝛦(𝐶𝐿𝑉) = ∑
𝑡=0

𝐸|𝜃(𝑡)𝑆(𝑡)
(1 + 𝑑)𝑡

Αναφέρουν πως η προσέγγιση με βάση το CLV είναι ικανή να επιφέρει πολλά θετικά για τις
εταιρίες. Ειδικότερα:
•

Η υιοθέτηση της παραπάνω φιλοσοφίας μπορεί να βοηθήσει στο μάρκετινγκ να
μεγιστοποιήσει την απόδοση της επένδυσης (ROI), καθώς τα διαθέσιμα χρήματα θα
κατανεμηθούν εκεί που θα είναι πολύ πιο πιθανό να προσδώσουν αξία.
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•

Δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να βγάλουν σημαντικά ευρήματα για τα
προϊόντα τους, όπως για παράδειγμα, ποια προϊόντα μπορούν πωληθούν ως πακέτα.
Οπότε, αφού τα αναγνωρίσουν και εξετάσουν αν είναι κερδοφόρο, μπορούν να
δημιουργήσουν τα πακέτα για να αυξήσουν τα καλάθια αγοράς.

•

Έπειτα, μπορούν αξιοποιήσουν το πλεονάζον κονδύλι (budget) προκειμένου να
αποκτήσουν νέους πελάτες ή ακόμη και να ενεργοποιήσουν κάποιους υπάρχοντας.
Ωστόσο, αξίζει να τονισθεί πως πριν υλοποιηθεί η παραπάνω στρατηγική θα πρέπει
πρώτα οι ενέργειες μάρκετινγκ να έχουν επικεντρωθεί στους πιο «θερμούς» πελάτες
καθώς όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, οι πιθανότητες για να αγοράσουν είναι ιδιαίτερα
αυξημένες.

Οι Sohrabi & Khanlari (2007) συμφωνούν με την άποψη κι άλλων ερευνητών αναφορικά με
τη χρησιμότητα του CLV. Ειδικότερα, αποτελεί έναν τρόπο για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις
να αντιληφθούν ποιοι πελάτες είναι κερδοφόροι και αξίζουν την προσοχή της. Οι ερευνητές
προχώρησαν στην μέτρηση του CLV μέσω της χρήσης της RFM. Μία διαφορά συγκριτικά με
άλλες έρευνες αποτελεί η προσέγγιση τους σχετικά με τα στοιχεία της RFM. Σε κάποιες
περιπτώσεις, είδαμε παραπάνω, πως η λογική ήταν R + FM, θεωρώντας το R ξεχωριστό
στοιχείο. Ωστόσο, στην παρούσα έρευνα προσέγγισαν τα στοιχεία συνολικά. Τέλος, ενισχύουν
την άποψη και παροτρύνουν τους ερευνητές να δοκιμάσουν και να συγκρίνουν διάφορα CLV
μοντέλα σε έναν συγκεκριμένο κλάδο.
Συνεχίζοντας, ο υπολογισμός του CLV έχει απασχολήσει ερευνητές ακόμη και σε θέματα που
αφορούν τον ιατρικό τομέα. Ειδικότερα, οι Kanchanapoom & Chongwatpol (2020) στην
έρευνα τους προχώρησαν στον υπολογισμό του CLV καθώς έπρεπε να αντιμετωπίσουν τον
ανταγωνισμό αναφορικά με τις τιμές. Από τα ευρήματα της ανάλυσης, οι υπεύθυνοι λήψης
απόφασης, είχαν στη διάθεσή τους χρήσιμες πληροφορίες για να αποφασίσουν.
Στη βιβλιογραφία αναφέρεται πως το CLV μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να
προχωρήσουν σε ορθότερη κατανομή των οικονομικών τους πόρων για ενέργειες μάρκετινγκ,
αυξάνοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα. Επίσης, παρατηρήθηκε πως οι επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο, δυσκολεύονται να επιλέξουν το
καταλληλότερο μοντέλο για τον υπολογισμό του CLV. Επιπλέον, φαίνεται ότι οι ερευνητές,
συχνά χρησιμοποιούν ένα dataset για τις αναλύσεις τους. Συνεχίζοντας, είναι εύκολα
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κατανοητό πως η σταθερή και καλή ποιότητα ανάμεσα στα διαφορετικά datasets που
αναλύονται, βοηθούν σε καλύτερη προβλεπτική ικανότητα. Ωστόσο, σχολιάζουν πως η
εποχικότητα επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα, οπότε θα πρέπει να έχουν
μεριμνήσει για αυτό (Jasek et al., 2019).
Οι He & Li (2017) εστίασαν στη τμηματοποίηση των πελατών. Ειδικότερα, προτείνουν ένα
μοντέλο που αποτελείται από 3 διαστάσεις, τον υπολογισμό του CLV, την ικανοποίηση των
πελατών και τη δραστηριότητα των πελατών. Πιστεύουν, πως μέσα από την υιοθέτηση του
μοντέλου αυτού, τα ηλεκτρονικά καταστήματα θα αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα
έναντι των ανταγωνιστών τους. Πιο αναλυτικά, το CLV αφορά το κέρδος που προκύπτει από
τους πελάτες από τις αγορές τους στο website, η ικανοποίηση τους αφορά την αναγνώρισης
της καλής ποιότητας τόσο των προϊόντων όσο και του ίδιο του website, ενώ η δραστηριότητα
των πελατών αφορά την πιστότητα και τη σχέση ανάμεσα στους χρήστες και στο website.
Για τον υπολογισμό του CLV, χρησιμοποιούν την παρακάτω εξίσωση:
𝐶𝐿𝑉𝑖 = 𝑁𝑅𝑖 × 𝑊𝑅 + 𝑁𝐹𝑖 × 𝑊𝐹 + 𝑁𝑀𝑖 × 𝑊𝑀
Όπου NRi, NFi, NMi είναι οι τιμές των Recency, Frequency, Monetary μετά το πέρας της
κανονικοποίησης. Αντίστοιχα, όπου WR, WF, WM είναι οι αντίστοιχες βαρύτητες.
Η πιστότητα των πελατών εμφανίζεται και στην έρευνα των Mohammadzadeh et al. (2017) οι
οποίο είχαν ως στόχο την εύρεση των πιστών πελατών αλλά και εκείνων που πρόκειται να
φύγουν. Ειδικότερα, από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψαν 4 διαφορετικά τμήματα
πελατών. Οι πιστοί πελάτες, οι πελάτες με προοπτική να γίνουν πιστοί, εκείνοι με προοπτική
να σταματήσουν να είναι πελάτες και τέλος εκείνοι που έχουν ήδη σταματήσει.
Οι Vijayakumar & Neelanarayanan (2016) προχώρησαν στην εύρεση και ανάλυση της
συμπεριφοράς των πελατών, χρησιμοποιώντας το CLV. Ωστόσο, η προσέγγιση τους
αναφορικά με το CLV είναι διαφορετική. Ειδικότερα, αποτελείται από τις 3 παράγοντες:
1. Την αξία των πελατών μέσα στο χρόνο
2. Τη χρονική διάρκεια που χρησιμοποιεί την υπηρεσία
3. Την επιρροή που έχουν οι εκπτωτικές ενέργειες
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Οι Swarts et al. (2016) ερεύνησαν κατά πόσο οι εταιρίες κατασκευής, χρησιμοποιούν
συστήματα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας τους,

διαπίστωσαν πως δεν έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε τμηματοποίηση των πελάτων
τους με βάση το CLV. Σχολιάζουν πως είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις στον τομέα αυτόν,
να προχωρήσουν σε ανάπτυξη της τμηματοποίησης με βάση το CLV, προκειμένου να
μπορέσουν να κατανοήσουν την αξία των χρηστών που αλληλεπιδρούν με τα social media.
Αξίζει να τονισθεί πως ο υπολογισμός του CLV, διαφέρει από τον τελικό στόχο (αγορά-στόχο)
της επιχείρησης και ειδικότερα, από το αν είναι B2B ή B2C. Αναλυτικότερα, όταν η εταιρία
δραστηριοποιείται στο B2B, η πρόβλεψη είναι ευκολότερη καθώς τις περισσότερες φορές
υπάρχουν συμβόλαια συνεργασίας ανάμεσα στην εμπλεκόμενες επιχειρήσεις. Στον αντίποδα,
οι B2C σχέσεις, παρουσιάζουν έντονη μεταβλητότητα, γεγονός που δυσκολεύει την πρόβλεψη.
Επιπλέον, ο δείκτης CLV μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις B2B να διαχωρίσουν τα
τμήματα και να επενδύσουν χρήματα, ενώ στο B2C η αξιοποίηση του δείκτη θα βοηθήσει στη
δημιουργία πλάνου μάρκετινγκ (Ahmadi, 2011).
Έχει αναφερθεί αρκετές φορές πως τα social media και το ηλεκτρονικό εμπόριο έχουν αλλάξει
άρδήν τις δομές και τις διαδικασίες των οργανισμών. Το ίδιο συμβαίνει και με το CLV το οποίο
έχει μετατραπεί σε e-CLV. Οι Etzion et al. (2004), στο άρθρο τους προσπάθησαν να δομήσουν
και να εξηγήσουν το συγκεκριμένο μοντέλο, στο οποίο έχουν λάβει υπόψιν και το Markov
Model. Ειδικότερα, οι μεταβλητές που δομούν το μοντέλο είναι οι επισκέψεις των χρηστών
(customer’s sessions), η προσφορά για το προϊόν σε κάθε online δημοπρασία (customer’s bid)
καθώς και οι αγορές (customer’s purchases). Πιο αναλυτικά, στον παρακάτω πίνακα φαίνονται
όλες οι μεταβλητές του μοντέλου.
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Πίνακας 4: Παρουσίαση των μεταβλητών του μοντέλου

Symbol

Name

Description
The time elapsed since the last

Rbuy

Recency of last buy

purchse the customer made at the
site.

