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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον επηρεάζεται άμεσα από τις 

συνέπειες της «ψηφιακής οικονομίας»(digital economy)και της 

«παγκοσμιοποίησης» των αγορών. Ο ανταγωνισμός γίνεται συνεχώς 

εντονότερος, οδηγώντας όλους τους οργανισμούς και επιχειρήσεις να 

αναπτύσσουν όχι μόνο νέα προιόντα και υπηρεσίες αλλά να επιχειρούν 

και αλλαγές σε σχέση με τα παραδοσιακά μοντέλα οργάνωσης και 

διοίκησης. 

 Έτσι και στην Ελλάδα, σε όλους τους κλάδους δραστηριότητας, ο 

ανταγωνισμός αποτελεί μείζων ζήτημα και απασχολεί τις περισσότερες 

επιχειρήσεις. Οι καταναλωτές είναι περισσότερο ενημερωμένοι από ποτέ 

και τα προιόντα και οι υπηρεσίες δε διαφέρουν τόσο, ώστε να προτιμούν- 

με αξιόλογα κριτήρια – τη μια επιχείρηση από την άλλη.  

  Η υιοθέτηση των συστημάτων CRM αποτελεί ένα βασικό εργαλείο στα 

χέρια των επιχειρηματίων. Η παρούσα έρευνα, μέσα από τη χρήση της 

μελέτης περιπτώσεων εστιάζει το ενδιαφέρον της στα πλεονεκτήματα του 

συστήματος καθώς επίσης και στους παράγοντες που συμβάλουν και 

επηρεάζουν την τελική αποτελεσματικότητα. Ειδικότερα, η χρήση 

δευτερογενών και πρωτογενών πηγών βοήθησε στην εμβάθυνση του 

θέματος της υλοποίησης και εφαρμογής του CRM. Βιβλιογραφικές πηγές 

από το διαδίκτυο καθώς και η μελέτη τεσσάρων επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται σε τέσσερις διαφορετικούς κλάδους, πληροφορικής, 

φαρμοκοβιομηχανίας, εμπορίας πορτών και φαγητού, συνέβαλε στην 

ολοκληρωτική μελέτη του θέματος. Το βασικό συμπέρασμα αφορά την 

συσχέτιση της στρατηγικής προσανατολισμένης προς τους πελάτες, 

της τεχνολογίας, των ικανών και έμπειρων στελεχών και των διαδικασιών 

που επιτρέπουν την διάχυση της πληροφορίας με την 

αποτελεσματικότητα του συστήματος.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα τελευταία χρόνια ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων σε όλους 

τους κλάδους χαρακτηρίζεται από έντονες αυξητικές τάσεις. Οι εταιρείες 

για να μπορέσουν να διατηρήσουν το μερίδιο αγοράς που κατέχουν και 

να επιτύχουν τυχόν βελτιώσεις, στοχεύουν όχι μόνο στην ικανοποίηση 

των αναγκών των πελατών τους αλλά και στη διατήρησή τους στους 

κόλπους τους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το Customer Relationship 

Management (CRM) αποκτά κεντρική σημασία καθώς αποτελεί ένα 

βασικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτύξουν και να 

διατηρήσουν τους πελάτες τους μέσα από αυξημένη ικανοποίηση και 

αφοσίωση. Τα συστήματα CRM βασίζονται στην τεχνολογία της 

πληροφορίας (Information Technology) και έχουν εφαρμοστεί σε 

πολλούς κλάδους. Οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σε αυτό το 

πεδίο είναι πολυάριθμες λόγω κυρίως της σημαντικότητας των 

συστημάτων αυτών και στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων 

(Kotorov, 2002; Rowley, 2002; Xu et al., 2002; Bose, 2002; Choy et al., 

2003; Ferguson et al., 2004; Sweet, 2004).  

Ο Rowley (2004) αναφέρει πως ένα σημαντικό στοιχείο στην διοίκηση 

σχέσεων με τους πελάτες είναι η διοίκηση της γνώσης. Τα δύο αυτά 

στοιχεία θα πρέπει να λειτουργούν ταυτόχρονα μέσα σε κάθε εταιρεία 

και να επηρεάζουν τα συστήματά της, τους ανθρώπινους πόρους και τις 

διαδικασίες. Η βασική διαδικασία στη διοίκηση της γνώσης αναφέρεται η 

δημιουργία της γνώσης, η κοινοποίηση και η εκμετάλλευσή της ενώ η 

διοίκηση των σχέσεων περιλαμβάνει την επικοινωνία, την δημιουργία 

σταθερής και αφοσιωμένης πελατειακής βάσης, την εξυπηρέτηση των 

πελατών, την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης και τη διατήρηση των σχέσεων. 

Ο Rowley (2004) αναφέρει πως η πληροφόρηση σχετικά με τους πελάτες 

αποτελεί τη βάση τόσο για τη διοίκηση των γνώσεων όσο και για τη 

διοίκηση των σχέσεων. Οι Minna and Aino (2005) συμπεραίνουν πως 

είναι εμφανή η ανάγκη για διοίκηση των γνώσεων μέσα σε μία 

επιχείρηση, ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό ανταγωνιστικό 
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πλεονέκτημα. Τα συστήματα CRM συμβάλουν σημαντικά σε αυτό τον 

τομέα.  

Η γνώση είναι ο μόνος σημαντικός οικονομικός πόρος (Drucker, 1996) 

και η απόκτηση της γνώσης αυτής είναι ένα βασικό στοιχείο 

διαφοροποίησης για τις επιχειρήσεις ώστε να αποκτήσουν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα (Paiva et al., 2002; Tzokas and Saren, 2002). Μελετώντας 

τις επιχειρήσεις, οι Paiva et al. (2002) κατέληξαν στο βασικό 

συμπέρασμα πως οι πληροφορίες για τους πελάτες είναι ο τύπος των 

πληροφοριών που απαιτεί διαρκή παρακολούθηση και ανανέωση ενώ 

αναφέρουν πως οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επικεντρώνονται σε 

συγκεκριμένες πληροφορίες με τους πελάτες τους και όχι σε γενικές 

πληροφορίες της αγοράς. Ο Bose (2002) επικεντρώνει το ενδιαφέρον του 

στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, για το οποίο είναι 

απαραίτητη η μετάβαση από το μαζικό μάρκετινγκ και τον παραδοσιακό 

τρόπο τμηματοποίησης των πελατών στον προσανατολισμό προς τον 

πελάτη και την αγορά, ώστε η επιχείρηση να διαχειρίζεται τον κάθε 

πελάτη μοναδικά, ανάλογα με τις προτιμήσεις του. Οι Ahn et al. (2003) 

αναγνωρίζουν των γεγονός πως η διοίκηση των σχέσεων με τους πελάτες 

είναι το βασικό σημείο που καθορίζει την ανταγωνιστική δύναμη μίας 

επιχείρησης. Παρόλα αυτά, η αποτελεσματική χρήση των πληροφοριών 

για τους πελάτες και της γνώσης, ειδικότερα όσο αφορά τις αποφάσεις 

που σχετίζονται με το μάρκετινγκ, δεν είναι ξεκάθαρη στους 

περισσότερους οργανισμούς. (Bose and Sugumaran, 2003). 

Ο πελάτης αποτελεί το στρατηγικό στοιχείο σε όλη την αλυσίδα της 

επιχείρησης. Οι πληροφορίες που σχετίζονται με αυτόν συνδέονται με το 

άμεσο επιχειρηματικό περιβάλλον που λειτουργεί η κάθε εταιρεία, και το 

οποίο θα πρέπει να αναλύει ώστε να λάβει τη στρατηγική πληροφόρηση 

(Xu et al., 2003). Ο πελάτης, σύμφωνα με τους Daft et al.'s (1988) είναι 

αυτός που έχει άμεση συναλλαγή με την επιχείρηση. Αυτό σημαίνει πως 

αλλαγές στον τύπο των πελατών, στη συμπεριφορά τους και στις ανάγκες 

τους έχουν άμεσες επιδράσεις στις λειτουργίες μιας επιχείρησης και 

σημαντικές επιρροές στη λήψη αποφάσεων για τις μελλοντικές 
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στρατηγικές. Φυσικά, αναγνωρίζεται πως κάθε πελάτης δεν είναι εξίσου 

σημαντικός για μία εταιρεία λαμβάνοντας υπόψη τους πόρους που 

προσφέρει σε αυτήν και το χρονικό διάστημα της συνεργασίας. Το 

γεγονός αυτό δίνει κατευθύνσεις για τμηματοποίηση ώστε να 

αναγνωριστούν οι στρατηγικά σημαντικοί πελάτες. Σημαντικοί 

παράγοντες για βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών είναι η 

αναγνώριση των αιτιών που οδηγούν σε δυσαρέσκεια και η διαρκής 

προσπάθεια για μείωση της δυσαρέσκειας αυτής. Το γεγονός αυτό 

απαιτεί διαρκή πληροφόρηση σχετικά με τις προτιμήσεις των πελατών 

και το μοντέλο συμπεριφοράς τους. Στο σημείο αυτό η χρήση ενός 

συστήματος CRM κρίνεται αναγκαία και μπορεί να επιφέρει σημαντικά 

πλεονεκτήματα.  

Η παρούσα έρευνα στοχεύει στο να εξακριβώσει τα οφέλη, προβλήματα 

και στρατηγική συμβολή ενός συστήματος CRM στις ελληνικές 

επιχειρήσεις. Ειδικότερα, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη στρατηγική 

εφαρμογή του συστήματος, δηλαδή στην απόκτηση γνώσεων και πώς το 

σύστημα αυτό ουσιαστικά βοηθά στη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης 

της επιχείρησης. Η σημαντικότητα της παρούσας έρευνας έγκειται στον 

εντοπισμό πιθανών προβλημάτων και στην καταγραφή των 

πλεονεκτημάτων που προέκυψαν σχετικά με την ανταγωνιστικότητα των 

εταιρειών. Ο βαθμός που το CRM συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα της 

επιχείρησης αποτελεί το βασικό συμπέρασμα. 

Η δομή της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εξής. Στο πρώτο 

κεφάλαιο γίνεται μία βιβλιογραφική επισκόπηση. Στο κεφάλαιο αυτό 

σημαντικές έννοιες για την κατανόηση του θέματος που διαπραγματεύται 

η έρευνα αναλύονται. Αυτές σχετίζονται με την ανάγκη για 

προσανατολισμό στην αγορά και τι αυτό σημαίνει στην πραγματικότητα, 

η εννοιολογική προσέγγιση ενός συστήματος CRM που ουσιαστικά 

αποτελεί ένα εργαλείο για τον αποτελεσματικότερο προσανατολισμό στην 

αγορά, η περιγραφή των σταδίων υλοποίησης ενός τέτοιου συστήματος 

όπως έχουν καταγραφεί σε προγενέστερες έρευνες, τα πιθανά 

προβλήματα αλλά και τα πιθανά πλεονεκτήματα. Με αυτό τον τρόπο, 
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κλείνοντας το πρώτο κεφάλαιο οι σημαντικότερες έννοιες θα έχουν 

καθοριστεί ενώ παράλληλα θα έχει συνταχθεί και το εργαλείο έρευνας 

της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται η 

ανάλυση της μεθοδολογίας έρευνας που ακολουθήθηκε. Ειδικότερα, η 

συγκέντρωση των πληροφοριών θα γίνει μέσω της μελέτης περιπτώσεων 

τεσσάρων μεγάλων επιχειρήσεων. Η μέθοδος αυτή θεωρείται κατάλληλη 

για την βαθύτερη ανάλυση παραγόντων που σχετίζονται με την 

υλοποίηση ενός πληροφοριακού συστήματος. Το τρίτο κεφάλαιο 

αναφέρεται στην ανάλυση των συλλεχθέντων στοιχείων. Για κάθε μία 

επιχείρηση παρατίθεται ένα προφίλ και στοιχεία του εξωτερικού 

περιβάλλοντος. Από εκεί και πέρα αναφέρονται οι πληροφορίες που 

σχετίζονται με την εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος CRM. Η 

διπλωματική εργασία τελειώνει με την παράθεση των βασικότερων 

συμπερασμάτων και την ανάλυση πεδίων για περαιτέρω έρευνα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

1.1 Εισαγωγή 

Το κεφάλαιο αυτό επικεντρώνεται στην ανάλυση βασικών θεωρητικών 

εννοιών για την ανάπτυξη της διπλωματικής εργασίας και την επίτευξη 

του βασικού σκοπού και στόχων της. Η δομή της βιβλιογραφικής 

επισκόπησης είναι η εξής: 

  
 
 
 
 
 
Διάγραμμα 1: Δομή βιβλιογραφικής Επισκόπησης 

 

 

Ανάγκη για 
προσανατολισμό 
στους πελάτες 

Ο ρόλος του 
relationship 
marketing 

Customer 
relationship 
management 

Ικανοποίηση 
πελατών 
Αφοσίωση 
Κερδοφορία

 

Η λογική της βιβλιογραφικής επισκόπησης περιγράφεται παρακάτω. Το 

έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον έχει ωθήσει τις επιχειρήσεις στην 

αλλαγή του προσανατολισμού τους, και ειδικότερα στο να θέσουν τον 

πελάτη ως το επίκεντρο των στρατηγικών τους στόχων. Σε αυτό το 

επίπεδο, σημαντική είναι η συνεισφορά της διαχείρισης των σχέσεων, 

καθώς έτσι συλλέγονται οι απαραίτητες πληροφορίες και λαμβάνονται οι 

σχετικές αποφάσεις. Ένα σημαντικό εργαλείο είναι το CRM, το οποίο 

βοηθά στη συγκέντρωση όλων των σχετικών πληροφοριών, στην 

επεξεργασία τους, στην κοινοποίησή τους σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη 

