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ΣΥΝΟΨΗ 

 

Η παροχή υπηρεσιών είναι ο σημαντικότερος και ταχύτερα αναπτυσσόμενος κλάδος 

της ελληνικής οικονομίας. Περιλαμβάνει το χώρο του τουρισμού, (ξενοδοχεία, 

τουριστικά γραφεία, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και σκαφών, ναυτιλιακές εταιρίες), τον 

τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, (ασφαλιστικές εταιρίες, τράπεζες, 

εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, πιστωτικές κάρτες), νοσηλευτικές 

μονάδες, αεροπορικές εταιρίες, εστιατόρια, αλυσίδες πολυκαταστημάτων. 

Περιλαμβάνει την εισαγωγή και διάθεση αγαθών, αλλά και μέρος δραστηριοτήτων 

των μονάδων παραγωγής, όπως είναι η διανομή και η αλυσίδα εξυπηρέτησης. Όλες 

ανεξαιρέτως οι μονάδες μεταποίησης περιλαμβάνουν κατά ένα μέρος δραστηριότητες 

εξυπηρέτησης, όπως η υποδοχή πελατών, η επίλυση προβλημάτων πελατών, η 

έκδοση και είσπραξη τιμολογίων, η τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών, η ενημέρωση 

κ.ά. ( Σπανός, 1997, σελ.19). 

 

Ένα από τα βασικότερα πράγματα που θα πρέπει να εξετάσει μια επιχείρηση παροχής 

υπηρεσιών σχεδιάζοντας το προϊόν που θα προσφέρει στην αγορά είναι να σχεδιάσει 

τη διαδικασία εξυπηρέτησης και τη συμμετοχή των πελατών της στην προσπάθεια 

παροχής της υπηρεσίας. Ο πελάτης παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλη την αλυσίδα 

της επιχείρησης καθώς είναι μέρος της παραγωγικής διαδικασίας της υπηρεσίας. 

Αυτό σημαίνει ότι αλλαγές στις ανάγκες και τις προτιμήσεις των πελατών έχει άμεση 

επίδραση στη λειτουργία της επιχείρησης, στη λήψη αποφάσεων και στην 

προσπάθεια απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

 

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι επιχειρήσεις θέλουν να δημιουργήσουν ένα 

διαρκές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (sustainable competitive advantage) 

προκειμένου να επιτύχουν μακροχρόνια επιτυχία της επιχείρησης και αύξηση της 

κερδοφορίας της. Η πίστη και η σταθερότητα των πελατών μπορεί να δώσει στην 

επιχείρηση ένα σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το οποίο να διατηρείται σε μεγάλο 

χρονικό διάστημα. Για τη δημιουργία και διατήρηση ισχυρών πελατειακών  σχέσεων 

απαιτείται η συλλογή πληροφοριών για τους πελάτες, ώστε οι επιχειρήσεις να 

ικανοποιούν στο έπακρο τις επιθυμίες τους. Ένα σύστημα συλλογής όλων των 

δεδομένων που σχετίζονται με τους πελάτες είναι το σύστημα Διαχείρισης 

Πελατειακών Σχέσεων (CRM). 
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Αντικείμενο της παρούσης διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση και ανάλυση 

του συστήματος Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM). Το ενδιαφέρον 

επικεντρώνεται στη στρατηγική συμβολή του CRM στη βελτίωση της 

επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας. Στόχος της έρευνας είναι να διερευνήσουμε  

αν και με ποιο τρόπο η εφαρμογή του συγκεκριμένου πληροφοριακού συστήματος 

μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.  

 

Η δομή της εργασίας είναι η εξής: στο πρώτο μέρος γίνεται μια βιβλιογραφική 

ανασκόπηση. Παρουσιάζονται ο ορισμός και τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών, οι 

στρατηγικές ανάπτυξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, η έννοια του σχεσιακού 

μάρκετινγκ και τέλος η εννοιολογική προσέγγιση του συστήματος CRM και του e-

CRM. Στο δεύτερο μέρος  γίνεται η ανάλυση της μεθοδολογίας έρευνας που 

ακολουθήθηκε. Στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την έρευνα 

που διεξήχθη σε δύο επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει σύστημα CRM. Στο τέταρτο 

μέρος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας και η συσχέτιση της θεωρίας 

του πρώτου κεφαλαίου με βάση την εμπειρική πραγματικότητα. και οι προοπτικές 

περαιτέρω διερεύνησης του θέματος. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

1. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

1.1 Εισαγωγή 

Οι υπηρεσίες αποτελούν το λεγόμενο τριτογενή τομέα οικονομικής δραστηριότητας 

και αποτελεί τον μεγαλύτερο, πιο ζωτικό και γρήγορα αναπτυσσόμενο τομέα της 

Ελληνικής οικονομίας.  

 

Η συμμετοχή του κλάδου των υπηρεσιών στο ελληνικό ΑΕΠ είναι 74,4%, με τον 

πρωτογενή και δευτερογενή τομέα να συμβάλλουν ποσοστιαία κατά 5,1% και 20,6% 

αντίστοιχα (CIA- The World Factbook, 2006).  Ένας πολύ μεγάλος αριθμός 

ανθρώπων απασχολούνται στον κλάδο των υπηρεσιών (68%) και ακολουθούν ο 

δευτερογενής τομέας (20%) και ο πρωτογενής (12%). Ο κλάδος του τουρισμού είναι 

για την Ελλάδα κύρια πηγή εσόδων και ξένου συναλλάγματος, παρέχει 15% του ΑΕΠ 

και απασχολεί 16,5% του συνόλου των εργαζομένων. Ο Ελληνικός τραπεζικός και 

χρηματοοικονομικός τομέας είναι επίσης άλλη μία σημαντική πηγή εσόδων και 

απασχόλησης καθώς ελληνικές τράπεζες έχουν επενδύσει σημαντικά στην περιοχή 

των Βαλκανίων. Ο κατασκευαστικός τομέας αποτελεί το 13% του ΑΕΠ  με την 

βιομηχανία τροφίμων να ηγείται σε ανάπτυξη, έσοδα και προοπτική εξαγωγών. 

Τέλος, οι τηλεπικοινωνίες είναι ένας γρήγορα αναπτυσσόμενος  κλάδος της 

Ελληνικής οικονομικής δραστηριότητας (CIA- The World Factbook, 2006). 

 

Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 70,5% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος 

«παράγεται» στον κλάδο των υπηρεσιών και ακολουθεί ο δευτερογενής τομέας με 

27,3% και ο πρωτογενής με 2,2%. Επιπλέον, το 67,2% του εργατικού δυναμικού 

απασχολείται στον τομέα των υπηρεσιών, το 27,2% στην βιομηχανία και το 4,6% 

στην γεωργία (CIA- The World Factbook, 2006). 

 

Η σημαντικότητα του κλάδου υπηρεσιών αντικατοπτρίζεται και στα διεθνή δεδομένα. 

Η συμμετοχή του κλάδου των υπηρεσιών στο παγκόσμιο ΑΕΠ είναι 64% και  

απασχολεί (άμεσα ή έμμεσα) 37% του συνολικού εργατικού δυναμικού (CIA- The 

World Factbook, 2006). 

 

 

 6



1.2 Έννοια & Ορισμός των Υπηρεσιών 

Ο διαχωρισμός της έννοιας «προϊόν» και της έννοιας «υπηρεσία» είναι πραγματικά  

δύσκολος. Ως προϊόν ορίζεται ένα εμπράγματο αγαθό από του οποίου την 

κατανάλωση ο πελάτης λαμβάνει το όφελος, χωρίς οποιαδήποτε προστιθέμενη αξία 

από την υπηρεσία που το συνοδεύει. Ταυτόχρονα, η έννοια υπηρεσία υποθέτει ότι δεν 

υπάρχει κανένα στοιχείο «αγαθού» στην υπηρεσία που λαμβάνει ο καταναλωτής. 

Στην πραγματικότητα ωστόσο, οι περισσότερες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 

συνδυάζουν όλο και περισσότερο την παροχή των υπηρεσιών τους με κάποια αγαθά. 

Ταυτόχρονα οι επιχειρήσεις μεταποίησης προσφέρουν στους πελάτες τους πακέτα 

υπηρεσιών ώστε να μπορέσουν να διαφοροποιήσουν τα προϊόντα τους από αυτά των 

ανταγωνιστών τους. 

 

Συχνά λοιπόν είναι πολύ δύσκολο να οριστεί επακριβώς αν ένα προϊόν αποτελείται 

περισσότερο από στοιχεία αγαθού ή από στοιχεία υπηρεσίας. Ο πίνακας 1.1 δείχνει 

τις σημαντικότερες διαφορές μεταξύ των υπηρεσιών και των εμπράγματων αγαθών. 

 

 Πίνακας 1.1  Διαφορές υπηρεσιών και προϊόντων 

 

Αγαθά   Υπηρεσίες 
Απτά   Άυλες 
Ομογενείς   Ετερογενείς 

Παραγωγή και διανομή χωρίζονται 
από     την κατανάλωση 

  
Παραγωγή, διανομή και 
κατανάλωση είναι ταυτόχρονες 
διαδικασίες 

Πράγμα   Δραστηριότητα ή διαδικασία 

Η κύρια αξία τους παράγεται στο 
εργοστάσιο 

  
Η κύρια αξία τους παράγεται από 
την αλληλεπίδραση πωλητή-
καταναλωτή 

Οι καταναλωτές δεν συμμετέχουν 
στην διαδικασία παραγωγής 

  Οι καταναλωτές συμμετέχουν στην 
διαδικασία παραγωγής 

Αποθηκεύονται   Δεν αποθηκεύονται 

Μεταφέρεται η ιδιοκτησία τους   Δεν μεταφέρεται η ιδιοκτησία τους 

Πηγή: Grönroos (2000, σελ. 47) 
 
 
 

 7



Ακόμα πιο δύσκολο από την διάκριση αγαθών και υπηρεσιών είναι η ταξινόμηση των 

υπηρεσιών. Ο Αμερικανός καθηγητής Lovelock υποστηρίζει ότι ο προσδιορισμός  

των κοινών χαρακτηριστικών των υπηρεσιών σε κατηγορίες, βοηθά τη διοίκηση κάθε 

επιχείρησης παροχής υπηρεσιών να αντιληφθεί καλύτερα τα προϊόντα της, τους 

στόχους της, και τη σχέση με τους πελάτες της. Το 1983, στο άρθρο του «Classifying 

services to gain strategic marketing insights”, προτείνει πέντε νέα σχήματα των 

υπηρεσιών καθένα από τα οποία προσπαθεί να απαντήσει μία από τις ακόλουθες 

ερωτήσεις (Αθανασούλης, 1997, σελ.40): 

1. Ποια είναι η φύση της υπηρεσίας; 

2. Ποια είναι η φύση της σχέσης μεταξύ της επιχείρησης παροχής της υπηρεσίας 

και των πελατών της; 

3. Ποια είναι τα περιθώρια προσαρμογής της υπηρεσίας σε ιδιαίτερες ανάγκες 

του πελάτη και τι περιθώρια υπάρχουν για την ανάληψη πρωτοβουλιών από 

το προσωπικό που παρέχει την υπηρεσία; 

4. Ποια είναι η φύση της ζήτησης και της προσφοράς της υπηρεσίας; 

5. Πώς παρέχεται η υπηρεσία και τι δίκτυο διανομής απαιτείται; 

 

Είναι φανερό ότι οι υπηρεσίες δεν είναι μία ομοιόμορφη έννοια. Υπάρχουν 

σημαντικές διαφορές μεταξύ τους, για αυτό και κατά καιρούς έχουν δοθεί αρκετοί 

ορισμοί ώστε να περιγράψουν την έννοια του όρου «υπηρεσία».  

 

Σύμφωνα με τον Grönroos (1998), το πιο βασικό χαρακτηριστικό των υπηρεσιών 

είναι η φύση της παραγωγής τους.. Υποστηρίζει ότι οι υπηρεσίες παράγονται μέσα 

από μια διεργασία, όπου ο καταναλωτής αλληλεπιδρά  με τους παραγωγικούς πόρους 

της επιχείρησης παροχής υπηρεσιών. Οι Zeithaml  και Bitner (2000) θεωρούν ότι η 

υπηρεσία περιλαμβάνει όλες τις οικονομικές δραστηριότητες των οποίων το 

αποτέλεσμα δεν είναι ένα φυσικό προϊόν, καταναλώνεται την στιγμή που παράγεται, 

και παρέχει προστιθέμενη αξία με μορφή που είναι ουσιαστικά άυλη όσο αναφορά 

τον καταναλωτή ( π.χ., ευκολία, διασκέδαση, άνεση, κτλ.). Ο Lovelock (2001) ορίζει 

την υπηρεσία ως μία πράξη ή ενέργεια που προσφέρθηκε από τον παροχέα της 

υπηρεσίας στον παραλήπτη της. Υποστηρίζει ότι αν και η διεργασία μπορεί να 

σχετιστεί με ένα φυσικό προϊόν, η απόδοση της πράξης ή της ενέργειας είναι 

ουσιαστικά άυλη και συνήθως δεν οδηγεί σε ιδιοκτησία οποιουδήποτε παράγοντα 

παραγωγής (Laroche, Bergeron and Goutaland,  2001). 
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Παρόλο που δεν υπάρχει ένας μοναδικός ορισμός της έννοιας «υπηρεσία», υπάρχουν 

κάποια κοινά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών: 

1. Οι υπηρεσίες είναι διαδικασίες αποτελούμενες από μία σειρά δραστηριοτήτων 

ή εμπειριών και όχι πραγμάτων. 

2. Οι υπηρεσίες, τουλάχιστον σε ένα βαθμό, παράγονται και καταναλώνονται 

ταυτόχρονα. 

3. Ο καταναλωτής είναι μέρος της παραγωγικής διαδικασίας της υπηρεσίας. 

 

1.3 Τα Βασικά Χαρακτηριστικά των Υπηρεσιών 

Οι Zeithaml, Parasuraman, και Berry (1985) θεωρούν πως υπάρχουν τέσσερις κοινές 

ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τις υπηρεσίες ( Bateson, 1995, σελ. 9): 

 Αϋλότητα (intangibility) 

 Αδιαιρετότητα (inseparability) 

 Ετερογένεια (heterogeneity) 

 Αναλωσιμότητα (perishability) 

 

Το χαρακτηριστικό της άυλης φύσης είναι αυτό που ουσιαστικά διαφοροποιεί τα 

αγαθά από τις υπηρεσίες. Αντίθετα με τα εμπράγματα αγαθά, οι υπηρεσίες 

στερούνται υλικής υπόστασης. Η υπηρεσία ουσιαστικά αποτελεί την εμπειρία που 

αποκομίζει ο καταναλωτής ως αποτέλεσμα συγκεκριμένων ενεργειών στις οποίες 

προβαίνει εκείνος που παρέχει την υπηρεσία. 

Τα σημαντικότερα προβλήματα που συνδέονται με την άυλη φύση μιας υπηρεσίας 

σχετίζονται με την δυσκολία επικοινωνίας με τους πιθανούς πελάτες της, αφού δεν 

είναι δυνατό να παρουσιαστεί ή να διαφημιστεί η (άυλη) υπηρεσία και να 

διαφοροποιηθεί από τους ανταγωνιστές της ( Αθανασούλης, 1997, σελ. 22). 

Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα που συναντούν οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 

και που οφείλεται στην άυλη φύση των υπηρεσιών είναι η δυσκολία τιμολόγησης 

τους. Πιο συγκεκριμένα, το πρόβλημα έγκειται στην αδυναμία των επιχειρήσεων που 

παρέχουν υπηρεσίες να προσδιορίσουν το κόστος ανά περίπτωση εξυπηρέτησης. Και 

αυτό, διότι υπάρχει ένας αστάθμητος παράγοντας στην παραγωγική διαδικασία: ο 

πελάτης. Η προσέλευση πελατών και η απόφασή τους για το πόσες, ποιες και πόσο 

από κάθε υπηρεσία θα καταναλώσουν είναι κάτι που επηρεάζει την διαδικασία 

παροχής υπηρεσίας και το κόστος (Γούναρης, 2003, σελ. 49). 
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Το χαρακτηριστικό της αδιαιρετότητας εξηγείται με το γεγονός ότι ο πελάτης δεν 

είναι απλά παραλήπτης της υπηρεσίας, αλλά συμμετέχει ενεργά στην παραγωγική 

διαδικασία ως συμπαραγωγός. Η αδιαιρετότητα σχετίζεται άμεσα με την έννοια της 

ταυτόχρονης «παραγωγής» και «κατανάλωσης» μιας υπηρεσίας. 

Συνέπεια της αδιαιρετότητας είναι η αναγκαία φυσική παρουσία του εργαζομένου, ο 

οποίος παρέχει την υπηρεσία κατά τη στιγμή που ο πελάτης την καταναλώνει. Η 

συμβίωση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη σχέσεων αλληλεπίδρασης μεταξύ 

πελάτη και εργαζομένου, οι οποίες επηρεάζουν καθοριστικά το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας παροχής της υπηρεσίας και, τελικά, το βαθμό ικανοποίησης του πελάτη 

(Γούναρης, 2003, σελ. 51). Όμως το ποιοτικό αποτέλεσμα της παρεχόμενης 

υπηρεσίας εξαρτάται και από την συμπεριφορά των υπόλοιπων  πελατών οι οποίοι 

εξυπηρετούνται παράλληλα στους χώρους της επιχείρησης. Έτσι,  κατά τη διάρκεια 

της πτήσης ενός αεροπλάνου, υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των επιβατών και αυτό 

επηρεάζει την εμπειρία που αποκομίζει ο καθένας και τελικά το βαθμό ικανοποίησής 

τους. 

Επειδή οι υπηρεσίες παράγονται και καταναλώνονται την ίδια στιγμή, η μαζική 

παραγωγή τους θα λέγαμε ότι είναι πολύ δύσκολη εάν όχι αδύνατη. Ο κάθε πελάτης 

έχει τις δικές του ξεχωριστές απαιτήσεις. Η ποιότητα της υπηρεσίας και ο βαθμός  

ικανοποίησης του πελάτη εξαρτάται από το τι συμβαίνει στην επιχείρηση, από τις 

ενέργειες των υπαλλήλων, του ιδίου και των υπόλοιπων πελατών σε «πραγματικό 

χρόνο». 

 

Το χαρακτηριστικό της ετερογένειας σημαίνει ότι μια επιχείρηση παροχής 

υπηρεσιών αδυνατεί να συστηματοποιήσει το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών 

της. Επειδή οι υπηρεσίες είναι διαδικασίες που παράγονται από ανθρώπους, δεν είναι 

δυνατό η παροχή μίας υπηρεσίας σε ένα πελάτη να είναι ακριβώς η ίδια με την 

παροχή της «ίδιας» υπηρεσίας στον επόμενο πελάτη. Η σωματική, ψυχική και 

συναισθηματική κατάσταση των εργαζομένων μιας επιχείρησης επηρεάζει τη 

συμπεριφορά τους απέναντι στους συναδέλφους τους και κυρίως απέναντι στους 

πελάτες. Είναι λοιπόν πολύ δύσκολο να επιτευχθεί η ίδια απολύτως συμπεριφορά  

τόσο μεταξύ των εργαζομένων στην ίδια επιχείρηση όσο και από έναν εργαζόμενο 

ακόμα και κατά τη διάρκεια μιας ημέρας. 

 Η ετερογένεια είναι επίσης απόρροια του γεγονότος ότι ο πελάτης συμμετέχει στη 

διαδικασία παραγωγής της υπηρεσίας. Κάθε πελάτης έχει τις δικές του ξεχωριστές 
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απαιτήσεις και προσδοκίες από τη διαδικασία παροχής μιας υπηρεσίας και 

αποκομίζει την εμπειρία της κατανάλωσης της σύμφωνα με την προσωπική του 

αντίληψη. 