Fbuy

Frequency of “buys”

Represents the total number of
customer’s purchases at the site.
The time elapsed since the last

Rs

Recency of last session

session the customer had at the
site.

Fs

M

Frequency of session

Total amount sepnt on
merchandise

Represents the total number of
customer’s sessions at the site.
Represents the total amount spent
by the customers in the site, in a
discrete scale.
Represents the time elapsed since

Rbet

Recency of last bets

the last auction in which the
customer participated.
Represents the total number of

Fbet

Frequency of bets

auctions in which the customer
participated.

Represents the total amount of
Mbet

Total amount on bets

money the customer bet on, in a
discrete scale

Πηγή: Etzion, O., Fisher, A. and Wasserkrug, S., 2005. e-CLV: A Modeling Approach for Customer Lifetime Evaluation in
e-Commerce Domains, with an Application and Case Study for Online Auction. Information Systems Frontiers, 7(4-5),
pp.421-434.

Εν συνεχεία, οι McCarthy et al. (2016) εισήγαγαν μία διαφορετική προσέγγιση για το CLV
καθώς έχουν προσθέσει ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό, την αβεβαιότητα που σχετίζεται
με την αναμενόμενη αξία του πελάτη. Για το λόγο αυτό αναφέρουν το V(CLV). Σχολιάζουν
πως αρκετά άρθρα έχουν κάνει λόγο για το V(CLV), ωστόσο, λίγοι έχουν επιλέξει να το
χρησιμοποιήσουν για τις αναλύσεις τους.
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Κεφάλαιο 4ο
4.1 Μεθοδολογία της έρευνας
4.1.1 Πλαίσιο Δειγματοληψίας
Το πλαίσιο δειγματοληψίας που χρησιμοποιήθηκε ήταν η βάση δεδομένων του ηλεκτρονικού
καταστήματος στην οποία είναι καταχωρημένες οι ηλεκτρονικές παραγγελίες και κατ’
επέκταση οι πληροφορίες των πελατών.

4.1.2 Μονάδα Δειγματοληψίας
Μονάδα δειγματοληψίας αποτέλεσε ο κάθε πελάτης που ήταν καταχωρημένος στη βάση
πελατών.

4.1.3 Μέθοδος Δειγματοληψίας
Η μέθοδος δειγματοληψίας που εφαρμόσθηκε ήταν η ευκολίας.
4.1.4 Μέγεθος του δείγματος
Το μέγεθος του δείγματος ήταν n = 175.000 εγγραφές (παραγγελίες).

4.1.5 Πλάνο Έρευνας
Στην παρούσα έρευνα αναλύθηκαν δεδομένα από το διαχειριστικό σύστημα μίας ελληνικής
εταιρίας η οποία πουλάει ηλεκτρονικά, επώνυμα ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ενδύματα. Η
επιχείρηση δραστηριοποιείται σε 3 (τρεις) χώρες και ειδικότερα στην Ελλάδα, Βουλγαρία και
Ρουμανία.
Για την έρευνα αξιοποιήθηκαν τα δεδομένα των παραγγελιών της Ελλάδας. Η βάση δεδομένων
στην αρχική της μορφή περιείχε 175.000 εγγραφές οι οποίες αφορούν τις παραγγελίες 2 (δύο)
χρόνων. Αναφορικά με τις στήλες, αυτές ήταν:
1. Το ID της παραγγελίας
2. Η ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε η παραγγελία. Η μορφή της πχ. 11 Νοεμβρίου
2020 2:25:22 μ.μ.
3. Η γλώσσα του site όταν ο χρήστης πραγματοποίηση την παραγγελία. Οι τιμές που
υπήρχαν στο πεδίο ήταν GR για τα ελληνικά και EN για τα αγγλικά.
Νοέμβριος 2021, Θεσσαλονίκη

41

4. Η στήλη Grand Total (Base) περιέχει το σύνολο της παραγγελίας σε €.
5. Η στήλη Customer Email περιέχει το email με το οποίο πραγματοποιήθηκε η
παραγγελία.
6. Η στήλη Phone Number περιέχει το τηλέφωνο επικοινωνίας που δήλωσαν για την
παραγγελία.
7. Η στήλη Payment_Method η οποία περιέχει τον τρόπο πληρωμής που επέλεξαν οι
χρήστες.
Στην αρχή προχωρήσαμε στον καθαρισμό των δεδομένων. Από τις διαδικασίες, το τελικό
dataset προς ανάλυση ήταν 161.947 εγγραφές. Αναφορικά με τον καθαρισμό, προχωρήσαμε
στις παρακάτω ενέργειες:
1. Αποκλείστηκαν οι παραγγελίες που είχαν πραγματοποιηθεί από πελάτες εκτός
Ελλάδας. Προκειμένου να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερος διαχωρισμός, το κινητό
τηλέφωνο, το όνομα καθώς και το email της παραγγελίας βοήθησαν για να βρεθούν.
2. Υπήρχαν e-mails τα οποία δεν είχαν σωστή δομή, δηλαδή ξεκινούσαν ή περιείχαν μόνο
αριθμούς.
3. Επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις, υπήρχαν test e-mails πχ. test@gmail.com ή e-mails
της εταιρίας πχ. info@gant.com.
4.

Από τα κινητά τηλέφωνα αποκλείστηκαν οι αριθμοί που περιείχαν λιγότερους από 10
χαρακτήρες. Στην περίπτωση των κινητών τηλεφώνων, προχωρήσαμε στην προσθήκη
του 69 ή 6 σε περίπτωση που έλειπε. Αντίστοιχα, αν το πλήθος ήταν πάνω από 10,
προχωρούσαμε στη διαγραφή του κωδικού της χώρας (+30).

5. Σε μερικές περιπτώσεις, οι χρήστες είχαν δηλώσει περισσότερους από 1 αριθμούς.
Δεδομένου ότι χρειαζόμασταν έναν που θα αποτελούσε το unique id, προχωρήσαμε σε
έλεγχο ανάμεσα στους αριθμούς προκειμένου να επιλέξουμε το σωστό αριθμό.
Ειδικότερα, εξετάζαμε ποιος από τους 2 (δύο) αριθμούς, υπήρχε σε άλλη παραγγελία,
αν υπήρχε τον διατηρούσαμε και αποκλείαμε τον άλλον.
6. Στις περιπτώσεις που τα e-mails είχαν πρόβλημα, πριν προχωρήσουμε στη διαγραφή
τους, ελέγχαμε αν τα κινητά τηλέφωνα είναι έγκυρα. Στην περίπτωση που το τηλέφωνο
ήταν έγκυρο, διατηρούσαμε την εγγραφή, ενώ σε αντίθετη περίπτωση προχωρούσαμε
σε διαγραφή.
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Για να υλοποιήσουμε την RFM ανάλυση, ήταν απαραίτητο να έχουμε ένα unique id που θα
αντικατοπτρίζει τον κάθε πελάτη ξεχωριστά. Για να γίνει αυτό, χρησιμοποιήσαμε είτε το email είτε το κινητό τηλέφωνο που έχει δηλωθεί στην παραγγελία. Παράλληλα, δημιουργήσαμε
νέες στήλες. Ειδικότερα, ο τρόπος απόδοσης της πληροφορίας για την ημέρα παραγγελίας ήταν
σε πολύ χαμηλό επίπεδο λεπτομέρειας, τόσο που δεν εξυπηρετούσε την ανάλυση. Για το λόγο
αυτό, αποφασίσαμε να αλλάξουμε τον τύπο και να διαχωρίσουμε την ημερομηνία με την ώρα
που πραγματοποιήθηκε η παραγγελία. Οπότε, για το Recency χρησιμοποιήθηκε η νέα στήλη
“Date”. Για το Frequency αξιοποιήθηκε η ενημερωμένη στήλη CustomerEmail, ενώ για το
Monetary η στήλη GrandTotal (Base).
Αρχικά, προκειμένου να έχουμε την ίδια κλίμακα, χρησιμοποιήσαμε το Min-Max Scaler, έτσι
ώστε τα δεδομένα να είναι στην κατάλληλη μορφή για τη δημιουργία clusters. Στη συνέχεια,
προκειμένου να κανονικοποιηθούν, προχωρήσαμε στην λογαριθμοποίηση των δεδομένων
προκειμένου να αλλάξουμε την κατανομή τους όσο πιο κοντά γίνεται στην κανονική.
Έπειτα, για τη δημιουργία των clusters, αξιοποιήσαμε τον αλγόριθμο k-means. Αρχικά, μετά
από συζήτηση με την επιχείρηση, αποφασίσαμε να χωρίσουμε το dataset σε 3 (τρία) clusters.
Μάλιστα, σύμφωνα με τους Tavakoli et al. (2018), τα πιο σημαντικά clusters στο ηλεκτρονικό
εμπόριο αποτελούνται από τους πελάτες υψηλής αξίας, μεσαίας και χαμηλής αξίας. Στη
συνέχεια, αφού προέκυψαν τα clusters, προχωρήσαμε στη διενέργεια 4 (τεσσάρων tests) για
να επιβεβαιώσουμε ή να απορρίψουμε την παραπάνω παραδοχή/επιλογή. Ειδικότερα
προχωρήσαμε:
•

στη χρήση της μεθόδου του αγκώνα (elbow method)

•

στον υπολογισμό της μετρικής Calinski Harabasz

•

στον υπολογισμό του silhouette score

•

στον υπολογισμό του David Bouldin score

Από τα αποτελέσματα, προέκυψε πως το dataset πρέπει να χωριστεί σε 4 (τέσσερα) clusters,
καθώς οι 2 από τους 4 (50%) υπολογισμούς υπέδειξαν τα 4 clusters ως ιδανικά. Για το λόγο
αυτό, χρησιμοποιήσαμε πάλι την k-means δηλώνοντας πως επιθυμούμε να δημιουργηθούν 4
(τέσσερα) clusters. Έτσι, μπορούμε εύκολα να βρούμε τα 4 βασικά segments. Θέλοντας να
εμβαθύνουμε περισσότερα, αναθέσαμε scores για κάθε R, F και M, προκειμένου στη συνέχεια
να δούμε ξεχωριστά σημασία του κάθε πελάτη ξεχωριστά.
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Στη συνέχεια, για να υπολογίσουμε και να προβλέψουμε το CLV για κάθε πελάτη
χρησιμοποιήσαμε τα μοντέλα Pareto BG/NBD και Gamma-Gamma όπως και ο Wang (2009).
Στη βιβλιογραφία φαίνεται πως αρκετοί ερευνητές προχωρούν στην αξιοποίηση του Pareto ή
παραλλαγών του για τον υπολογισμό του CLV, όπως για παράδειγμα οι Jasek et al. (2019) και
οι Khajvand et al. (2011).