της επιχείρησης και στη λήψη των στρατηγικών αποφάσεων. Η όλη αυτή 

διαδικασία έχει σημαντικά οφέλη για την εταιρεία, τα οποία 

μεταφράζονται ως υψηλή ικανοποίηση των πελατών, υψηλή σταθερή 

πελατειακή βάση και τελικά υψηλή κερδοφορία, που αποτελεί και τον 

αντικειμενικό στόχο κάθε επιχείρησης.  
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1.2 Η έννοια του προσανατολισμού στους πελάτες 

Ο όρος διοίκηση με προσανατολισμό στην αγορά προέρχεται από την 

βασική ιδέα της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Μιλώντας για 

προσανατολισμό στην αγορά εννοούμε πως η ικανοποίηση των 

πελατών αποτελεί των απώτερο στόχο της επιχείρησης (Oakland, 1993, 

Price, 1991). Σύμφωνα με τον ορισμό του Webster (1994) ο 

προσανατολισμός στην αγορά αφορά την διαδικασία τοποθέτησης του 

πελάτη σε πρώτη θέση σε κάθε δραστηριότητα της επιχείρησης και η 

οργάνωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων γύρω από τον βασικό 

αντικειμενικό σκοπό της παράδοσης ανώτερης ποιότητας και αξίας. Οι 

Hartline et al. (2000) θεωρούν πως για να επιτύχει μία επιχείρηση 

ικανοποίηση των πελατών θα πρέπει να οδηγείται από μία στρατηγική 

μάρκετινγκ προσανατολισμένη στον πελάτη. Άλλοι όροι που 

χρησιμοποιούνται με την ίδια έννοια είναι ο προσανατολισμός στον 

πελάτη, η επικέντρωση στον πελάτη καθώς επίσης και η επιχείρηση 

οδηγούμενη από τους πελάτες. Στην παρούσα διπλωματική εργασία 

χρησιμοποιούνται οι παραπάνω όροι ως συνώνυμοι.  

Η έννοια του προσανατολισμού στον πελάτη έχει αποκτήσει μεγάλη 

σημασία για τις επιχειρήσεις. Οι λόγοι για αυτό το γεγονός είναι πολλοί. 

Όπως αναφέρει ο Donaldson (1993) ο προσανατολισμός στον πελάτη 

αποτελεί τη βάση για την κερδοφορία της επιχείρησης. Ακόμα, ο 

Ganesan (1994) μιλά για πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος ενώ ο 

Hall (1992) θεωρεί τον προσανατολισμό στους πελάτες ως την 

απαραίτητη προϋπόθεση για την επιχειρηματική επιτυχία.  

Στη βιβλιογραφία του μάρκετινγκ εντοπίζουμε διάφορους ορισμούς 

σχετικούς με τον προσανατολισμό στην αγορά ή τον προσανατολισμό 

στον πελάτη. Εντοπίζουμε τρία κύρια στοιχεία που χαρακτηρίζουν την 

έννοια αυτή (Gounaris et al., 2001):  

1. μία ομάδα πιστεύω και αντιλήψεων που φέρνουν τον πελάτη στο 

επίκεντρο του ενδιαφέροντος της επιχείρησης. Τα πιστεύω αυτά 
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προέρχονται από τη συγκεκριμένη κουλτούρα της εταιρείας, από 

το είδος των ανθρώπων που προσλαμβάνει και τον τρόπο με τον 

οποίο προσεγγίζονται οι πελάτες, οι οποίοι δεν αποτελούν τους 

αγοραστές των προϊόντων ή υπηρεσιών της επιχείρησης αλλά 

μακροχρόνιοι συνεργάτες για τους οποίους η εταιρεία νοιάζεται να 

ικανοποιήσει τις ανάγκες τους. Η έννοια των μακροχρόνιων 

πελατών συνεπάγεται την ανάπτυξη σχέσεων με τους πελάτες, 

σχέσεις που βασίζονται στην εμπιστοσύνη και την επικοινωνία.  

2. ικανότητα της επιχείρησης να δημιουργήσει και να 

χρησιμοποιήσει επικοδομητικά τις πληροφορίες σχετικά με τους 

ανταγωνιστές και πελάτες της. Η σημασία της πληροφόρησης σε 

μία επιχείρηση προσανατολισμένη προς τους πελάτες είναι 

τεράστια. Για να μπορέσει η εταιρεία να ικανοποιήσει με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες των πελατών, θα πρέπει 

αρχικά να τις γνωρίζει. Ακόμα, θα πρέπει να ξέρει το τι 

προσφέρουν οι ανταγωνιστές της ώστε να είναι σε θέση να 

δημιουργήσει μία προσφορά στην αγορά με μοναδικά 

χαρακτηριστικά. Η ανάγκη δημιουργίας σχέσεων είναι και σε αυτό 

το σημείο ιδιαίτερα έντονη. Με άλλα λόγια, η επιχείρηση θα 

πρέπει να γνωρίζει τις ανάγκες των πελατών της και το πως αυτοί 

αντιλαμβάνονται την παρούσα κατάσταση, γεγονός που μπορεί να 

επιτευχθεί μέσω του μάρκετινγκ σχέσεων.  

3. συντονισμό των ενδοεπιχειρησιακών πόρων για την δημιουργία 

ανώτερης αξίας στους πελάτες. Η προσπάθεια δεν είναι 

μεμονωμένη από το τμήμα μάρκετινγκ ή από οποιοδήποτε άλλο 

τομέα της εταιρείας. Για να μπορέσουν να υπάρξουν τα επιθυμητά 

αποτελέσματα απαιτείται στενή συνεργασία και συντονισμός. 

Υπάρχουν τρία βασικά μοντέλα ανάλυσης επιχειρήσεων 

προσανατολισμένων προς τον πελάτη. Αυτά είναι το αντιληπτό μοντέλο 

(conceptual model), το μοντέλο κατασκευής κλιμάκων (scale-

construct model) και το μοντέλο αιτίας – αιτιατού (cause-effect 

model).  
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Αναφορικά με το πρώτο μοντέλο θα μπορούσαμε να πούμε πως γίνεται 

μία προσπάθεια δημιουργίας μίας θεωρητικής βάσεως για την 

επιτυχημένη παροχή υπηρεσιών προσανατολισμένων στον πελάτη. Ο 

Nwankwo (1995) αναφέρει τέσσερα βασικά στοιχεία που θα πρέπει να 

υπάρχουν στη σχετική διαδικασία και αυτά είναι ο ορισμός των πελατών, 

η ευαισθησία, η μέτρηση και η εφαρμογή. 

Ο ορισμός των πελατών απαιτεί το πρώτο και βασικό στάδιο μίας 

στρατηγικής προσανατολισμένης προς τον πελάτη.  Η επιχείρηση θα 

πρέπει να γνωρίζει ποιοι είναι οι πελάτες της και ποιες οι συγκεκριμένες 

ανάγκες τους. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την 

παραγωγή των υπηρεσιών/προϊόντων της εταιρείας ενώ θα πρέπει να 

υπάρχει η κατάλληλη υποδομή σε πληροφοριακά συστήματα ώστε να 

είναι δυνατή η αμφίδρομη επικοινωνία με τους πελάτες (Gray et al, 

1998).  

Πολύ συχνά οι ίδιοι οι πελάτες δεν γνωρίζουν ακριβώς τις ανάγκες που 

έχουν και τα μέσα που θα τους βοηθήσουν στο να τις ικανοποιήσουν. Ο 

ρόλος εδώ της επιχείρησης είναι να καθοδηγήσει τους πελάτες της με 

τέτοιο τρόπο ώστε να είναι τα δικά της προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

καλύψουν τις όποιες ανάγκες τους. Αυτό μπορεί να συμβεί με ένα όραμα 

βασιζόμενο κυρίως στους πελάτες, με τη συμμετοχή των πελατών στην 

παραγωγή των  υπηρεσιών αλλά και στον καθορισμό των προδιαγραφών 

των προϊόντων και με τη συνεχή μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των 

πελατών. Η συμβολή του μάρκετινγκ σχέσεων αναφέρεται ότι είναι 

ιδιαίτερα σημαντική σε αυτό το σημείο, καθώς οι επιχειρήσεις 

χρησιμοποιώντας σχετικές στρατηγικές μπορούν να φέρουν κοντά τους 

πελάτες, να ενημερωθούν για τις τυχόν ανάγκες τους και φυσικά να 

προσπαθήσουν να τις ικανοποιήσουν.  

Οι Yasin και Yavas (1999) πρότειναν επίσης κάποια εργαλεία-πρακτικές 

που βοηθούν τις επιχειρήσεις να επιτύχουν προσανατολισμό προς τον 

πελάτη. Αυτά είναι η ανάλυση των αιτιών του προβλήματος, η 
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αξιολόγηση με βάση αντικειμενικούς στόχους, η αλλαγή των διαδικασιών 

και η προσπάθεια για συνεχή βελτίωση.  

Ένα μοντέλο που προτάθηκε από τους Jiang και Chen (2002) με στόχο 

την εφαρμογή στρατηγικής επικεντρωμένη στους πελάτες, αφορά μία 

πέντε βημάτων διαδικασία:  

• Αναγνώριση των πελατών. Στο σημείο αυτό οι επιχειρήσεις θα 

πρέπει να αναγνωρίσουν τα τμήματα των καταναλωτών που 

αντιπροσωπεύουν τους πελάτες τους. Ειδικότερα, μέσα από το 

σύνολο της αγοράς, το τμήμα μάρκετινγκ με τη βοήθεια όλων των 

τμημάτων θα πρέπει να εντοπίσει τα τμήματα των οποίων μπορεί 

να ικανοποιήσει τις γενικές τους ανάγκες.  

• Έρευνα για τις ανάγκες των πελατών. Έτσι περνάμε στο 

δεύτερο στάδιο που αφορά την πλήρη καταγραφή των αναγκών των 

πελατών και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, ώστε η 

επιχείρηση να έχει πλήρη γνώση του κοινού στο οποίο στοχεύει.  

• Σχεδιασμό του συστήματος. Μιλώντας για σχεδιασμό του 

συστήματος ουσιαστικά αναφερόμαστε στον τρόπο με τον οποίο οι 

πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες καταχωρούνται και 

διαδίδονται μέσα στην επιχείρηση, γίνονται γνωστές στα διάφορα 

τμήματα, λαμβάνονται αποφάσεις για τον σχεδιασμό των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων προς αυτούς. Ο 

σχεδιασμός του συστήματος είναι μία περίπλοκη διαδικασία, η 

οποία απαιτεί την συμμετοχή όλων των υπευθύνων της 

επιχείρησης και όχι μόνο του τμήματος μάρκετινγκ, ώστε το τελικό 

αποτέλεσμα να ανταποκρίνεται ακριβώς στις ανάγκες των πελατών.  

• Παράδοση των υπηρεσιών. Αφού σχεδιαστούν οι υπηρεσίες και 

τα προϊόντα, θα πρέπει να παραδοθούν στους τελικούς πελάτες. 

Αξίζει να αναφέρουμε πως δεν αρκεί απλά να γίνει η παράδοση, 

αλλά το στάδιο αυτό εμπεριέχει και μία αξιολόγηση του τι τελικά 

παραδίδεται και το πώς αυτό γίνεται αντιληπτό από τους πελάτες. 

Οι πληροφορίες που συλλέγονται σε αυτό το επίπεδο είναι πολύ 
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σημαντικές και ουσιαστικά μας περνούν στο τελευταίο στάδιο του 

παρόντος μοντέλου, στη βελτίωση των υπηρεσιών.  

• Βελτίωση των υπηρεσιών. Η βελτίωση των υπηρεσιών και 

προϊόντων είναι αποτέλεσμα των πληροφοριών που έχουν 

συλλεχθεί στο προηγούμενο στάδιο, σχετικά με την πραγματική 

αποτελεσματικότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και προϊόντων 

από την επιχείρηση. Εδώ οι πελάτες μπορεί να είναι 

ικανοποιημένοι, μπορεί όμως να εντοπιστούν και στοιχεία που 

απαιτούν βελτίωση ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή 

ικανοποίησή τους. Στο σημείο αυτό το μοντέλο ολοκληρώνεται, 

θεωρώντας δεδομένο πως η επιχείρηση πραγματοποιεί τις αλλαγές 

και επιτυγχάνει με επιτυχία το στόχο της. Ουσιαστικά η όλη 

διαδικασία ξεκινά από την παροχή πληροφοριών από τους ίδιους 

τους πελάτες για τις ανάγκες τους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

τους και τελειώνει και πάλι με τη συλλογή πληροφοριών από τους 

ίδιους τους πελάτες για την αποτελεσματικότητα των 

προσφερόμενων υπηρεσιών και προϊόντων. Έτσι η επιχείρηση σε 

κάθε βήμα της έχει ως επίκεντρο τον ίδιο τον πελάτη.  