Καθώς η παροχή μιας υπηρεσίας επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τον ανθρώπινο 

παράγοντα, είτε αυτός αφορά τους εργαζομένους είτε αφορά τους πελάτες, είναι 

πραγματικά ιδιαίτερα δύσκολο να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ετερογένειας 

(Γούναρης, 2003, σελ. 56 ). Κατ’επέκταση είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί και 

το πρόβλημα συστηματοποίησης της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας. Η 

ποιότητα μιας υπηρεσίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που όμως δεν μπορούν 

να ελεγχθούν απόλυτα από την επιχείρηση παροχής της. Τέτοιοι παράγοντες είναι η 

ικανότητα του καταναλωτή να προσδιορίσει επακριβώς τις ανάγκες του, η ικανότητα 

και η προθυμία του προσωπικού της επιχείρησης να ικανοποιήσει αυτές τις ανάγκες, 

η παρουσία (ή απουσία) άλλων πελατών την ίδια χρονική στιγμή στην επιχείρηση, 

και το επίπεδο ζήτησης της υπηρεσίας. Εξαιτίας όλων αυτών των παραγόντων, η 

διοίκηση της επιχείρησης δεν μπορεί να είναι βέβαιη  ότι η παροχή της υπηρεσίας 

έχει γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα πρότυπα που αρχικά είχαν τεθεί. 

 

Η αναλωσιμότητα είναι το χαρακτηριστικό των υπηρεσιών που αναφέρεται στη 

αδυναμία αποθήκευσής τους, μεταπώλησης ή επιστροφής τους. Η κενή θέση σε ένα 

αεροπλάνο μετά την αναχώρηση του από το αεροδρόμιο, τα άδεια δωμάτια ενός 

ξενοδοχείου μετά το πέρας του Σαββατοκύριακου ή η συζήτηση μιας ώρας με το 

δικηγόρο σου που δεν πραγματοποιήθηκε, είναι υπηρεσίες που δεν μπορούν να 

αποθηκευτούν και επανέλθουν σε μεταγενέστερο χρόνο ώστε να 

ξαναχρησιμοποιηθούν ή να μεταπωληθούν.  

Ακριβώς επειδή οι υπηρεσίες καταναλώνονται τη στιγμή που παράγονται, η 

επιχείρηση παροχής υπηρεσιών δεν είναι σε θέση να «δημιουργήσει και να 

αποθηκεύσει» υπηρεσίες. Το γεγονός αυτό φέρνει τις επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών μπροστά στο δίλημμα του αυξημένου κόστους και της χαμηλής 

αποτελεσματικότητας της παραγωγικής δυναμικότητας (στη περίπτωση που 

αποφασίσουν να αυξήσουν την δυναμικότητά τους, ώστε να ανταποκρίνονται στις 

ώρες αιχμής της ζήτησης) κατά τις ώρες μη-αιχμής, αλλά με καλύτερη δυνατότητα 

εξυπηρέτησης των πελατών τους, ή το αντίθετο (Γούναρης, 2003, σελ. 47). 
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1.4 Στρατηγικές ανάπτυξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

Ο όρος «ανταγωνιστικό πλεονέκτημα» είναι ένας από τους πιο μόνιμους στη 

λογοτεχνία της επιχειρησιακής στρατηγικής και οι θεωρίες του είναι καθιερωμένες 

(Porter, 1985 and 1986; Ansoff, 1965; Barney, 1991). Με βάση τον ορισμό του 

Porter, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι το αποτέλεσμα των στρατηγικών που 

υιοθετεί μία επιχείρηση με σκοπό να προσθέσει αξία στους πελάτες της. Το γενικό 

επιχείρημα είναι ότι μια επιχείρηση έχει «ανταγωνιστικό πλεονέκτημα», όταν το 

ποσοστό κέρδους της είναι υψηλότερο από το ποσοστιαίο μέσο όρο του κλάδου της, 

και έχει «συνεχές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα» όταν είναι σε θέση να διατηρήσει 

αυτό το ποσοστό κέρδους σε διάρκεια χρόνου. Ο βασικός όρος που πρέπει να 

ικανοποιήσει μια επιχείρηση για να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι: η 

αξία που δίνουν οι πελάτες της στα αγαθά και τις υπηρεσίες της να υπερβαίνει το 

κόστος παραγωγής. Με άλλα λόγια, η έννοια της δημιουργίας αξίας αποτελεί πυρήνα 

του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Porter, 1985) 

 

Οι σημερινές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις σε ένα ανταγωνιστικό 

περιβάλλον που συνεχώς αλλάζει, λόγω των μεταβαλλόμενων τεχνολογιών και της 

παγκοσμιοποίησης των αγοραστικών δυνάμεων. Για να μπορέσουν να ανταποκριθούν 

στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα, πρέπει να επαναπροσδιορίσουν τις υπηρεσίες, τα προϊόντα, τις 

διαδικασίες, και τις στρατηγικές τους. 

 

Οι στρατηγικές ανάπτυξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος είναι: 

 

Διοίκηση της Γνώσης (Knowledge management) 

Ο καθορισμός της έννοιας Knowledge Management (Διοίκηση της Γνώσης), είναι 

δύσκολος εφόσον οι διαφορετικές προοπτικές της μπορούν να αποδώσουν  

διαφορετικές διαστάσεις της. Ο όρος «διοίκηση της γνώσης» χρησιμοποιείται 

συνήθως με ασάφεια για να περιγράψει μεγάλο αριθμό διοικητικών πρακτικών και 

προσεγγίσεων που αφορούν τη δημιουργία, επεξεργασία και διάχυση γνώσης και 

τεχνογνωσίας. Ένας καλός ορισμός του Knowledge Management δίνεται από τους 

Swan, Scarbrough και Preston (1999), οι οποίοι την καθόρισαν ως «οποιαδήποτε 

διαδικασία ή πρακτική δημιουργίας, απόκτησης, σύλληψης, διανομής και 

χρησιμοποίησης της γνώσης, όπου αυτή υπάρχει, για να ενισχύσει την μάθηση και 
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απόδοση στην επιχείρηση». Η Πανευρωπαϊκή Ένωση Εταιριών και Πανεπιστημίων 

Know-Net (2005) ορίζει την διοίκηση της γνώσης ως «ένας νέος κλάδος της 

διοικητικής επιστήμης που αφορά τη συστηματική και συλλογική δημιουργία, 

διάχυση και χρήση της επιχειρηματικής γνώσης, με σκοπό τη ριζική βελτίωση της 

οργανωτικής αποδοτικότητας, τη βελτίωση της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας 

και την ανάπτυξη της καινοτομίας» (Φωλίνας, Μάνθου, Βλαχοπούλου, 2007,         

σελ. 254). 

 

Τέσσερις παράγοντες είναι σημαντικοί στη Διοίκηση της Γνώσης (Wiig, 1995): 

(α) οι προσπάθειες της επιχείρησης στην δημιουργία, απόκτηση και χρησιμοποίηση 

της ανταγωνιστικά σημαντικής γνώσης, ώστε να εξασφαλίσει την παραμονή της σε 

ηγετική θέση 

(β) η καθημερινή διαχείριση της γνώσης ώστε να λειτουργεί η επιχείρηση γρήγορα 

και αποτελεσματικά – αυτό περιλαμβάνει την παραγωγή και διανομή ποιοτικών 

προϊόντων και υπηρεσιών προς υψηλότερη ικανοποίηση των πελατών, και με 

λιγότερη προσπάθεια 

(γ) η δημιουργία γνώσης μέσα στην επιχείρηση ώστε να εκμεταλλευτεί την 

καινοτομία και την αυξανόμενη εμπειρία και να επιδιώξει νέες ευκαιρίες  

(δ) η κατοχή σαφής εικόνας των προτερημάτων γνώσης μέσα στην επιχείρηση 

 

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό από τα παραπάνω, ότι η διοίκηση της γνώσης δεν είναι 

μόνο η διανομή εγγράφων. Η γνώση δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τις πληροφορίες 

και την εμπειρία. Η γνώση περιλαμβάνει τι γνωρίζουν οι άνθρωποι για οποιαδήποτε 

διαδικασία ή προσέγγιση. Με «καλή» πληροφόρηση, οι άνθρωποι μπορούν να 

προχωρήσουν σε επιδέξιες ενέργειες και να υποστηρίξουν επιχειρηματικές 

διαδικασίες και διοικητικές αποφάσεις. 

 

 

Η διοίκηση της γνώσης είναι μια συστηματική διαδικασία η οποία μπορεί να: 

 προσδιορίσει τη σημαντική γνώση 

 δημιουργήσει ένα σύστημα για να μπορέσουν οι άνθρωποι να μοιραστούν τις 

γνώσεις τους αλλά και να δημιουργήσουν νέα γνώση 
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 συλλέξει και να διαχειριστεί τις καλύτερες πρακτικές και τις χρήσιμες 

πληροφορίες σε μία μορφή που να μπορούν και άλλοι άνθρωποι να 

χρησιμοποιήσουν στο μέλλον 

 μεταφέρει πληροφορίες, γνώσεις και πρακτικές σε άλλους ανθρώπους που να 

μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν 

 

Τα Συστήματα Διοίκησης Γνώσης (Knowledge Management systems, KMS) 

υποστηρίζουν διεργασίες για την δημιουργία, συλλογή, αποθήκευση, διανομή και 

εφαρμογή γνώσης, καθώς και διεργασίες για τη δημιουργία νέας γνώσης και την 

ένταξή αυτής στην επιχείρηση. Τα συστήματα αυτά παρέχουν στις επιχειρήσεις, το 

πλεονέκτημα της ορθής διαχείρισης της συσσωρευμένης γνώσης και της λήψης 

αποφάσεων σε διάφορα διοικητικά επίπεδα (Φωλίνας, Μάνθου, Βλαχοπούλου, 2007, 

σελ. 258), με σκοπό την ανάπτυξη της επιχείρησης και την απόκτηση ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος. 

 

Οργανωσιακή Μάθηση (Organizational learning) 

Οι εταιρίες, συχνά, μέσω της στρατηγικής ανανέωσης και της δημιουργίας νέων 

ευκαιριών, ενισχύουν την απόδοση και περαιτέρω ανάπτυξή τους (Guth and 

Ginsberg, 1990, Stevenson and Jarillo, 1990). Πρόσφατα πολλές εταιρίες 

διαπίστωσαν ότι Οργανωσιακή Μάθηση μπορεί να παρέχει μια σημαντική ώθηση σε 

τέτοιες προσπάθειες. Και αυτό διότι, μπορεί να ενισχύσει τη δυνατότητα μιας 

εταιρίας να αναγνωρίσει τις ευκαιρίες και να τις εξοπλίσει, έτσι ώστε να μπορέσει να 

ακολουθήσει αποτελεσματικά τις νέες επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Η 

Οργανωσιακή Μάθηση, σε αρκετές εταιρίες, έχει γίνει το βασικό συστατικό της 

οργανωτικής ανανέωσης (Davis and Botkin, 1994). 

 

Το 1991 ο Huber αναπτύσσει ένα υπόδειγμα Οργανωσιακής Μάθησης, το οποίο 

απεικονίζεται στην εικόνα 1 και αποτελείται από τέσσερις διαδικασίες: 

1. απόκτηση πληροφοριών - είναι η διαδικασία μέσω της οποίας λαμβάνεται η 

γνώση 

2.  διανομή πληροφοριών - είναι η διαδικασία μέσω της οποίας οι πληροφορίες 

από τις διαφορετικές πηγές διανέμονται, για να οδηγήσουν στη δημιουργία 

των νέων πληροφοριών ή στην κατανόηση 
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3. ερμηνεία πληροφοριών - είναι η διαδικασία μέσω της οποίας στις 

διανεμημένες πληροφορίες δίνονται ένα ή περισσότερα κατανοητά νοήματα 

4. οργανωσιακή μνήμη - είναι η διαδικασία με την οποία η γνώση αποθηκεύεται 

για μελλοντική χρήση 

 

 

Σχήμα 1.1 Διαδικασία Εκμάθησης 

 

 

 

Απόκτηση  
Πληροφοριών 

Διανομή 
Πληροφοριών 

Ερμηνεία 
Πληροφοριών 

Οργανωσιακή
Μνήμη 

 

Πηγή: Weerd-Nederhof, C.P., Pacitti, B., Silva-Gomes, F.J. and Pearson, A. (2002),  

 σελ. 322 

 

            

Οι Edmondson και Moingeon (1998) ορίζουν την Οργανωσιακή Μάθηση ως μια 

διαδικασία στην οποία τα μέλη μιας επιχείρησης, χρησιμοποιούν ενεργά στοιχεία κα 

πληροφορίες για να καθοδηγήσουν τη συμπεριφορά τους με τέτοιο τρόπο ώστε να 

προωθήσουν τη τρέχουσα προσαρμοστικότητα της επιχείρησης. Είναι μια διαδικασία 

που απαιτεί τη μεμονωμένη γνώση και υποστηρίζει την επιχειρησιακή 

προσαρμοστικότητα. Ο Saban (2000) αναγνωρίζει την Οργανωσιακή Μάθηση ως 

κρίσιμο συστατικό της ανάπτυξης και καινοτομίας νέων προϊόντων και υπηρεσιών, 

και προτείνει, προτού η διοίκηση μιας επιχείρησης προχωρήσει στη βελτίωση της 

καινοτόμο συμπεριφοράς της, να αναλύσει την τρέχουσα οργανωσιακή της μάθηση. 

 

Υπάρχουν τρεις τύποι Οργανωσιακής Μάθησης : 

 Συμπεριφορική Μάθηση (Behavioral learning) 

Aυτή η προσέγγιση εκμάθησης περιγράφει την απόκτηση, τη διανομή και την 

αποθήκευση πληροφοριών και γνώσης σε μία εταιρία. Εστιάζει στην 

προσαρμοστική έννοια της μάθησης και στη αρχή ‘δοκιμαστικό-και-λάθος’ που 

οδηγεί στις επαναλαμβανόμενες ενέργειες και διαδικασίες που παρέχουν το 

εκλεκτικό πλεονέκτημα στην εταιρία (Herriott, Levinthal and March 1985; 

Levithal, 1991; Van de Ven and Polley, 1991).  
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 Γνωσιακή Μάθηση (Cognitive learning) 

Εδώ η εστίαση είναι σε διαδικασίες που βελτιώνουν τη δημιουργία της γνώσης σε 

μια εταιρία και στη χρησιμοποίηση της γνώσης αυτής για να βελτιωθεί η 

δημιουργικότητα, η ποιότητα των αλληλεπιδράσεων και άλλοι τύποι 

αποδοτικότητας (Fryer, 1999). Εδώ η Οργανωσιακή Μάθηση περιλαμβάνει τη 

διαδικασία της εξωτερικά παραγόμενης γνώσης (Cohen and Levinthal, 1990) ή 

της εσωτερικά αποθηκευμένης γνώσης (Garud and Nayyar, 1994) για να αυξήσει 

τα στρατηγικά προτερήματα της εταιρίας. 

 Ενεργός Μάθηση (Action learning) 

Η μάθηση δράσης εστιάζει στην πρακτική της στιγμής, και ενδιαφέρεται 

πρώτιστα για το πρότυπο της πεποίθησης και των ιδιοτήτων της αλληλεπίδρασης 

μεταξύ των οργανωτικών μελών που διευκολύνουν ή περιορίζουν τις ικανότητες 

της εταιρίας. Αυτού του είδους η μάθηση είναι ταυτόχρονα προσωπική και 

οργανωτική, καθώς χτίζεται μέσω της δέσμευσης να βελτιωθεί η ακεραιότητα της 

μεμονωμένης δράσης, καθώς και η ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων μέσα 

στην εταιρία (Torbert, 2000). Όταν μία ομάδα ατόμων δεσμεύεται σε μια 

προσέγγιση εκμάθησης, μπορεί αυτή να παραχθεί σε όλη της επιχείρηση και να 

επηρεάσει σημαντικά την ποιότητα της επικοινωνίας και καινοτομίας μέσα στην 

επιχείρηση (Senge et al., 1994) 

 

Η  Οργανωσιακή Μάθηση σχετίζεται με την άποψη της στρατηγικής επειδή 

υποστηρίζει ότι η ίδια η διαδικασία της δημιουργίας γνώσης μπορεί να παράγει 

μοναδικές οργανωτικές ικανότητες αλλά και τις πιθανές πηγές ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος. Η κρίσιμη πρόκληση είναι ουσιαστικά η οργανωτική μάθηση ως 

σημαντική δομική υποστήριξη της οργανωτικής συμπεριφοράς, της οργανωτικής 

ανάπτυξης και κυρίως της στρατηγικής. 

 

Σύστημα μέτρησης Δεικτών Προόδου (Balanced scorecard) 

Το σύστημα Balanced Scorecard (BSC) αποτελεί ένα από τα πιο ιδιαίτερα διοικητικά 

εργαλεία στη σημερινή εποχή (Staff, 2002; Atkinson and Epstein, 2000; Frigo and 

Krumwiede, 2000). Οι συντάκτες του Harvard Business Review (HBR)  

προσδιόρισαν το  BSC ως μια από τις σημαντικότερες διοικητικές ιδέες των 

τελευταίων 75 ετών (PR 2003). Η BSC θεωρείται, μαζί με την ανάλυση κόστους-

ωφέλειας και την απόδοση επενδύσεως, μεθοδολογία αξίας (Field 2000); 
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χρησιμοποιείται για να βοηθήσει στην αλλαγή κουλτούρας των επιχειρήσεων 

(Simpson and Cacioppe 2001); και πολλές επιχειρήσεις έχουν αποδώσει την 

βελτιωμένη λειτουργική αποδοτικότητα και κερδοφορία  τους στην χρησιμοποίηση 

του συστήματος Balanced Scorecard (Atkinson and Epstein 2000; Gumbus, 

Bellhouse, and Lyons 2003). 

 

Ερευνητές έχουν ξεκάθαρα δηλώσει ότι επιχειρήσεις όλων των μεγεθών είναι ικανές 

να δηλώσουν την αποστολή και τις στρατηγικές τους, αλλά είναι ανίκανες να 

εφαρμόσουν τις λειτουργικές στρατηγικές τους, και να μετρήσουν εάν τελικά πέτυχαν 

την αποστολή και τη στρατηγική τους. Το BSC εξετάζει αυτό το πρόβλημα με το να 

συνδέει την αποστολή με την στρατηγική και έπειτα να μετασχηματίζει την 

στρατηγική σε μετρήσιμους στόχους. 

 

Οι Kaplan και Norton θεωρούν ότι μόνο τα οικονομικά μέτρα δεν επαρκούν για να 

μετρήσουν την απόδοση μιας επιχείρησης. Έτσι, το 1992 παρουσιάζουν το σύστημα 

Balanced Scorecard, το οποίο επιτρέπει την σύνδεση της στρατηγικής της 

επιχείρησης με συγκεκριμένους στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα μέσα από την 

κατάλληλη παρακολούθηση Κρίσιμων Δεικτών Απόδοσης (KPI’s) και την παροχή 

της δυνατότητας στην Διοίκηση να παρακολουθεί τη δραστηριότητα της επιχείρησης 

από πολλαπλές οπτικές γωνίες σε τέσσερις περιοχές ενδιαφέροντος: 

 

 Τη Χρηματο-οικονομική παρακολούθηση των αποτελεσμάτων μέσα από 

Οικονομικούς Δείκτες (π.χ. Ποσοστό αύξησης εσόδων, Κερδοφορία) 

 Την Πελατειακή Σχέση με τη χρήση Δεικτών Ικανοποίησης Πελατών και 

Δεικτών Απόδοσης Εργασιών (π.χ. αύξηση πελατείας, διατήρηση πελατείας, 

διείσδυση στην αγορά) 

 Τις Εσωτερικές Διαδικασίες με τη χρήση Δεικτών Απόδοσης Εσωτερικών 

Λειτουργιών (π.χ. λειτουργικά προβλήματα συστημάτων) 

 Τη δυνατότητα της επιχείρησης για Μάθηση και Ανάπτυξη με χρήση Δεικτών 

Ανάπτυξης Γνώσεις και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (π.χ. 