4.2 Αποτελέσματα της έρευνας
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το dataset το οποίο αναλύσαμε και ερμηνεύσαμε
αποτελείται από 161.947 γραμμές, με το πέρας των καθαρισμών. Η κάθε γραμμή, αποτελεί μία
παραγγελία. Ειδικότερα, ο πίνακας μας αποτελείται από 161.947 γραμμές (εγγραφές) και 11
στήλες.

Εικόνα 1: Παρουσίαση πλήθους των εγγραφών

Εικόνα 2: Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία για τη στήλη με τις αξίες των α

Στην παραπάνω εικόνα, φαίνεται πως ο μέσος όρος της στήλης που περιέχει την αξία της κάθε
παραγγελίας είναι 76€, ενώ η τυπική απόκλιση είναι 37€. Τέλος, η μέγιστη τιμή είναι 2758€.
Στο dataset περιέχονται δεδομένα από το 2017 έως και το 2021. Στην παρακάτω εικόνα
φαίνεται το πλήθος των μηνών ανά έτος. Οπότε, για την ανάλυση, είχαμε στη διάθεσή μας 3
(τρία) ολόκληρα έτη, 3 (τρεις) μήνες το 2017 και 1 (έναν) μήνα το 2021.
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Εικόνα 3: Παρουσίαση πλήθους των μηνών ανά χρονιά που υπήρχαν στο dataset

Επιπλέον, στην παρακάτω διαγραμματική απεικόνιση, φαίνεται πως το 2020 αποτελεί την
καλύτερη χρονιά του ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς έχεις συγκεντρώσει τις
περισσότερες παραγγελίες (αναφορικά με την αξία).

Διάγραμμα 4: Παρουσίαση συνολικής αξίας αγορών ανά έτος

Σε επίπεδα μήνα, φαίνεται πως ο Νοέμβριος και Δεκέμβριος, αποτελούν τους καλύτερους
μήνες τους ηλεκτρονικού καταστήματος. Μπορεί να ειπωθεί πως το συγκεκριμένο γεγονός
είναι αναμενόμενο, καθώς αυτοί οι μήνες είναι συνδεδεμένοι με εκπτώσεις και δώρα.
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Διάγραμμα 5: Παρουσίαση συνολικής αξίας αγορών ανά μήνα

Συνεχίζοντας, οι μοναδικοί χρήστες είναι μετά την αφαίρεση των διπλοτύπων 100.864.

Εικόνα 3: Παρουσίαση του πλήθους των εγγραφών μετά την αφαίρεση των διπλότυπων εγγραφών από τη στήλη
customeremail

Επιπλέον, στην παρακάτω εικόνα φαίνεται πως η μέση συχνότητα αγοράς κινείται στο 1,61.
Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως δεν υπάρχουν πολλοί επαναλαμβανόμενοι πελάτες. Αντιθέτως
μάλιστα, φαίνεται πως οι πελάτες είναι νέοι (καινούριοι). Μάλιστα, ένας παλιός κανόνας
αναφέρει πως για μια επιχείρηση κοστίζει περισσότερο η απόκτηση ενός καινούριο πελάτη
συγκριτικά με τη διατήρηση των υπαρχόντων. Μάλιστα, το κόστος είναι 5 φορές υψηλότερο
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(Morgan, 2019). Οπότε καταλαβαίνουμε πως το αποτέλεσμα της εικόνας επιβεβαιώνει τις
ανησυχίες του επιχειρηματία.

Εικόνα 4: Υπολογισμός του ρυθμού αγοράς

Στο παρακάτω διάγραμμα, παρουσιάζονται οι πωλήσεις που πραγματοποιεί το ηλεκτρονικό
κατάστημα ανά ημέρα. Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται πως το πλήθος των παραγγελιών είναι
υψηλότερο την Παρασκευή. Στον αντίποδα, οι λιγότερες παραγγελίες παρατηρούνται την
Κυριακή. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί πως το αποτέλεσμα είναι κάπως αναμενόμενο,
δεδομένου πως το Black Friday σημειώνονται οι υψηλότερες εκπτώσεις. Επιπλέον, θα
μπορούσαμε να υποθέσουμε πως το Σάββατο και η Κυριακή προετοιμάζουν το έδαφος για τη
Δευτέρα, δεδομένου πως αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη ημέρα από άποψη πλήθους
παραγγελιών.

Διάγραμμα 6: Πλήθος παραγγελιών ανά ημέρα
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Παρακάτω, το γράφημα αποδίδει τη συνολική αξία (τζίρο) των παραγγελιών για κάθε ημέρα.
Όπως φαίνεται, το σκηνικό δεν αλλάζει ιδιαίτερα, καθώς και σε αυτό το γράφημα, η
Παρασκευή είναι η καλύτερη ημέρα, ενώ η Δευτέρα είναι η αμέσως επόμενη. Αυτό που
μπορούμε να διακρίνουμε, είναι πως η διαφορά ανάμεσα στην Τετάρτη και την Πέμπτη είναι
πιο έντονη, συγκριτικά με το διάγραμμα που αφορά το πλήθος των πωλήσεων.

Διάγραμμα 7: Αξία παραγγελιών ανά ημέρα

Προχωρώντας παρακάτω, υπολογίσαμε τον τζίρο ανά σεζόν. Ομαδοποιήσαμε τους μήνες σε
spring/summer και autumn/winter. Ειδικότερα:

Πίνακας 5: Παρουσίαση συνολικής αξίας αγορών ανά έτος

Autumn/Winter

Spring/Summer

September

March

October

April

November

May

December

June

January

July

February

August
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Έτσι, φαίνεται πως τη σεζόν autumn/winter, το ηλεκτρονικό κατάστημα πραγματοποιεί
υψηλότερους τζίρους έναντι της σεζόν spring/summer. Ειδικότερα, στην πρώτη έχει
συγκεντρώσει περισσότερα από 7 εκατομμύρια, ενώ στην άλλη σεζόν έχουν συγκεντρωθεί
λίγο περισσότερα από 5 εκατομμύρια.

Διάγραμμα 8: Αξία παραγγελιών ανά σεζόν

Συνεχίζοντας, στο παρακάτω διάγραμμα φαίνονται οι πωλήσεις του ηλεκτρονικούς
καταστήματος ανά μήνα. Ο πρώτος μήνας αποτελεί την ημερομηνία έναρξης του
ηλεκτρονικού καταστήματος. Όπως είναι λογικό, οι τζίροι, είναι χαμηλοί τους πρώτους μήνες.
Ωστόσο, ως επί το πλείστων φαίνεται να υπάρχει μία αυξητική τάση από μήνα σε μήνα.
Επίσης, φαίνεται να υπάρχει ένα pattern την περίοδο Αύγουστος-Σεπτέμβριος, καθώς οι
πωλήσεις κινούνται σε χαμηλά επίπεδα, ενώ φαίνεται να διαγράφουν αυξητική πορεία από τον
Οκτώβριος και έπειτα. Όπως είναι λογικό, ο Νοέμβριος φαίνεται να είναι ο πιο δυνατός μήνας
καθώς ξεκινάει από νωρίς η εκπτωτική περίοδος με mid-season sales καθώς και με το Black
Friday.
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Διάγραμμα 9: Η πορεία των παραγγελιών κάθε ημέρα

Προχωρώντας παρακάτω, χρειάστηκε να υπολογίσουμε τα βασικά στοιχεία την ανάλυση.
Πρώτα, ορίσαμε ως αρχή της έρευνας την ημερομηνία 01-07-2021. Έπειτα, αφαιρέσαμε από
αυτήν την πιο πρόσφατη ημερομηνία κατά την οποία οι πελάτες προχώρησαν σε αγορά,
προκειμένου να βρούμε τις ημέρες αποχής τους από κάποια παραγγελία (recency). Εν
συνεχεία, για τον υπολογισμό του frequency χρειάστηκε να μετρήσουμε (count) το πλήθος των
παραγγελιών που έχει πραγματοποιήσει ο κάθε χρήστης, ενώ για τον υπολογισμό του
monetary, τη συνολική αξία των παραγγελιών.
Η αρχική δομή του πίνακα δεν ήταν η ορθή για την υλοποίηση της RFM. Έτσι, προχωρήσαμε
στη δημιουργία ενός καινούριου πίνακα με ονομασία rfm, ο οποίος περιέχει ως index το unique
id του κάθε πελάτη και έχει ως στήλες το Recency, Frequency, Monetary. Για τον υπολογισμό
του Recency πήραμε τη διαφορά ανάμεσα στην τελευταία ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε
η παραγγελία του κάθε χρήστη και στην ημερομηνία αναφοράς. Εν συνεχεία, για το Frequency,
υπολογίσαμε το πλήθος των παραγγελιών ενώ για το Monetary τη συνολική αξία των αγορών.
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Διάγραμμα 10: Scatter Plot ανάμεσα στη συχνότητα και στην αξία αγορών

Στο παραπάνω scatter plot, στον x’ άξονα εμφανίζεται η συχνότητα (Frequency) και στον y’
άξονα η αξία της παραγγελίας (monetary). Φαίνεται, πως υπάρχει μία θετική σχέση ανάμεσα
στη συχνότητα και στην αξία. Επίσης, εμφανίζονται και κάποιες ακραίες τιμές τόσο για τη
συχνότητα όσο και για το monetary.