Το δεύτερο μοντέλο προσπαθεί να μετρήσει άμεσα τον προσανατολισμό 

προς τον πελάτη. Οι Saxe και Weitz (1982) πρότειναν μία κλίμακα 24 

ερωτήσεων που είχε ως σκοπό να δουν πώς οι πωλητές προσπαθούν να 

επιτύχουν μακροπρόθεσμη ικανοποίηση των πελατών. Το τρίτο μοντέλο 

προσπαθεί να βρει τους παράγοντες που επηρεάζουν και τη σχέση που 

υπάρχει με τον προσανατολισμό προς τον πελάτη. Οι  Brady και Cronin 

(2001) ανέλυσαν τις επιδράσεις της επικέντρωσης στον πελάτη στις 

συμπεριφορές των πελατών και τις αντιλήψεις για την ποιότητα. Οι 

απαντήσεις έδειξαν πως υπάρχει άμεση σχετική σχέση ανάμεσα στον 

προσανατολισμό στον πελάτη και τις αντιλήψεις για την απόδοση των 

υπαλλήλων και την ποιότητα. Έμμεση σχέση βρέθηκε να υπάρχει με την 

οργανωσιακή ποιότητα, την ικανοποίηση των πελατών και τις 

συμπεριφορές τους.  
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1.3 Relationship Marketing 

Η προσέγγιση του Relationship Marketing βασίζεται στην ιδέα ότι 

εκτός από την αξία του προϊόντος και/ή της υπηρεσίας που 

προσφέρεται, η ύπαρξη σχέσης μεταξύ των συναλλασσόμενων μερών 

δημιουργεί επιπρόσθετη αξία τόσο για τον καταναλωτή όσο και για τον 

προμηθευτή (Grönroos, 2000b και Ravald και Grönroos, 1996). Για 

παράδειγμα, μια διαρκής σχέση πελάτη – προμηθευτή μπορεί να 

δημιουργήσει στον πρώτο το αίσθημα της ασφάλειας, του ελέγχου (πάνω 

στο προϊόν που αγοράζει), της εμπιστοσύνης, του ελάχιστου ρίσκου της 

αγοράς και τελικά, μειωμένο κόστος γι’ αυτόν σαν πελάτη (Grönroos, 

2004). 

Ο όρος Relationship Marketing εισήχθη από τον Berry (1983) σε ένα 

συνέδριο σχετικά με το marketing υπηρεσιών. Μερικά χρόνια αργότερα 

ο Jackson (1985) τον χρησιμοποίησε και στο βιομηχανικό marketing. 

Παρόλα αυτά, η δημιουργία σχέσεων με τους πελάτες στην προσπάθεια 

ικανοποίησης των αναγκών τους, είναι παλιά όσο και το ίδιο το εμπόριο. 

Μετά όμως από την βιομηχανική επανάσταση, η εισαγωγή του μεσάζοντα 

στην διανομή των προϊόντων μείωσε το ενδιαφέρον των προμηθευτών για 

ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων με τους πελάτες τους (Sheth και 

Parvatiyar, 1995a). Πριν ακόμα από τη δεκαετία του 1980, ο Arndt 

(1979) είχε παρατηρήσει την τάση οι συναλλαγές να παίρνουν τη μορφή 

μακροχρόνιων σχέσεων. Συμπέρανε λοιπόν ότι και οι βιομηχανικές 

αγορές αλλά και οι εμπορικές έχουν σημαντικά οφέλη αν δώσουν 

προσοχή στις συνθήκες οι οποίες δημιουργούν σχέσεις με τους 

καταναλωτές και εξασφαλίζουν έτσι αξιόπιστες και επαναλαμβανόμενες 

αγορές (Αrndt 1979, σελ 72). Μερικά χρόνια αργότερα, ο Levitt (1983, 

σελ. 111) παρομοίασε το Relationship Marketing με το γάμο, λέγοντας 

ότι «η πώληση απλώς ολοκληρώνει το κόρτε… το πόσο καλός είναι ο γάμος 

εξαρτάται από το πώς διαχειρίζεται ο πωλητής την σχέση.» 

Παρόλο που το Relationship Marketing αρχικά αφορούσε κατά κύριο 

λόγο τον τομέα της βιομηχανίας, ο τομέας των υπηρεσιών ολοένα και 
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περισσότερο επικεντρώνεται στην διατήρηση και ανάπτυξη των σχέσεων 

με τους πελάτες (Russell Abratt, Joy Russell, 1999). Το Relationship 

Marketing στον τομέα των υπηρεσιών εισήχθη από τον Berry (1983) για 

να περιγράψει μια μακροχρόνια προσέγγιση στο marketing. Αυτό 

σημαίνει πως το μάρκετινγκ σχέσεων αφορά όλες τις επιχειρήσεις, 

ανεξαρτήτου κλάδου και πεδίου δραστηριότητας.  

Υπάρχουν τέσσερις κύριες σχολές που διερευνούν το θέμα του 

Relationship Marketing  

2 Η Σκανδιναβική Σχολή, η οποία επικεντρώνεται στο marketing και 

την ποιότητα υπηρεσιών. 

3 Η Σχολή Cranfield, η οποία εμπεριέχει την «Άγγλο-Αυστραλιανή» 

Σχολή του Relationship Marketing. 

4 Το Industrial Marketing and Purchasing Group (IMP), το οποίο έχει 

μεγάλη επιρροή στη μελέτη των βιομηχανικών αγορών. 

5 Η Σχολή των ερευνητών της Βόρειας Αμερικής, που ασχολούνται και 

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

1995). 

Οι διάφοροι ορισμοί του Relationship Marketing δίνουν έμφαση στη 

μακροπρόθεσμη προοπτική της διατήρησης των πελατών και όχι απλώς 

της εύρεσής τους. Σύμφωνα με τους Clark και Payne (1995, σελ.53), 

Relationship Marketing είναι η δημιουργία και ανάπτυξη μακροχρόνιων 

σχέσεων με τους πελάτες. Σύμφωνα με τον Grönroos (1990, σελ.53), 

Relationship Marketing είναι η δημιουργία, διατήρηση και ανάπτυξη 

των σχέσεων με τους πελάτες και άλλους εταίρους, έτσι ώστε να 

ικανοποιούνται οι στόχοι όλων των εμπλεκομένων. Αυτό επιτυγχάνεται με 

την αμοιβαία ανταλλαγή και εκπλήρωση υποσχέσεων. 

Η ανάγκη δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στο σύγχρονο 

επιχειρηματικό περιβάλλον, έχει δημιουργήσει την κινητήριο δύναμη 

που έχει μετατρέψει το Relationship Marketing σε σημαντικό ζήτημα για 

τους διάφορους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων όλων των κλάδων 
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δραστηριοποίησης. Οι δυνάμεις του μακροοικονομικού περιβάλλοντος 

που έστρεψαν το ενδιαφέρον στο Relationship Marketing αναφέρονται 

από τον Berry (1995). Σε αυτές περιλαμβάνεται η ωρίμανση του 

marketing, η εξέλιξη της τεχνολογίας καθώς και η συνειδητοποίηση των 

ωφελειών που μπορεί να επιφέρει το Relationship Marketing τόσο στην 

επιχείρηση όσο και στον πελάτη. 

Επτά σημαντικά σημεία που αφορούν το Relationship Marketing 

προκύπτουν από την βιβλιογραφία: 

1. Δίνεται μεγαλύτερη σημασία στη σχέση της εταιρίας με τον 

πελάτη και όχι στην καθεαυτό συναλλαγή (Clark et al., 1995). 

Η μετακίνηση από το marketing των συναλλαγών στο 

marketing των σχέσεων σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει 

να ξέρουν ποιος είναι ο πελάτης  τους, τι θέλει και πώς θα του 

το προσφέρουν αποτελεσματικά. 

2. Δίνεται έμφαση στη μεγιστοποίηση της αξίας των καλών 

πελατών (Berry, 1995). Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να γνωρίζουν 

καλά τους πολύτιμους πελάτες τους, έτσι ώστε να προσπαθούν 

να διατηρήσουν αυτούς και όχι να προσελκύουν διαρκώς 

νέους. Οι παλιοί πελάτες είναι λιγότερο ελαστικοί ως προς την 

τιμή και πιθανόν να συστήσουν τον οργανισμό και στο 

κοινωνικό τους περιβάλλον. Όπως αναφέρθηκε και στην 

εισαγωγή της παρούσας διπλωματικής εργασίας, δεν είναι όλοι 

οι πελάτες πολύτιμοι για μία επιχείρηση, γεγονός που κρίνεται 

από την συνολική αξία που προσφέρουν σε αυτή, λαμβάνοντας 

υπόψη πάντα και το χρονικό εύρος. Άρα το στοιχείο αυτό 

αποτελεί ένα νέο κριτήριο τμηματοποίησης των πελατών.  

3. Αναγνωρίζεται ότι η ποιότητα, η εξυπηρέτηση πελατών και το 

marketing πρέπει να οργανωθούν ολοκληρωμένα και με 

άρρηκτη σχέση μεταξύ τους. Είναι πολύ σημαντική η 

εμπιστοσύνη και οι καλές προθέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων 

και η επικοινωνία πρέπει να είναι ανοιχτή, ειλικρινής και 
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συχνή (Bitner, 1995). Μεγιστοποίηση της ποιότητας της σχέσης 

μπορεί να συμβάλλει στην διατήρηση των πελατών. 

4. Το παραδοσιακό μοντέλο των 4 P δεν μπορεί να συλλάβει με 

ακρίβεια όλα τα σημαντικά σημεία που θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη για τη δημιουργία και διατήρηση μακροχρόνιων 

σχέσεων με τους πελάτες (Clark and Payne, 1995). Η 

δημιουργία καλών σχέσεων εξαρτάται από τη ύπαρξη των 

κατάλληλων συνθηκών, για παράδειγμα, σημαντική είναι η 

εμπιστοσύνη που αποπνέουν οι υπόλοιποι υπάλληλοι. Ακόμα, 

οι διαδικασίες που ακολουθεί μια επιχείρηση είναι ικανές να 

αποτελέσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Σε αυτό το σημείο 

καίρια είναι η συμβολή της διοίκησης των πελατειακών 

σχέσεων και του σχετικού συστήματος που διαθέτει η κάθε 

εταιρεία.  

5. Tο marketing πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια λειτουργία που 

διαπερνά και αφορά πολλές δραστηριότητες της επιχείρησης 

(Clark και Payne, 1995). Η συνολικά αντιλαμβανόμενη 

ποιότητα των πελατών μπορεί να δώσει τη βάση για δημιουργία 

πίστης (loyalty) από πλευράς πελατών, διατήρηση των πελατών 

στην επιχείρηση και γενικά βελτιωμένη αποδοτικότητα (Beatty 

et al., 1996). 

6. Σημαντικό σημείο για το Relationship Marketing είναι και το 

λεγόμενο “internal marketing”, δηλαδή η ανάπτυξη ενός 

πλαισίου που καθορίζει τις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ των 

υπαλλήλων, τις εξωτερικές σχέσεις με τους πελάτες, τους 

προμηθευτές, τις ομάδες επιρροής και την αγορά εργασίας 

(Berry, 1995; Clark et al., 1995; Clark και Payne, 1995). 

Έτσι, η εφαρμογή θεμάτων όπως η οργανωσιακή δομή και η 

εκπαίδευση του προσωπικού, μπορεί να είναι ζωτικής 

σημασίας για την επιτυχία των οργανισμών.  

7. Τέλος, οι αρχές του Relationship Marketing μπορούν να 

εφαρμοστούν σε όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους, 
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ανεξάρτητα από το αν είναι υπηρεσίες ή προϊόντα, 

βιομηχανικές ή καταναλωτικές αγορές (Berry, 1995). 

Έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες για την ανάπτυξη μοντέλων για το 

Relationship Marketing. Οι Dwyer et al. (1994) δημιούργησαν ένα 

μοντέλο που αποτελούνταν από πέντε στάδια μέσα από τα οποία 

δημιουργείται η σχέση με τον πελάτη. Η ανάπτυξη και ενδυνάμωση των 

σχέσεων έχει γίνει αντικείμενο μελέτης και από τους Beatty et al. (1996), 

των οποίων το μοντέλο περιγράφει τα σημαντικότερα στοιχεία της 

διαδικασίας που δημιουργεί καλές σχέσεις με τον πελάτη. Οι Ravald και 

Grönroos (1996) ανέπτυξαν ένα μοντέλο που ασχολείται με το 

Relationship Marketing και την δημιουργία αξίας (value). Η έννοια της 

αξίας στο Relationship Marketing έχει προσλάβει σημαντική σημασία 

και με αυτό ασχολήθηκαν και οι Juttner και Wehrli, (1994); Ravald και 

Grönroos, (1996). Οι Clark et al. (1995) δημιούργησαν ένα μοντέλο που 

παρουσιάζει την αλυσίδα των σχέσεων (relationship chain). Ξεκινά με 

τη βασική πρόταση ότι ο σκοπός κάθε επιχείρησης είναι να αναπτύξει 

και να διατηρήσει σχέσεις αμοιβαίας ωφέλειας σε ολόκληρη την 

οργάνωσή της και έτσι να ενισχύσει την αξία που λαμβάνει ο πελάτης. 

1.3.1 Οι κύριες διαδικασίες του Relationship Marketing 

Η επικοινωνία, που συμπεριλαμβάνει και τις πωλήσεις, είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό στοιχείο στο marketing, Το marketing communication είναι 

κατά κύριο λόγο mass marketing, απευθύνεται δηλαδή ταυτόχρονα σε 

πολύ κόσμο, σταδιακά όμως προσλαμβάνει και στοιχεία direct 

marketing, δηλαδή αποκτά πιο στοχευμένο χαρακτήρα. Οι πωλήσεις 

είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας της επικοινωνίας και 

δίνει σε αυτή τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ πωλητή και 

αγοραστή. Στο marketing έχει εμφανιστεί μια νέα τάση προς την 

ολοκληρωμένη επικοινωνία, η οποία περιλαμβάνει στοιχεία όπως τη 

διαφήμιση, το direct marketing, την προώθηση πωλήσεων και τις 

δημόσιες σχέσεις. Έτσι δημιουργείται μια αμφίδρομη επικοινωνία την 
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οποία πρωτοανέλυσαν οι ερευνητές της Σχολής της Βόρειας Αμερικής 

κατά τη δεκαετία του 90 (Schultz, 1996; Stewart, 1996). 