παραγωγικότητα, εκπαιδεύσεις) 
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Το BSC παρέχει μία ισορροπία μεταξύ των σύντομων και μακροπρόθεσμων στόχων 

της επιχείρησης αλλά και μεταξύ των οικονομικών αποτελεσμάτων, της ποιότητας, 

και της ικανοποίησης των πελατών και υπαλλήλων.  

 

Τα κυριότερα οφέλη από την εφαρμογή ενός συστήματος Balanced scorecard είναι: 

1. Προωθεί την αύξηση - εστιάζει στις μακροπρόθεσμες στρατηγικές εκβάσεις, 

όχι μόνο στα βραχυπρόθεσμα λειτουργικά αποτελέσματα 

2. Παρακολουθεί την απόδοση – μεμονωμένα και συλλογικά αποτελέσματα 

μπορούν να βοηθήσουν στην παρακολούθηση των στόχων προκειμένου να 

υπάρξουν διορθώσεις και βελτιώσεις 

3. Παρέχει εστίαση – το BSC παρέχει την εστίαση σε αυτό που είναι σημαντικό 

στην επιχείρηση. Ο εντοπισμός των σημείων που απαιτούν βελτιωτικές 

παρεμβάσεις γίνεται ευκολότερος 

4. Σαφήνεια στόχου – η στρατηγική μετατρέπεται σε μετρήσιμους στόχους, οι 

οποίοι διοχετεύονται και εξειδικεύονται σε όλα τα επίπεδα και τις 

οργανωτικές ομάδες   

5. Ευθυγραμμίζει τους στόχους – ευθυγραμμίζονται με ισορροπημένο τρόπο οι 

μακροπρόθεσμοι και βραχυπρόθεσμοι στόχοι.  

6. Υπευθυνότητα – το προσωπικό ευθυγραμμίζεται με τους στόχους της 

επιχείρησης και ευθύνεται για την πραγματοποίησή τους 

 

Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) 

Δεν υπάρχει κανένας παγκοσμίως αποδεκτός ορισμός του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Ο 

όρος e-business συχνά χρησιμοποιείται εναλλακτικά με τον όρο του e-commerce 

(ηλεκτρονικό εμπόριο) και άλλες σχετικές φράσεις όπως το e-mailing, e-marketing, e-

franchising. E-business σημαίνει διαφορετικά πράγματα για διαφορετικούς 

ανθρώπους, και η έννοια του έχει οριστεί ποικιλοτρόπως. 

 

Ως έννοια το ηλεκτρονικό επιχειρείν περιγράφει τις επιχειρήσεις των οποίων η 

ύπαρξη και η στρατηγική στηρίζεται στο Διαδίκτυο και επιχειρήσεις που έχουν 

αναθεωρήσει και προσαρμόσει την αποστολή τους, τη στρατηγική τους και τις 

λειτουργίες τους με βάση τα νέα μοντέλα συνεργασιών και τις σύγχρονες πρακτικές 

του Διαδικτύου (Φωλίνας, Μάνθου, Βλαχοπούλου, 2007, σελ, 392). Η IBM ορίζει το 

e-business ως μία «ασφαλή, εύκαμπτη και ολοκληρωμένη προσέγγιση στην 

 18



παράδοση της διαφοροποιημένης επιχειρησιακής αξίας μέσω του   συνδυασμού των 

συστημάτων και των διαδικασιών της επιχείρησης που γίνονται πραγματικότητα μέσα 

από την τεχνολογία του Διαδικτύου» (Pavic, Koh, Simpson and Padmore, 2007). 

 

Το e-business μπορεί να διαιρεθεί σε τρία επίπεδα:  

(1) Εσωτερική οργάνωση : αφορά τη χρήση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας για τις 

εσωτερικές λειτουργίες μιας επιχείρησης,  

(2) Β2Β ή Business-to-Business : αφορά τις πωλήσεις από επιχειρήσεις σε 

επιχειρήσεις. Η διαδικασία είναι αμφίδρομη και συμπεριλαμβάνει την αγορά και την 

πώληση αλλά και στοιχεία που έχουν σημασία για την λειτουργία της επιχείρησης, 

όπως είναι η μελλοντική διαθεσιμότητα, οι όροι πληρωμής ή οι χρόνοι παράδοσης, 

(3) B2C ή business-to-Consumer : αφορά τις πωλήσεις από επιχειρήσεις σε 

καταναλωτές. 

 

Το ηλεκτρονικό επιχειρείν είναι ένα σύνολο από ενδο-και διεπιχειρηματικές 

στρατηγικέ και προηγμένες τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ICT) 

που αποσκοπούν: 

- στην αυτοματοποίηση και απλοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών 

- στη μείωση του κόστους 

- στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών 

- στην αύξηση της ποιότητας και της ταχύτητας παράδοσης 

- στη δημιουργία «εξατομικευμένων» σχέσεων με τις επιχειρήσεις και τους τελικούς 

καταναλωτές 

 

Το e-business επιτρέπει στους φορείς παρεχόμενων υπηρεσιών να αλληλεπιδρούν με 

τους προμηθευτές και τους πελάτες τους με αποτέλεσμα την αυξανόμενη πίστη, τα 

αυξανόμενα κέρδη και την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Rodgers et 

al., 2002). Είναι μια απλή, όμως ισχυρή έννοια που συνδέει τους πελάτες, τους 

υπαλλήλους, τους προμηθευτές και τους διανομείς με τα επιχειρησιακά συστήματα 

και τις πληροφορίες που απαιτούνται (Koh and Maguire, 2004). 
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1.4.1 Relationship management 

Στη δεκαετία του 1990, το relationship marketing, έγινε το επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος για πολλές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Το σχεσιακό μάρκετινγκ 

έχει την προέλευσή του στις βιομηχανικές και ενδοεπιχειρησιακές αγορές. Ωστόσο, 

το μεγαλύτερο μέρος της ερευνητικής δραστηριότητας του relationship marketing 

ήταν στις αγορές υπηρεσιών. (Payne, 1995, σελ. 19).  

 

Πολλοί ερευνητές έχουν προσεγγίσει το θέμα του relationship marketing από 

διαφορετικές οπτικές. Υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις κύριες σχολές ανά τον κόσμο 

που διερευνούν το θέμα του : 

1. Η Σχολή Cranfield, (1988), η οποία εμπεριέχει την «Άγγλο-Αυστραλιανή» 

σχολή του relationship marketing. 

2. Η Σκανδιναβική Σχολή, η οποία επικεντρώνεται στο μάρκετινγκ και στην 

ποιότητα των υπηρεσιών. Ερευνητές που ανήκουν σε αυτή τη σχολή είναι οι 

Christian Grönroos  και Evert Gummesson. 

3. Το International (or Industrial) Marketing and Purchasing (IMP) Group, το 

οποίο έχει μεγάλη επιρροή στη μελέτη των βιομηχανικών αγορών. 

4. Η Σχολή της Βόρειας Αμερικής, στην οποία οι ερευνητές ασχολούνται και με 

τη βιομηχανική αγορά αλλά και με την αγορά των υπηρεσιών. (Payne, 1995, 

σελ. 20). 

 

Ο όρος relationship marketing παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1983, στην εργασία 

του L.L. Berry που ο ίδιος παρουσίασε σε συνέδριο της American Marketing 

Association, σχετικό με το μάρκετινγκ υπηρεσιών. Σύμφωνα με τον Berry, 

πρωταρχικός στόχος του relationship marketing είναι η «δημιουργία και διατήρηση 

μιας βάσης δεσμευμένων πελατών (Commited Customers) οι οποίοι θα είναι 

επικερδής για τον οργανισμό», ενώ για την επίτευξη αυτού του στόχου ο 

οργανισμός/επιχείρηση θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην «προσέλκυση, 

διατήρηση, και αναβάθμιση των σχέσεων (του) με τους πελάτες του» (Αθανασούλης, 

1996, σελ. 155). 
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Για την εφαρμογή του relationship marketing ο Berry προτείνει τις ακόλουθες πέντε 

στρατηγικές :  

 ανάπτυξη της βασικής υπηρεσίας πάνω στην οποία θα χτιστεί μια σχέση με 

τον πελάτη 

 εξατομίκευση της σχέσης με το συγκεκριμένο πελάτη  

 αναβάθμιση της βασικής υπηρεσίας με πρόσθετα πλεονεκτήματα 

 τιμολόγηση της υπηρεσίας με τέτοιο τρόπο που να ενθαρρύνει την ανάπτυξη 

«πίστης» του πελάτη  

 εφαρμογή μάρκετινγκ στους υπαλλήλους της επιχείρησης ώστε αυτοί να 

παραδίδουν την καλύτερη δυνατή υπηρεσία στους πελάτες (Sheth, Parvatiyar,  

,2000, σελ 150). 

 

Ο ορισμός του όρου relationship marketing από τον Berry βρίσκει σύμφωνους τους 

περισσότερους μελετητές που ασχολούνται με το μάρκετινγκ υπηρεσιών, όπως ο 

Grönroos, ο Gummesson, ο Levitt. Αν και ο καθένας από αυτούς συνδυάζει την αξία 

του μάρκετινγκ και τον αντίκτυπό του στις σχέσεις πελατών, οι Grönroos και 

Gummesson δίνουν μια ευρύτερη προοπτική και υποστηρίζουν ότι οι σχέσεις 

πελατών πρέπει να είναι το κυρίαρχο σημείο του μάρκετινγκ. Πιο συγκεκριμένα, ο 

Grönroos (1990) προτείνει ένα νέο ορισμό του μάρκετινγκ, ο οποίος περιλαμβάνει 

την έννοια των σχέσεων. Υποστηρίζει ότι μάρκετινγκ είναι η δημιουργία, διατήρηση 

και αναβάθμιση σχέσεων με πελάτες και άλλους εταίρους, με κέρδος, έτσι ώστε να 

επιτευχθούν οι στόχοι των μερών που συμβάλλονται. Αυτό επιτυγχάνεται με μία 

αμοιβαία ανταλλαγή και εκπλήρωση των υποσχέσεων.( Parvatiyar, σελ. 6) 

 

Το 1991 μια ευρύτερη άποψη του relationship marketing παρουσιάζεται στην 

Μεγάλη Βρετανία από τους Cristopher, Payne, Balantyne. Σύμφωνα με την άποψη 

αυτή το relationship marketing έχει ως βασικό στόχο τη μεγιστοποίηση της συνολικής 

αξίας των επιθυμητών τμημάτων-πελατών, ενώ η φύση της σχέσης με τους πελάτες 

αλλάζει και η έμφαση μετακινείται περισσότερο στην ανάπτυξη σχέσεων (με αυτούς) 

από τη σημασία στη συγκεκριμένη συναλλαγή. (Αθανασούλης, 1996, σελ 156). Το 

1993 ο Jackson υποστηρίζει ότι το relationship marketing καλύπτει τη βασική 

ανθρώπινη ανάγκη να αισθανθεί σημαντικό ενώ οι  Clark και Payne (1995) θεωρούν 

το relationship marketing ως τη δημιουργία και ανάπτυξη μακροχρόνιων σχέσεων με 

τους πελάτες. 
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Οι διάφοροι ορισμοί του relationship marketing δίνουν έμφαση στη μακροπρόθεσμη 

προοπτική της διατήρησης των πελατών και όχι απλώς στην εύρεσή τους. Μάλιστα 

το σημείο της άποψης των Cristopher, Payne, Balantyne (1991) σχετικά με τη 

μεγιστοποίηση της συνολικής αξίας των επιθυμητών πελατών, βασίζεται στην ιδέα 

ότι κοστίζει φθηνότερα για μια επιχείρηση η διατήρηση μακροχρόνιων σταθερών 

σχέσεων με τους πελάτες της από την απόκτηση νέων πελατών. (Αθανασούλης, 

,1996,σελ 159). Αυτό δεν σημαίνει ότι οι βραχυπρόθεσμες πωλήσεις δεν είναι 

επιθυμητές - μάλιστα μπορεί να είναι και πολύ επικερδής (Jackson, 1985). Ωστόσο, 

εάν μακροπρόθεσμες και σταθερές σχέσεις μπορούν να επιτευχθούν, αυτό μπορεί να 

οδηγήσει σε μακροχρόνια επιτυχία της επιχείρησης και αύξηση της κερδοφορίας της, 

δημιουργώντας παράλληλα πρόβλημα στους ανταγωνιστές της. (Buchanan, 1990) 

  

Τα πλεονεκτήματα από τη δημιουργία, διατήρηση και ανάπτυξη «πιστών» πελατών 

για μια επιχείρηση είναι πολλά και σημαντικά. Οι πιστοί πελάτες παραμένουν 

περισσότερο καιρό και αγοράζουν πιο συχνά, καθοδηγούνται από τη θέλησή τους να 

συνεχίσουν να συνεργάζονται με την εταιρία, με αποτέλεσμα οι εταιρίες να 

απολαμβάνουν αύξηση των εσόδων και της κερδοφορίας τους. Επίσης, το κόστος 

απόκτησης νέων πελατών (διαφήμιση, δημιουργία νέων λογαριασμών και  

συστημάτων, χρόνος γνωριμίας με τον πελάτη) είναι μεγαλύτερο από αυτό των 

πιστών πελατών. Ένα άλλο έμμεσο πλεονέκτημα από τη ύπαρξη σταθερών πελατών 

είναι η δημιουργία πιστών  εργαζομένων. Είναι πιο εύκολο για μια επιχείρηση να έχει 

πιστούς και αφοσιωμένους υπαλλήλους όταν αυτή διαθέτει πιστούς και  

ικανοποιημένους πελάτες. Τέλος, οι ικανοποιημένοι και αφοσιωμένοι πελάτες 

προβάλουν «δωρεάν» από στόμα σε στόμα την επιχείρηση με την οποία 

συνεργάζονται. Αυτού του είδους η διαφήμιση μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική 

από οποιαδήποτε άλλη. 

 

Δεν είναι μόνο προς όφελος της επιχείρησης η δημιουργία και διατήρηση 

αφοσιωμένων πελατών. Και οι ίδιοι οι πελάτες κερδίζουν από τις μακροχρόνιες και 

σταθερές συνεργασίες. Μάλιστα οι Gwinner, Gremler και Bitner κατηγοριοποίησαν 

τα οφέλη των πελατών σε τρεις κατηγορίες: 

1. εμπιστοσύνη: μειωμένο άγχος, πίστη στην επιχείρηση παροχής της 

υπηρεσίας, αίσθημα εμπιστοσύνης στην επιχείρηση 
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2. κοινωνικά οφέλη: εξοικείωση πελάτη με το προσωπικό της επιχείρησης, 

ανάπτυξη φιλίας με τους υπαλλήλους 

3. ειδική μεταχείριση: επιπλέον υπηρεσίες, ειδικές τιμές, προτεραιότητα 

εξυπηρέτησης σε σχέση με τους άλλους πελάτες (Grönroos, 2000, σελ. 36)  

 

 

Τα πλεονεκτήματα που δημιουργεί η εφαρμογή του relationship marketing τόσο για 

την επιχείρηση όσο και για τους πελάτες της, είναι δύο βασικοί παράγοντες που 

ευθύνονται για την ανάπτυξή του. Ένας άλλος παράγοντας ανάπτυξης του 

relationship marketing είναι η ανάπτυξη της τεχνολογίας.  

 

Η τεχνολογία αυξάνει την πρακτική εφαρμογή του relationship marketing μέσω της 

αποδοτικής εφαρμογής των βασικών του στόχων (Berry,1995): 

 επισήμανση των αγοραστικών προτύπων και σχέσεων των υφιστάμενων 

πελατών 

 παραγωγή, προβολή και τιμολόγηση των υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανάγκες, 

προτιμήσεις και προδιαγραφές των καταναλωτών 

 παροχή αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών 

 ελαχιστοποίηση της πιθανότητας λάθους στην διαδικασία παροχής της 

υπηρεσίας 

 εξατομίκευση της υπηρεσίας 

 αύξηση της προσφερόμενης κύριας υπηρεσίας με πρόσθετα στοιχεία 

 

Σημαντικό σημείο για το relationship marketing είναι και το λεγόμενο «εσωτερικό 

μάρκετινγκ». Σύμφωνα με τον Berry (1980) εσωτερικό μάρκετινγκ είναι «η 

εφαρμογή της φιλοσοφίας και των πρακτικών του μάρκετινγκ στα άτομα που 

εξυπηρετούν τους εξωτερικούς πελάτες». Οι υπάλληλοι θεωρούνται εσωτερικοί 

πελάτες και οι εργασίες τους προϊόντα τα οποία θα πρέπει να ικανοποιήσουν με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο τους εξωτερικούς πελάτες. Οι Reynoso και Moore 

υποστηρίζουν ότι οι επιχειρήσεις που θέλουν να βελτιώσουν τις σχέσεις τους με τους 

πελάτες τους θα πρέπει να επικεντρωθούν τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό 

μάρκετινγκ. 
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Οι αρχές του relationship marketing μπορούν να εφαρμοστούν σε όλους τους 

επιχειρηματικούς κλάδους, ανεξάρτητα από το αν είναι υπηρεσίες ή προϊόντα, 

βιομηχανικές ή καταναλωτικές αγορές (Berry,1995). Το relationship marketing δεν 

είναι μόνο ένας τρόπος επικοινωνίας της επιχείρησης με τους πελάτες της. Είναι η 

ένωση του μάρκετινγκ, της ποιότητας και της εξυπηρέτησης πελατών. Χρειάζεται 

λοιπόν ολοκληρωμένη διαχείριση των δραστηριοτήτων της ώστε να υπάρχει 

αποτελεσματικό relationship marketing. 

 

1.5 Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων 

Το CRM έχει τις ρίζες του στο relationship marketing και είναι ένα σχετικά νέο 

διοικητικό εργαλείο. Σύμφωνα με τον Light (2001) το CRM αναπτύχθηκε από 

επιχειρηματικές διαδικασίες όπως το relationship marketing και από την αυξανόμενη 

έμφαση στη διατήρηση των πελατών μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης των 

πελατειακών σχέσεων. Στην ακαδημαϊκή κοινότητα συχνά οι δύο όροι του 

relationship marketing και του CRM χρησιμοποιούνται εναλλακτικά. 

 

Το CRM έχει περιγραφεί με ποικίλους τρόπους από διαφορετικούς μελετητές και 

ερευνητές όσο αφορά τον ορισμό, το περιεχόμενό, τα χαρακτηριστικά του. Θεωρείται 

στρατηγική, επιχειρηματική διαδικασία, λογισμικό ή ολοκληρωμένη προσέγγιση, η 

οποία συνδυάζει τις δεξιότητες, τις λειτουργίες και την τεχνολογία με στόχο τη 

δημιουργία ισχυρών δεσμών με τους πελάτες. Ο Kellen (2002) ορίζει το  CRM ως μια 

επιχειρηματική στρατηγική που στοχεύει στην απόκτηση μακροχρόνιου 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω της ταυτόχρονης δημιουργίας της 

επιχειρηματικής αξίας και της αξίας των πελατών. 

 

Ο Payne (2000) διαβεβαιώνει ότι το CRM αφορά την «δημιουργία, ανάπτυξη και 

αύξηση εξατομικευμένων πελατειακών σχέσεων με τους προσεκτικά 

στοχοθετημένους πελάτες ή ομάδες πελατών, με αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση της 

συνολικής αξίας διάρκειας ζωής των πελατών τους». Πιο πρόσφατα οι Kotler και 

Armstrong (2004) ορίζουν το CRM ως «τη γενική διαδικασία δημιουργίας και 

διατήρησης των σχέσεων με τους κερδοφόρους πελάτες μέσω της απόδοσης 

ανώτερης αξίας και ικανοποίησης στον πελάτη». 
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Σχήμα 1.2 Οι τρεις φάσεις του Customer Relationship Μanagement  

 

 
 Αύξηση 

 
 
  Απόκτηση 

 
 Διατήρηση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Tiwana, A. (2001, σελ. 31) 

 

Σε μια πρόσφατη κριτική του CRM, ο Boulding (2005) θεωρεί ότι το πεδίο του CRM 

άρχισε να συγκλίνει σε έναν κοινό ορισμό: « Το CRM σχετίζεται με την στρατηγική, 

διαχειρίζεται την δημιουργία αξίας, την ευφυή χρήση των πληροφοριών και την 

τεχνολογία, την απόκτηση γνώσης των πελατών και τη μεταφορά αυτής της γνώσης 

στους κατάλληλους συμμέτοχους, την ανάπτυξη των κατάλληλων (μακροχρόνιων) 

σχέσεων με τους συγκεκριμένους πελάτες ή ομάδα πελατών, και την ολοκλήρωση 

των διαδικασιών στις διάφορες περιοχές της εταιρίας και στο δίκτυο των εταιριών 

που συνεργάζονται, για να παράγουν την αξία των πελατών». 