Διάγραμμα 11: Scatter Plot ανάμεσα στο recency και στη συχνότητα

Συνεχίζοντας, στο παραπάνω scatter plot, στον x’ άξονα εμφανίζονται οι ημέρες από την
τελευταία αγορά (recency) και στον y’ άξονα η συχνότητα (frequency). Θα μπορούσαμε να
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πούμε πως υπάρχει μια αρνητική σχέση, καθώς τείνει να μειώνεται η συχνότητα καθώς
αυξάνονται οι ημέρες.

Διάγραμμα 12: Scatter Plot ανάμεσα στο recency και στην αξία των αγορών

Συνεχίζοντας, στο παραπάνω scatter plot, στον x’ άξονα εμφανίζονται οι ημέρες από την
τελευταία αγορά (recency) και στον y’ άξονα η αξία των αγορών (monetary). Θα μπορούσαμε
να πούμε πως υπάρχει μια αρνητική σχέση, καθώς τείνει να μειώνεται η αξία αγοράς καθώς
αυξάνονται οι ημέρες.

Διάγραμμα 13: 3D Scatter Plot ανάμεσα στο recency, στη συχνότητα και στην αξία των αγορών
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Στο παραπάνω 3D scatter plot φαίνεται πως υπάρχει μία θετική σχέση ανάμεσα στις 3 (τρεις)
παραμέτρους. Ειδικότερα, όταν το recency βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, υπάρχει αύξηση στη
συχνότητα και στην αξία των πωλήσεων.

Διάγραμμα 14: Παρουσίαση της κατανομής των τιμών σε Recency, Frequency και Monetary

Παραπάνω εμφανίζονται οι κατανομές των τιμών για το Recency, Frequency, Monetary.
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Εικόνα 5: Περιγραφικά στοιχεία για Recency, Frequency, Monetary

Φαίνεται πως σε καμία περίπτωση οι τιμές δεν ακολουθούν κανονική κατανομή.

Διάγραμμα 15: 3D Scatter Plot ανάμεσα στο recency, στη συχνότητα και στην αξία των αγορών μετά τη χρήση MinMax
Scaler

Στο παραπάνω 3d scatter plot επιβεβαιώνεται αυτό που αναφέραμε στο προηγούμενο 3d plot.
Δηλαδή, η ύπαρξη θετικής σχέσης ανάμεσα στις 3 παραμέτρους. Αξίζει να τονισθεί, πως για
τη δημιουργία του παραπάνω διαγράμματος αξιοποιήθηκαν τα δεδομένα αφότου έχουν
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επεξεργαστεί με MinMax Scaler. Έπειτα, στην προσπάθεια μας να κανονικοποιήσουμε τα
δεδομένα χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο np.log.

Διάγραμμα 16 Παρουσίαση της κατανομής των τιμών σε Recency, Frequency και Monetary μετά τη χρήση MinMax Scaler

Όπως ειπώθηκε παραπάνω, υλοποιήσαμε την k-means δύο φορές. Παρακάτω φαίνεται ο
κώδικας και τα αποτελέσματά του ζητώντας τη δημιουργία 3 ομάδων. Τονίζεται, πως
αξιοποιήθηκαν τα κανονικοποιημένα δεδομένα.
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Εικόνα 6: Υλοποίηση k-means με k=3 και παρουσίαση των αποτελεσμάτων

Το cluster 0 είναι αυτό που έχει τους καλύτερους πελάτες ενώ το cluster 2 αυτό που διαθέτει
του χειρότερους. Στο παρακάτω scatter plot, το πράσινο cluster καθώς έχει το χαμηλότερο
recency, και τα υψηλότερα frequency και monetary, είναι το καλύτερο ενώ το ροζ είναι το
χειρότερο.

Διάγραμμα 17: Παρουσίαση των clusters που δημιουργήθηκαν k=3
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Διάγραμμα 18: Elbow Method

Στο παραπάνω διάγραμμα, με τη μέθοδο του αγκώνα (“elbow method”) θεωρούμε πως το
σύνολο των clusters πρέπει να είναι 4.
Στη συνέχεια, ο δείκτης Calinski, δείχνει πως ο ιδανικός αριθμός των clusters που πρέπει να
δημιουργηθεί, είναι. 4.

Διάγραμμα 19: Παρουσίαση των βέλτιστων clusters με τον δείκτη calinski
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Προχωρώντας παρακάτω, αξιοποιήσαμε το silhouette score για την εύρεση των ιδανικών
clusters. Παρακάτω φαίνεται πως τα 3 clusters έχουν το score πιο κοντά στο 1, οπότε είναι και
η ιδανικότερη λύση. Καλύτερη εικόνα, παίρνουμε από το παρακάτω διάγραμμα.

Διάγραμμα 20: Παρουσίαση των βέλτιστων clusters με τον υπολογισμό του silhouette score

Τέλος αναφορικά με τα scores. Προχωρήσαμε στον υπολογισμό του δείκτη Davies Bouldin, ο
οποίος υπέδειξε τα 2 (δύο) clusters ως την ιδανική επιλογή.

Διάγραμμα 21: Παρουσίαση των βέλτιστων clusters με τον δείκτη Davies Bouldin
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Στο σημείο αυτό χρησιμοποιήσαμε την k-means για τη δημιουργία 4 clusters. Στο παρακάτω
scatter plot εμφανίζονται έτσι όπως έχουν χωριστεί. Το cluster με το πράσινο χρώμα αποτελεί
τους καλύτερους πελάτες, ενώ αυτό με το μπλε τους χειρότερους. Στη συνέχεια, οι πελάτες
που φαίνεται να έχουν προοπτική είναι με το ροζ χρώμα, ενώ χαμηλότερης ποιότητας είναι
αυτοί με το μπλε χρώμα.

Διάγραμμα 21: Παρουσίαση των clusters με k=4

Αναλυτικότερα, τα clusters έχουν διαχωριστεί όπως φαίνεται στο παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 6: Απόδοση των clusters

Clusters

Scores

Rmax

Fmax

Mmax

Cluster 0

4

0,12

0,69

0,69

Cluster 3

3

0,25

0,51

0,53

Cluster 2

2

0,44

0,37

0,32

Cluster 1

1

0,69

0,17

0,24

Όπως φαίνεται, τα scores είναι από το 1 – 4. Το 4 δίνεται στους πελάτες με την καλύτερη
βαθμολογία, ενώ εκείνοι με τη χειρότερη βαθμολογία παίρνουν το score 1.
Στα παρακάτω bar charts, έχουμε μία καλύτερη εικόνα για το πως κινήθηκε η κάθε τιμή
ξεχωριστά (R, F, M) στα διαφορετικά clusters. Αναλυτικότερα, σχετικά με το Recency:
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Διάγραμμα 22: Παρουσίαση των τιμών του Recency (Rmax) ανά cluster

Συνεχίζοντας, σχετικά με το Frequency:

Διάγραμμα 23: Παρουσίαση των τιμών του Frequency (Fmax) ανά cluster

Τέλος, σχετικά με το Monetary:
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Διάγραμμα 24: Παρουσίαση των τιμών του Monetary (Mmax) ανά cluster

Και στα 3 διαγράμματα, φαίνεται ξεκάθαρα πως το cluster 0 έχει την καλύτερη απόδοση
δεδομένου πως στο recency έχει τη χαμηλότερη απόδοση, ενώ στο frequency και monetary τις
υψηλότερες αποδόσεις.
Πίνακας 7: Πίνακας αφού έχουν ανατεθεί τα Scores

Στον παραπάνω πίνακα, έχουν προστεθεί η στήλες R_score, F_score, M_score οι οποίες
προέκυψαν από τα παραπάνω cutoffs. Έτσι, από τη στήλη RFM_sum μπορούμε με εύκολο
τρόπο να κατηγοριοποιήσουμε τον κάθε πελάτη ξεχωριστά. Οι καλύτεροι πελάτες είναι αυτοί
των οποίων το άθροισμα είναι 12. Αξίζει να αναφερθεί, πως σε όλα τα clusters που
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δημιουργήθηκαν, ως χαμηλότερο σημείο στη συχνότητα ήταν το 1, κάτι το οποίο αποδίδεται
στον χαμηλό ρυθμό συχνότητας αγορών.

Πίνακας 8: Παρουσίαση segments, και του πλήθους των χρηστών μέσα σε αυτά

Segments

Condition

Count

Best Customers

RFMClass = 444

2

Loyal Customers

F_Quartile = 3 ή 4

32

Big Spenders

M_Quartile = 3 ή 4

23

Lost Cheap Customers

Lost Cheap Customers = 444

12.211

Από τον παραπάνω πίνακα, είναι εμφανές πως δεν υπάρχουν loyal πελάτες ούτε big spenders.
Ουσιαστικά, τα clusters που δημιουργήθηκαν δεν είχαν κάποιο ξεκάθαρο pattern.
Για τον υπολογισμό του CLV χρειάστηκε να θέσουμε από την αρχή το Recency, Frequency,
Monetary καθώς επίσης και να υπολογίσουμε την T. Στην βιβλιοθήκη lifetimes, ως recency
λογίζεται η διάρκεια ημερών ανάμεσα σε 2 αγορές, οπότε αν ο χρήστης έχει πραγματοποιήσει
1 αγορά, τότε το recency = 0. Ως T είναι η διαφορά της τελευταίας αγοράς από την ημερομηνία
αναφοράς. Ως frequency είναι ο αριθμός επαναλαμβανόμενων αγορών. Τέλος, ως monetary
είναι ο μέσος όρος των αγορών. Στην αρχή τροποποιήσαμε τα δεδομένα για να εμφανίζονται
σε επίπεδο εβδομάδας.