Η ολοκληρωμένη επικοινωνία στο marketing έχει σαφώς επηρεαστεί από 

την προσέγγιση του Relationship Marketing. «Εφόσον δεσμευόμαστε για 

μια αμφίδρομη επικοινωνία, σκοπεύουμε να έχουμε κάποια αντίδραση από 

αυτούς στους οποίους απευθύνεται η ολοκληρωμένη επικοινωνία μας. … 

Προσαρμοζόμαστε λοιπόν στις ανάγκες και επιθυμίες των πελατών μας και 

ο κύκλος επαναλαμβάνεται. Αυτό ακριβώς είναι το ιδανικό relationship 

marketing» (Schultz et al., 1992, σελ. 59). 

Κάποιες φορές, οι επικοινωνιολόγοι χρησιμοποιούν την ολοκληρωμένη 

επικοινωνία marketing σχεδόν σαν συνώνυμη του Relationship 

Marketing. Όμως, στο συναλλακτικό marketing, αποτελεσματική 

επικοινωνία ενός κακού ή ακατάλληλου προϊόντος δεν θα οδηγήσει σε 

καλά αποτελέσματα. Κατά τον ίδιο τρόπο, αν στον πελάτη, κατά την 

επαφή του με το προϊόν ή την υπηρεσία, δημιουργείται κακή εντύπωση 

και αρνητική διάθεση, τότε η αποτελεσματική επικοινωνία marketing δεν 

μπορεί να δημιουργήσει μακροχρόνια σχέση. Επομένως, η 

ολοκληρωμένη επικοινωνία marketing δεν είναι ίδια με το Relationship 

Marketing, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής που 

θα ακολουθηθεί για τη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων (Duncan και 

Moriarty, 1999). Για να είναι αποτελεσματικό το Relationship Marketing 

θα πρέπει να συνδέονται αποτελεσματικά όλα τα στοιχεία της 

ολοκληρωμένης επικοινωνίας, έτσι ώστε να υποστηρίξουν τη δημιουργία, 

διατήρηση και ενίσχυση των σχέσεων με τους πελάτες (και με άλλους 

ενδιαφερόμενους). Επομένως χρειάζεται ολοκληρωμένη διαχείριση των 

δραστηριοτήτων της επικοινωνίας, ανεξαρτήτως της πηγής τους, για να 

υπάρχει αποτελεσματικό Relationship Marketing.  

Σε μια συναλλακτική προσέγγιση του marketing, το προϊόν βρίσκεται 

στον πυρήνα του μείγματος marketing. Πρέπει να υπάρχει ένα προϊόν 

έτσι ώστε να λαμβάνονται αποφάσεις για το πώς αυτό το προϊόν θα 

διανεμηθεί, θα προωθηθεί και θα τιμολογηθεί. Έτσι όμως, το προϊόν 
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υπάρχει σε μια δεδομένη στιγμή και δεν εξελίσσεται μέσα σε μια διαρκή 

σχέση. Πρέπει επομένως να τοποθετηθεί κάτι άλλο στη βάση του 

marketing, το οποίο θα ταιριάζει με τη φύση του Relationship 

Marketing. Η προσέγγιση του Relationship Marketing λοιπόν, τοποθετεί 

τις διαδικασίες που έχουν να κάνουν με τον πελάτη και όχι καθεαυτό το 

προϊόν, στο επίκεντρο των προσπαθειών του marketing. Για να είναι 

πετυχημένος αυτός που προσφέρει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, θα 

πρέπει να συντονίσει όλους τους συντελεστές της παραγωγής του, όλες τις 

ικανότητες και όλες τις διαδικασίες, έτσι ώστε να συμφωνούν με τις 

επιθυμίες του καταναλωτή (και επομένως να φέρνουν περισσότερη αξία 

για τον παροχέα). Επομένως, η αλληλεπίδραση εξελίσσεται ως μια έννοια 

που αντικαθιστά την προϊοντική προσέγγιση.  

Έτσι, όπως το προϊόν βρίσκεται στον πυρήνα του συναλλακτικού 

marketing, η διαχείριση της αλληλεπίδρασης είναι στον πυρήνα του 

Relationship Marketing. Κατά τη διαδικασία αυτή, ο προμηθευτής του 

προϊόντος ή της υπηρεσίας, ο οποίος εκπροσωπείται στους πελάτες του 

από το ανθρώπινο δυναμικό του, την τεχνολογία, τα συστήματα και το 

know-how, δημιουργεί με αυτούς μια εμπορική σχέση. Τέλος. πολλές 

φορές, στην αλληλεπίδραση μπορεί να συμμετέχουν περισσότερα μέρη 

(Gummesson, 1996). 

Η αλληλεπίδραση μπορεί να προκύψει από οργανωμένες και 

προγραμματισμένες προσπάθειες επικοινωνίας. Για να δημιουργηθεί 

όμως σταθερή εμπορική σχέση, θα πρέπει να ακολουθήσουν 

πετυχημένες κινήσεις αλληλεπίδρασης. Τέτοιου είδους κινήσεις που 

ενισχύουν την αξία του προσφερόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας, μπορούν 

να προκύψουν με τον διάλογο μεταξύ του προμηθευτή και του πελάτη. 

Αν γίνουν μόνο οι προγραμματισμένες προσπάθειες επικοινωνίας, τότε 

μπορεί εύκολα ο διάλογος να μετατραπεί σε δυο ξεχωριστούς 

μονολόγους, όπου προμηθευτής και πελάτης δεν βρίσκουν ποτέ τα κοινά 

σημεία μεταξύ τους και τελικά δεν επικοινωνούν αποτελεσματικά. 

Χρειάζεται ο διάλογος για να υπάρξει ανταλλαγή και ακόμα και 

δημιουργία γνώσης μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών. 
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Τέλος, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια τάση στο marketing που 

σχετίζεται με την αντιληπτή αξία ενός προϊόντος ή υπηρεσίας μέσα σε 

μια μακροχρόνια σχέση (Ravald και Grönroos, 1996). Η σημασία της 

ενσωμάτωσης των σχέσεων πελάτη και προμηθευτή στη μελέτη της αξίας 

για τον καταναλωτή, έχει εντοπιστεί από πολλούς ερευνητές όπως τους 

Lapierre (1997), Payne και Holt (1999), Tzokas και Saren (1999), 

Collins (1999) και Wilson and Jantrania (1994). Κατά τη διαδικασία της 

αλληλεπίδρασης, η βάση της αξίας μεταφέρεται, και κατά ένα μέρος 

δημιουργείται μαζί με τον πελάτη. Σε τελική ανάλυση λοιπόν, η 

αντιληπτή αξία γι’ αυτόν προκύπτει κατά τις διάφορες διαδικασίες που 

τον αφορούν. Επομένως, αν ο προμηθευτής  καταφέρει να συντονίσει 

κατάλληλα όλους τους πόρους και τις ικανότητές του σύμφωνα με τις 

εσωτερικές διεργασίες του πελάτη, τότε μπορεί να τους μετατρέψει σε 

αντιληπτή αξία για τον καταναλωτή. Αυτή η δημιουργία αξίας θα πρέπει 

να υποστηρίζεται από την επικοινωνία του marketing και πριν αλλά και 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αλληλεπίδρασης. Άρα, η διαδικασία 

ενίσχυσης της αξίας είναι απαραίτητη για να αποδείξει πώς 

αντιλαμβάνεται στην πραγματικότητα ο πελάτης της αξία της υπηρεσίας 

διαχρονικά. 

Η διαδικασία ενίσχυσης της αξίας έχει και μια άλλη οπτική γωνία. Πριν 

από την ανάπτυξη των στοιχείων της αλληλεπίδρασης και του διαλόγου, 

ο marketer πρέπει να αναπτύξει καλή αντίληψη των εσωτερικών 

διεργασιών του πελάτη κατά την αγοραστική του απόφαση, έτσι ώστε να 

προτείνει την κατάλληλη προσέγγιση. Ο πελάτης έχει κάποιες ανάγκες, 

καθώς και μια διαδικασία με την οποία ικανοποιεί τις ανάγκες αυτές. 

Επομένως, δεν αρκεί να καταλαβαίνει ο marketer μόνο τις ανάγκες του. 

Πρέπει ακόμα να προσπαθεί να βρει τον κατάλληλο τρόπο να τις 

ικανοποιήσει. Αυτό μπορεί να ονομαστεί «διαδικασία που δημιουργεί 

αξία για τον καταναλωτή» (Grönroos, 2000a; Storbacka and 

Lehtinen, 2000). Επιπλέον, πρέπει κανείς να γνωρίζει το σύστημα αξιών 

του καταναλωτή που τον οδηγεί σε αυτή τη διαδικασία. Παραδείγματα 

τέτοιων αξιών είναι το ενδιαφέρον για τη διατήρηση των τροπικών δασών, 
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για την ανακύκλωση των απορριμμάτων, για την ελαχιστοποίηση των 

στοκ, για την δημιουργία παραγωγικής διαδικασίας με τις ελάχιστες 

δυνατές βλαβερές επιδράσεις για το περιβάλλον κτλ. Αν η επιχείρηση δεν 

αντιληφθεί αυτή την πλευρά των αξιών του πελάτη της, δεν μπορεί να 

προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες με ικανοποιητικό τρόπο και έτσι δεν 

δημιουργείται η επιθυμητή αξία για τον καταναλωτή. 

1.4 Customer Relationship Management 

Ο όρος Customer Relationship Management (διαχείριση πελατειακών 

σχέσεων) εμφανίζεται ιδιαίτερα συχνά στο σύγχρονο επιχειρηματικό 

περιβάλλον. Λόγω του ότι οι σημερινιοί πελάτες είναι πραγματικά 

πληροφορημένοι και έχουν πολυάριθμες επιλογές, το μάρκετινγκ κάθε 

επιχείρησης προσπαθεί να δημιουργήσει σταθερές σχέσεις με τους 

πελάτες ώστε να επιβιώσει και φυσικά να μπορέσει να αναπτυχθεί ο 

οργανισμός.  

Το CRM είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για μεθοδολογίες, 

λογισμικό και ικανότητες του διαδικτύου που βοηθούν μία επιχείρηση 

να διοικήσει τις σχέσεις με τους πελάτες της με ένα οργανωμένο τρόπο. 

Μια εταιρεία μπορεί να δημιουργήσει μία βάση δεδομένων σχετικά με 

τους πελάτες της με λεπτομερή στοιχεία που αφορούν τη σχέση τους, 

έτσι ώστε η διοίκηση, οι πωλητές, τα άτομα που παρέχουν υπηρεσίες και 

όλοι μέσα στην επιχείρηση να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις 

πληροφορίες, να ταιριάζουν τις ανάγκες των πελατών με προσφερόμενα 

προϊόντα και υπηρεσίες και να υπενθυμίζουν στους πελάτες τις 

προσφορές τους. Ακόμα, η κάθε επιχείρηση  μπορεί να γνωρίζει τις 

συνολικές αγορές των πελατών, τις προτιμήσεις και ειδικές ανάγκες του 

και ανάλογα να διαμορφώνει το προσφερόμενο προϊόν ή υπηρεσία (Xu et 

al., 2002). 

Αυτό όμως που πρέπει να αναφέρουμε είναι πως το CRM δεν είναι απλά 

ένα λογισμικό ή ένα πρόγραμμα που στοχεύει στη βελτίωση των 

πελήσεων. Η διοίκηση των πελατειακών σχέσεων προϋποθέτει την 
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αλλαγή της κουλτούρας κάθε επιχείρησης και τον προσανατολισμό της 

στον πελάτη. Εάν η επιχείρηση στοχεύει σε υψηλή κερδοφορία, τότε θα 

πρέπει να αποκοπεί από τον προσανατολισμό στην παραγωγή ή στις 

πωλήσεις. Τα προϊόντα είναι εύκολο να αντιγραφούν από τους 

πολυάριθμούς ανταγωνιστές. Σε αυτό το πλαίσιο η ανάπτυξη και 

διοίκηση αποτελεσματικών σχέσεων με τους πελάτες αποτελεί μία από 

τις βασικότερες πηγές ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.  

Το CRM ορίζεται επίσης ως μία συνολική προσέγγιση, που ενοποιεί τις 

πωλήσεις, την εξυπηρέτηση των πελατών, το μάρκετινγκ και όλες τις 

άλλες λειτουργίες που σχετίζονται με τους πελάτες. Η χρήση της 

προσέγγισης αυτής με τη σύζευξη όλων των πόρων όπως είναι οι 

άνθρωποι, οι διαδικασίες και η τεχνολογία, οι σχέσεις με τους πελάτες 

μεγιστοποιούνται. Ουσιαστικά το CRM συμβάλει στημαντικά στην 

διατήρηση των πιο επικερδών πελατών μίας εταιρείας και στη μείωση του 

κόστους. Ακόμα, αυξάνεται η αξία της συναλλαγής με αποτέλεσμα να 

μεγιστοποιούνται τα κέρδη (Xu et al., 2002). 