 

Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετοί ορισμοί για το CRM, δεν θα πρέπει να 

λησμονείται ότι η Διαχείριση Σχέσεων με τους Πελάτες είναι πρώτα από όλα μια 

πελατοκεντρική φιλοσοφία διοίκησης, η οποία συνδυάζει το ανθρώπινο δυναμικό, τις 

διαδικασίες και την τεχνολογία στο σύνολο ενός οργανισμού. Έτσι, το CRM 

προσπαθεί πάνω από όλα να κατανοήσει και να δώσει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα 

για τους πελάτες της επιχείρησης, ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους, ποιες είναι οι 

προσδοκίες και οι επιθυμίες τους (άρθρο στα ΝΕΑ) 

 

Το CRM με την πελατοκεντρική φιλοσοφία εστίασης στις διαφοροποιημένες ανάγκες 

του κάθε πελάτη δημιουργεί νέες δομές και διαδικασίες αλλάζοντας την σύγχρονη 

επιχειρηματική άποψη κα δράση, ιδιαίτερα στον τομέα των υπηρεσιών. Το CRM 

διαφέρει από το συμβατικό Marketing των 4P’s (Product, Price, Place, Promotion) 
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όπου ο στόχος ήταν η παραγωγή όσο το δυνατόν μεγαλύτερης ποσότητας του ίδιου 

προϊόντος (mass production) στη χαμηλότερη δυνατή τιμή προκειμένου να το 

προωθηθεί σε όσο το δυνατόν περισσότερους πελάτες (mass marketing). 

 

Η μετατόπιση από το συμβατικό-μαζικό Μάρκετινγκ στο Μάρκετινγκ Πελατειακών        

Σχέσεων (CRM) διευκρινίζεται στον πίνακα 1.2 

 

Πίνακας 1.2 Διαφορές Μαζικού Μάρκετινγκ και Μάρκετινγκ Πελατειακών        

Σχέσεων 

 

Mass marketing Customer Relationship Management 

Πώληση ενός προϊόντος σε πολλούς 
πελάτες 

Πώληση πολλών προϊόντων σε ένα 
πελάτη 

Διαφοροποιημένα προϊόντα Διαφοροποιημένοι πελάτες 

Απόκτηση σταθερής ροής νέων 
πελατών 

Απόκτηση σταθερής ροής νέων 
δραστηριοτήτων από τους υπάρχοντες 
πελάτες 

Εστίαση στα χαρακτηριστικά του 
προϊόντος 

Εστίαση στην αξία του πελάτη 

Διακεκομμένη αλληλεπίδραση 
πελατών 

Συνεχής αλληλεπίδραση πελατών 

Έρευνα πελατών Συμμετοχή πελατών 

Φυσική συνεργασία με τους 
προμηθευτές 

Συνεργασία γνώσης με τους προμηθευτές 

Βραχυπρόθεσμη εστίαση Μακροπρόθεσμη εστίαση 

Οικονομίες κλίμακας Οικονομίες φάσματος 

 

Πηγή: Tiwana, A. (2001, σελ. 25) 

 

Είναι βασικό να τονιστεί στο σημείο αυτό ότι ένα CRM δεν είναι απλά μια εφαρμογή 

λογισμικού, που μια επιχείρηση εγκαθιστά με στόχο τη βελτίωση των πωλήσεων της. 

Το CRM προϋποθέτει την αλλαγή φιλοσοφίας μέσα στην επιχείρηση και τον 

 26



προσανατολισμό της στον πελάτη. Για να γίνει αυτό απαιτείται όχι μόνο υποστήριξη 

από τα ανώτερα στελέχη αλλά και η συμμετοχή και ο συντονισμός όλου του 

προσωπικού της επιχείρησης. Είναι απαραίτητο λοιπόν, να επενδυθεί χρόνος και 

χρήμα για την εκπαίδευση των στελεχών και των υπαλλήλων στις νέες τεχνολογίες, 

καθώς και για την πρόσληψη στελεχών με εξειδικευμένες γνώσεις. 

 

Η Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων, χωρίζεται στη λειτουργική, αναλυτική και 

συνεργατική διαχείριση. (Βλαχοπούλου, Μάνθου, Φωλίνας, 2007, σελ. 203-204) 

 

Η λειτουργική διαχείριση, διαχειρίζεται και συντονίζει τις αλληλεπιδράσεις των 

πελατών με την επιχείρηση, το μάρκετινγκ, τις πωλήσεις και την εξυπηρέτηση. 

Περιλαμβάνει εφαρμογές που υποστηρίζουν την αλληλεπίδραση των πελατών με την 

επιχείρηση, μέσω ενός  μεγάλου εύρους καναλιών επικοινωνίας, όπως το τηλέφωνο, 

fax, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, chatting, κινητές συσκευές, και άλλα. 

 

Η αναλυτική διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων αφορά το σύνολο των εφαρμογών 

ανάλυσης των δεδομένων για τους πελάτες από τις διάφορες λειτουργικές εφαρμογές, 

έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικότερα οι πηγές πληροφόρησης 

προκειμένου να κατανοηθεί καλύτερα η συμπεριφορά των πελατών. Περιλαμβάνει 

εφαρμογές που εξάγουν στοιχεία για το ιστορικό του πελάτη, τις προτιμήσεις του, 

καθώς και πληροφορίες για την κερδοφορία του. Αυτές επιτρέπουν την ανάλυση και 

πρόβλεψη της αξίας και συμπεριφοράς του πελάτη, την εκτίμηση της ζήτησης με 

μεγάλη ακρίβεια και τέλος, επιτρέπουν την επιχείρηση να προσεγγίσει τους πελάτες 

της με σχετικές πληροφορίες και προσφορές που είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες 

τους. 

 

Η συνεργατική διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων ή συνεργατικό CRM υποστηρίζει τη 

συνεργασία με τους προμηθευτές, τους συνεργάτες και τους πελάτες μιας 

επιχείρησης. Στόχος του η βελτίωση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας της επιχείρησης με 

τελικό σκοπό την καλύτερη ικανοποίηση των πελατών. Μέσω του συνεργατικού 

CRM η σχέση πελάτη – επιχείρησης μετατρέπεται σε μια μακροχρόνια συνεργασία 

που βασίζεται στην αλληλεπίδραση, είτε μέσω του Διαδικτύου, είτε μέσω των 

παραδοσιακών καναλιών επικοινωνίας.  
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Όλα τα παραπάνω αποτυπώνονται στον ορισμό που δίνει ο Gordon (1988) για το 

CRM: «Το CRM είναι μια συνεχής διαδικασία δημιουργίας αξίας σε συγκεκριμένους 

πελάτες και η απόκτηση πλεονεκτημάτων από αυτή τη συνεχή και μακροχρόνια 

διαδικασία και από τις δύο πλευρές, τόσο από την πλευρά της επιχείρησης όσο και 

από αυτή του πελάτη. Το CRM εμπλέκει την κατανόηση, την εστίαση και διαχείριση 

μιας συνεχούς συνεργασίας μεταξύ των προμηθευτών και συγκεκριμένων πελατών 

για την αμοιβαία δημιουργία αξίας και τον επιμερισμό της μέσω της αλληλεξάρτησης 

και της ευθυγράμμισης της επιχείρησης».  

 

O Gordon (1988) αναφέρει επίσης έξι διαστάσεις του CRM, οι οποίες έχουν 

σημαντικές επιδράσεις σε μία επιχείρηση. Αυτές οι έξι διαστάσεις είναι ( Κοσμάτος, 

2004, σελ. 35): 

 

 Δημιουργία νέας αξίας για τους πελάτες αλλά και επιμερισμός της και στις 

δύο εμπλεκόμενες πλευρές (επιχείρηση και πελάτες). 

 Αναγνώριση του κρίσιμου ρόλου των συγκεκριμένων πελατών – όχι μόνο 

απλοί αγοραστές αλλά και αυτοί που τελικά θα ορίσουν την αξία που 

επιθυμούν. Με το CRM οι πελάτες βοηθούν την επιχείρηση να προσδιορίσει 

την ωφέλεια. Έτσι, η αξία δημιουργείται για τους πελάτες, αλλά μαζί με 

αυτούς. 

 Προϋποθέτει ότι η επιχείρηση, ως συνέπεια της στρατηγικής και της 

εστίασης στον πελάτη, σχεδιάζει και προσαρμόζει τις επιχειρηματικές της 

διαδικασίες, την επικοινωνία, την τεχνολογία, και το ανθρώπινο δυναμικό έτσι 

ώστε να προσφέρει αξία στον πελάτη. 

 Είναι συνεχής συνεργατική προσπάθεια μεταξύ του αγοραστή και του 

πωλητή και εξελίσσεται σε πραγματικό χρόνο. 

 Αναγνωρίζει ότι η μακροχρόνια δημιουργία αξίας στους πελάτες είναι 

σημαντικότερη από τις απλές συναλλαγές. 

 Προσπαθεί να κτίσει μία αλυσίδα σχέσεων τόσο μεταξύ της επιχείρησης και 

των πελατών όσο και μεταξύ της επιχείρησης και των κύριων συνεργατών 

της, όπως και των κύριων μετόχων της. 
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1.5.1 Τα βασικά συστατικά του CRM (Sin, Y.M.L., Tse, C.B.A. and Yim, F., 2005) 

 

Βασιζόμενοι σε παλαιότερες σχετικές έρευνες (Crosby and Johnson, 2001; Day, 

2003; Fox and Stead, 2001; Kalustian et al., 2002; O’Halloran and Wagner, 2001; 

Paracha and Bulusu, 2002; Ryals and Knox, 2001; Tiwana, 2001) και σε συνεντεύξεις 

με διευθυντές διαχείρισης πελατειακών σχέσεων, θεωρούμε ότι το CRM είναι μια 

πολυδιάστατη μεταβλητή, αποτελούμενη από τέσσερα βασικά στοιχεία: τον 

προσανατολισμό στον πελάτη, την οργάνωση του CRM, τη διαχείριση της γνώσης 

και την τεχνολογία. Αυτό σχετίζεται με την αντίληψη των Fox και Stead (2001) ότι η 

επιτυχία του CRM βασίζεται σε τέσσερα βασικά στοιχεία: την στρατηγική, τους 

ανθρώπους, την τεχνολογία και τις διαδικασίες, και μόνο ένας συνδυασμός αυτών 

των στοιχείων οδηγεί σε ανώτερη προσφερόμενη αξία στους πελάτες. 

 

Τα τέσσερα βασικά συστατικά του CRM δίνονται στην παρακάτω εικόνα: 

 

Σχήμα 1.3 Τα βασικά συστατικά του CRM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Προσανατολισμός          Οργάνωση του 
στον Πελάτη                   CRM 
 
 
 
 
 
 
 
Διαχείριση της                  Τεχνολογία 
Γνώσης 

 
CRM 

Πηγή: Sin, Y.M.L., Tse, C.B.A. and Yim, H.K.F. (2005, σελ. 1267) 
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1) Προσανατολισμός στον πελάτη 

Ο προσανατολισμός στον πελάτη περιλαμβάνει την τοποθέτηση του πελάτη στο 

επίκεντρο των αποφάσεων (Sheth et al., 2000; Vandermerwe, 2004), και τη διαρκή 

παράδοση ανώτερης και προστιθέμενης αξίας σε επιλεγμένους βασικούς πελάτες 

μέσα από προσωποποιημένη προσφορά. Τα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη 

είναι το μάρκετινγκ με στόχο τον πελάτη, η διάκριση της αξίας που προσφέρει ο 

πελάτης, η εξατομίκευση, η συνεχή επικοινωνία με τον πελάτη. 

 

Μάρκετινγκ με στόχο τον πελάτη. Το μάρκετινγκ με στόχο τον πελάτη είναι το 

βασικό μέσο για να κατανοηθούν και να ικανοποιηθούν οι ανάγκες, τα θέλω και 

οι πόροι των επιλεγμένων πελατών (Sheth et al., 2000). Το CRM τονίζει την 

επιλογή των βασικών πελατών που έχουν στρατηγική σημασία, καθώς όλοι οι 

πελάτες δεν έχουν την ίδια αξία για την επιχείρηση (Ryal and Knox, 2001) και 

κερδοφορία (Thomas et al., 2004). Αυτό επεξηγείτε από τον κανόνα 80/20 του 

Pareto: από το 20% των πελατών μιας επιχείρησης πραγματοποιείται το 80% των 

εσόδων της (Hoffman and Kashmeri, 2000; Ryal and Knox, 2001). Έχοντας 

συλλέξει τους βασικούς πελάτες, μία επιχείρηση που έχει υιοθετήσει CRM θα 

πρέπει να καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να κατανοήσει τις ανάγκες και τα 

θέλω τους, κάτι το οποίο είναι το πιο κρίσιμο στοιχείο για την ανάπτυξη σχέσεων 

με αυτούς. 

 

Διάκριση της αξίας που προσφέρει ο πελάτης. Η διαχρονική αξία του πελάτη 

ορίζεται από τους Jain και Singh (2002) ως «τα καθαρά έσοδα που προκύπτουν 

από τον πελάτη σε όλη τη διάρκεια των συναλλαγών, αφαιρώντας από τις 

πραγματικές πωλήσεις τα έξοδα για προσέλκυση, πώληση και εξυπηρέτηση, 

λαμβάνοντας υπόψη και την αξία του χρήματος». Με το CRM τα στελέχη 

αξιολογούν την διαχρονική αξία του πελάτη και παίρνουν αποφάσεις σχετικά με 

τη σύναψη ή όχι σχέσεων και την προσφορά εξατομικευμένων προϊόντων και 

υπηρεσιών. Η απόφαση αυτή οδηγεί σε υψηλά κέρδη καθώς επικεντρώνεται το 

ενδιαφέρον σε κερδοφόρους πελάτες και μειώνονται τα έξοδα σε μη κερδοφόρους 

πελάτες. 
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Εξατομίκευση. Η εξατομίκευση ορίζεται ως η πρακτική του εξατομικευμένου 

μάρκετινγκ μέσα από τη μαζική παραγωγή (Dyche, 2002; Hart, 1995), 

επιτρέποντας στους πελάτες να αναζητούν μοναδικές λύσεις για τις ειδικές 

ανάγκες τους. Όσο μεγαλύτερη είναι η ποικιλία στις ανάγκες, τα θέλω και τους 

πόρους των πελατών τόσο λιγότερο δυνατό είναι να προβλεφθεί η ακριβή 

συμπεριφορά των πελατών. Σε αυτό το περιβάλλον το μαζικό μάρκετινγκ είναι 

ανεπαρκές. Οι επιτυχημένες επιχειρήσεις πρέπει γρήγορα να προσαρμόζουν την 

προσφορά τους στις ανάγκες των πελατών τους, οι οποίες γίνονται γνωστές μέσα 

από τις μακροχρόνιες σχέσεις μαζί τους. 

 

Συνεχή επικοινωνία με τον πελάτη. Η συνεχή επικοινωνία ανάμεσα στην 

επιχείρηση και τον πελάτη στα πλαίσια του συνεργατικού μάρκετινγκ, όπου και η 

επιχείρηση και οι πελάτες αλληλεπιδρούν σε θέματα σχετικά με την σχεδίαση και 

τη παραγωγή των προϊόντων, θεωρείται κρίσιμη για τη δημιουργία και διατήρηση 

ισχυρών σχέσεων  (Berry, 1995; Day and Montgomery, 1999; Fox και Stead, 

2001; Morgan and Hunt, 1994; Narayandas and Rangan, 2004). Το βασικό 

στοιχείο στο συνεργατικό μάρκετινγκ είναι η συνεργασία και η επικοινωνία. 

Μέσα από αυτό οι επιχειρήσεις μπορούν να δουλέψουν με κάθε πελάτη 

ξεχωριστά, δημιουργώντας σχέσεις ανώτερης ποιότητας, αυξάνοντας τον βαθμό 

αφοσίωσης, και μειώνοντας το λειτουργικό κόστος. 

 

2) Οργάνωση του CRM 

Το CRM ουσιαστικά σημαίνει θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο 

οργανώνονται οι επιχειρήσεις (Ryals and Knox, 2001) και πραγματοποιούνται οι 

διαδικασίες (Hoffman and Kashmeri, 2000). Οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι ιδιαίτερα 

προσεκτικές στις οργανωσιακές αλλαγές που σχετίζονται με την υλοποίηση ενός 

συστήματος CRM (Agarwal et al., 2004). Τα βασικά στοιχεία για την επιτυχημένη 

οργάνωση της επιχείρησης γύρω από ένα σύστημα CRM είναι η οργανωσιακή δομή, 

η αφοσίωση της επιχείρησης στους πόρους και η διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων. 

 

Οργανωσιακή δομή. Το CRM απαιτεί ολόκληρος ο οργανισμός να έχει ως 

στόχο τη δημιουργία και διατήρηση ισχυρών πελατειακών σχέσεων. Αυτό 

συνεπάγεται τη δημιουργία ομάδων διαδικασιών, ομάδων προσανατολισμένες 

στον πελάτη (Sheth and Sisodia, 2002), διατμηματικές και διαλειτουργικές 
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ομάδες (Ryals and Knox, 2001). Όλες αυτές οι οργανωσιακές δομές απαιτούν 

συνεργασία συντονισμό όλων των τμημάτων (Sheth et al., 2000). 

 

Αφοσίωση της επιχείρησης στους πόρους της. Η αφοσίωση της επιχείρησης 

στους πόρους της, έρχεται μετά τη σχεδίαση της οργανωσιακής δομής και την 

ενοποίηση των εμπλεκόμενων τμημάτων. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις και οι πόροι 

του μάρκετινγκ, η γνώση στην τεχνολογία καθώς επίσης και οι πόροι για την 

προώθηση  της ανώτερης εξυπηρέτησης, είναι στοιχεία που πρέπει να διαθέτει 

κάθε επιχείρηση. Η επιτυχία στην απόκτηση, ανάπτυξη και διατήρηση πελατών 

βρίσκεται στην αφοσίωση της επιχείρησης στους πόρους της, για να μπορεί να 

αναγνωρίζει και να ικανοποιεί της ανάγκες των πελατών της (Nykamp, 2001). 

 

Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων. Η στρατηγική, οι άνθρωποι, η τεχνολογία και οι 

διαδικασίες είναι σημαντικά στοιχεία για το CRM, αλλά στην ουσία είναι ο κάθε 

υπάλληλος ξεχωριστά που δημιουργεί τη σχέση με τους πελάτες (Brown, 2000; p. 

xvii; Horne, 2003; McGovern and Panaro, 2004; Ryals and Knox, 2001). 

Σύμφωνα με τον Kraussτο πιο δύσκολο κομμάτι στην υιοθέτηση του CRM δεν 

είναι η τεχνολογία αλλά οι ίδιοι οι άνθρωποι. Το εσωτερικό μάρκετινγκ, εκεί 

δηλαδή που ενώνετε το μάρκετινγκ με τους ανθρώπινους πόρους, αποτελεί το 

σημαντικότερο στοιχείο με το οποίο θα επιτευχθεί ο προσανατολισμός στους 

πελάτες (Grönroos, 1990). Οι τέσσερις βασικές λειτουργίες του εσωτερικού 

μάρκετινγκ είναι η εκπαίδευση του προσωπικού, η εσωτερική επικοινωνία, τα 

συστήματα ανταμοιβής και η συμμετοχή των εργαζομένων. 