Πίνακας 9: Σύνοψη του μοντέλουυ
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Στη συνέχεια, υπολογίσαμε για την επόμενη περίοδο τις πωλήσεις που είναι πιθανό να κάνουν
οι πελάτες, ταξινομώντας τους από τους καλύτερους προς τους χειρότερους.

Πίνακας 10: Απόδοση των τελευταίων 5 γραμμών του πίνακα μετά την εφαρμογή του μοντέλου

Διάγραμμα 25: Εφαρμογή του μοντέλου στα δεδομένα

Νοέμβριος 2021, Θεσσαλονίκη

63

Στο παραπάνω διάγραμμα, μπορούμε να αξιολογήσουμε το fit του μοντέλου μας. Φαίνεται πως
στις περισσότερες περιπτώσεις, υπήρξε σχετικά καλό fit, τόσο ώστε να μην είναι overfitted.
Καταλήγοντας, αξιοποιήσαμε και το Gamma – Gamma προκειμένου να υπολογίσουμε τον
μέσο όρο των αγορών που θα πραγματοποιήσει ο κάθε πελάτης και το CLV του με τη χρήση
της DCF μεθόδου.

Εικόνα 7: Παρουσίαση των πρώτων γραμμών μετά την εφαρμογή του μοντέλου Gamma-Gamma
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4.3 Συμπεράσματα της έρευνας
Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτουν σημαντικά συμπεράσματα τα οποία στο
μεγαλύτερο βαθμό επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες του επιχειρηματία και της ερευνητικής
ομάδας. Ειδικότερα, φαίνεται πως το μεγαλύτερο μέρος των χρηστών, δεν αποτελούν
επαναλαμβανόμενους πελάτες, καθώς το μεγαλύτερο μέρος αυτών αγοράζουν με χαμηλή
συχνότητα (F_Score = 1 είναι περισσότεροι από 100.000). Έτσι, αντιλαμβανόμαστε πως το
ηλεκτρονικό κατάστημα δεν έχει πιστούς πελάτες. Κατ’ επέκταση, είναι φανερό πως δεν
διαθέτει κάποιο πρόγραμμα επιβράβευσης και πιστότητας προκειμένου να διατηρήσει τους
πελάτες. Οπότε, προτείνεται να δημιουργηθεί πρόγραμμα πιστότητας για τη διατήρηση των
πελατών. Ειδικότερα, υπάρχουν αρκετές επιλογές αναφορικά με τα προγράμματα πιστότητας.
Ειδικότερα, μπορούν να αξιοποιηθούν τα παρακάτω:
1. Πρόγραμμα πιστότητας βασισμένο σε πόντους για κάθε 1€ που ξοδεύεται
2. Δημιουργία κατάστασης ανάλογα με τους πόντους που έχουν μαζέψει (VIP
membership)
3. Διαφορετικά δώρα βασισμένα στο επίπεδο που βρίσκονται
4. Πρόγραμμα πιστότητας βασισμένο σε πόντους που εισπράττονται με κάποια
αλληλεπίδραση του χρήστη τόσο off-line όσο και online, όπως είναι για παράδειγμα η
εγγραφή.
5. Εγγραφές για την υποστήριξη φιλανθρωπικών ενεργειών. Για παράδειγμα, μπορεί να
δημιουργηθεί ένα υβριδικό πρόγραμμα, στο οποίο θα δωρίζονται οι πόντοι σε τέτοιες
ενέργειες.
6. Συλλογή και εξαργύρωση πόντων σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα προκειμένου να
ασκηθεί πίεση για την πραγματοποίηση αγορών, αυξάνοντας έτσι το frequency rate
Επιπλέον, παρατηρήθηκε πως το frequency rate είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Ειδικότερα, από τα
αποτελέσματα φαίνεται πως δεν αγοράζουν σε όλες τις σεζόν. Αν υποθέσουμε ότι η σεζόν
χωρίζονται σε φθινόπωρο/χειμώνα και άνοιξη/καλοκαίρι, φαίνεται πως οι πελάτες αγοράζουν
σε μία από τις δύο σεζόν.
Είναι ζωτικής σημασίας για την επιχείρηση να ωθήσει τους πελάτες της σε
επαναλαμβανόμενες αγορές μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.
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Συνεχίζοντας, η παρακάτω διαγραμματική απεικόνιση δείχνει τα στάδια του funnel μέσα από
το οποίο κινούνται οι χρήστες μέχρις ότου ολοκληρώσουν την τελική αγορά. Από τα
αποτελέσματα της έρευνας, φαίνεται πως ο επιχειρηματίας δαπανά τον διαφημιστικό
προϋπολογισμό στη λογική της απόδοσης (performance) χωρίς να επενδύει χρήματα για την
αύξηση της αναγνωρισιμότητας τους brand.

Εικόνα 8: Παρουσίαση των διαφορετικών σταδίων του funnel
Πηγή: merkleinc (2021), Google and Facebook – dominating digital. Διαθέσιμο σε:
https://www.merkleinc.com/emea/blog/google-facebook-cross-channel-integration (Ανακτήθηκε στις 16 Αυγούστου 2021)

Έτσι, προτείνεται να επενδυθεί διαφημιστικός προϋπολογισμός για να πραγματοποιηθούν
ενέργειες προκειμένου οι χρήστες να μεταπηδούν ομαλά ανάμεσα στα διαφορετικά στάδια.
Επιπλέον, κρίνεται φρόνιμο να υλοποιηθούν προγράμματα Raf (Refer a Friend), τα οποία θα
βοηθήσουν στην αύξηση του e-WoM και θα πραγματοποιηθούν παραγγελίες από χρήστες οι
οποίοι μπορεί να μην ήθελαν να γίνουν πελάτες.
Ο παραπάνω πίνακας με τα segments αποδεικνύει ότι το πλήθος των Best Customers και Loyal
Customers είναι αμελητέο συγκριτικά με το σύνολο των πελατών. Οπότε, κρίνεται ζωτικής
σημασίας για την επιχείρηση να διασφαλίσει πως αυτοί οι πελάτες θα παραμείνουν σε αυτά τα
επίπεδα. Ειδικότερα, προτείνεται η διενέργεια έρευνας προκειμένου να λάβει αξιόλογο
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feedback αναφορικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της, έτσι ώστε να καταστρώσει
προγράμματα που θα υποστηρίξουν τους πελάτες αυτούς. Εν συνεχεία, αναφορικά με τους Big
Spenders, η στρατηγική προώθησης θα πρέπει να είναι επικεντρωμένη στα καινούρια
προϊόντα. Οι πελάτες που ξοδεύουν μεγάλα χρηματικά ποσά, είναι πιθανό να αγοράζουν πολλά
πράγματα μαζί με αποτέλεσμα να δημιουργούν μεγάλο καλάθι αγοράς ή να αγοράζουν τα
αγαπημένα τους προϊόντα τη στιγμή που βγαίνουν προς πώληση. Έτσι, και στις δύο
περιπτώσεις είναι απαραίτητη η υιοθέτηση στρατηγικών cross – sell ή up – sell προκειμένου
να διατηρείται το καλάθι αγοράς σε υψηλά επίπεδα. Έπειτα, οι πελάτες που έχουν καιρό να
αγοράσουν αλλά αγόραζαν συχνά ή ξόδευαν υψηλά χρηματικά ποσά, έχουν αξία για την
επιχείρηση. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να δημιουργηθούν κίνητρα τιμών με διάφορες
εκπτωτικές ενέργειες, όπως εβδομαδιαίες εκπτώσεις, κουπόνια ή flash sales. Όπως
αναφέρθηκε παραπάνω, είναι πολύ σημαντική η διατήρηση των πελατών καθώς κοστίζει
λιγότερο από την απόκτηση νέων. Στον αντίποδα, η επιχείρηση οφείλει να σταματήσει τις
ενέργειες που αφορούν στην πραγματοποίηση παραγγελιών από τους Lost Cheap Customers.
Οι συγκεκριμένοι πελάτες, έχουν χαθεί, η ανάκτηση τους είναι δύσκολη και κοστοβόρα.
Ωστόσο, αποτελούν πολύ σημαντική πηγή πληροφορίας, οπότε κρίνεται απαραίτητη η
υλοποίηση ενεργειών για να τη συλλογή σχολίων.
Ο διαχωρισμός που αναλύθηκε παραπάνω έχει πολύ μεγάλη αξία για την επιχείρηση, καθώς
σε πρώτη φάση θα προχωρήσει σε ορθή αναπροσαρμογή του διαφημιστικού προϋπολογισμού
(budget allocation), οπότε δε θα χάσει χρήματα ξοδεύοντας τα άσκοπα. Επίσης, οι δείκτες
απόδοσης είναι διαφορετική για κάθε υπο-τμήμα, οπότε πλέον είναι ξεκάθαροι οι στόχοι της
κάθε στρατηγικής και κατ’ επέκταση τα metrics που θα βοηθήσουν στη βελτιστοποίηση. Σε
αυτό το σημείο να συμπληρώσουμε πως διαφοροποιούνται και οι προσδοκίες για την κάθε
στρατηγική. Επίσης, γίνεται εύκολα κατανοητό πως ο καλύτερος διαμοιρασμός του
διαφημιστικού προϋπολογισμού θα οδηγήσει σε αύξηση της αποδοτικότητας των καμπανιών.
Για να δημιουργηθούν και υλοποιηθούν οι παραπάνω διαφημιστικές ενέργειες, η επιχείρηση
μπορεί να αξιοποιήσει τα εξής κανάλια:
•