Ο στόχος του CRM, όπως γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω, είναι ο 

ίδιος με τον στόχο του μάρκετινγκ και φυσικά του συνόλου της 

επιχείρησης. Ο Gordon (1998) αναφέρει έξι διαστάσεις που περιγράφουν 

με ακρίβεια τις διαδικασίες του CRM καθώς επίσης και τη συμβολή του  

μέσα σε μία επιχείρηση. Η πρώτη διάσταση είναι η δημιουργία νέας 

αξίας για τους πελάτες, αξία που επιφέρει σημαντικά θετικά 

αποτελέσματα και για την ίδια την επιχείρηση. Ακόμα, το CRM συμβάλει 

σημαντικά στον εντοπισμό των πραγματικά σημαντικών πελατών για την 

επιχείρηση, πελάτες που συνεισφέρουν στην εταιρεία αλλά ταυτόχρονα 

και που η εταιρεία μπορεί να τους προσφέρει την μεγαλύτερη δυνατή 

αξία. Σε αυτό το σημείο η διοίκηση των σχέσεων είναι πολύ σημαντική, 

καθώς η αξία δεν δημιουργείται για τους πελάτες, αλλά μαζί με αυτούς.  

Το CRM προϋποθέτει επίσης ότι η επιχείρηση είναι προσανατολισμένη 

προς τον πελάτη. Όπως είδαμε και στην ανάλυση της σχετικής 

ενότητας, προσανατολισμός προς τον πελάτη σημαίνει σχεδιασμό όλων 
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των πόρων και διαδικασιών με επίκεντρο την ικανοποίηση των αναγκών 

του. Η συνεχής συνεργατική προσπάθεια μεταξύ αγοραστή και πωλήτη 

είναι μία ακόμα διάσταση του CRM, τονίζοντας με αυτό τον τρόπο τη 

σημασία της μακροχρόνιας σχέσης. Αξίζει να αναφέρουμε πως το CRM 

αναγνωρίζει ότι η μακροχρόνια δημιουργία αξίας στους πελάες είναι 

σημαντικότερη από τις απλές συναλλαγές, γεγονός που τονίζει τον 

προσανατολισμό προς την μακροχρόνια κερδοφορία και όχι τα 

βραχυπρόθεσμα κέρδη. Η τελευταία διάσταση σύμφωνα με τον Gordon 

(1998) είναι η αναζήτηση για δημιουργία μίας αλυσίδας σχέσεων τόσο 

μεταξύ της επιχείρησης και των πελατών αλλά και μεταξύ της 

επιχείρησης και των κύριων συνεργατών της. 
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Διάγραμμα 2: Οι 6 διαστάσεις του CRM (Gordon, 1998) 

Ο ορισμός που δίνει ο Gordon (1998) για το CRM είναι ο εξής: το CRM 

είναι μία συνεχής διαδικασία δημιουργίας αξίας σε συγκεκριμένους 

πελάτες και ακολούθως την απόκτηση πλεονεκτημάτων από αυτή τη 

συνεχή και μακροχρόνια σχέση μεταξύ πελάτη και επιχείρησης. 

Απαραίτητη είναι η εμπλοκή της κατανόησης, εστίασης και διαχείρισης 

μία συνεχούς συνεργασίας μεταξύ προμηθευτών και πελατών για την 

αμοιβαία δημιουργία αξία και τον επιμερισμό μέσω της αλληλεξάρτησης 

και της ευθυγράμμισης προσαρμογής της επιχείρησης. Ο Dyche (2002) 

ορίζει το CRM ως την υποδομή που δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση 

να σκιαγραφεί τον πελάτη, να αυξάνει την αξία σε αυτόν και να δίνει τα 

κίνητρα σε σημαντικούς πελάτες να παραμένουν πιστοί.   

Ο ορισμός που υιοθετείται στην παρούσα εργασία εντοπίζεται στο 

ερευνητικό έργο των Plakoyiannaki and Tzokas (2002) όπου αναφέρουν 

πως το CRM αποτελεί ένα IT σύστημα-διαδικασία που προσθέτει αξία, 

προσδιορίζει, αναπτύσσει, ολοκληρώνει και εστιάζει τις ικανότητες της 

επιχείρησης στη «φωνή» του πελάτη ώστε να επιτύχει μακροπρόθεσμα 

υψηλή αξία στον πελάτη με κέρδος τον πολύ καλό προσδιορισμό των 

υπαρχόντων και των εν δυνάμει πελατεικών τμημάτων.  

1.5 Τα βασικά συστατικά του CRM 

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) θεωρούμε πως το CRM είναι μία 

πολυδιάστατη μεταβλητή που αποτελείται από τέσσερα βασικά στοιχεία: 

τον προσανατολισμό στον πελάτη, την οργάνωση του CRM, τη 

διοίκηση της γνώσης και την τεχνολογία. Όπως αναφέρουν και οι 

Fox and Stead (2001) 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 
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ανώτερη προσφερόμενη αξία στους πελάτες. Τα στοιχεία αυτά αναλύονται 

παρακάτω. 

Επικέντρωση στους πελάτες. Ο προσανατολισμός στους πελάτες 

περιμβάνει την τοποθέτηση των πελατών στο επίκεντρο των αποφάσεων 

(Sheth et al., 2000; Vandermerwe, 2004), και τη διαρκή παράδοση 

ανώτερης και προστιθέμενης αξία σε επιλεγμένους σημαντικούς πελάτες 

μέσα από προσωποποιημένη προσφορά. Τα στοιχεία που πρέπει να 

ληφθούν υπόψη είναι το μάρκετινγκ με κύριο στόχο των πελάτη, η 

διάκριση της αξίας που προσφέρουν οι πελάτες, η δυνατότητα 

προσωποποιημένης προσοχής και η συνεχή επικοινωνία με τους 

πελάτες. Το μάρκετινγκ επικεντρωμένο στους πελάτες είναι το βασικό 

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

πόροι επιλεγμένων καταναλωτών (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 (Ryals and 

Knox, 2001) και κερδοφορία (Thomas et al., 2004). Έχοντας συλλέξει 

τους βασικούς πελάτες, μία επιχείρηση που έχει υιοθετήσει CRM θα 

πρέπει να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να κατανοήσει τις ανάγκες 

και θέλων τους, το οποίο είναι το πιο κρίσιμο στοιχείο για την ανάπτυξη 

δυνατών σχέσεων με αυτούς. Οι Jain and Singh (2002) ορίζουν την 

διαχρονική αξία των πελατών 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 των πελατών και 

παίρνουν αποφάσεις σχετικά με τη σύναψη σταθερών 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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Η εξατομίκευση αναφέρεται ως η πρακτική του εξατομικευμένου 

μάρκετινγκ μέσα από την μαζική διαμόρφωση (Dyché, 2002; Hart, 

1995), επιτρέπoντας στους πελάτες να αναζητήσουν μοναδικές λύσεις για 

τις ειδικές ανάγκες τους. Όσο μεγαλύτερη είναι η διάσταση στις ανάγκες, 

τα θέλω και τους πόρους των πελατών τόσο λιγότερο δυνατό γίνεται να 

προβλεφθεί η συμπεριφορά των πελατών. Σε αυτό το περιβάλλον το 

μαζικό μάρκετινγκ δεν είναι δυνατό. Οι επιτυχημένες επιχειρήσεις 

προσαρμόζουν γρήγορα την προσφορά τους στις ανάγκες των πελατών, οι 

οποίες γίνονται γνωστές μέσα από τις μακροχρόνιες σχέσεις.   

Τέλος η συνεχή επικοινωνία μεταξύ των πελατών και της επιχείρησης 

τόσο σε θέματα σχεδιασμού των προϊόντων όσο και στην παραγωγή 

θεωρείται κρίσιμο στοιχείο επιτυχίας για τη δημιουργία και διατήρηση 

σταθερών σχέσεων (Berry, 1995; Day and Montgomery, 1999; Fox and 

Stead, 2001; Morgan and Hunt, 1994; Narayandas and Rangan, 

2004). Το βασικό στοιχείο για το συνεργατικό ουσιαστικά μάρκετινγκ 

είναι η συνεργασία και η επικοινωνία. Μέσα από αυτά, οι επιχειρήσεις 

μπορούν να δουλέψουν με κάθε ένα πελάτη ξεχωριστά, δημιουργώντας 

ανώτερη ποιότητα σχέσεων, βελτιώνοντας τον βαθμό αφοσίωσης και 

μειώνοντας το κόστος για την πώληση των προϊόντων.  

Η οργάνωση του CRM. Το CRM ουσιαστικά σημαίνει βαθιές αλλαγές 

στον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι επιχειρήσεις (Ryals and Knox, 

2001) και πραγματοποιούνται οι διαδικασίες (Hoffman and Kashmeri, 

2000). Οι εταιρείες πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές στις οργανωσιακές 

προκλήσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση ενός συστήματος CRM 

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

οργάνωση της επιχείρησης γύρω από το νέο σύστημα είναι η 

οργανωσιακή δομή, η αφοσίωση στους πόρους και η διοίκηση των 

ανθρώπινων πόρων.  

Αναφορικά με την οργανωσιακή δομή, το CRM απαιτεί ολόκληρος ο 

οργανισμός να έχει ως κοινό στόχο τη δημιουργία πελατειακών σχέσεων. 

Αυτό συνεπάγεται τη δημιουργία ομάδας διαδικασιών, ομάδων 
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προσανατολισμένες προς τους πελάτες και διαλειτουργικές ομάδες (Ryals 

and Knox, 2001). Αυτά τα στοιχεία απαιτούν συντονισμό και συνένωση 

σε όλα τα τμήματα αλλά και διατηματικά (Sheth et al., 2000). Η 

αφοσίωση στους πόρους σημαίνει πως η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να 

διαθέτει τις πωλήσεις και τους πόρους του μάρκετινγκ, την γνώση στην 

τεχνολογία καθώς επίσης και τους πόρους για την προώθηση της 

ανώτερης εξυπηρέτησης για την απόκτηση, ανάπτυξη και διατήρηση των 

πελατών της (Nykamp, 2001). 

Τέλος, η στρατηγική, οι άνθρωποι, η τεχνολογία και όλες 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 Krauss (2002), το πιο δύσκολο θέμα στην 

υιοθέτηση του CRM δεν είναι η τεχνολογία αλλά οι ίδιοι οι άνθρωποι. Το 

εσωτερικό μάρκετινγκ, εκεί δηλαδή που ενώνονται το μάρκετινγκ και οι 

ανθρώπινοι πόροι, είναι το βασικότερο στοιχείο με το οποίο θα 

επιτευχθεί ο προσανατολισμός στους πελάτες. Οι τέσσερις βασικές 

λειτουργίες του εσωτερικού μάρκετινγκ είναι η εκπαίδευση και ανάπτυξη 

του προσωπικού, η εσωτερική επικοινωνία, τα συστήματα ανταμοιβής 

και η συμμετοχή των εργαζομένων.  

Η διαχείριση της γνώσης αποτελεί το τρίτο βασικότερο στοιχείο. Αυτό 

σημαίνει πως ο βασικός στόχος της επιχείρησης είναι η δημιουργία, 

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

είναι πολύ σημαντική και ουσιαστικά αναφέρεται σε γνώσεις που 

προέρχονται από παλαιότερη εμπειρία και σε πληροφορίες που 

συλλέγονται για τους πελάτες. Τα βασικά στοιχεία εδώ είναι η μάθηση 

και δημιουργία της γνώσης, η κοινοποίηση της γνώσης και η 

υπευθυνότητα της γνώσης.  
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Διάγραμμα 3: Βασικά στοιχεία CRM 
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Η δημιουργία της γνώσης αναφέρεται ουσιαστικά στην ικανότητα της 

εταιρείας να συλλέξει πληροφορίες για το εξωτερικό περιβάλλον. 

Μιλώντας για εξωτερικό περιβάλλον εννοούμε τόσο τους πελάτες όσο και 
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τους ανταγωνιστές. Η ισορροπία αποτελεί τον καλύτερο δυνατό 

συνδυασμό. Από εκεί και πέρα, η κάθε επιχείρηση ανάλογα με το 

περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί και τις ιδιαίτερες συνθήκες του, 

θα πρέπει να είναι σε θέση να κρίνει την σημαντικότητα των 

πληροφοριών που πηγάζουν από τους ανταγωνιστές και από τους 

πελάτες. Για παράδειγμα σε ένα δυναμικό κλάδο, όπου νέοι 

ανταγωνιστές εισέρχονται διαρκώς δεν είναι δυνατόν η επιχείρηση να μην 

προσπαθεί διαρκώς να συλλέγει πληροφορίες. Αντίθετα σε ένα πιο 

στατικό κλάδο, το επίκεντρο αναζήτησης πληροφοριών γίνεται ο ίδιος ο 

πελάτης, του οποίου οι ανάγκες και οι προτιμήσεις μπορούν να 

αλλάξουν.  

 

Οι δημοσκοπήσεις και οι έρευνες αγοράς αποτελούν ένα ευρέως 

διαδεδομένο εργαλείο συλλογής πληροφοριών για τους πελάτες. Ακόμα, 

πολλές εταιρείες λειτουργούν ολόκληρα τμήματα με κύριο στόχο την 

συλλογή στοιχείων για τους ανταγωνιστές τους. Ο προσανατολισμός στην 

αγορά συνεπάγεται την δημιουργία γνώσης για τις δύο αυτές κατηγορίες 

του εξωτερικού περιβάλλοντος.  