 

3) Διαχείριση της γνώσης 

Από την πλευρά της επιχείρησης, ο αρχικός σκοπός για την ύπαρξη της είναι η 

δημιουργία, η μεταφορά και η εφαρμογή της γνώσης. Από την άποψη του CRM η 

γνώση είναι πολύ σημαντική και αναφέρεται σε γνώσεις που προέρχονται από την 

εμπειρία και σε πληροφορίες που συλλέγονται για τους πελάτες. Τα βασικά στοιχεία 

στην διαχείριση της γνώσης είναι η μάθηση και δημιουργία της γνώσης, η διοχέτευση 

της γνώσης και η ανταπόκριση της γνώσης.  
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Μάθηση και δημιουργία της γνώσης. Η γνώση σχετικά με τους πελάτες είναι 

ουσιαστική για το CRM (Stefanou et al., 2003), καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για την δημιουργία μιας σταθερής σχέση μαζί τους και να οδηγήσει σε αύξηση 

της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης. Η πληροφόρηση που αφορά τις 

ανάγκες και τις προτιμήσεις των πελατών μπορεί να αποκτηθεί άμεσα ή έμμεσα, 

μέσα από μια αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ της επιχείρησης και του πελάτη. Ο 

κύριος στόχος δημιουργίας της γνώσης είναι να έχει η επιχείρηση μια ολική 

άποψη των θέλω και των αναγκών των πελατών της. 

 

Διοχέτευση της γνώσης. Η απόκτηση γνώσης έχει περιορισμένη αξία αν αυτή 

δεν διοχετεύεται σε όλη τον οργανισμό (Schulz, 2001). Επιπλέον, η αξία της 

γνώσης εντείνεται μέσω της διάδοσής και διανομής της (Hult and Ferrell, 1997; 

Slater and Narver, 1995). Οι οργανισμοί πρέπει να αναπτύξουν τέτοιους 

μηχανισμούς για την γνώση των πελατών τους, ώστε να διευκολύνουν τις 

συντονισμένες ενέργειες ανάμεσα στα διάφορα τμήματα του οργανισμού. 

 

Ανταπόκριση  της γνώσης. Η ανταπόκριση της γνώσης είναι ουσιαστικά η 

«δράση» της γνώσης που έχει παραχθεί και διαδοθεί (Kohli and Jaworski, 1990). 

Αυτό περικλείει την επιλογή των τμημάτων στόχων, την επεξεργασία του 

μίγματος μάρκετινγκ με τρόπο που να αποσπά τις ευνοϊκές απαντήσεις των 

πελατών, και την παραγωγή και προσφορά των προϊόντων και υπηρεσιών που 

καλύπτουν τις τρέχουσες και προβλεφθείσες ανάγκες των πελατών. 

 

4) Τεχνολογία 

Η ακριβής πληροφόρηση για τους πελάτες είναι το βασικό στοιχείο για την επιτυχή 

υλοποίηση ενός συστήματος CRM (Abbott et al., 2001) και επομένως, η τεχνολογία 

παίζει ένα σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία (Boyle, 2004). Στην 

πραγματικότητα οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν τέτοιο εξοπλισμό ώστε να 

μπορούν να συλλέγουν, να αποθηκεύουν, να αναλύουν και να μεταφέρουν τις 

πληροφορίες των πελατών τους, με τρόπο που να βελτιώνεται η δυνατότητα 

ανταπόκρισής τους στις ανάγκες των πελατών και έτσι να προσελκύονται και να 

διατηρούνται οι πελάτες. (Butler, 2000). Η υπόσχεση της πραγματοποίησης μιας 

σχέσης με κάθε ένα πελάτη ξεχωριστά, της ανάλυσης της αξίας του πελάτη, και της 

μαζικής εξατομίκευσης (Hart, 1995) είναι σήμερα μια πραγματικότητα μέσα από την 

 33



χρήση της τεχνολογίας. Η τεχνολογία μετέτρεψε την παραδοσιακή προσέγγιση του 

CRM σε ολοκληρωμένη προσέγγιση, αποτελούμενη από στοιχεία όπως τα 

πληροφοριακά συστήματα, την αυτοματοποίηση των διαδικασιών υποστήριξης των 

πελατών και τα κέντρα κλήσεων (Ghodeswar, 2001). Η τεχνολογία των υπολογιστών 

όπως η αποθήκευση δεδομένων, η  επεξεργασία στατιστικών στοιχείων, η παραγωγή 

πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο (real time), ευέλικτα λογισμικά συστήματα, 

δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να παρέχουν μεγαλύτερη παραγωγή σε 

καλύτερη ποιότητα με μικρότερο κόστος. Επίσης βοηθάει το προσωπικό να 

εξυπηρετεί καλύτερα τον πελάτη. Πολλές πελατοκεντρικές διαδικασίες δεν θα 

μπορούσαν να επιτευχθούν χωρίς τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό. 

 

1.5.2 Οφέλη από την υλοποίηση ενός συστήματος CRM 

Η επιτυχημένη εφαρμογή ενός συστήματος CRM απαιτεί μια στρατηγική προσέγγιση 

-η οποία αποτελείται από ένα πελατοκεντρικό σύστημα, την επιλογή και εφαρμογή 

τεχνολογικών λύσεων, την ενθάρρυνση των εργαζομένων, τις πληροφορίες των 

πελατών- και προσδίδει σημαντικά οφέλη και για την επιχείρηση και για τους πελάτες 

της. 

 

Είναι πλέον ευρέως αποδεκτό ότι η επιτυχία ενός συστήματος CRM βασίζεται 

πρωτίστως στον ανθρώπινο παράγοντα. Η αποδοχή του από όλη την κλίμακα 

ανθρώπινου δυναμικού είναι ίσως ο κρισιμότερος παράγοντας επιτυχίας. Όλη η 

ανθρώπινη αλυσίδα της επιχείρησης, διοίκηση, υπάλληλοι, πελάτες, προμηθευτές θα 

πρέπει να ενστερνιστούν το CRM και να το εντάξουν στις καθημερινές τους 

διαδικασίες συμβάλλοντας στην επιτυχία του. (Κιόχου, 2001) 

 

Με το CRM η επιχείρηση αυξάνει την αίσθηση ικανοποίησης των πελατών της και 

μειώνει των αριθμό των πελατών που εγκαταλείπουν. Η επιχείρηση με τη συλλογή 

και ανάλυση πληροφοριών σχετικές με τους πελάτες της, αποκτά πλήρη εικόνα για 

αυτούς και έτσι μπορεί να προσφέρει εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου, και να αυξήσει 

το αίσθημα εμπιστοσύνης. Έρευνες σχετικά με την ικανοποίηση των πελατών και την 

αφοσίωσή τους, έδειξαν ότι το  CRM  έχει σημαντική επίδραση στην κερδοφορία της 

επιχείρησης (Reinartz and Kumar,2003). Επίσης, για την επιχείρηση η απόκτηση 

καλύτερης γνώσης για τους πελάτες της, σημαίνει μείωση των δυσαρεστημένων 
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πελατών. Επομένως τα συστήματα CRM μειώνουν το κόστος που προκύπτει από 

δυσαρεστημένους πελάτες ή ελλιπείς διαδικασίες. 

 

Η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος CRM βοηθά την επιχείρηση να 

αναπτύξει προσωποποιημένες σχέσεις με τους πελάτες και τους συνεργάτες της («one 

to one» σχέσεις), να βελτιώσει τις μεταξύ τους διαδικασίες επικοινωνίας και 

επομένως να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της. Με το να υπάρχουν ανοιχτά 

κανάλια επικοινωνίας, συντονισμός και υποστήριξη ανάμεσα στην επιχείρηση, τους 

προμηθευτές και τους πελάτες, η επιχείρηση μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα στις 

ανάγκες-προτιμήσεις των πελατών της, και να αποκτήσει ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα. 

  

Τέλος, πολύ σημαντική είναι και η δυνατότητα που δίνουν τα συστήματα CRM στην 

επιχείρηση, να υποστηρίξει πολύπλοκες επιχειρηματικές διαδικασίες που αφορούν τα 

διάφορα τμήματά της και να αντλήσει πληροφορίες από πολλαπλά πληροφορικά 

συστήματα. Με τη βοήθεια λοιπόν του CRM, η επιχείρηση έχει πιο ξεκάθαρη εικόνα 

των εναλλακτικών της επιλογών και των δυνατοτήτων της, και επομένως μπορεί να 

υποστηρίξει με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και σιγουριά τη λήψη των στρατηγικών 

της αποφάσεων. 

 

Τα συστήματα CRM προσδίδουν σημαντικά πλεονεκτήματα και για τους πελάτες. 

Πιο συγκεκριμένα, ο πελάτης ωφελείται από: 

1) Το προϊόν και τις υπηρεσίες, οι οποίες είναι ειδικά σχεδιασμένες για να 

ικανοποιήσουν τις ανάγκες του 

2) Τις βελτιώσεις στην εξυπηρέτηση πελατών που αφορούν την αξιοπιστία, την 

ασφάλεια, την επικοινωνία και τον έλεγχο ποιότητας 

3) Τη μείωση του όγκου των πληροφοριών (φόρμες – ερωτηματολόγια) που ήταν 

υποχρεωμένος να δίνει κάθε φορά που ερχόταν σε επαφή με την επιχείρηση. 

(Βλαχοπούλου, Μάνθου, Φωλίνας, 2007, σελ. 210) 
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1.5.3 Οι παράγοντες αποτυχίας ενός συστήματος CRM και οι επιπτώσεις της 

Έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, δείχνουν ότι μόνο ένα 30% των επιχειρήσεων 

που προχώρησαν στην υλοποίηση συστήματος CRM, κατάφεραν να επιτύχουν 

βελτιώσεις στον τρόπο πώλησης και εξυπηρέτησης των πελατών τους.  

 

Οι λόγοι για την ανεπαρκή έκβαση ενός συστήματος CRM είναι: 

 

Αντιμετώπιση του CRM ως λογισμικό 

Δυστυχώς η τεχνολογία του CRM συχνά εξισώνεται λανθασμένα με το ίδιο το CRM 

(Reinartz, Krafft and Hoyer, 2004) και ένας βασικός παράγοντας αποτυχίας του είναι 

η αντιμετώπισή του ως ένα καθαρά τεχνολογικό προϊόν (Kale, 2004). Η πληροφορική 

είναι ο αγωγός που ενισχύει την άσκηση και τελειοποίηση των πρακτικών 

μάρκετινγκ. Η τεχνολογία μπορεί και πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο στην 

αναβάθμιση των πελατειακών σχέσεων – αλλά υποστηρικτικό ρόλο, όχι ηγετικό. Οι 

εσωτερικοί πελάτες μιας επιχείρησης (εργαζόμενοι) είναι αυτοί που επιφέρουν την 

διατήρηση και αναβάθμιση των πελατών, όχι η τεχνολογία. 

 

Έλλειψη Πελατοκεντρικής Προσέγγισης 

Πολλές πρωτοβουλίες CRM έχουν αποτύχει επειδή η ιδέα του πελάτη-κέντρο είναι σε 

διαφωνία με τον τρόπο που πολλές επιχειρήσεις λειτουργούν. Μια έρευνα του 2002 

από την DMR Consulting σε 219 επιχειρήσεις, έδειξε ότι η δυνατότητα μιας 

επιχείρησης να είναι πελατοκεντρική απαιτεί πολύ περισσότερα από το λογισμικό του 

CRM. Επίσης η έρευνα αποκάλυψε ότι ενώ οι μη-πελατοκεντρικές επιχειρήσεις 

πραγματοποίησαν κατά μέσο όρο το 53% των δηλωμένων στόχων τους, οι 

πελατοκεντρικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν το 71% αυτών. (Sudhir H. Kale, 

2004). Σαφώς, το όραμα του πελατοκεντρισμού, το οποίο περιλαμβάνει μια σε βάθος 

κατανόηση των πελατών και μία εξαιρετικά σημαντική επιθυμία να δημιουργηθεί μία 

συνεπής εμπειρία για τους σημαντικούς πελάτες σε όλες τις λειτουργίες, τμήματα και 

κανάλια επικοινωνίας, πρέπει να είναι ο πρωταρχικός οδηγός των προγραμμάτων 

CRM. 

 

Ανεπαρκής εκτίμηση της αξίας διάρκεια ζωής πελάτη 

Όλοι οι πελάτες δεν είναι ίσοι και όμοιοι. Διαφορετικοί πελάτες δίνουν διαφορετικά 

έσοδα στην επιχείρηση, αγοράζουν προϊόντα, υπηρεσίες και σταματούν να 
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συναλλάσσονται για διαφορετικούς λόγους. Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί 

κερδοφορία, είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις να καθορίσουν την αξία των 

διαφόρων πελατών. Η αξία διάρκειας ζωής των πελατών ( Customer Lifetime Value, 

CLV), είναι η κατά εκτίμηση αποδοτικότητα ενός πελάτη κατά τη διάρκεια της 

σχέσης του με την επιχείρηση. Η εστίαση του CRM πρέπει να είναι στην καλύτερη 

εξυπηρέτηση εκείνων των πελατών που έχουν τη δυνατότητα παράδοσης της 

υψηλότερης αξίας διάρκειας ζωής στην εταιρία. 

 

Ανεπαρκής υποστήριξη από τη Διοίκηση 

Χωρίς την υποστήριξη της διοίκησης, το CRM είναι απίθανο να λειτουργήσει σωστά 

και να επιτύχει τους στόχους του. Η εγκατάσταση ενός CRM συστήματος απαιτεί 

αλλαγές τόσο στη δομή και την κουλτούρα της επιχείρησης, όσο και στις 

επιχειρηματικές διαδικασίες. Η δυναμική υποστήριξη και διαχείριση των αλλαγών 

αυτών από την πλευρά της διοίκησης, είναι ένα πολύ σημαντικό συστατικό της 

επιτυχίας του CRM. 

 

Υψηλές απαιτούμενες επενδύσεις 

Τα ολοκληρωμένα συστήματα CRM (λειτουργικά κα αναλυτικά) απαιτούν την 

επένδυση μεγάλων χρηματικών ποσών από την πλευρά της επιχείρησης. Το κόστος 

που προκύπτει σε όλη τη διάρκεια της υλοποίησης ενός συστήματος CRM χωρίζεται 

σε έξι κατηγορίες : κόστος προσωπικού, κόστος εκπαίδευσης, κόστος 

συμβουλευτικών υπηρεσιών, κόστος επικοινωνιών, κόστος υλικών και κόστος 

λογισμικού. Επίσης η υλοποίηση και εφαρμογή των συστημάτων CRM είναι αρκετά 

χρονοβόρα και απαιτεί οι χρήστες του να είναι άτομα ικανά και πρόθυμα. 

 

Χρησιμοποίηση λανθασμένων μέτρων απόδοσης του CRM 

Ένας μεγάλος αριθμός αποτυχιών στη υλοποίηση ενός συστήματος CRM οφείλεται 

στη χρήση παραπλανητικών μέτρων απόδοσης του ή στην απόδοση πολύ μεγάλης  

σημασίας σε λανθασμένα μέτρα (Bulusu and Paracha, 2001). Χωρίς τα κατάλληλα 

μέτρα για την αξιολόγηση του CRM, είναι δύσκολο να ληφθούν αντικειμενικές 

αποφάσεις σχετικά με τη συνέχεια, την τροποποίηση ή την λήξη των προγραμμάτων 

CRM. Η επιλογή των κατάλληλων μέτρων είναι κρίσιμη για την αξιόπιστη 

αξιολόγηση της απόδοσης του συστήματος (Parvatiyar and Sheth, 2001). 
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Αν μια επιχείρηση δεν καταφέρει να υλοποιήσει επιτυχώς το CRM που έχει επιλέξει 

ως στρατηγικό εργαλείο, τότε μπορεί να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις σε 

διάφορες περιοχές της επιχείρησης και πιθανόν και στη βιωσιμότητάς της. Η ανά 

κατηγορία  επιπτώσεις μιας ενδεχόμενης αποτυχίας είναι: 

 

Χρηματοοικονομική απόδοση 

 απώλεια μεριδίου αγοράς 

 αποτυχία να επιτευχθεί απόδοση της επένδυσης 

 υπέρβαση προϋπολογισμού 

 υψηλές τρέχουσες δαπάνες μετα-εφαρμογής 

 

Ποιότητα Εξυπηρέτησης Πελατών 

 σύγχυση πελατών, απογοήτευση και δυσαρέσκεια 

 χαμηλότερο επίπεδο προσφερόμενων υπηρεσιών 

 αρνητική αντίληψη του εμπορικού σήματος της επιχείρησης 

 

Αποτελεσματικότητα Πωλήσεων 

 χαμηλότερη παραγωγικότητα του προσωπικού στο τμήμα πωλήσεων 

 επιφυλακτικότητα του προσωπικού πωλήσεων ως προς τα νέα συστήματα 

 

Κουλτούρα 

 χαμηλό ηθικό στο τμήμα Πληροφορικής  

 αυξανόμενη δυσπιστία μέσα στην επιχείρηση προς την υιοθέτηση 

επιχειρησιακής αλλαγής 

 απώλεια εμπιστοσύνης στην επιχείρηση ως προς τη δυνατότητά της να 

θεσπίσει την αλλαγή 

 απώλεια θέσεων εργασιών στο επίπεδο των στελεχών 

 οι επιχειρήσεις γίνονται συντηρητικές όσο αναφορά τις επενδύσεις σε 

στρατηγικές πρωτοβουλίες 
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1.5.4  e-CRM 

Η πρόοδος στη Πληροφορική έχει δώσει στις επιχειρήσεις την δυνατότητα να 

αποδώσουν τις λειτουργίες του CRM αποτελεσματικότερα. Η πληροφορική διευρύνει 

και διευκολύνει τη συνδετικότητα μεταξύ των πελατών και των επιχειρήσεων, και οι 

οργανώσεις χρησιμοποιούν την τεχνολογία του Διαδικτύου για να παρέχουν 

αποτελεσματικότερες πελατειακές σχέσεις μέσω ενός άμεσου ή έμμεσου καναλιού 

πελατών (Tan et al., 2002). Η χρήση της Πληροφορικής και του Internet στην 

εφαρμογή του CRM, έχει οδηγήσει στην εμφάνιση προμηθευτών e-CRM και άλλων 

λογισμικών στην αγορά. Σύμφωνα με τους Pan και Lee (2003), το e-CRM επεκτείνει 

τις παραδοσιακές τεχνικές του CRM με την ενσωμάτωση της τεχνολογίας των νέων 

ηλεκτρονικών καναλιών, όπως το Διαδίκτυο, ασύρματη τεχνολογία και τεχνολογία 

φωνής, και τη συνδυάζει με τις εφαρμογές του ηλεκτρονικού εμπορίου στην ολική 

επιχειρηματική στρατηγική. 

 

Το e-CRM δεν δημιουργήθηκε για να αλλάξει το μάρκετινγκ αλλά για να το 

ενισχύσει μέσα από την παρουσίαση των ευκαιριών στις επιχειρήσεις ώστε να 

βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά τους και να παραδοθεί η αξία των πελατών (Scullin 

et al., 2004). Μπορεί να μειώσει τις δαπάνες που περιλαμβάνονται στην επικοινωνία 

με τους πελάτες, να βελτιώσει τη ροή εργασίας ως συνέπεια της ενοποίησης με άλλα 

επιχειρηματικά συστήματα, να διευκολύνει την καλύτερη τμηματοποίηση της αγοράς 

και να ενδυναμώσει την αλληλεπίδραση των πελατών και την εξατομίκευση  

(Adebanjo, 2003). Στόχος των συστημάτων e-CRM είναι να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση 

των πελατών, να διατηρηθούν οι πολύτιμοι πελάτες και να βοηθήσει στην παροχή και 

εξασφάλιση των λεπτομερών ικανοτήτων (Fjermestad και Romano, 2003) μέσα στην 

επιχείρηση. 

 

Οι Bradway και Purchia (2000) θεωρούν το e-CRM ως τη διασταύρωση δύο 

σημαντικών πρωτοβουλιών της βιομηχανίας, της έκρηξης της αγοράς του Internet και 

της μετατόπισης της εστίασης των επιχειρήσεων στις πελατοκεντρικές στρατηγικές. 