Google Ads

•

Facebook Ads

•

Newsletter
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•

Viber/SMS

•

Third-Party Personalization Platforms

Η λογική είναι η ίδια και στα 4 (τέσσερα) μέσα. Η επιχείρηση θα πρέπει να διαχωρίσει τα emails και τηλέφωνα των πελατών στα διαφορετικά υπο-τμήματα που έχουν δημιουργηθεί, και
έπειτα να ξεκινήσει η διαφήμιση σε αυτούς με διαφορετικά μηνύματα αναλόγως με το στόχο
της κάθε καμπάνιας. Σχετικά με το Google (Support.google.com, 2021) & Facebook Ads
(Facebook.com, 2021) υπάρχει η δυνατότητα της επαναστόχευσης των χρηστών με βάση τα
στοιχεία που έχουν μοιραστεί με την επιχείρηση και να δημιουργήσουν μία λίστα πελατών
(customer list) με αυτούς. Σε ό, τι αφορά τα newsletters, η επιχείρηση μπορεί να προχωρήσει
σε συμφωνία με third-party πλατφόρμες, οι οποίες είναι ιδανικές για αυτές τις ενέργειες.
Ειδικότερα, θα δημιουργηθούν διαφορετικά κοινά χρησιμοποιώντας τα e-mails των πελατών.
Έπειτα, το κάθε κοινό θα δέχεται μόνο τα e-mails τα οποία το αφορούν άμεσα. Αντίστοιχα, οι
ίδιες ενέργειες μπορούν να προκληθούν μέσω του viber/sms χρησιμοποιώντας τα κινητά
τηλέφωνα των χρηστών. Προτείνεται λοιπόν η προσωποποιημένη προσέγγιση της
επικοινωνίας. Παράλληλα, πέρα από τις ενέργειες που αφορούν στους υπάρχοντες πελάτες,
κρίνεται ζωτικής σημασίας για την επιχείρηση η αύξηση του brand awareness. Για το λόγο
αυτό, θα πρέπει να επενδυθεί ένα μέρος του προϋπολογισμού για τη μεγιστοποίηση της
κάλυψης για τη γνωστοποίηση της επιχείρησης, της γκάμας των προϊόντων καθώς και τα
brands τα οποία αυτό διαθέτει.
Προτείνεται η χρήση personalization, για βελτίωση των cross-sell και upsell ενεργειών μέσα
στο website. Πρώτα, πρέπει να δημιουργηθούν τα διάφορα segments με τη χρήση των e-mails.
Έπειτα, θα πρέπει να αποφασισθούν οι αυτοματισμοί που για το κάθε segment, προκειμένου
το website να προσαρμόζεται πλήρως στις ανάγκες των χρηστών προκειμένου να αυξηθεί το
μέσο καλάθι αγοράς. Τα εξατομικευμένα κείμενα, χρώματα και προϊόντα, είναι πολύ πιθανό
να αυξήσουν το ποσοστό των χρηστών που θα ολοκληρώσουν παραγγελίες.
Προχωρώντας παρακάτω, προτείνεται διαφορετική στρατηγική προσέγγιση ανάλογα με την
ημέρα της εβδομάδας. Από όσο είδαμε σε προηγούμενο διάγραμμα, η καλύτερη ημέρα είναι η
Παρασκευή και η Δευτέρα, ενώ το Σάββατο και η Κυριακή κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα
αναφορικά με τον όγκο των παραγγελιών. Σημειώνεται πως η Τετάρτη και η Πέμπτη
αποτελούν ίσως τις χειρότερες ημέρες, οπότε, προτείνεται στην επιχείρηση να προχωρήσει σε
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ενέργειες για την τόνωση τους. Ειδικότερα, θα μπορούσε για την ημέρα της Πέμπτης να
υπάρχουν δωρεάν μεταφορικά ή κάποια δώρα. Έτσι, είναι πολύ πιθανό, να αυξηθούν οι
πωλήσεις εκείνη την ημέρα αλλά και να δημιουργηθεί κίνηση για την Παρασκευή, καθώς όπως
είναι γνωστό, υπάρχει χρονικό περιθώριο ανάμεσα στη σκέψη και την υλοποίηση της
παραγγελίας. Για παράδειγμα, στις διαφημίσεις στο δίκτυο της Google υπάρχει το conversion
lag, το οποίο αναφέρεται στο διάστημα που υπάρχει ανάμεσα στο click του χρήστη στη
διαφήμιση μέχρις ότου να ολοκληρώσει την αγορά (Support.google.com, 2021a).
Συνεχίζοντας, όπως είπαμε και παραπάνω, είναι γνωστό πως οι εποχές στον κόσμο της μόδας
είναι 2 (δύο). Οπότε, η στρατηγική της επικοινωνίας προτείνεται να διαχωριστεί σε δύο
κομμάτια: α) προώθηση του new collection, β) προώθηση των εκπτώσεων. Ειδικότερα, για το
κοινό που ανήκει στην α) ομάδα, θα πρέπει να επικοινωνήσουμε μόνο τα προϊόντα που
ανήκουν στη νέα collection σε εκείνους τους χρήστες που έχουν αγοράσει πριν 180 ημέρες,
δηλαδή, την προηγούμενη σεζόν. Αναφορικά με την δεύτερη στόχευση, η επικοινωνία θα
στοχεύσει όλους τους χρήστες, αφαιρώντας εκείνους που έχεις πραγματοποιήσει κάποια αγορά
τις τελευταίες ημέρες, προκειμένου τα χρήματα να δαπανηθούν αποδοτικότερα.
Αναφορικά με το CLV αξιοποιήθηκαν τα μοντέλα Pareto BG/NBD και το Gamma-Gamma.
Στο πρώτο φαίνεται πως το fit ήταν σε ικανοποιητικά επίπεδα καθώς αποφύγαμε το overfitting.
Οι πελάτες ταξινομήθηκαν, οπότε θα πρέπει οι ενέργειες να επικεντρωθούν στους καλούς
πελάτες. Επιπλέον, το ίδιο συμβαίνει και με τα αποτελέσματα του μοντέλου Gamma-Gamma,
κατά το οποίο είναι ευκόλως κατανοητό πως στόχος της επιχείρησης πρέπει να αποτελέσουν
οι πελάτες εκείνοι με το υψηλότερο CLV.
Aξίζει να αναφερθεί πως η παραπάνω διαδικασία συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης των
δεδομένων μπορεί να εφαρμοστεί και σε διαφορετικούς κλάδους που ειδικεύονται
ηλεκτρονικά καταστήματα. Ωστόσο, όπως είναι λογικό απαιτούνται παραμετροποιήσεις. Για
παράδειγμα, αν ο υπό εξέταση κλάδος αφορά την αγορά αυτοκινήτων, τότε τα επίπεδα στα
οποία η συχνότητα θεωρείται καλή ή κακή διαφέρουν, καθώς το προϊόν είναι κατά πολύ
ακριβότερο. Η λογική όμως πρέπει να παραμείνει η ίδια, δηλαδή, μεγιστοποίηση της
κερδοφορίας, με προσωποποιημένες στρατηγικές επικοινωνίας στους πελάτες που έχουν αξία
για την επιχείρηση.
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Καταλήγοντας, στην παρούσα φάση, η επιχείρηση δεν είναι σε θέση να αξιοποιήσει τα digital
κανάλια για να προχωρήσει σε προσωποποιημένες ενέργειες σε ό, τι αφορά τους καλούς
πελάτης της, δεδομένου πως το κοινό είναι πολύ μικρό. Για το λόγο αυτό, πρέπει να
ακολουθηθεί πλήρως το funnel awareness – consideration – conversion – maintain – expand.

4.4 Περιορισμοί της έρευνας
Μεθοδολογικοί
Σε πολλές περιπτώσεις δεν κατέστη εφικτή η πρόσβαση σε επιστημονικές πηγές οι οποίες
έχουν δημοσιευθεί πρόσφατα.
Πρακτικοί
Υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση, για τεχνικούς λόγους, στη συλλογή των δεδομένων προς
ανάλυση από την πλευρά της επιχείρησης.
Θεωρητικοί
Δεν υπήρξε εφαρμογή της RFM ηλεκτρονικά καταστήματα στο χώρο της μόδας.

4.5 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα
Είναι πολύ σημαντικό να πραγματοποιηθεί basket analysis σχετικά με τα προϊόντα που
αγοράζουν οι χρήστες. Αυτή η έρευνα μπορεί να βοηθήσει στην εξαγωγή σημαντικών
πληροφοριών αναφορικά με τα brands ή και με τα συμπληρωματικά προϊόντα. Εν συνεχεία,
θα είχε νόημα να πραγματοποιηθεί μία ανάλυση με βάση το φύλο. Για παράδειγμα, να
εξεταστεί η υπόθεση ότι οι γυναίκες αγοράζουν ανδρικά προϊόντα και οι άνδρες το ανάποδο.
Επιπλέον, δεδομένου ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα διαθέτει και παιδικά προϊόντα, θα ήταν
σημαντικό εύρημα το φύλο που πραγματοποιεί την τελική αγορά. Επίσης, προτείνεται η
εύρεση συσχέτισης ή μη ανάμεσα στις περιοχές των αγοραστών, τόσο με την αξία του
καλαθιού όσο και με το brand που επιλέγουν. Τέλος, είναι σημαντικό να εξετασθεί το προφίλ
των αγοραστών απέναντι στα brands. Για παράδειγμα, οι χρήστες που αγοράζουν πουκάμισα
Ralph Lauren, επιλέγουν τα αντίστοιχα πουκάμισα της Lacoste;