 

Από την στιγμή που η επιχείρηση είναι σε θέση να συλλέξει γνώση, θα 

πρέπει να γνωρίζει ότι οφείλει να την διανείμει σε όλη την εταιρεία. Δεν 

αρκεί η σχετική πληροφόρηση να πηγαίνει απλά και μόνο στο τμήμα 

μάρκετινγκ. Κάθε τμήμα της επιχείρησης έχει ανάγκη από τις 

πληροφορίες για τους πελάτες και τους ανταγωνιστές ώστε να είναι σε 

θέση να λάβει σχετικές αποφάσεις και να επιτύχει βελτιώσεις. Ακριβώς 

σε αυτό το σημείο έρχεται η υπευθυνότητα. Υπευθυνότητα σημαίνει 

δημιουργική αξιοποίηση των γνώσεων προς όφελος των πελατών. Ακόμα 

και αν οι πληροφορίες διανεμηθούν, δεν μπορούμε να μιλάμε για 

προσανατολισμό προς τους πελάτες αν δεν μετατραπούν σε σχέδια και 

προγράμματα βελτίωσης της ικανοποίησης των πελατών.  

Η τεχνολογία του CRM. Η ακριβής πληροφορία για τους πελάτες είναι 

το βασικό στοιχείο επιτυχία του CRM (Abbott et al., 2001) και για αυτό 
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το λόγο, η τεχνολογία παίζει ένα πολύ 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 κοινοποιούν τις πληροφορίες των 

πελατών με τέτοιο τρόπο ώστε να βελτιώνεται η δυνατότητα ανταπόκρισης 

στις ανάγκες των πελατών και έτσι να προσελκύονται και να διατηρούνται 

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

σχέσης με κάθε ένα πελάτη, η ανάλυση της αξία των πελατών και η 

μαζική εξατομίκευση έχουν γίνει σήμερα μία πραγματικότητα με τη 

χρήση της τεχνολογίας, μετατρέποντας την παραδοσιακή προσέγγιση του 

CRM σε ολοκληρωμένη, με στοιχεία όπως τα συστήματα πληροφρόησης 

των πελατών, τα τηλεφωνικά κέτνρα και την αυτοματοποίηση των 

διαδικασιών υποστήριξης των πελατών (Ghodeswar, 2001). Το CRM 

απαιτεί στρατηγικές εντάσεως τεχνολογίας, που χρησιμοποιούν τους 

υπολογιστές για να δημιουργήσουν σχέσεις και να επιτύχουν τους 

επιχειρηματικούς στόχους. 

1.6 Λόγοι επιλογής ενός συστήματος CRM 

Πολλές από τις επιχειρήσεις που επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν ένα 

σύστημα CRM στοχεύουν στη βελτίωση του επιπέδου ικανοποίησης των 

πελατών τους και στην βελτίωση της διαχρονικής τους αξίας. Η παροχή 

πληροφοριών στρατηγικής σημασίας είναι ένα ακόμα κίνητρο, το οποίο 

όμως δεν παρουσιάζεται εξίσου σημαντικό. Ακόμα, όπως αναφέρεται και 

από τους Luck and Lancaster, 2003 η σημασία απόκτησης νέων 

πελατών μέσω ενός συστήματος CRM δεν είναι τόσο μεγάλη όσο η 

σημασία της διατήρησής τους. Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφέρουμε 

πως οι Kandampully and Duddy (1999) θεωρούν ότι στοιχίζει πέντε 

φορές περισσότερο να προσελκύσει μία επιχείρηση νέους πελάτες από 

τον προσπαθήσει να διατηρήσει κάποιον που υπάρχει. Ο Zineldin (1999) 

ισχυρίζεται πως η απόκτηση νέων πελατών είναι σημαντική αλλά η 

διατήρηση και ικανοποίησή της είναι ακόμα μεγαλύτερης σημασίας. Η 

διατήρηση των πελατών είναι λιγότερο κοστοβόρα και άρα πιο επικερδής 

από την προσέλκυση. Η διατήρηση επίσης συμβάλει στη δημιουργία της 
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φήμης, η οποία με τη σειρά της μειώνει το κόστος απόκτησης των 

πελατών. Η χρήση του CRM για μείωση του κόστους είναι ένα ακόμα 

κίνητρο. 

1.7 Πιθανοί κίνδυνοι στη διαδικασία υλοποίησης ενός 

συστήματος CRM 

 Η θεωρητική αναφορά στους κινδύνους του CRM ξεκίνησε από τις 

υποθέσεις που έγιναν από τους Hewson και McAlpine (1999) ότι η 

εφαρμογή του CRM έχει οκτώ κινδύνους. Υποστηρικτές της ίδιας 

άποψης είναι οι Delong and Rockart (1992), Cannon (1994), Davenport 

(1994), Barrow (1990), και Cavaye (1995). 

Οι χρήστες του συστήματος. Τα βασικά προβλήματα που μπορεί να 

προκύψουν σε αυτό το πεδίο είναι η αντίσταση των χρηστών να 

υποστηρίξουν το σύστημα. Το πρόβλημα αυτό εμφανίζεται σε κάθε 

αλλαγή που μπορεί να αποφασίσει η διοίκηση, και απαιτείται για την 

επίλυσή του η κατάλληλη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων. Ακόμα, η 

επιχείρηση μπορεί να πρέπει να σχεδιάσει το πρόγραμμα με τέτοιο 

τρόπο ώστε να ταιριάζει με το στυλ εργασίας των χρηστών. Λόγω του ότι 

το CRM χρησιμοποιείται από πολλά άτομα μέσα σε μία επιχείρηση, είναι 

δυνατό να παρατηρηθεί εκτενής χρόνος υλοποίησης λόγω ανάμειξης 

πολυάριθμων χρηστών. Τέλος, η ποικιλία των χρηστών σε συνδυασμό με 

τη διαδικασία αλλαγής μπορεί να σημαίνει την ανυπαρξία ποικίλων 

πληροφοριών, γεγονός που καθυστερεί τα θετικά αποτελέσματα από το 

σύστημα. Σε περίπτωση που η καθυστέρηση είναι μεγάλη, τότε το νέο 

σύστημα τείνει να χαθεί.  

Ο δεύτερος κίνδυνος σχετίζεται με τις διαδικασίες που 

χρησιμοποιούνται. Ειδικότερα, η υπόθεση σχετίζεται στο ότι οι 

διαδικασίες που σχετίζονται με τις πωλήσεις, το μάρκετινγκ, την 

εξυπηρέτηση των πελατών και άλλα σχετικά τμήματα δεν είναι σαφώς 

καθορισμένες. Μία επιχείρηση που βρίσκεται στο στάδιο της υιοθέτησης 

του συστήματος, μπορεί να επικεντρωθεί περισσότερο σε στοιχεία 
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τεχνολογίας και όχι τόσο διαδικασιών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην 

καταχωρηθούν βασικές διαδικασίες, με αποτέλεσμα να χάνονται κάποιες 

δυνατότητες του συστήματος. Ακόμα, η επιχείρηση μπορεί να 

δημιουργήσει διαφορετικά μικρά υποσυστήματα αντί ενός ενιαίου, με 

αποτέλεσμα να βλάπτεται η αποτελεσματικότητα του CRM. Τέλος, 

πολλές επιχειρήσεις καταχωρούν διαδικασίες ή εμπλέκονται σε νέες οι 

οποίες όμως δεν είναι συμβατές με την κουλτούρα του οργανισμού και 

τους ανθρώπους, γεγονός που σημαίνει περιορισμένη 

αποτελεσματικότητα.  

Ο τρίτος κίνδυνος σχετίζεται με την ταχύτητα της αλλαγής. Οι Hewson 

and Hewson (1998) αναφέρουν πως η παγκοσμιοποίηση των αγορών, η 

εσωτερική πίεση για βελτίωση έναντι του ανταγωνισμού και οι γρήγορες 

αλλαγές στις αγορές δημιουργούν ακόμα πιο έντονες αλλαγές στους 

χρήστες των συστημάτων. Οι ειδικότεροι κίνδυνοι σε αυτό το πεδίο είναι 

η διαρκής αλλαγή του στόχου του προγράμματος, με αποτέλεσμα να 

εφαρμόζονται τα συστήματα ημιτελή. Ακόμα, σε επιχειρήσεις όπου το 

εξωτερικό περιβάλλον μεταβάλλεται γρήγορα, ο χρόνος εφαρμογής του 

συστήματος πρέπει να είναι σύντομος, σχεδόν έξι μήνες, καθώς σχετικές 

καθυστερήσεις βλάπτουν την αποτελεσματικότητα της επένδυσης.   

Ο επόμενος κίνδυνος σχετίζεται με την διοίκηση του οργανισμού. Αυτό 

σημαίνει πως η διοίκηση μπορεί να μην καταβάλει τα απαιτούμενα 

χρήματα ή να δημιουργεί προβλήματα στο στάδιο της υλοποίησης λόγω 

διαφορετικότητας απόψεων. Η ανάγκη της ευκολίας κίνησης είναι 

μεγάλη στα συστήματα CRM καθώς περιλαμβάνουν διάφορα κανάλια 

πώλησης όπως το διαδίκτυο, το τηλέφωνο και τις κινητές πωλήσεις. Το 

πρόβλημα εδώ είναι το σύστημα να μην μπορεί να υποστηρίξει τους 

πωλητές όταν αυτοί κινούνται ή να μην υπάρχει η δυνατότητα κινητής 

επικοινωνίας.  

Η χρήση λανθασμένης μεθοδολογίας είναι ένας ακόμα κίνδυνος. 

Λόγω του ότι τα συστήματα CRM είναι ακόμα καινούρια, σχετικά λάθη 

μπορεί να συμβούν. Ειδικότερα η ομάδα έργου και η διοίκηση μπορεί 
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να υποθέσουν πως το έργο μπορεί να πραγματοποιηθεί μηχανικά. 

Ακόμα η μεθοδολογία που ακολουθείται μπορεί να κρύβει προβλήματα 

και εμπόδια, τα οποία δημιουργούν απειλές για την αποτελεσματικότητα 

του έργου. Η ανάγκη για επανεργασία είναι ο έβδομος κίνδυνος. 

Ουσιαστικά αναφερόμαστε στην ανάγκη να ξαναεκτελεστούν κάποιες 

διαδικασίες λόγω του ότι δεν είχαν οριστεί σωστά. Αυτό σημαίνει 

επιπλέον χρόνο και χρήμα, στοιχεία που συντελούν στη μείωση της 

υποστήριξης του έργου. Ο τελευταίος κίνδυνος σχετίζεται με την 

ανυπαρξία αρκετών κεφαλαίων για την πραγματοποίηση της 

επένδυσης του CRM. Εδώ λάθη μπορεί να γίνουν στον προϋπολογισμό 

του έργου ή να εμφανιστούν έξοδα που δεν είχαν υπολογιστεί.  Η βασική 

συνέπεια είναι ο περιορισμός κάποιων εξόδων, τα οποία μπορεί να είναι 

όμως απαραίτητα για την ολοκληρωμένη λειτουργία του συστήματος ενώ 

μπορεί να σταματήσει και το όλο έργο.  

Γενικά οι εφαρμογές CRM αποκτούν κακή φήμη στην αγορά λόγω των 

πολυάριθμων αποτυχημένων ή δύσκολων εγκαταστάσεων τους. Εκτιμάται 

ότι το 20% των συστημάτων CRM που αγοράζονται δεν έχουν 

εγκατασταθεί ποτέ και το 30% χρησιμοποιείται ελάχιστα ή βρίσκεται 

ακόμη στο αρχικό στάδιο ανάπτυξης ακόμη και ένα χρόνο μετά την 

αγορά.  Είναι εύκολο να κατηγορηθεί η τεχνολογία όταν ένα πρόγραμμα 

λογισμικού δεν γίνεται αποδεκτό και δεν χρησιμοποιείται, αλλά στην 

περίπτωση του CRM, ο ελλιπής προγραμματισμός που δεν 

συμπεριλαμβάνει τους τελικούς χρήστες αποτελεί τη μεγαλύτερη αιτία 

του κακού. Σημαντικά αρνητικά επιδρά επίσης η μικρή υποστήριξη και 

εμπιστοσύνη που δύναται να τυγχάνουν τα συστήματα CRM από τα 

ανώτερα στελέχη των επιχειρήσεων που στην καλύτερη περίπτωση 

μπορεί να αδιαφορών για την εφαρμογή τους ενώ στη χειρότερη κάλλιστα 

να την αντιμάχονται. Αντιθέτως τα ανώτερα στελέχη των επιχειρήσεων 

οφείλουν πρώτα από όλους να υποστηρίζουν το CRM παρέχοντας 

απόλυτη κάλυψη σε αυτό δεδομένου ότι αποτελούν παράδειγμα  προς 

μίμηση για τους υπόλοιπους υπαλλήλους. 
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Με βάση στοιχεία που προέρχονται από τους μεγαλύτερους προμηθευτές 

συστημάτων CRM πολύ συχνά παρατηρείται το φαινόμενο οργανισμοί να 

προβαίνουν σε αγορά και εγκατάσταση των εν λόγω συστημάτων 

προκειμένου να ανταποκριθούν απλά στα κελεύσματα της τεχνολογικής 

εξέλιξης ή και να μιμηθούν – ακολουθήσουν τον ανταγωνισμό. Με τον 

τρόπο αυτό φαίνεται να καλύπτουν τις πιθανές επιχειρησιακές τους 

“ανάγκες” σε hardware και software ωστόσο αποτυγχάνουν παταγωδώς 

στον εντοπισμό και την κάλυψη των αναγκών των τελικών χρηστών αυτών 

των συστημάτων που είναι οι υπάλληλοι, οι πελάτες και οι πάσης φύσεως 

συνεργάτες. 

 

Το γεγονός ότι η εφαρμογή κάποιου έργου έχει κινδύνους δεν είναι 

καινούριο, και πολλοί από τους κινδύνους που αναφέραμε έχουν 

εντοπιστεί και παλαιοτερα. Ο Barrow (1990) τονίζει ότι η εφαρμογής της 

τεχνολογίας της πληροφορίας θα πρέπει να αντανακλά τους σκοπούς της 

επιχείρησης και όχι απλά να αυτοματοποιεί τις υπάρχουσες διαδικασίες. 