Ο Lee-Kelly (2003) υποστηρίζει ότι το e-CRM αναφέρεται στις δραστηριότητες, τα 

εργαλεία και τις τεχνικές του μάρκετινγκ που παραδίδονται μέσω του Διαδικτύου, το 

οποίο περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κανάλια συζητήσεων (chat rooms), 

ηλεκτρονική αγορά και άλλα, με στόχο να βρεθούν, να δημιουργηθούν και να 
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βελτιωθούν οι μακροπρόθεσμες σχέσεις των πελατών με την επιχείρηση, έτσι ώστε 

να ενισχυθεί η μεμονωμένη δυναμική τους. 

 

1.5.5 Εργαλεία του e-CRM 

Υπάρχουν ποικίλα εργαλεία του Internet που εφαρμόζουν άμεσα σε ένα σύστημα e-

CRM και  επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να παρέχουν καλύτερη εξυπηρέτηση στους 

πελάτες τους, με αποτέλεσμα την βελτίωση των σχέσεων με αυτούς. Αυτές οι 

εφαρμογές περιλαμβάνουν : 

 

 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (E-mail). Το e-mail έχει γίνει ένα από τα κυρίαρχα 

μέσα επικοινωνίας, και είναι ιδιαίτερα σημαντικό στη διατήρηση των 

πελατειακών σχέσεων (Sanders και Jacobi, 2000). Απλά και μόνο με τη 

χρησιμοποίηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι επιχειρήσεις είναι σε θέση 

να εξασφαλίσουν υψηλή  αλληλεπίδραση με τους πελάτες τους. Οι πελάτες 

είναι σε θέση να πάρουν στιγμιαία ανατροφοδότηση από το προσωπικό, για τα 

παράπονα ή τις παρατηρήσεις τους  σχετικά με το προϊόν ή την υπηρεσία που 

έλαβαν. Είναι πολύ σημαντικό για τους πελάτες η άμεση ανταπόκριση της 

εταιρίας. Επίσης, το e-mail είναι το μόνο από τα εργαλεία του διαδικτύου, το 

οποίο επιτρέπει στις επιχειρήσεις να έρθει σε επαφή με τον υποψήφιο πελάτη, 

αντί να περιμένει πότε θα την επισκεφτεί αυτός. Για αυτό το λόγο και οι 

περισσότερες επιχειρήσεις το χρησιμοποιούν για αποστολή διαφημιστικών  e-

mails ώστε να προωθήσουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους. 

 

 Κανάλια συζητήσεων (Web Chat). Μέσω των chat rooms, οι πελάτες έχουν τη 

δυνατότητα να επικοινωνήσουν με το προσωπικό εξυπηρέτησης άμεσα, και να 

πάρουν απαντήσεις που δεν κατάφεραν να έχουν από την ιστοσελίδα της 

εταιρίας. Το web chat επιτρέπει στους πελάτες να έχουν τη βοήθεια του 

προσωπικού εξυπηρέτησης πελατών είτε μέσω γραπτής επικοινωνίας είτε 

μέσω οπτικοακουστικής συνομιλίας. Αυτό επιτρέπει στον πελάτη να βιώσει 

σε πραγματικό χρόνο εξατομικευμένη αλληλεπίδραση με τον αντιπρόσωπο 

εξυπηρέτησης πελατών. 
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 Σύστημα Ελέγχου της Παραγγελίας. Η δυνατότητα παρακολούθησης της 

παραγγελίας διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην ενίσχυση των πελατειακών 

σχέσεων. Αυτού του είδους η τεχνολογία επιτρέπει στους πελάτες, μέσω της 

ιστοσελίδας, να αποκτήσουν πληροφορίες σχετικά με την παραγγελία τους και 

το στάδιο στο οποίο βρίσκεται. Η παροχή αυτών των έγκαιρων και 

εξακριβωμένων πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, εκτιμάται ιδιαίτερα από 

τους πελάτες (Singh, 2002). Πράγματι , οι πελάτες αισθάνονται πιο 

ικανοποιημένοι εάν γνωρίζουν σε πιο στάδιο της διαδικασίας εκπλήρωσης 

βρίσκεται η παραγγελία τους, δεδομένου ότι  τους δίνεται η ένδειξη πότε θα 

λάβουν την παραγγελία τους (Feinberg and Kadam, 2002). 

 

 Εξατομικευμένος Ιστοχώρος. Μέσω εξατομικευμένων ιστοσελίδων, οι πελάτες 

είναι ουσιαστικά εξουσιοδοτημένοι να προσαρμόσουν την ιστοσελίδα της 

επιχείρησης ώστε να ταιριάζει με τις προτιμήσεις τους και να διευκολύνει την 

πλοήγησή τους. Οι πελάτες είναι σε θέση να δημιουργήσουν προσωπικές 

ιστοσελίδες και να τις συνδέσουν με όλες τις υπηρεσίες που παρέχει η 

επιχείρηση, επιτρέποντας έτσι στους πελάτες να παραδώσουν τη δική τους 

υπηρεσία (Winer, 2001). Μόλις η επιχείρηση αποκτήσει γνώση των 

προτιμήσεων των πελατών της, είναι σε θέση να αναλύσει τις πληροφορίες 

και να υποβάλλει προτάσεις που να ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντα και τις 

ανάγκες των πελατών της. Μία τεχνολογία βασισμένη στο διαδίκτυο έχει 

καταστήσει δυνατό για τις επιχειρήσεις, να συλλέξουν τις προτιμήσεις ενός 

πελάτη-χρήστη και να τις συγκρίνουν με τις προτιμήσεις ολόκληρης της 

βάσης των χρηστών, συστήνοντας κατά συνέπεια τις επιλογές των προϊόντων 

με βάση την ταξινόμηση των άλλων πελατών με παρόμοιες προτιμήσεις 

(Moon, 2000).  

 

Η υιοθέτηση των εργαλείων του e-CRM βελτιώνει τη λειτουργική 

αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων και επομένως αποφέρει αξία σε αυτές που το 

υιοθέτησαν. Μεταξύ των πολλών τρόπων που η επιχειρηματική αξία μπορεί να 

ληφθεί είναι (Adebanjo, 2003) : 

- Η μείωση του κόστους επικοινωνίας με τους πελάτες καθώς οι τρέχουσες 

πληροφορίες των πελατών είναι άμεσα διαθέσιμες; οι ερωτήσεις των πελατών 

μπορούν να επιλυθούν σε μικρότερο χρόνο. 
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- Η μείωση των διοικητικών και λειτουργικών δαπανών δεδομένου ότι το διαδίκτυο 

είναι κυρίως προσανατολισμένο προς τις συναλλαγές αυτοεξυπηρέτησης, μέσω του 

οποίου οι πελάτες είναι εξουσιοδοτημένοι να διαμορφώσουν μόνοι τους τα προϊόντα, 

να παρακολουθήσουν την πορεία των παραγγελιών τους και να κάνουν τις όποιες 

αλλαγές οι ίδιοι.  

- Η αποδοτικότερη ροή της εργασίας ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης των 

εφαρμογών του e-CRM με τα συστήματα εσωτερικών διαδικασιών της επιχείρησης, 

όπως η παραγωγή, η χρηματοδότηση και η εφοδιαστική αλυσίδα, με αποτέλεσμα τη 

μείωση των δαπανών. 

- Η βελτίωση των πωλήσεων μέσω της καλύτερης τμηματοποίησης της αγοράς που 

οδηγεί σε αποτελεσματικότερη διαχείριση της διαφημιστικής εκστρατείας, του 

μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλα,  και ως εκ τούτου την αύξηση της 

κερδοφορίας. 

- Η βελτίωση της αλληλεπίδρασης των πελατών που στη συνέχεια θα οδηγήσει στην 

προσφορά καλύτερης υπηρεσίας, στην βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών, της 

αφοσίωσης τους, και στην αξία διάρκειας ζωής τους. 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, αφορά στην 

υλοποίηση της ποιοτικής έρευνας, όπου τα δεδομένα παρουσιάζονται επεξηγηματικά, 

με λεκτικά σχήματα ή σύμβολα. Σύμφωνα με τον Malhorta (2000) η ποιοτική έρευνα 

ορίζεται ως η μη δομημένη, πρωτογενής, ερευνητική μεθοδολογία που βασίζεται σε 

μικρά δείγματα και στοχεύει στην παροχή πληροφοριών για την πλήρη κατανόηση 

και εμβάθυνση ενός θέματος. 

 

Όσο αναφορά στην επιλογή της ενδεδειγμένης ερευνητικής προσέγγισης, υπάρχουν 

τέσσερις διαφορετικές ερευνητικές προσεγγίσεις στη βιβλιογραφία για τη διεξαγωγή 

έρευνας πεδίου: η επισκόπηση, η παρατήρηση, το πείραμα και η μελέτη 

περιπτώσεως. Στη συγκεκριμένη εργασία επιλέχθηκε η ερευνητική στρατηγική 

μελέτης περιπτώσεως (case study). Συνήθως μία μελέτη περίπτωσης επιχειρεί να 

περιγράψει και να εξηγήσει τα ερευνητικά ερωτήματα που θέτει ο ερευνητής. Στην 

συγκεκριμένη περίπτωση, ουσιαστικά, έγινε χρήση της συγκριτικής μελέτης 

περίπτωσης και η έρευνα κινήθηκε ανάμεσα σε δύο ομοειδείς «περιπτώσεις», αριθμός 

που υπήρξε αρκετός για τον βαθμό εσωτερικής εγκυρότητας. 

 

Στόχος της έρευνας ήταν να επισκεφτώ το πραγματικό επιχειρησιακό περιβάλλον και 

όχι ένα τεχνικό και ελεγχόμενο ερευνητικό περιβάλλον (artificiality), όπως συμβαίνει 

στην περίπτωση της πειραματικής έρευνας. Επίσης δεν ήθελα να παρατηρήσω 

οργανωσιακές ή ατομικές συμπεριφορές σε διαχρονική βάση όπως επιβάλλει η 

ερευνητική στρατηγική της επιστημονικής παρατήρησης. Τέλος, η μεθοδολογία που 

ακολουθήθηκε, αφορά στην υλοποίηση της ποιοτικής έρευνας, κάτι που απορρίπτει 

την υιοθέτηση της επισκόπησης ως στρατηγικής ερευνητικής προσέγγισης. 

 

Για την εγκυρότητα και αξιοπιστία της έρευνας αποφασίσθηκε να χρησιμοποιηθεί 

ημι-δομημένη συνέντευξη. Για οδηγό της συνέντευξης χρησιμοποιήθηκε 

ερωτηματολόγιο 18 ερωτήσεων, το οποίο αναπτύχθηκε από την Τσακίρη Φωτεινή 

(2006) και παρατίθεται στο παράρτημα. Όσο αναφορά την επιλογή των επιχειρήσεων, 

έγινε προσπάθεια προσέγγισης μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων μέσω του Διαδικτύου, 

αλλά το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν πολύ μικρό. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο των 

περιορισμών, επιλέγησαν δύο επιχειρήσεις 
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Στην συνέχεια της εργασίας παρατίθενται αναλυτικά οι δύο «περιπτώσεις» προς 

σύγκριση. Σε κάθε μία από τις «περιπτώσεις» καταγράφονται λεπτομερώς όλα τα 

δεδομένα με ποιοτικό χαρακτήρα και παρουσιάζονται τα ευρήματα των ερευνητικών 

οργάνων. Η ανάλυση των δεδομένων γίνεται αφηγηματικά, αποσκοπώντας στην 

περιγραφή της κατάστασης. Επιδιώκεται η ακριβής παρουσίαση των ευρημάτων της 

έρευνας, η οποία χαρακτηρίζεται από συστηματικότητα και συνοχή, προτού 

αναπτυχθεί ο σχολιασμός και η αξιολόγηση αυτών. 
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

3.1 Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα από την έρευνα που 

διεξήχθη σε δύο επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει ένα σύστημα CRM, 

δραστηριοποιούνται στον Ελλαδικό χώρο και ανήκουν σε διαφορετικούς κλάδους. Η 

πρώτη επιχείρηση είναι εταιρεία παροχής υπηρεσιών ενώ η δεύτερη έχει ως 

αντικείμενο δραστηριότητας την εμπορία φαρμάκων. Η δομή του παρόντος 

κεφαλαίου είναι η εξής: αρχικά παρουσιάζεται το προφίλ της εταιρείας και οι λόγοι 

που την οδήγησαν στην υιοθέτησης ενός συστήματος CRM. Στην συνέχεια 

περιγράφονται τα χαρακτηριστικά του συστήματος και τα βήματα υλοποίησής του, 

και τέλος δίνονται τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης στρατηγικής απόφασης.  

 

 

 

3.2 Η εταιρεία Α 

 

3.2.1 Προφίλ της εταιρείας 

Η εταιρεία Α είναι μια ιδιωτική φαρμακευτική βιομηχανία προσανατολισμένη στην 

ανάπτυξη και προώθηση νέων προϊόντων υγείας. Ιδρύθηκε το 1969 και αποτελεί μία 

από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες φαρμακευτικές εταιρείες στον Ελλαδικό χώρο. 

Σήμερα, οι αναπτύξεις προϊόντων της εταιρείας είναι εγκεκριμένες σε όλες τις 

μεγάλες αγορές της Ε.Ε, και έχουν εκχωρηθεί τα δικαιώματα αυτών των προϊόντων 

στις μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες στην Ευρώπη, Καναδά, Νότιο Αφρική και 

Ηνωμένες Πολιτείες. 

 

Μέσω των στρατηγικών συμφωνιών, συμπεριλαμβάνοντας συμφωνίες εκχώρησης 

καθώς και συμφωνίες διάθεσης και διανομής, οι διεθνείς δραστηριότητες της 

εταιρείας έχουν επεκταθεί σε  περισσότερες από 60 χώρες διεθνώς, περιλαμβάνοντας 

όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό έχει επιτευχθεί διαμέσου του 

ταλέντου και αφοσίωσης των εργαζομένων της, οι οποίοι προσαρμόζουν τους 

στόχους τους με τις ανάγκες των πελατών και συνεργατών τους, και με τις ανάγκες 

και τις απαιτήσεις της αγοράς κάθε χώρας. 
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Η εταιρεία Α δεσμεύεται να παράγει προϊόντα με την υψηλότερη ποιότητα και να 

προσφέρει εξαιρετική υποστήριξη πελατών. Οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες της έχουν 

καταρτίσει καινοτόμες πρακτικές και τεχνικές ώστε να επιτύχουν αυτούς τους 

στόχους στο υψηλότερο επίπεδο. Οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες περιλαμβάνουν τα 

τμήματα Διασφάλισης Ποιότητας (QA), Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Φαρμακευτικής 

Νομοθεσίας (Regulatory Affairs), Ποιοτικού Ελέγχου (QC), Έρευνας και 

Ανάπτυξης (R&D), και Παραγωγής (Production). Η ανταγωνιστική της αιχμή 

χαρακτηρίζεται από οικονομικά αποδοτική ανάπτυξη και παραγωγή, δημιουργικό 

μάρκετινγκ, και εξυπηρέτηση πελατών προστιθέμενης αξίας. 

 

3.2.2 Λόγοι υιοθέτησης ενός συστήματος CRM 

Η εταιρία Α προωθεί τα προϊόντα της κυρίως μέσω των φαρμακείων ενώ ταυτόχρονα 

κρατά ενήμερους τους ιατρούς για τις εξελίξεις με προσωπικές επισκέψεις των 

ιατρικών της επισκεπτών. Από τη φύση τους οι πωλήσεις των φαρμακευτικών 

εταιρειών περιέχουν αρκετή πολυπλοκότητα στη διαχείρισή τους μιας και εμπλέκουν 

τόσο τα σημεία πώλησης (φαρμακεία) όσο και τους ιατρούς. Ενδεικτικά αναφέρονται 

η καταγραφή της ιστορικότητας όσον αφορά την επικοινωνία με τους ιατρούς, η 

εφαρμογή διαδικασιών και η παρακολούθησή τους, η ομαλή συνέχεια σε περιπτώσεις 

αποχώρησης ιατρικών επισκεπτών, η εξυπηρέτηση ενός μεγάλου δικτύου 

φαρμακείων και άλλα. Επιπλέον, η εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρείας 

δημιουργεί συχνή επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η οποία έπρεπε να 

γίνει ευκολότερα διαχειρίσιμη. 

 

Η επιχείρηση ξεκίνησε την προσπάθεια υιοθέτησης του CRM με βασικό σκοπό την 

διατήρηση των υπαρχόντων πελατών της και τη βελτίωση της διαχρονικής τους 

αξίας. Με την καταγραφεί των στοιχείων των πελατών της, φαρμακείων και ιατρών,  

και των πληροφοριών σχετικά με τις ανάγκες και απαιτήσεις τους, η εταιρεία  είναι  

σε θέση να προσφέρει ταχύτερα και πιο ολοκληρωμένα τις υπηρεσίες και τα προϊόντα 

της. Ένας άλλος σημαντικός στόχος της εταιρείας ήταν η παροχή καλύτερων 

πληροφοριών για τις πωλήσεις, τα χρηματοοικονομικά και το μάρκετινγκ. Για αυτό 

άλλωστε η υιοθέτηση και προσαρμογή του συστήματος έγινε σε όλα τα τμήματα της 

εταιρείας. Τέλος, με την πλήρη σύνδεση και το συντονισμό όλων των συστημάτων 

της επιχείρησης και του CRM, την καλύτερη οργάνωση των πωλήσεων, την 

απόκτηση καλύτερης γνώσης για τους πελάτες και την ταχύτερη εξυπηρέτησή τους, η 
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εταιρεία θέλει να πετύχει μείωση του κόστους που προκύπτει από δυσαρεστημένους 

πελάτες και ελλιπείς διαδικασίες. 

 

 Αντιλαμβανόμενη η διοίκηση την δυνατότητα της τεχνολογίας να βοηθήσει 

ουσιαστικά τις διαδικασίες πώλησης αλλά και υποστήριξης των πελατών, έκκρινε ότι 

ήταν επιτακτική η ανάγκη επένδυσης σε ένα Σύστημα Διαχείρισης Σχέσεων με 

Πελάτες. 

 

3.2.3 Περιγραφή του  CRM της εταιρείας 

Για την πλήρη κάλυψη των αναγκών ης η εταιρεία επέλεξε μία πλατφόρμα CRM η 

οποία μπορεί να παραμετροποιηθεί σε βάθος και που σκοπό έχει την υποστήριξη των 

διαδικασιών Πώλησης, Στατιστικής Ανάλυσης και Μάρκετινγκ. Η χρονική διάρκεια 

υλοποίησης του συστήματος ήταν 18 μήνες, κατά την οποία πραγματοποιήθηκε 

πλήρης διασύνδεση των υπαρχόντων συστημάτων με το CRM, έγινε εισαγωγή των 

δεδομένων των πελατών (πλήρες ιστορικό), και εκτενή εκπαίδευση των χρηστών. 

Βασικό συστατικό του CRM της εταιρείας είναι οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που 

προσφέρει: εισερχόμενα-εξερχόμενα email, account plans για την καλύτερη 

παρακολούθηση των ενεργειών μάρκετινγκ και των ιατρικών επισκεπτών, σύστημα 

αρχειοθέτησης και διαχείρισης εγγράφων, στατιστικά και αναφορές. Ένα άλλο 

βασικό συστατικό του συγκεκριμένου συστήματος, είναι η συμβολή του ως εργαλείο 

ανάλυσης των πωλήσεων, και λιγότερο ως υπηρεσία εξυπηρέτησης των πελατών ή ως 

μέσο εξατομίκευσης των αναγκών τους.  