Νοέμβριος 2021, Θεσσαλονίκη

70

Κεφάλαιο 5ο
Βιβλιογραφία
5.1 Επιστημονικά Άρθρα & Ιστοσελίδες
1. Eurostat, E. (2021). ec.europa. Διαθέσιμο σε: https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=E-commerce_statistics_for_individuals (Ανακτήθηκε 10
Αυγούστου, 2021).
2. Ελστατ (2020), Δελτίο Τύπου – Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών Επιχειρήσεων Λιανικού
Εμπορίου – 2ο Τρίμηνο & Αύγουστος 2020
3. Κετσιεζής, Κ. (2020). To ηλεκτρονικό εμπόριο ήρθε για να μείνει στην Ελλάδα.
Διαθέσιμο σε: https://www.capital.gr/epixeiriseis/3461280/to-ilektroniko-emporioirthe-gia-na-meinei-stin-ellada (Ανακτήθηκε 8 Αυγούστου, 2021).
4. Έθνος (2021). Ηλεκτρονικό εμπόριο: Αυξήθηκε στην Ελλάδα κατά 35% το 2020.
Διαθέσιμο

σε:

https://www.ethnos.gr/oikonomia/147641_ilektroniko-emporio-

ayxithike-stin-ellada-kata-35-2020 (Ανακτήθηκε 8 Αυγούστου, 2021).
5. Trainor, K., Andzulis, J., Rapp, A. & Agnihotri, R. (2013). Social media technology
usage and customer relationship performance: A capabilities-based examination of
social CRM. Journal of Business Research. 67(6):1201-1208.
6. Ranjit, B. (2002). Customer relationship management: key componets for IT success.
Industrial Management & Data Systems. 102(2):89-97.
7. Tavakoli, M., Molavi, M., Masoumi, V. & Mobini, M. (2018). Customer
Segmentation and Strategy Development based on e-Business Engineering (ICEBE)
based on User Behavior Analysis, RFM model and Data Mining Techniques: A Case
Study. Proceedings - 2018 IEEE 15th International Conference on e-Business
Engineering, ICEBE 2018. 119-126.
8. Baarcsch, J., Celebi, E., (2012). Investiogation of Internal Validity Measures for KMeans Clustering. Proceedings of the International MultiConference of Engineers and
Coumputer Scientists , IMECS 2012.
9. Wei, J., Lin, S. & Wu, H. (2010). A review of the application of RFM model. African
Journal of Business Management. 4(19):4199-4206.
10. Song, M. (2016). Statistic-based CRM approach via time series segmenting RFM on
large scale data. Πρακτικά συνεδρίου από 9ο International Conference on Utility and

Νοέμβριος 2021, Θεσσαλονίκη

71

Cloud Computing που διεξήχθη σε Shanghai, China. Φορέας διεξαγωγής IEEE/ACM.
[χ.τ.]: [χ.ε.].
11. Nam, D., Lee, J. & Lee, H. (2019). Business analytics use in CRM: A nomological
net from IT competence to CRM performance. International Journal of Information
Management. 45(96):233-245.
12. Greenberg, P. (2009). “Social CRM Comes of Age”, White Paper
13. Greenberg, P. (2003), “A commonwealth of self-interest”, Reality Check column,
Destination

CRM,

Articles/Straight-

available

at:

www.destinationcrm.com/Articles/Older-

Talk/A-Commonwealth-of-Self-Interest-44790.aspx

(accessed

December 15, 2021).
14. Leary, B. (2008), “Social CRM: customer relationship management in the age of the
socially-empowered customer”, working paper, Sage CRM Solutions, Scottsdale, AZ,
available at: www.box.net/shared/static/ adqb9k3pqy.pdf (accessed November 11,
2008)
15. Chen, I. & Popovich, K. (2003). Understanding customer relationship management
(CRM) People, process and technology. Business Process Management Journal.
9(5):672-688.
16. Orenga-Rogla, S. & Chalmeta, R. (2016). Social customer relationship management:
taking advantage of Web 2.0 and Big Data technologies. SpringerPlus. 5(1):1462.
17. Paul, G. (2010). The impact of CRM 2.0 on customer insight. Journal of Business &
Industrial Marketing. 25(6):410-419.
18. Brodie, R., Ilic, A., Juric, B. & Hollebeek, L. (2013). Consumer engagement in a
virtual brand community: An exploratory analysis. Journal of Business Research.
66(1):105-114.
19. Bull, C. (2010). Customer Relationship Management (CRM) systems, intermediation
and disintermediation: The case of INSG. International Journal of Information
Management. 30(10):94-97.
20. Harrigan, P., Miles, M., Fang, Y. & Roy, S. (2020). The role of social media in the
engagement and information processes of social CRM. International Journal of
Information Management. 54:102151.
21. Petz G, Karpowicz M, Fürschuß H, Auinger A, Stříteský V, Holzinger A (2014)
Computational approaches for mining user’s opinions on the Web 2.0. Inf Process
Manage 50(6):899–908

Νοέμβριος 2021, Θεσσαλονίκη

72

22. Sadath, L. (2013). Data Mining in E-Commerce: A CRM Platform. International
Journal of Computer Applications. 68(24):32-37.
23. Aggelis, V. & Christodoulakis, D. (2005). RFM Analysis for decision support in ebanking area. WSEAS Transactions on Computers. 4(8):943-950.
24. DataPlus Millenium, (2001) “Data-Driven Analysis Tools and Techniques”, White
Paper.
25. Curry, J. (2000). The Customer Marketing Method: How To Implement and Profit
from Customer Relationship Management Hardcover. [χ.τ.]: Free Press, First Edition.
26. Plessis, M. & Boon, J. (2004). Knowledge management in eBusiness and customer
relationship management: South African case study finding. International Journal of
Information Management. 24(1):73-86.
27. Hsieh, M. (2009). A case of managing customer relationship management systems:
Empirical insights and lessons learned. International Journal of Information
Management. 29(5):416-419.
28. Libai, B., Bart, Y., Gensler, S. & Hofacker, C. (2020). Brave. Brave New World? On
AI and the Management of Customer Relationships. 51:44-56.
29. Bult, R. & Wansbeek, T. (1995). Optimal Selection for Direct Mail. Marketing
Science. 14(4):378-394.
30. X. He and C. Li (2017), "The Research and Application of Customer Segmentation on
E-Commerce Websites," 2016 6th International Conference on Digital Home (ICDH),
2016, pp. 203-208, doi: 10.1109/ICDH.2016.050.
31. Mohammadzadeh, M., Hoseini, Z. & Derafshi, H. (2017). A data mining approach for
modeling churn behavior via RFM model in specialized clinics Case study: A public
sector hospital in Tehran. Procedia Computer Science. 120:23-30.
32. Birant, D. (2011). Data Mining Using RFM Analysis. Knowledge-Oriented
Applications in Data Mining. 3
33. Wei, J., Lin, S. & Wu, H. (2010). A review of the application of RFM model. African
Journal of Business Management. 4(19):4199-4206.
34. Miglautsch JR (2000). Thoughts on RFM scoring. J. Database Mark., 8(1): 67-72.
35. Neslin, S., Taylor, G., Grantham, K. & McNeil, K. (2013). Overcoming the “recency
trap” in customer relationship management. Journal of the Academy of Marketing
Science. 41(3):320-337.
36. Blattberg, R. C., Byung-Do, K., & Neslin, S. A. (2008). Database marketing
analyzing and managing customers.New York: Springer
Νοέμβριος 2021, Θεσσαλονίκη

73

37. Colombo, R. & Jiang, W. (1999). A Stochastic RFM model. Journal of Interactive
Marketing. 13(3):2-12.
38. Dursun, A. & Caber, M. (2016). Using datamining techniques for profiling profitable
hotel customers: An application of RFM analysis. Tourism Management Perspectives.
18:153-160.
39. Hamzehei, A., Fathian, M., Gholamian, M., & Farvaresh, H. (2011). Anew
methodology to study customer electrocardiogram using RFM analysis and clustering.
Management Science Letters, 1(2), 139–148
40. Baecke, P., & Van den Poel, D. (2009). Data augmentation by predicting spending
pleasure using commercially available external data. Journal of Intelligent
Information Systems, 36(3), 367–383
41. Ravasan, A. & Mansouri, T. (2015). A fuzzy ANP based weighted RFM model for
customer segmentation in auto insurance sector. International Journal of Information
Systems in the Service Sector. 7(2):71-86.
42. Oztaysi, B. & Kavi, M. (2021). Fuzzy RFM Analysis: An Application in ECommerce. Intelligent and Fuzzy Techniques: Smart and Innovative Solutions.
1997:1225-1231.
43. Gustriansyah, R., Suhandi, N. & Antony, F. (2019). Clustering optimization in RFM
analysis based on k-means. Indonesian Journal of Electrical Engineering and
Computer Science. 18(1):470-477.
44. Cho, Young & Ryu, Keun. (2008). Implementation of Personalized Recommendation
System using Demograpic data and RFM method in e-Commerce. 475 - 479.
10.1109/ICMIT.2008.4654411.
45. Yeh, I., Yang, K. & Ting, T. (2009). Knowledge discovery on RFM model using
Bernoulli sequence. Expert Systems with Applications. 36(3 Part 2):5866-5871.
46. Heldt, R., Silveira, C. & Luce, F. (2021). Predicting customer value per product:
From RFM to RFM/P. Journal of Business Research. 127(May):444-453.
47. Safari, F., Safari, N. & Montazer, G. (2016). Customer lifetime value determination
based on RFM model. Marketing Intelligence and Planning. 34(4):446-481.
48. A. Joy Christy, A. Umamakeswari, L. Priyatharsini, A. Neyaa (2018). RFM ranking –
An effective approach to customer segmentation, Journal of King Saud University Computer and Information Sciences