Ο Cannon (1994) περιγράφει τα προβλήματα που σχετίζονται με τον 

ακατάλληλο σχεδιασμό. Οι Cavaye (1995) και Davenport (1994) 

τονίζουν την ανάγκη της διαδικασίας της υιοθέτησης να είναι συμβατή με 

τις ανάγκες των ανθρώπων που θα χρησιμοποιήσουν το σύστημα. Τέλος, 

οι Delong καιRockart (1992) τονίζουν την αξία της κατάλληλης 

χρηματοδότησης ενός συστήματος. 

  

1.8 CRM και αποτελέσματα 

 

 Η παρούσα διπλωματική έρευνα στοχεύει στο να αναλύσει τα 

αποτελέσματα από την υλοποίηση ενός συστήματος CRM στις 

επιχειρήσεις, ώστε να συνδεθεί η επένδυση αυτή με τους στρατηγικούς 

της στόχους. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση παρουσιάζεται στο παρακάτω 

διάγραμμα. Οι παλαιότερες έρευνες έχουν εξετάσει τη σχέση που 

υπάρχει ανάμεσα στη διοίκηση των πελατειακών σχέσεων, στο βαθμό 
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ικανοποίησης των πελατών, και στην ύπαρξη αφοσιωμένης πελατειακής 

βάσης. Το τελευταίο στοιχείο αποτελεί τον στόχο της κάθε επιχείρησης 

καθώς συνδέεται με θετικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγάλες 

πιθανότητες για επιβίωση και ανάπτυξη.  

 

 

 

 

  

                                                                                            

 

 

  

 

 

 

CRM  Ικανοποίηση 
πελατών 

Αφοσίωση 

1. Υψηλές 
πωλήσεις 

2. Υψηλό μερίδιο 
αγοράς 

3. Οικονομίες 
κλίμακας 

4. Αυξημένα 
έσοδα 

5. Δυνατότητα 
απόκτησης 
νέων πελατών 
με μειωμένο 
κόστος 

 

 

 

Η ικανοποίηση των πελατών είναι αδιαμφισβήτητα η πρώτη 

αντίδραση των πελατών που έχει μελετηθεί από τους ερευνητές (Oliver, 

1993). Η ικανοποίηση αντιπροσωπεύει την αξιολόγηση κάποιων πτυχών 

της υπηρεσίας ή του προϊόντος σχετικά με το βαθμό στον οποίο οι στόχοι 

του πελάτη έχουν ικανοποιηθεί ή οι προσδοκίες έχουν εκπληρωθεί. Η 

ικανοποίηση από μόνη της αποτελεί μία ευχάριστη κατάσταση για τον 

καταναλωτή. Η επίτευξή της από την αγορά μίας υπηρεσίας ή ενός 

προϊόντος επιτρέπει στον πελάτη να αποφύγει την ανάγκη να προβεί σε 

διορθωτικές ενέργειες ή να υποστεί τις συνέπειες μία κακής επιλογής και 

τέλος επιβεβαιώνει την ορθότητα της αγοραστικής του συμπεριφοράς και 

των κριτηρίων επιλογής του.  

Κατά αυτήν την έννοια, μία αγοραστική απόφαση που κατέληξε σε 

ικανοποίηση για τον καταναλωτή αποτελεί στην ουσία μία επίτευξη, 
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αποδεικνύοντας στον ίδιο άλλα και στο κοινωνικό του περιβάλλον ότι 

μπορεί να κάνει σωστές αγοραστικές επιλογές. Το γεγονός αυτό εξηγεί 

άλλωστε για ποιους λόγους οι ικανοποιημένοι πελάτες αναπτύσσουν 

συγκεκριμένη επικοινωνιακή συμπεριφορά προς άλλους καταναλωτές. 

Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η ύπαρξη μακροχρόνιων σχέσεων και 

άρτια διαχείριση των πληροφοριών για τους πελάτες επηρεάζει σε 

σημαντικό βαθμό την ικανοποίηση των πελατών καθώς επίσης και άλλες 

αντιδράσεις τους, θετικές για την εταιρεία. Από τα παραπάνω βλέπουμε 

πως η ικανοποίηση των πελατών αποτελεί και τον πρωταρχικό στόχο των 

επιχειρήσεων, καθώς αυτές θέλοντας να μεγιστοποιήσουν το κέρδος 

μπορούν να το επιτύχουν μέσα από επαναλαμβανόμενες αγορές 

ικανοποιημένων πελατών (Γούναρης, 2003). 

Στη βιβλιογραφία εντοπίζουμε διάφορους ορισμούς της έννοιας της 

ικανοποίησης. Παρακάτω αναφέρουμε μερικούς από αυτούς: 

 Ικανοποίηση ορίζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας αξιολόγησης 

μίας αγοραστικής επιλογής, το οποίο επιβεβαιώνει ότι η επιλογή 

ήταν τόσο σωστή όσο αρχικά είχε εκτιμηθεί ότι θα είναι. 

 Ικανοποίηση ορίζεται το αποτέλεσμα στο οποίο φτάνει ο 

καταναλωτής, αφού εξετάσει τη διαφορά μεταξύ των προσδοκιών 

του πριν από την αγορά ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας και της 

απόδοσης του προϊόντος ή της υπηρεσίας αφού αγοράστηκε και 

αξιολογήθηκε.  

 Ικανοποίηση ορίζεται το συναισθηματικό αποτέλεσμα στο οποίο 

φτάνει ο καταναλωτής αφού συναξιολογήσει τα συναισθήματα 

ανεκπλήρωτων προσδοκιών μετά την αγορά με τα αισθήματα που 

είχε πριν από την αγοραστική απόφαση.  

Από τους παραπάνω ορισμούς γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η 

ικανοποίηση είναι κυρίως αποτέλεσμα μία ψυχολογικής διαδικασίας 

συγκρίσεων, η οποία ολοκληρώνεται μετά την κατανάλωση και όχι τόσο 

με τα κύρια χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας. 

Διακρίνουμε τρεις βασικές διαστάσεις της ικανοποίησης όπως φαίνεται 
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και στο παρακάτω διάγραμμα (Oliver, 1993). Το πρώτο επίπεδο αφορά 

την ικανοποίηση από μεμονωμένες περιπτώσεις που συνδέονται με την 

κατανάλωση μίας υπηρεσίας και αφορά κυρίως τα χαρακτηριστικά 

εξυπηρέτησης. Το δεύτερο επίπεδο αφορά την ικανοποίηση από το 

αποτέλεσμα της κατανάλωσης μίας υπηρεσίας όπως είναι για 

παράδειγμα το αίσθημα του ενθουσιασμού, της απόλαυσης ή της 

διασκέδασης. Το τελευταίο επίπεδο αναφέρεται στην ικανοποίηση από τη 

συνολική εμπειρία όπου εδώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους 

χαρακτηρισμούς ανεπαρκής, επαρκής και υπέρμετρη ικανοποίηση.  

 Διαστάσεις ικανοποίησης στην συναλλαγή με ένα τραπεζικό οργανισμό 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα: Επίπεδα Ικανοποίησης (Oliver, 1993) 

Ικανοποίηση από μεμονωμένα γεγονότα 
 

 Αναμονή σε ουρές 
 Εμφάνιση καταστήματος 
 Εξυπηρέτηση από υπάλληλο 
 Χαρακτηριστικά υπηρεσίας 
 Απαιτούμενος χρόνος  

Ικανοποίηση από το τελικό αποτέλεσμα 
 

 Ενθουσιασμός 
 Χαρά 
 Απόλαυση 
 Κατάπληξη 
 Θυμός 
 Λύπη 
  Ενθάρρυνση  
 Αποθάρρυνση 

Ικανοποίηση από τη συνολική εμπειρία 
 

 Ανεπαρκής 
 Υπέρμετρη 
 Επαρκής  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ικανοποίηση των πελατών συνδέεται άμεσα με την αφοσίωσή τους. 

Μεγάλος αριθμός πελατών που είναι ικανοποιημένοι, τείνουν να 
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επαναλαμβάνουν τις αγορές τους σε μία επιχείρηση, και να εκτελούν τις 

αγοραστικές αποφάσεις αυτόματα χωρίς να γίνεται σύγκριση των 

εναλλακτικών λύσεων. Αυτό σημαίνει πως η επιχείρηση εξασφαλίζει, με 

μικρό κόστος, υψηλές πωλήσεις από τους αφοσιωμένους πελάτες.  

Στις μέρες μας η μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών αποτελεί ένα 

από τα σημαντικότερα θέματα ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων και των 

οργανισμών. Η αρχή της μέτρησης αποτελεί μία από τις πέντε βασικές 

λειτουργίες της διοικητικής επιστήμης και δίνει τη δυνατότητα της 

κατανόησης, της ανάλυσης και της βελτίωσης. Το σύνολο των 

επιχειρήσεων τις τελευταίες δεκαετίες έχουν κατανοήσει το πόσο 

σημαντική είναι η μέτρηση ικανοποίησης πελατών και η οποία μπορεί 

να θεωρηθεί το πιο αξιόπιστο σύστημα ανάδρασης για την εταιρία, 

δεδομένου ότι παρέχει με ουσιαστικό τρόπο την άποψη των πελατών. 

Έτσι, με αυτόν τον τρόπο η μέτρηση ικανοποίησης των πελατών παρέχει 

ένα συνολικό βαθμό απόδοσης για την εταιρεία και προσδιορίζει την 

πιθανή υπεροχή της σε σχέση με τον ανταγωνισμό (Καριψιάδη, 2001). Η 

μέτρηση της ικανοποίησης του πελάτη αποτελεί ένα βασικό μέτρο 

αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας ενός συστήματος CRM.  

Ο Assael (1987) αναφέρει πως η αφοσίωση σημαίνει μία δεύσμευση σε 

μία επιχείρηση, η οποία δεν γίνεται αντιληπτή μόνο μέσα από τον 

αυξημένο αριθμό επαναγορών. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, οι πελάτες 

μπορεί να αγοράζουν την υπηρεσία ή προϊόν που έχουν ανάγκη από τον 

ίδιο προμηθευτή όχι γιατί είναι πραγματικά αφοσιωμένοι αλλά λόγω 

συγκυριακών παραγόντων (Dick and Basu, 1994). Κατά συνέπεια, η 

αφοσίωση δεν είναι δυνατόν να μετρηθεί μόνο λαμβάνοντας υπόψη μας 

τις αντιδράσεις συμπεριφοράς των πελατών (Solomon, 1998).  

Πέρα από την ικανοποίηση των πελατών που ανήκει στην κατηγορία των 

στάσεων, άλλες αντιδράσεις περιγράφονται ως εξής: 

 Αντιλαμβανόμενη ποιότητα. Όπως η ικανοποίηση, έτσι και 

αυτή η μεταβλητή είναι εξίσου σημαντική γιατί φαίνεται να 
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επηρεάζει θετικά τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της 

επιχείρησης μέσα από αντιδράσεις συμπεριφοράς. Αυτές 

περιλαμβάνουν την προθυμία σύστασης της  προμηθευτή σε 

κάποιον τρίτο (Bolton and Drew, 1992) ή τη διατήρηση των 

πελατών (Zeithaml et al., 1996).  

 Αντιλαμβανόμενη αξία. Η αξία περιγράφεται ως η συνολική 

αξιολόγηση του πελάτη σχετικά με το τι έχει λάβει αναλογικά με 

το τι έχει δώσει, δηλαδή η διαφορά μεταξύ των ωφελειών και των 

θυσιών (Grisaffe and Kumar, 1998).  

 Ψυχολογικό δέσιμο με την επιχείρηση. Σε αυτή την περίπτωση 

ο πελάτης αισθάνεται να ανήκει στην εταιρεία και υπάρχει έντονο 

συναίσθημα αφοσίωσης (Bhattacharya et al., 1995).  

Και τα τρία παραπάνω στοιχεία οδηγούν σε υψηλά επίπεδα αφοσίωσης 

που επιφέρουν και την προσδοκώμενη κερδοφορία. Τα στοιχεία που 

αναλύθηκαν συνδέονται άμεσα με τη διοίκηση των πελατειακών σχέσεων, 

καθώς έτσι βελτιώνεται η παρεχόμενη ποιότητα μέσω της συλλογής 

πληροφοριών, βελτιώνεται η αντιλαμβανόμενη αξία και δημιουργείται 

ψυχολογίκό δέσιμο με την επιχείρηση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

2.1 Εισαγωγή 

Όπως γίνεται αντιληπτό από τη βιβλιογραφική επισκόπηση, η ανάγκη 

δημιουργίας και άρτιας διαχείρισης των πελατειακών σχέσεων είναι πολύ 

μεγάλη στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η υιοθέτηση ενός 

συστήματος CRM είναι στρατηγικής σημασίας καθώς έχει θετικά 

αποτελέσματα στην ικανοποίηση των πελατών, στη διατήρησή τους στους 

κόλπους της επιχείρησης και στη βελτίωση της μακροπρόθεσμης 

κερδοφορίας. Πρόκειται για μία περίπλοκη διαδικασία, η οποία 

συνεπάγεται διάφορους κινδύνους και επιφέρει σημαντικά 

πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις. Ο τομέας αυτός ενδείκνυται για βαθιά 

ανάλυση, και για αυτό το λόγο επιλέγεται η μέθοδος της ανάλυσης 

περιπτώσεων.  