 

Το πρώτο βήμα της εταιρείας, στην υλοποίηση του CRM, ήταν η εκπαίδευση του 

προσωπικού και η διαρκή επικοινωνία με όλους τους εργαζομένους και τους 

υπευθύνους. Υπήρχε διαρκής παρακολούθηση της προόδου του έργου από την 

διοίκηση αλλά και από τον προϊστάμενο του τμήματος Πληροφορικής. Δυστυχώς η 

θέσπιση ακριβών στόχων δεν ήταν από τις πρώτες ενέργειες της εταιρείας, και αυτό 

οδήγησε σε κάποια χρονική καθυστέρηση του έργου. Η εταιρεία καθότι δεν είχε 

προηγούμενη εμπειρία και μη έχοντος βάλει συγκεκριμένους στόχους για το τι θέλει 

να αντλήσει από το συγκεκριμένο σύστημα, δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα στην εύρεση 

μίας συνολικής λύσης. Πιο συγκεκριμένα, ο σύμβουλος της εταιρείας που 

προμήθευσε το CRM στην εταιρεία Α, αντιμετώπισε κάποια προβλήματα μέχρι να 

καταλήξει σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα CRM που να ταιριάζει με τις ανάγκες και 
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την κουλτούρα της εταιρείας. Το πρόβλημα δεν ήταν το software, αλλά η σωστή 

«μετάφραση» των λειτουργιών της επιχείρησης στα διάφορα υποσυστήματα του 

λογισμικού και κατανόηση από την πλευρά του συμβούλου, των αναγκών της 

εταιρείας και η δημιουργία ενός συστήματος πλήρως διαμορφωμένο πάνω στην 

εταιρεία Β. 

 

Η αρχική λοιπόν έλλειψη πληροφόρησης από την διοίκηση, σχετικά με τους στόχους 

της, την εφαρμογή του συστήματος και τα αναμενόμενα αποτελέσματα από αυτό, 

μείωσε την υποστήριξη του συστήματος από τους εργαζομένους. 

Πραγματοποιήθηκαν λοιπόν, εκπαιδευτικά προγράμματα στους εργαζομένους όλων 

των τμημάτων που επηρεάζονται από την χρήση του CRM, ώστε όλοι να 

ενημερωθούν για τη χρησιμότητα του νέου εργαλείου και να αναπτύξουν τις 

δεξιότητες που απαιτούνται για την απόκτηση και διατήρηση των σχέσεων τους με 

τους πελάτες της εταιρείας. 

 

Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα που είχε να αντιμετωπίσει η εταιρεία , ήταν η 

επικέντρωσή της στο τεχνολογικό κομμάτι του CRM. Θέλοντας να εφαρμόσει ένα 

σύστημα ολοκληρωμένο και ικανό να συμβάλει σημαντικά στις καθημερινές 

λειτουργίες της επιχείρησης, εστίασε την προσοχή της σε θέματα τεχνολογικά και όχι 

στις πελατοκεντρικές διεργασίες της επιχείρησης. Όπως έχει τονίσει και ο Barrow 

(1990), η εφαρμογή της τεχνολογίας της πληροφορίας θα πρέπει να αντανακλά τους 

σκοπούς της επιχείρησης και όχι απλά να αυτοματοποιεί τις υπάρχουσες διαδικασίες. 

 

Η διαδικασία υιοθέτησης και υλοποίησης του συστήματος είχε την πλήρη υποστήριξη 

της διοίκησης, η οποία διέθεσε όλα τα απαραίτητα χρηματικά κεφάλαια για την 

απόκτηση του CRM, την εκπαίδευση των εργαζομένων αλλά και την κάλυψη 

κάποιων απρογραμμάτιστων δαπανών. Όσο αναφορά την χρονική καθυστέρηση του 

ενός έτους, έως ότου το σύστημα ενσωματωθεί πλήρως με τις καθημερινές 

δραστηριότητες της επιχείρησης, αυτή δεν ήταν τόσο μεγάλη ώστε να δημιουργηθούν 

προβλήματα, καθώς ούτε οι αλλαγές στις ανάγκες των πελατών ούτε αυτές στο 

εξωτερικό περιβάλλον είναι τόσο γρήγορες ώστε να απαιτείται μικρό χρονικό 

διάστημα για την εφαρμογή του. 
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Θα πρέπει τέλος να αναφέρουμε ότι η εταιρεία Β είναι μία εταιρεία που έχει ως κύριο 

στόχο τους πελάτες της και την ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών τους, 

αλλά δεν είναι απόλυτα προσανατολισμένη προς αυτόν. Πιο συγκεκριμένα, όταν η 

επιχείρηση αντιληφθεί πως ένας πελάτης θέλει να μεταβάλλει το προϊόν, δεν είναι 

πάντα σε θέση να προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες και προϊόντα για να τον 

ικανοποιήσει. Ωστόσο υπάρχει μεγάλη προθυμία από τους εργαζομένους και γίνονται 

σημαντικές προσπάθειες για να το επιτύχουν.  

 

3.2.4 Ευρήματα 

Με την υιοθέτηση του CRM η επιχείρηση κατάφερε να βελτιώσει την καταγραφή, τη 

λήψη και τη διάχυση της πληροφόρησης μέσα στην επιχείρηση. Η συμβολή του 

συστήματος στην αμφίδρομη λήψη και παροχή των πληροφοριών από τους πωλητές, 

τον προϊστάμενο και τα κεντρικά της εταιρείας ήταν ιδιαίτερα σημαντική καθώς 

οδήγησε σε καλύτερη γνώση της αγοράς, των πελατών και του ανταγωνισμού. 

Επίσης, η οργάνωση και ο συντονισμός των επισκέψεων και των δραστηριοτήτων 

των ιατρικών επισκεπτών είχε ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση της ομάδας 

πωλήσεων, την ταχύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες και τις παραγγελίες των πελατών 

αλλά και την εύρεση νέων πιθανών πελατών.  

 

Με την εφαρμογή του CRM και την αλληλεπίδραση του με τα άλλα συστήματα της 

εταιρείας και με τις δραστηριότητες της, η εταιρεία Β μπόρεσε να αυξήσει το 

αίσθημα εμπιστοσύνης των πελατών της, και κατά συνέπεια να δημιουργήσει πιο 

αφοσιωμένους και πιστούς πελάτες. Έτσι, υπήρξε αύξηση του χαρτοφυλακίου των 

πελατών της και αύξηση του αριθμού των πελατών που σύστησαν το προϊόν σε 

τρίτους. Όπως είναι φυσικό, όλα τα παραπάνω οδήγησαν σε αύξηση του μεριδίου 

αγοράς και σε βελτίωση της κερδοφορίας της επιχείρησης αφού μέσω του 

συντονισμού των δραστηριοτήτων υπήρξε και μείωση του διαχειριστικού κόστους. 

 

Όσο αναφορά τα αποτελέσματα του CRM στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της 

εταιρείας και στην λήψη στρατηγικών αποφάσεων για την οργάνωση της επιχείρησης 

και το μίγμα μάρκετινγκ, δεν ήταν ιδιαίτερα εμφανή.  
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3.3 Η εταιρεία Β 

 

3.3.1 Προφίλ της εταιρείας 

Η εταιρεία Β ιδρύθηκε το 1999 και δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας και της 

ομορφιάς με εξειδίκευση στην θαλασσοθεραπεία και την κατασκευή χώρων S.P.A. 

αντιπροσωπεύοντας οίκους με παγκόσμια εμπειρία στην κατασκευή και λειτουργία 

κέντρων S.P.A.. Η εταιρεία χρησιμοποιεί όλα τα τελευταία επιτεύγματα της 

επιστήμης και της τεχνολογίας στο χώρο των καλλυντικών γνωστού Γερμανικού 

Οίκου και Ιταλικών Οίκων στον χώρο των εξοπλισμών S.P.A., με στόχο την 

αποκατάσταση για τον άνθρωπο της σωματικής ευεξίας, φυσικής απόδοσης και 

αρμονίας. 

 

Η εταιρεία αναπτύσσεται με το σύστημα Franchise χτίζοντας ένα δίκτυο 

καταστημάτων παροχής υπηρεσιών αισθητικής και S.P.A.. Μέσα από το δίκτυο αυτό 

προωθείται ένα «σχήμα» συνδυασμός Loyalty και Pre-Paid κάρτας. 

 

3.3.2 Λόγοι υιοθέτησης ενός συστήματος CRM 

Πρωταρχικός σκοπός της εταιρείας Β είναι η διατήρηση των υπαρχόντων πελατών 

της και η βελτίωση της διαχρονικής τους αξίας, μέσα από την παροχή υπηρεσιών 

υψηλότερης ποιότητας και προσαρμοσμένων στις ανάγκες του κάθε πελάτη 

ξεχωριστά. Τα στελέχη της εταιρείας γνωρίζουν ότι η ικανοποίηση του πελάτη είναι ο 

παράγων κλειδί, ο οποίος καθορίζει την αφοσίωση του πελάτη σε αυτήν και τελικά 

την επιτυχία του οργανισμού. Ένας ικανοποιημένος πελάτης θα ενημερώσει και 

άλλους για την ικανοποίησή του και θα προτείνει την εταιρεία σε πιθανούς 

μελλοντικούς πελάτες με αποτέλεσμα την προσέλκυση νέων πελατών και τη 

βελτίωση του μεριδίου αγοράς της. 

 

Για να μπορέσει η εταιρεία να μεταφράσει τις ανάγκες των πελατών της σε προϊόντα 

και υπηρεσίες, έπρεπε να έχει πλήρη γνώση των προτιμήσεων και απαιτήσεων τους. 

Έτσι, αποφάσισε η συγκέντρωση και καταχώρηση των πληροφοριών σχετικών με του 

πελάτες και η διανομή τους στα τμήματα μάρκετινγκ και πωλήσεων, να 

πραγματοποιηθεί με την εφαρμογή ενός συστήματος CRM. 
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3.3.3 Περιγραφή του  CRM της εταιρείας 

Για την πλήρη κάλυψη των αναγκών της εταιρείας Β επελέγη μία πλατφόρμα CRM, η 

οποία προσαρμόστηκε στις ανάγκες της επιχείρησης, παρέχοντας λύσεις που 

συνδυάζουν λειτουργίες από διάφορα τμήματα της επιχείρησης (πωλήσεις, 

μάρκετινγκ, εξυπηρέτηση πελατών) συνθέτοντας έτσι την πλήρη εικόνα του πελάτη. 

 

Σε χρονικό διάστημα 12 μηνών η εταιρεία είχε στη διάθεσή της ένα πλήρες σύστημα 

το οποίο ήταν σε θέση να: 

 Δημιουργήσει κάρτες διαφόρων τύπων (Gold, Platinum, Silver, κτλ.), η κάθε 

μία με το αντίστοιχο ποσό πόντων 

 Θέσει σε λειτουργία το σύστημα σε κάθε κατάστημα του δικτύου 

 Διεκπεραιώνει κεντρικά τις αιτήσεις πελατών για κάρτες 

 Εκτυπώνει προσωποποιημένες κάρτες πελατών οι οποίες αποστέλλονται 

ταχυδρομικά 

 Καταγράφει όλες τις κινήσεις της ημέρας κεντρικά έχοντας πλήρη εικόνα των 

επισκέψεων πελατών σε κάθε κατάστημα 

 Χτίζει το προφίλ του κάθε πελάτη ξεχωριστά 

 Εξάγει πολύτιμα στατιστικά δεδομένα 

 

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι βασικό συστατικό του συστήματος είναι η 

δυνατότητα που δίνει στην εταιρεία εξατομίκευσης των υπηρεσιών και προϊόντων 

της. Η εταιρεία Β με την υιοθέτηση του CRM, μπορεί και εντοπίζει τις ανάγκες των 

πελατών της, σε όλα της τα καταστήματα, και δραστηριοποιείται προς την καλύτερη 

ικανοποίησή τους. Έτσι, όταν εντοπίζονται αλλαγές στις προτιμήσεις των πελατών 

της, αυτές μεταφράζονται σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες και εισάγονται σε όλα τα 

καταστήματα. Ένα άλλο βασικό στοιχείο του συστήματος είναι η χρησιμοποίησή του 

ως εργαλείο στατιστικής ανάλυσης των κινήσεων των πελατών. Η εταιρεία με τις 

πληροφορίες που λαμβάνει από όλα της τα καταστήματα, για όλους τους πελάτες, 

διαμορφώνει τις πωλήσεις της και παίρνει αποφάσεις που αφορούν το μίγμα 

μάρκετινγκ. Τέλος, το σύστημα λειτουργεί τόσο κεντρικά όσο και περιφερειακά στα 

καταστήματα με δυνατότητα off-line λειτουργίας για την μείωση των 

τηλεπικοινωνιακών χρεώσεων. 
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Η οργανωσιακή δομή της εταιρείας έχει ως επίκεντρο τον πελάτη, και για αυτό έχουν 

οριστεί ξεκάθαροι στόχοι που να σχετίζονται με την απόκτηση, ανάπτυξη και 

διατήρηση των πελατών. Οι υπάλληλοι της επιχείρησης εργάζονται με υπευθυνότητα 

και προθυμία για την πραγματοποίηση αυτών των στόχων ενώ παρακολουθούν και 

προγράμματα εκπαίδευσης που στοχεύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που 

απαιτούνται για την απόκτηση και διατήρηση των πελατειακών σχέσεων. Οι 

εργαζόμενοι που συμμετείχαν στην εφαρμογή και υιοθέτηση του CRM είχαν πλήρεις 

γνώσεις για την εταιρεία και προσπάθησαν να συντονίσουν τα στοιχεία του 

συστήματος με όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης. Θα πρέπει να τονιστεί σε 

αυτό το σημείο ότι παροχή κινήτρων για συμμετοχή των υπαλλήλων στην υιοθέτηση 

του CRM και αποδοχή του από αυτούς δεν υπήρξε. Τέλος η παρακολούθηση της 

προόδου του έργου ήταν αρκετά συχνή, μέσω της διαρκής επικοινωνίας των 

εργαζομένων και υπευθύνων, ενώ ο έλεγχος της αποδοτικότητας του έργου ακόμα 

δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως. 

 

Η εταιρεία διέθετε τον κατάλληλο λογισμικό και τεχνολογικό εξοπλισμό για να 

υποστηρίξει τις λειτουργίες της επιχείρησης και να προσφέρει υψηλής ποιότητας 

εξυπηρέτηση στους πελάτες. Με την εγκατάσταση και του CRM σε λειτουργικό 

επίπεδο, καταχωρήθηκαν και όλες οι ενέργειες που αφορούν το κάθε πελάτη. Μέσω 

του workflow manager στήθηκαν αυτοματοποιημένες διαδικασίες με αποτέλεσμα την 

καλύτερη λειτουργία των τμημάτων μάρκετινγκ και πωλήσεων. Ανάλογα με την 

ενέργεια που κάνει ένας χρήστης, αυτόματα το σύστημα καθορίζει σε αυτόν ή 

κάποιον άλλον τι πρέπει να γίνει στην συνέχεια. Βέβαια η εταιρεία δεν 

προσανατολίστηκε αποκλειστικά στην τεχνολογία του συστήματος αλλά κυρίως στην 

πληροφόρηση που μπορούσε να της παρέχει το CRM σχετικά με τις προτιμήσεις των 

πελατών και το βαθμό ικανοποίησης από τον τρόπο που η εταιρεία τους 

εξυπηρετούσε. 

 

Το βασικό πρόβλημα που συνάντησε η επιχείρηση ήταν η αντίσταση των ίδιων των 

καταστημάτων, καθώς οι περισσότεροι ιδιοκτήτες ήταν επιφυλακτικοί ως προς την 

διανομή πληροφοριών σχετικών με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες τους. Η 

ελλιπής πληροφόρηση ορισμένων καταστημάτων προς την εταιρεία είχε σαν 

αποτέλεσμα κάποιες απρογραμμάτιστες χρονικές καθυστερήσεις στη υλοποίηση του 

συστήματος. Επίσης, η συμμετοχή πολλών ατόμων στην συλλογή και καταγραφή 

 52



όλων των πληροφοριών αύξησε τον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου, συνεπώς και το 

συνολικό του κόστος. 

 

Από την άλλη πλευρά η εταιρεία διέθεσε όλους τους απαραίτητους 

χρηματοοικονομικούς πόρους για τις διορθώσεις που απαιτούνταν, την πληροφόρηση 

των ιδιοκτητών και την εκπαίδευση των εργαζομένων ώστε να υποστηρίξουν το 

σύστημα και να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες. Ακόμα το σύστημα CRM που 

επιλέχθηκε ταίριαζε με τις ανάγκες και την κουλτούρα της εταιρεία, γεγονός που 

βοήθησε ακόμα περισσότερο στην επίλυση των προβλημάτων και στην όσο το 

δυνατό πιο γρήγορη ολοκλήρωση του έργου. 

 

3.3.4 Ευρήματα 

Σύμφωνα με το στέλεχος της εταιρείας, η εφαρμογή του CRM, αρχικά οδήγησε σε 

αύξηση της παραγωγικότητας. Η οργάνωση των επισκέψεων και των προγραμμάτων, 

η αυτοματοποίηση των διαδικασιών και ο συντονισμός των δραστηριοτήτων, 

βελτίωσε τις καθημερινές λειτουργίες της εταιρεία και αύξησε την παραγωγικότητα 

των εργαζομένων της. Επιπλέον, η καταγραφή των στοιχείων των πελατών και όλων 

των κινήσεων της ημέρας κεντρικά, έχοντας πλήρη εικόνα των επισκέψεων τους σε 

κάθε κατάστημα, συνέβαλε στον προσδιορισμό των σημαντικότερων πελατών κάθε 

καταστήματος ξεχωριστά. Η λήψη αυτού του είδους της πληροφόρησης στον 

προϊστάμενο κάθε καταστήματος και τελικά στα κεντρικά της εταιρείας, βοήθησε στη 

λήψη αποφάσεων για την καλύτερη ικανοποίηση των αναγκών αυτών των πελατών, 

το μίγμα μάρκετινγκ και την οργάνωση της επιχείρησης. 

 

Η συμβολή του CRM στην βελτίωση του μεριδίου αγοράς και την κερδοφορία ήταν 

επίσης σημαντική. Η μετάφραση των προτιμήσεων και απαιτήσεων των πελατών σε 

υψηλότερης ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες βελτίωσε τη θέση της εταιρείας στον 

ανταγωνιστικό στίβο και αύξησε τον αριθμό των πελατών της. 
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
4.1 Συμπεράσματα 
Στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον οι επιχειρήσεις χρειάζεται να διατηρούν 

τους υπάρχοντες πελάτες «υψηλής αξίας», εάν θέλουν να παραμείνουν 

ανταγωνιστικές. Ένας τρόπος που μπορούν να ακολουθήσουν ώστε να επιτύχουν 

πίστη και αφοσίωση των πελατών τους, είναι να εξατομικεύσουν τις υπηρεσίες και τα 

προϊόντα που παρέχουν. Η σωστή εφαρμογή του CRM, δημιουργεί ένα περιβάλλον 

στο οποίο η επιχείρηση μπορεί να προσφέρει στους πελάτες αυτό που επιθυμούν και 

να δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς με αυτούς. Όμως το CRM δεν είναι απλώς η 

εφαρμογή ενός πληροφοριακού συστήματος. Απαιτεί την προσήλωση της εταιρείας 

στην καινοτομία, την τεχνολογία, το ανθρώπινο δυναμικό και τη στρατηγική. 

 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία έγινε παρουσίαση του συστήματος CRM και 

εξετάστηκαν δύο εταιρείες που έχουν προβεί στην υιοθέτηση του και ανήκουν σε 

διαφορετικούς κλάδους. Το ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη έρευνα είναι ότι η κάθε 

μία επιχείρηση προσέγγισε το σύστημα από διαφορετική οπτική. Η πρώτη εταιρεία 

επικεντρώθηκε στην χρήση του CRM ως τεχνολογικό εργαλείο ενώ η δεύτερη ως 

στρατηγικό εργαλείο. 

 

Και οι δύο εταιρείες, με την υιοθέτησης και υλοποίηση του CRM, κατάφεραν να 

επιτύχουν σημαντική βελτίωση του επιπέδου ικανοποίησης των πελατών τους, 

αύξηση του χαρτοφυλακίου των πελατών και τελικά βελτίωση της κερδοφορίας. 