Νοέμβριος 2021, Θεσσαλονίκη

74

49. Anithta, P. & Patil, M. (2020). RFM model for customer purchase behavior using KMeans algorithm. Journal of King Saud University - Computer and Information
Sciences. xxx:xxx.
50. Y.-H. Hu and T.-W. Yeh (2014). Discovering valuable frequent patterns based on rfm
analysis without customer identification information. Knowledge- Based Systems,
61:76–88, 2014.
51. U. Kaymak (2001), "Fuzzy target selection using RFM variables," Proceedings Joint
9th IFSA World Congress and 20th NAFIPS International Conference (Cat. No.
01TH8569), pp. 1038-1043 vol.2.
52. Wei, J., Lin, S. & Wu, H. (2010). A review of the application of RFM model. African
Journal of Business Management. 4(19):4199-4206.
53. Khobzi, H., Akhondzadeh-Noughabi, E. & Mianei-Bidgoli, B. (2014). A New
Application of RFM Clustering for Guild Segmentation to Mine the Pattern of Using
Banks’ e-Payment Services. Journal of Global Marketing. 27(3):178-190.
54. Maryani, I. & Riana, D. (2017). Clustering and Profiling of Customers Using RFM
For Customer Relationship Management Recommendations Ina. 2017 5th
International Conference on Cyber and IT Service Management, CITSM 2017. xx:27.
55. Kumar, V., Ramani, G. & Bohling, T. (2004). CUSTOMER LIFETIME VALUE
APPROACHES AND BEST PRACTICE APPLICATIONS. Journal of Interactive
Marketing. 18(3):60-72.
56. Ahmadi, Kaveh. (2011). Predicting e-Customer Behavior in B2C Relationships for
CLV Model. International Journal of Business Research and Management. 2. 128139.
57. Kahreh, M., Tive, M., Babania, A. & Hesan, M. (2014). Analyzing the applications of
customer lifetime value (CLV) based on benefit segmentation for the banking sector.
Procedia - Social and Behavioral Sciences. 109:590-594.
58. Fader, P., Hardie, B. & Lee, K. (2005). RFM and CLV: Using Iso-Value Curves for
Customer Base Analysis. Journal of Marketing Research. 42(4):415-430.
59. Brown, J., Broderick, A. & Lee, A. (2007). Online Communities : Conceptualizing
the Online Social Network. Journal of Interactive Marketing. 21(3):2-20.
60. Sohrabi, B. & Khanlari, A. (2007). Customer Lifetime Value (CLV) Measurement
Based on RFM Model. Iranian Accounting & Auditing Review. 14(47):7-20.

Νοέμβριος 2021, Θεσσαλονίκη

75

61. Kanchanapoom, K. & Chongwatpol, J. (2020). Applications of business intelligence
and marketing analytics in the complementary and alternative medicine industry.
Journal of Information Technology Teaching Cases. x:1.
62. Jasek, P., Vrana, L., Sperkova, L. & Smutny, Z. (2019). PREDICTIVE
PERFORMANCE OF CUSTOMER LIFETIME VALUE MODELS IN ECOMMERCE AND THE USE OF NON-FINANCIAL DATA. Prague Economic
Papers. 28(6):648-669.
63. Vijayakumar, V. & Neelanarayanan, V. (2016). Data Mining Approach for Intelligent
Customer Behavior Analysis for a Retail Store. Smart Innovation, Systems and
Technologies. 49:4.
64. Swarts, K., Lehman, K. & Lewis, G. (2016). The use of social customer relationship
management by building contractors: evidence from Tasmania. Construction
Management and Economics. 34(4):302-316.
65. Etzion, O., Fisher, A. & Wasserkrug, S. (2004). e-CLV: A Modeling Approach for
Customer Lifetime Evaluation in e- Commerce Domains, with an Application and
Case Study for Online Auctions. Proceedings - 2004 IEEE International Conference
on e-Technology, e-Commerce and e-Service, EEE 2004. x:149-156.
66. McCarthy, D., Fader, P. & Hardie, B. (2016). V(CLV): Examining Variance in
Models of Customer Lifetime Value. SSRN Electronic Journal. x:x.
67. Bose, R. (Μάρτιος 2002). Customer relationship management: key components for IT
success. Industrial Management & Data Systems. 102(2):89-97.
68. Papamichail, G. & Papamichail, D. (2007). The k-means range algorithm for
personalized data clustering in e-commerce Georgios. European Journal of
Operational Research. 177(3):1400-1408.
69. Cho, Y.S., Moon, S.C., ... Ryu, K.Ho, 2012. Implementation of personalized
recommendation system using k-means clustering of item category based on RFM, in:
2012 IEEE 6th International Conference on Management of Innovation and
Technology, ICMIT 2012. pp. 378–383. doi:10.1109/ICMIT.2012.6225835
70. Chen, D., Sain, S. & Guo, K. (2012). Data mining for the online retail industry: A
case study of RFM model-based customer segmentation using data mining Received
(in revised form): 18 th July 2012 Daqing. Journal of Database Marketing and
Customer Strategy Management. 19(3):197-208.

Νοέμβριος 2021, Θεσσαλονίκη

76

71. N. Putu, E. Merliana, P. Studi, M. Teknik, F. T. Teknik, F. T. Industri, and U. A.
Jaya, “Analisa Penentuan Jumlah Cluster Terbaik Pada Metode K-Means,” Semin.
Nasionalmulti Disiplin Ilmu&Call Pap. Unisbank, pp. 978–979.
72.
73. Morgan, B. (2019). Forbes. Διαθέσιμο σε:
https://www.forbes.com/sites/blakemorgan/2019/04/29/does-it-still-cost-5x-more-tocreate-a-new-customer-than-retain-an-old-one/?sh=602439e93516 (Ανακτήθηκε 13
Απριλίου, 2021).
74. Support, G. (2021). https://support.google.com/google-ads/answer/6276125?hl=en.
Διαθέσιμο σε: https://support.google.com/google-ads/answer/6276125?hl=en
(Ανακτήθηκε 13 Αυγούστου, 2021).
75. Support, G. (2021a). https://support.google.com/google-ads/answer/6276125?hl=en.
Διαθέσιμο σε: https://support.google.com/googleads/answer/9347141?hl=en#:~:text=Conversion%20lag%20reporting%20(also%20kn
own,once%20adjusted%20for%20conversion%20lag. (Ανακτήθηκε 13 Αυγούστου,
2021).
76. Facebook, F. (2021). https://support.google.com/google-ads/answer/6276125?hl=en.
Διαθέσιμο σε:
https://www.facebook.com/business/help/170456843145568?id=2469097953376494
(Ανακτήθηκε 13 Αυγούστου, 2021).

5.2 Πίνακες & Διαγράμματα
1. Ec.europa.eu. 2021. Internet users who bought or ordered goods or services for
private use in the previous 12 months by age group, EU-27, 2010-2020 (% of
individuals who used internet in the previous 12 months).png - Statistics Explained.
[online] Available at: <https://ec.europa.eu/eurostat/statistics
explained/index.php?title=File:Internet_users_who_bought_or_ordered_goods_or_ser
vices_for_private_use_in_the_previous_12_months_by_age_group,_EU-27,_2010
2020_(%25_of_individuals_who_used_internet_in_the_previous_12_months).png>
[Accessed 11 September 2021].
2. Ελστατ, Δελτίο Τύπου – Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών Επιχειρήσεων Λιανικού
Εμπορίου – 2ο Τρίμηνο & Αύγουστος 2020, σ. 5

Νοέμβριος 2021, Θεσσαλονίκη

77

3. Ελστατ, Δελτίο Τύπου – Ερευνα Χρησης Τεχνολογιων Πληροφορησης Και
Επικοινωνιας Απο Νοικοκυρια Και Ατομα – Χρηση Ηλεκτρονικου Εμποριου –
Απορρητο Και Προστασια Προσωπικων Δεδομενων : Έτος 2020 : Έτος 2020, σ. 4
4. Aggelis, V. & Christodoulakis, D. (2005). RFM Analysis for decision support in ebanking area. WSEAS Transactions on Computers. 4(8):1.
5. Dursun, A. and Caber, M., 2016. Using data mining techniques for profiling profitable
hotel customers: An application of RFM analysis. Tourism Management Perspectives,
18, pp.153-160.
6. Tavakoli, M., Molavi, M., Masoumi, V., Mobini, M., Etemad, S. and Rahmani, R.,
2018. Customer Segmentation and Strategy Development Based on User Behavior
Analysis, RFM Model and Data Mining Techniques: A Case Study. 2018 IEEE 15th
International Conference on e-Business Engineering (ICEBE),.
7. Baecke, P. and Van den Poel, D., 2009. Data augmentation by predicting spending
pleasure using commercially available external data. Journal of Intelligent Information
Systems, 36(3), pp.367-383.
8. Etzion, O., Fisher, A. and Wasserkrug, S., 2005. e-CLV: A Modeling Approach for
Customer Lifetime Evaluation in e-Commerce Domains, with an Application and
Case Study for Online Auction. Information Systems Frontiers, 7(4-5), pp.421-434.
9. Πηγή: merkleinc (2021), Google and Facebook – dominating digital. Διαθέσιμο σε:
https://www.merkleinc.com/emea/blog/google-facebook-cross-channel-integration
(Ανακτήθηκε στις 16 Αυγούστου 2021)

Νοέμβριος 2021, Θεσσαλονίκη

78

Παράρτημα

Νοέμβριος 2021, Θεσσαλονίκη

79

Νοέμβριος 2021, Θεσσαλονίκη

80

Νοέμβριος 2021, Θεσσαλονίκη

81

Νοέμβριος 2021, Θεσσαλονίκη

82

Νοέμβριος 2021, Θεσσαλονίκη

83

Νοέμβριος 2021, Θεσσαλονίκη

84

Νοέμβριος 2021, Θεσσαλονίκη

85

Νοέμβριος 2021, Θεσσαλονίκη

86

Νοέμβριος 2021, Θεσσαλονίκη

87

Νοέμβριος 2021, Θεσσαλονίκη

88

Νοέμβριος 2021, Θεσσαλονίκη

89

Νοέμβριος 2021, Θεσσαλονίκη

90

Νοέμβριος 2021, Θεσσαλονίκη

91

Νοέμβριος 2021, Θεσσαλονίκη

92

Νοέμβριος 2021, Θεσσαλονίκη

93