Ωστόσο, αυτό επιτεύχθηκε μέσα από διαφορετικές διαδικασίες. 

 

Η εταιρεία Α εστίασε την προσοχή της στην τεχνολογική πλατφόρμα του CRM, 

αυτοματοποίησε τις διαδικασίες και οργάνωσε τις πωλήσεις και τις επισκέψεις των 

πελατών. Με την καλύτερη διαχείριση και βελτίωση των διεργασιών πέτυχε μείωση 

του διαχειριστικού κόστους, ικανοποίηση των πελατών της μέσω της ταχύτερης και 

αποτελεσματικότερης εξυπηρέτησης, και αύξηση των κερδών. 

 Η εταιρεία Β προσέγγισε την φιλοσοφία του CRM ως στρατηγική επιλογή. Η 

επιχείρηση είναι απόλυτα προσανατολισμένη προς τον πελάτη και έχει ως κύριο 

στόχο την ικανοποίηση των αναγκών του σε εξατομικευμένο επίπεδο. Με την 

εφαρμογή του συστήματος, απέκτησε τις απαραίτητες γνώσεις για τους πελάτες της,  
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οδηγώντας τη σε καλύτερη διαχείριση των πελατειακών της σχέσεων. Η δημιουργία 

ισχυρών σχέσεων με τους πελάτες της και η βελτίωση της διαχρονικής αξίας των 

πελατών, βελτίωσε την κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας. 

 

Το σημαντικότερο συμπέρασμα που προκύπτει από τα παραπάνω είναι ότι η εταιρεία 

Α αντιλαμβάνεται το CRM ως μια τεχνολογική καινοτομία που οδηγεί σε οργάνωση 

των πωλήσεων και μείωση του κόστους, ενώ η εταιρεία Β ως μια στρατηγική επιλογή 

που δημιουργεί αξία στον πελάτη και την επιχείρηση. Όμως, η δημιουργία αξίας στον 

πελάτη είναι που αυξάνει την αφοσίωση του στην εταιρεία, με αποτέλεσμα το κτίσιμο 

ισχυρών και σταθερών πελατειακών σχέσεων που με τη σειρά τους δίνουν ένα 

διαρκές και διαφοροποιημένο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (sustainable and 

differentiated competitive advantage). 

 

Βέβαια και οι δύο επιχειρήσεις ακολούθησαν κάποιες κοινές ενέργειες στην 

υιοθέτηση του CRM, αντιμετώπισαν όμοια προβλήματα και κατέληξαν σε κάποια 

κοινά συμπεράσματα. Αρχικά θα πρέπει να αναφερθεί ότι μέσα από την εφαρμογή 

του συστήματος και οι δύο εταιρείες επιδιώκουν τη διατήρηση των υπαρχόντων 

πελατών τους και όχι την εύρεση νέων πελατών. Αναγνωρίζουν ότι η δημιουργία και 

διατήρηση μιας σταθερής πελατειακής βάσης μειώνει το κόστος εξυπηρέτησης και το 

υψηλό κόστος προσέλκυσης νέων πελατών. Οι μακροχρόνιες σχέσεις της επιχείρησης 

με τους πελάτες αυξάνει την εμπιστοσύνη και πίστη των πελατών δημιουργώντας 

εμπόδια εισόδου στους ανταγωνιστές που είναι δύσκολο να «ξεπεραστούν», και αυτό 

είναι τελικά το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του CRM. 

 

Μια βασική ενέργεια, στην οποία προχώρησαν και οι δύο εταιρείες, κατά την 

διάρκεια υλοποίησης του CRM ήταν ο συντονισμός του συστήματος με όλες τις 

δραστηριότητες της επιχείρησης. Βέβαια δεν είναι απαραίτητο να υλοποιηθεί σε όλα 

τα επίπεδα από την αρχή. Όμως η σταδιακή εφαρμογή του CRM στην εταιρεία και 

τελικά η συμμετοχή όλων των τμημάτων τη βοηθά στην ταχύτερη και 

αποτελεσματικότερη συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία των πληροφοριών, σχετικά 

με τον πελάτη,  μέσα στην επιχείρηση. Η σωστή αξιοποίηση των πληροφοριών δεν 

είναι εύκολη και απαιτεί τη διαρκεί ροή των πληροφοριών και επικοινωνία μεταξύ 

των υπαλλήλων, στελεχών και πελατών. Αυτή όμως είναι που θα δώσει στην 

επιχείρηση την πλήρη εικόνα του κάθε πελάτη ξεχωριστά. 
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Η τεχνολογία είναι ένα αναπόσπαστο μέρος του CRM και αυτό είναι κάτι που το 

γνωρίζουν και οι δύο εταιρείες. Η τεχνολογική υποδομή τους είναι κατάλληλη για να 

υποστηρίξει την παροχή βέλτιστων προϊόντων και υπηρεσιών, την εξυπηρέτηση 

πελατών και τη λειτουργία του CRM. 

 
Η υιοθέτηση του CRM απαιτεί λεπτομερή σχεδιασμό ώστε να ταιριάζει απόλυτα στις 

ανάγκες και την κουλτούρα της εταιρείας. Οι αξίες και πολιτικές της επιχείρησης 

πρέπει να διαμορφώνουν ένα πελατοκεντρικό συνδυασμό, ώστε το CRM να 

βελτιώνει τις διεργασίες της εταιρείας. Η εταιρεία Α, σε αντίθεση με την εταιρεία Β, 

δεν έχει πελατοκεντρικό χαρακτήρα και για αυτό υπήρξε σημαντική χρονική 

καθυστέρηση έως ότου επιλεγεί το κατάλληλο σύστημα για αυτή. Η απόκτηση 

πελατοκεντρικής κουλτούρας απαιτεί την ολοκληρωτική αλλαγή των επιχειρησιακών 

διεργασιών και τη χρήση υπαλλήλων με πλήρεις γνώσεις για την εταιρεία. 

Απαραίτητη επίσης κρίνεται και η πραγματοποίηση σεμιναρίων του προσωπικού με 

στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη δημιουργία και διατήρηση 

ισχυρών πελατειακών σχέσεων. 

 
Τέλος, ένα κοινό πρόβλημα που αντιμετώπισαν οι εταιρείες που εξετάσαμε ήταν η 

έλλειψη αξιόλογης πληροφόρησης στο αρχικό στάδιο εφαρμογής του συστήματος, με 

αποτέλεσμα τη μείωση της πίστης από το προσωπικό σχετικά με τα αποτελέσματα 

και πλεονεκτήματα του CRM. Τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι πελάτες ήταν 

επιφυλακτικοί ως προς το σύστημα. Επίσης η συμμετοχή πολλών ατόμων στην χρήση 

του συστήματος μείωσε την υποστήριξη τους. Το πρόβλημα έλυσαν και οι δύο 

εταιρείες με τον ίδιο τρόπο: διαρκή επικοινωνία της διοίκησης με τους εργαζομένους, 

εκπαίδευση του προσωπικού και επιπλέον χρηματοδότηση. 

 
Το τελικό συμπέρασμα που προκύπτει από την θεωρητική και εμπειρική έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε είναι ότι το σύστημα CRM συμβάλει σημαντικά στην  βελτίωση 

της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων και στην απόκτηση ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος. Η συμβολή του όμως είναι μεγαλύτερη και πιο ουσιαστική όταν 

αυτό χρησιμοποιείται ως εργαλείο για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Με άλλα 

λόγια, η επιτυχία του CRM στηρίζεται στην αλληλεπίδραση των εξής τεσσάρων 

συστατικών: στρατηγική με πελατοκεντρικό χαρακτήρα, ικανούς ανθρώπινους 

πόρους, τεχνολογία και διαδικασίες που να επιτρέπουν και να διευκολύνουν τη ροή 

των πληροφοριών και την εξυπηρέτηση πελατών. 
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4.2 Συνεισφορά, Περιορισμοί και Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία η έρευνα που πραγματοποιήθηκε δεν ήταν 

ποσοτική ώστε να επιβεβαιώσει ερευνητικές υποθέσεις, Ωστόσο μέσα από την 

ποιοτική ανάλυση φαίνεται να υπάρχουν ενδείξεις ότι η εφαρμογή Συστημάτων 

Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων, συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη 

ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. 

 

Κατά την διάρκεια της έρευνας υπήρξαν δύο περιορισμοί. Πρώτον η δυνατότητα 

πρόσβασης σε επιχειρήσεις αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη με αποτέλεσμα το δείγμα 

να είναι πολύ μικρό για να είναι εφικτή μια στατιστική ανάλυση. Δεύτερον, η έρευνα 

έγινε σε μεγάλες επιχειρήσεις , στις οποίες  φαίνεται το CRM να έχει την καλύτερη 

θετική επιρροή. 

 

Τέλος οι προτάσεις για περαιτέρω έρευνα είναι: (1) η εφαρμογή του CRM σε μικρές 

ή μη-κερδοσκοπικές ή δημόσιες εταιρείες, (2) η αποτελεσματικότητα του CRM από 

την πλευρά του πελάτη, (3) μελέτη του CRM σε δύο εταιρείες του ιδίου κλάδου, όπου 

η μία έχει προχωρήσει στην εφαρμογή του συστήματος ενώ η άλλη όχι, (4) ποσοτική 

έρευνα, (5) η εφαρμογή του e-CRM 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 
 
 

Α.   ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 
 
1. Αντικείμενο δραστηριότητας 

Α. Παροχή Υπηρεσιών        Β. Εμπορία          Γ. Μικτή 

 

2. Είναι τμηματοποιημένη η επιχείρηση; 

Α. Ναι       Β.  Όχι 

 

3. Αν ναι, από ποια τμήματα απαρτίζεται; 

Α. Παραγωγής       Β. Πωλήσεων         Γ. Οικονομικού-Λογιστικού 

Δ. Διοίκησης         Ε. Προσωπικού     ΣΤ. Άλλο (προσδιορίστε)  .………… 

 

4. Έτη λειτουργίας της επιχείρησης 

Α. 0-5        Β. 5-10        Γ. 10-15        Δ. πάνω από 15 

 

5. Ετήσιος κύκλος εργασιών (σε χιλιάδες ευρώ) 

Α. μέχρι 300        Β. 300-800          Γ. 800-1.300 

Δ. 1.300-1.600       Ε. πάνω από 1.600 

 

6. Μέσος όρος εργαζομένων στην επιχείρηση 

Α. 0-5        Β. 6-12       Γ. 13-30     

Δ. 31-100         Ε. πάνω από 100 

 

7. Σε ποια φάση βρίσκεται το CRM στην επιχείρησή σας; 

Α. Σε χρήση        Β. Υπό υλοποίηση       Γ. Έγινε η επιλογή της λύσης 

Δ. Προβλέπεται να γίνει στον επόμενο χρόνο 
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8. Ποια η χρονική διάρκεια υλοποίησης του CRM; 

Α. 0-6 μήνες     Β. 6-12 μήνες     Γ. 12-18 μήνες  

Δ. 18 μήνες και άνω 

 

9. Ποιο το κόστος υλοποίησης του CRM; 

Α. 0-50.000 ευρώ     Β. 50.000-100.000 ευρώ      Γ. 100.000-200.000 ευρώ 

Δ. 200.000-300.000 ευρώ       Ε. άνω των 300.000 ευρώ 

 

 

 

Β.   ΑΝΑΛΥΣΗ CRM 

 

1.  Ποιοι από τους παρακάτω λόγους και σε τι βαθμό συντέλεσαν στην επιλογή σας 

να υιοθετήσετε ένα σύστημα CRM;  (1=καθόλου, 5=πάρα πολύ) 

 

 

 1 2 3 4 5 

Βελτίωση του επιπέδου ικανοποίησης των πελατών      

Διατήρηση υπαρχόντων πελατών      

Βελτίωση της διαχρονικής αξίας των πελατών      

Παροχή καλύτερων πληροφοριών για τις πωλήσεις, 

χρηματοοικονομικά, μάρκετινγκ κτλ. 
     

Προσέλκυση νέων πελατών      

Μείωση του κόστους      
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2.  Ποια από τα παρακάτω προβλήματα εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της 

υλοποίησης του συστήματος και σε τι βαθμό; (1=καθόλου, 5=σε μεγάλο βαθμό) 

 

 

 1 2 3 4 5 

Αντίσταση υποστήριξης τους συστήματος από τους 

εργαζομένους 

     

Εκτενής χρόνος ολοκλήρωσης λόγω συμμετοχής πολλών 

ατόμων 

     

Έλλειψη αξιόλογης πληροφόρησης στην αρχή, γεγονός 

που μείωσε την υποστήριξη 

     

Επικέντρωση στην τεχνολογία      

Αδυναμία εύρεσης μιας συνολικής λύσης      

Το σύστημα δεν ταίριαζε με τις ανάγκες και κουλτούρα 

της εταιρείας 

     

Οι αλλαγές στις ανάγκες των πελατών σας είναι γρήγορες, 

γεγονός που δεν επέτρεπε πολύ χρόνο για την εφαρμογή 

     

Το εξωτερικό περιβάλλον μεταβάλλεται γρήγορα, γεγονός 

που δεν επέτρεπε πολύ χρόνο για την εφαρμογή 

     

Αντιρρήσεις της διοίκησης      

Προβλήματα μεταξύ της διοίκησης και υπαλλήλων στην 

εφαρμογή 

     

Η εφαρμογή του συστήματος βασίστηκε σε μηχανιστική 

προσέγγιση 

     

Απρογραμμάτιστα κόστη      

Απρογραμμάτιστες καθυστερήσεις      
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 Ανεπαρκή χρηματοδότηση     

Ανεπαρκή διοίκηση των συστημάτων      

Έλλειψη χρημάτων για διορθώσεις      

 

 

3.  Παρακαλώ σημειώστε ποια από τα παρακάτω στοιχεία και σε τι βαθμό αποτελούν 

βασικά συστατικά του CRM της εταιρείας σας, όπου 1=καθόλου και 5=πάρα πολύ. 

 

 1 2 3 4 5 

Σύστημα διοίκησης ευκαιριών      

Σύστημα διαμόρφωσης πωλήσεων      

Διαχείριση σχέσης εταίρων      

Αλληλεπιδραστικό σύστημα πωλήσεων      

Διαχείριση αμοιβών, κινήτρων, μπόνους      

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες      

Διαχείριση κλήσεων      

Υπηρεσία δικτύου πωλήσεων και εξυπηρέτησης 

πελατών 

     

Δυνατότητα εξατομίκευσης      

Εργαλείο ανάλυσης      

Σύστημα διαχείρισης εκστρατείας μάρκετινγκ      
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4.  Παρακαλώ σημειώστε σε τι βαθμό οι παρακάτω ενέργειες αποτέλεσαν τα βήματα 

κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του CRM στην εταιρεία σας, όπου 1=καθόλου και 

5=πάρα πολύ. 

 

 1 2 3 4 5 

Θέσπιση ακριβών στόχων      

Συμμετοχή όλων των τμημάτων που επηρεάζονται από 

τη χρήση του CRM 

     

Χρήση υπαλλήλων με πλήρεις γνώσεις για την εταιρεία 
     

Συντονισμός με άλλες δραστηριότητες της επιχείρησης 
     

Παρακολούθηση της προόδου του έργου      

Διαχείριση αλλαγής      

Παροχή κινήτρων για συμμετοχή και αποδοχή του 

έργου 

     

Διαρκή επικοινωνία με όλους τους εργαζομένους και 

υπευθύνους 

     

Εκπαίδευση του προσωπικού      

Έλεγχος της αποδοτικότητας του έργου      
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5. Παρακαλώ αξιολογήστε τις παρακάτω προτάσεις αναφορικά με το τι πραγματικά 

συμβαίνει στην επιχείρησή σας, όπου 1=καθόλου και 5=πάρα πολύ. 

 

 1 2 3 4 5 

Μέσα από το διαρκή διάλογο, εργαζόμαστε ατομικά με 

κάθε σημαντικό πελάτη για να διαμορφώσουμε ανάλογα 

την προσφορά μας 

     

Η επιχείρηση μας προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες 

και προϊόντα στους βασικούς πελάτες της 

     

Η επιχείρησή μας προσπαθεί να εντοπίσει τις ανάγκες των 

βασικών πελατών της 

     

Όταν η επιχείρηση αντιληφθεί πως ένας πελάτης θέλει να 

μεταβάλει το προϊόν ή την υπηρεσία, τα υπόλοιπα 

τμήματα πραγματοποιούν συντονισμένες προσπάθειες για 

να το επιτύχουν 

     

Η επιχείρηση έχει τη γνώση και πόρους των πωλήσεων 

και του μάρκετινγκ για να επιτύχει το CRM 

     

Τα προγράμματα εκπαίδευσης του προσωπικού 

στοχεύουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων που απαιτούνται για 

την απόκτηση και διατήρηση των πελατειακών σχέσεων 

     

Η επιχείρηση έχει ορίσει ξεκάθαρους στόχους που 

σχετίζονται με την απόκτηση, ανάπτυξη και διατήρηση 

των πελατών 

     

Η οργανωσιακή δομή έχει ως επίκεντρο τον πελάτη 
     

Οι υπάλληλοι της επιχείρησης είναι πρόθυμοι να 

βοηθήσουν τους πελάτες με υπευθυνότητα 

     

Η επιχείρηση αντιλαμβάνεται τις πελατειακές ανάγκες 

μέσα από τη δημιουργία γνώσης 

     

Η επιχείρηση παρέχει κανάλια για διαρκή και αμφίδρομη 

επικοινωνία με τους πελάτες 
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 ΟΙ πελάτες μπορούν να περιμένουν υψηλής ποιότητας 

εξυπηρέτηση από τους υπαλλήλους 

    

Η επιχείρηση έχει το κατάλληλο τεχνικό προσωπικό για 

να παρέχει τεχνική υποστήριξη στη χρήση της 

τεχνολογίας για τη δημιουργία πελατειακών σχέσεων 

     

Η επιχείρηση έχει το κατάλληλο λογισμικό για να 

εξυπηρετεί τους πελάτες 

     

Η επιχείρηση έχει το κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό 

για να εξυπηρετεί τους πελάτες 

     

Η πληροφόρηση για κάθε πελάτη είναι διαθέσιμη σε 

όλους 

     

Η επιχείρηση διατηρεί ολοκληρωμένη πελατειακή βάση 

δεδομένων για τους πελάτες 

     

 

 

6.  Ποια η συμβολή του CRM στους παρακάτω τομείς της επιχείρησης σας; 

 

 1 2 3 4 5 

Δημιουργία αναφορών για τις επισκέψεις στους πελάτες      

Προγραμματισμός Επισκέψεων Πωλήσεων      

Λήψη πληροφόρησης από τα κεντρικά της Εταιρείας      

Λήψη πληροφόρησης από τον προϊστάμενο      

Καταγραφή και λήψη πληροφόρησης σχετικά με τις 

επισκέψεις 

     

Επίσκεψη στους πελάτες      

Προγραμματισμός δραστηριοτήτων πωλήσεων      

Παροχή πληροφόρησης στον προϊστάμενο      

Εύρεση νέων πιθανών πελατών      

Προσδιορισμός των σημαντικότερων πελατών από τη 

λίστα των πιθανών νέων πελατών 
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 Λήψη αποφάσεων για το μίγμα μάρκετινγκ     

Λήψη στρατηγικών αποφάσεων για την οργάνωση της 

επιχείρησης 

     

 

 

7. Ποια από τα παρακάτω και σε τι βαθμό αποτέλεσαν τα κύρια αποτελέσματα της 

τελικής εφαρμογής του CRM (1=καθόλου, 5=πάρα πολύ); 

 

 1 2 3 4 5 

Μείωση παραπόνων πελατών σαν ποσοστό των πελατών 

που αγόρασαν το προϊόν/υπηρεσία 

     

Αύξηση αριθμού πελατών που σύστησαν το προϊόν σε 

τρίτους 

     

Αύξηση στον αριθμό πελατών      

Αύξηση χαρτοφυλακίου πελατών      

Βελτίωση μεριδίου αγοράς      

Βελτίωση της σταθερής πελατειακής βάσης      

Βελτίωση της κερδοφορίας      
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