Ο κύριος σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η παρουσίαση των 

μεθόδων και τεχνικών έρευνας που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα 

διπλωματική εργασία. Επιπρόσθετα, το κεφάλαιο αυτό βοηθά τον 

αναγνώστη να αξιολογήσει την συνάφεια και ακρίβεια των πηγών και 

διαδικασιών που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπλήρωση των στόχων της 

διπλωματικής.  

2.2 Πρωτογενή και Δευτερογενή στοιχεία 

 

Το ερευνητικό πρόγραμμα βασίζεται στη συλλογή και αξιολόγηση τόσο 

πρωτογενών όσο και δευτερογενών στοιχείων. Σύμφωνα με τον Saunders 

(2003) ‘Τα  πρωτογενή στοιχεία συλλέγονται για ένα συγκεκριμένο σκοπό 

της έρευνας είτε από τον ίδιο τον οργανισμό είτε από κάποιο τρίτο 

πρόσωπο». Επιπρόσθετα, όπως αναφέρεται από τον Guildhi (1995) τα 

πρωτογενή στοιχεία είναι νέα στοιχεία που πρέπει να συγκεντρωθούν 

όταν τα δευτερογενή στοιχεία δεν είναι ικανά να απαντήσουν τα 

ερευνητικά ερωτήματα. Με άλλα λόγια, τα πρωτογενή στοιχεία 

συλλέγονται από τον ερευνητή και αφορούν την έρευνα που διεξάγη.  
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«Τα δευτερογενή στοιχεία είναι αυτά που δεν έχουν συλλεχθεί για τον 

συγκεκριμένο ερευνητικό στόχο αλλά από άλλους ερευνητές (Malhotra, 

2000). Τα δευτερογενή στοιχεία είναι αυτά που έχουν συλλεχθεί για 

άλλους σκοπούς, είναι εύκολο να εντοπιστούν και βοηθούν στη διάγνωση 

του ερευνητικού προβλήματος. Ο Guidhi (1995) αναφέρει πως τα 

δευτερογενή στοιχεία είναι αυτά που ο ερευνητής πρέπει να συλλέξει 

πριν αποφασίσει για την ποσότητα και ποιότητα των πρωτογενών 

στοιχείων που του χρειάζονται. Τα δευτερογενή στοιχεία μπορεί να 

συλλεχθούν αρκετά εύκολα και βοηθούν στη δημιουργία ενός 

θεωρητικού υπόβαθρου της έρευνας. Επιπλέον, πρόκειται για στοιχεία 

που έχουν συλλεχθεί από άλλους. Ειδικότερα, στην συγκεκριμένη 

διπλωματική εργασία τα δευτερογενή στοιχεία συλλέχθηκαν από βάσεις 

δεδομένων στο διαδίκτυο και βοήθησαν στην κατανόηση του θέματος του 

CRM καθώς επίσης και στον εντοπισμό των στοιχείων που πρέπει να 

αναζητηθούν μέσω της πρωτογενής έρευνας. Το βασικό πλεονέκτημα των 

δευτερογενών στοιχείων είναι ότι δεν χρειάζονται πολύ χρόνο και χρήμα. 

(Chauri and Gronhaugh, 2002). 

 

2.3 Ποιοτική Έρευνα 

 

Σύμφωνα με τον Saunders (2003) η ποιοτική έρευνα είναι μία μικρής 

κλίμακας έρευνα, στην οποία οι παρατηρήσεις συνήθως δεν 

παρουσιάζονται μέσω διαγραμμάτων. Ο Malhorta (2000) ορίζει την 

ποιοτική έρευνα ως τη μη δομημένη, πρωτογενή, ερευνητική 

μεθοδολογία που βασίζεται σε μικρά δείγματα και στοχεύει στην παροχή 

πληροφοριών για την πλήρη κατανόηση και εμβάθυνση ενός θέματος.  

 

Σύμφωνα με τον Hagne (1999), η ποιοτική έρευνα δεν ασχολείται με την 

μέτρηση αλλά με την επεξήγηση: δεν γίνεται στατιστική ανάλυση αλλά 

παρατίθενται οι απόψεις των ερωτώμενων και του παρατηρητή.  
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2.4 Φιλοσοφία της έρευνας -Θετική 

 

Η πρώτη προτεραιότητα ενός ερευνητή που ασχολείται με ένα ερευνητικό 

θέμα είναι η αναγνώριση της ερευνητικής φιλοσοφίας που πρόκειται να 

ακολουθήσει έτσι ώστε να παρουσίασει τον τρόπο με τον οποίο τα 

στοιχεία της έρευνας θα συλλεχθούν, αναλυθούν και χρησιμοποιηθούν.  

 

Η φιλοσοφία της έρευνας παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην 

επιχειρηματική έρευνα και περιλαμβάνει όλα τα πιστεύω σχετικά με την 

ανάπτυξη της γνώσης. Υπάρχουν τρεις διαφορετικές ερευνητικές 

φιλοσοφίες: θετική, επεξηγηματική και πραγματική. Κάθε μία από αυτές 

έχουν μία σημαντική σημασία για την ανάπτυξη των ερευνητικών 

ερωτημάτων. Η φιλοσοφία που ακολουθείται στην παρούσα διπλωματική 

εργασία είναι η θετική.  

 

Η θετική φιλοσοφία θεωρεί πως μόνο η πραγματικότητα που γίνεται 

αντιληπτή μέσω των αισθήσεων και η μόνη αλήθεια είναι αυτή που 

μπορεί εμπειρικά να αποδειχθεί. Επιπλέον, αναφέρεται κυρίως σε 

γεγονότα που μπορεί να γίνουν αντιληπτά άμεσα μέσω μίας 

αντικειμενικής μετάφρασης. Με άλλα λόγια, η θετική προσέγγιση είναι 

μία φιλοσοφική προσέγγιση έρευνας, με την υιοθέτηση επιστημονικών 

μεθόδων και διαδικασιών και έτσι υπάρχει μία σημαντική συσχέτιση 

μεταξύ αυτής και των φυσικών επιστημών. Τέλος, ο βασικός στόχος της 

παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να εμβαθύνει στο θέμα του 

CRM. 

 

2.5 Ερευνητική προσέγγιση   

 

Από τη στιγμή που έχει καθοριστεί η ερευνητική φιλοσοφία, το επόμενο 

βήμα αφορά την αναγνώριση της ερευνητικής προσέγγισης που θα 

χρησιμοποιηθεί. Η ανάλυση και η εξήγηση ενός φαινομένου μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μέσω δύο προσεγγίσεων: την επαγωγική και την 
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απαγωγική. Στην πρώτη περίπτωση ο ερευνητής καθορίζει κάποια 

υπόθεση και εξετάζει την εγκυρότητά της μέσα από ένα συγκεκριμένο 

δείγμα με τη χρήση ενός ερωτηματολογίου, στο οποίο αναφέρονται όλες 

οι σχετικές με την υπόθεση μεταβλητές. Τα στοιχεία είναι κυρίως 

ποσοτικά και γίνονται συνήθως προσπάθειες για σύνδεση μεταξύ των 

μεταβλητών που εξετάζονται (Saunders et al., 2003). Μέσω αυτής της 

έρευνας ο ερευνητής στοχεύει στη δημιουργία ενός θεωρητικού 

υπόβαθρου που είναι η βάση για τη συλλογή εμπειρικών πληροφοριών.  

Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά αυτής της προσέγγισης είναι 

η αναζήτηση στοιχείων για να εξηγήσει σχέσεις μεταξύ μεταβλητών. 

Επιπρόσθετα, η επαγωγική μέθοδος επιτρέπει ένα σύνηθες έλεγχο των 

υποθέσεων και παρέχει τη βάση για τη μέτρηση των στοιχείων ποσοτικά. 

Τέλος, η προσέγγιση αυτή επιτρέπει μία γενίκευση των ευρημάτων που 

προέρχονται από τον έλεγχο των υποθέσεων. Η δυσκολία αυτής της 

προσέγγισης είναι η συλλογή των σχετικών στοιχείων.    

Στη δεύτερη περίπτωση η έρευνα πραγματοποιείται κυρίως μέσω 

προσωπικών συνεντεύξεων και ο στόχος είναι μία βαθιά ανάλυση ενός 

φαινομένου. Στο σημείο αυτό οι πληροροφίες είναι ποιοτικές κυρίως ενώ 

υπάρχει μία πιο ευέλικτη δομή της ερευνητικής διαδικασίας (Saunders, 

2003). Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα εφαρμόσουμε την 

απαγωγική μέθοδο.  

2.6 Στρατηγική έρευνας  

 

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία της μεθοδολογίας έρευνας είναι ο 

καθορισμός της στρατηγικής που θα ακολουθηθεί. Η επιλογή της 

στρατηγικής επηρεάζεται από το θέμα που διαπραγματεύεται η έρευνα. 

Ο κύριος στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας έγκειται στην 

ανάλυση των συστημάτων CRM, των παραγόντων που οδηγούν σε 

επιτυχία, τους λόγους που συμβάλουν στην υιοθέτησή τους και σε 

πιθανόν προβλήματα που εμφανίζονται.  
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Οι διάφορες μέθοδοι που περιγράφονται στην βιβλιογραφία αναφέρονται 

ως εξής: πειραμτικές μέθοδοι όπου η βάση εφαρμογής είναι το πείραμα, 

η έρευνα δράσης, η παρατήρηση, η επισκόποηση, η συσχέτιση, η μελέτη 

περίπτωσης, η ανάλυση περιεχομένου, η τήρηση αρχείων, η ιστροική 

μέθοδος, η γενετική μέθοδος, οι τεχνολογικές μεθοδολογικές εφαρμογές, 

οι κοινωνιολογικές μέθοδοι, οι οικονομολογικές και οι ψυχολογικές 

(Δημητρόπουλος, 2001). 

 

Στην παρούσα έρευνα θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της ανάλυσης 

περιπτώσεων καθώς στόχος είναι η εμβάθυνση στο θέμα του CRM. O   

Robson (2002) ορίζει τη μελέτη περίπτωσης ως τη στρατηγική έρευνας 

που περιλαμβάνει μία εμπειρική διερεύνηση ενός συγκεκριμένου 

φαινομένου σε πραγματικό περιβάλλον με τη χρήση διαφόρων μεθόδων 

συλλογής στοιχείων. Σύμφωνα με τους Saunders et al. (2003) η μελέτη 

περίπτωσης είναι ένα πολύ αξιόλογο και  χρήσιμο εργαλείο για την 

διερεύνηση της υπάρχουσας θεωρίας. Το βασικό μειονέκτημα που 

προκύπτει είναι η αδυναμία γενίκευσης των συμπερασμάτων που 

προκύπτουν. 

Η παρούσα διπλωματική εργασία χρησιμοποιεί τη μέθοδο της ανάλυσης 

της περίπτωσης έτσι ώστε να περιγράψει το θέμα της εφαρμογής ενός 

συστήματος CRM στο φυσικό περιβάλλον. Γνωρίζοντας πως η εφαρμογή 

ενός πληροφοριακού συστήματος είναι μία περίπλοκη διαδικασία που 

περιλαμβάνει διάφορους παίχτες και απροσδόκητα γεγονότα, η μέθοδος 

της ανάλυσης της περίπτωσης θεωρείται η καταλληλότερη για την 

περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών (Benbasat et al., 1987). Η 

μέθοδος αυτή είναι χρήσιμο για την αναζήτηση πληροφοριών σε ένα 

συγκεκριμένο πεδίο (Galliers, 1991), παρέχοντας μία επεξηματική 

στρατηγική και δημιουργώντας νέα πεδία έρευνας σε πολυδιάστατες 

μεταβλητές όπως για παράδειγμα το CRM.  

Στη βιβλιογραφία διακρίνουμε διάφορα είδη μελετών περίπτωσης (Yin, 

1993; Stake, 1995). Ειδικότερα, διερευνητικές μελέτες 

χρησιμοποιούνται ως εισαγωγή σε έρευνες, In details, exploratory case 
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study may be used as an introduction to some kind of research, 

επεξηγηματικές μελέτες για τον καθορισμό των αιτιών και επιπτώσεων 

ενός φαινομένου ενώ οι περιγραφικές μελέτες χρησιμοποιούνται όταν 

υπάρχει ήδη ένα θεωρητικό υπόβαθρο. Στην παρούσα διπλωματική 

εργασία, χρησιμοποιείται η επεξηγηματική ανάλυση περίπτωσης 

ώστε να συλλεχθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες.  

2.7. Μέθοδοι συλλογής στοιχείων 

Τα ερωτηματολόγιο είναι ο πιο ευρέως διαδεδομένος τρόπος συλλογής 

πρωτογενών στοιχείων. Σύμφωνα με τον (2002) ο όρος ερωτηματολόγιο 

περιλαμβάνει όλες τις τεχνικές συλλογής πληροφοριών όπου ο 

ερωτώμενος καλείται να απαντήσει κάποιες ερωτήσεις (Saunders, Lewis 

and Thornhill, 2003). Η έρευνα μποεί να γίνετια μέσω τηλεφώνου, 

προσωπικής συνέντευξης ή και ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού και μη.  

Αρχικά θα πρέπει να αναφέρουμε πως σε ένα ερωτηματολόγιο οι πρώτες 

ερωτήσεις πρέπει να αφορούν γενικά στοιχεία του ερωτώμενου, ώστε να 

τον προετοιμάσουμε ευνοϊκά για τις επόμενες ερωτήσεις. Για αυτό 

ακριβώς το λόγο και στην παρούσα έρευνα, οι πρώτες ερωτήσεις 

επικεντρώνονται στην παράθεση γενικών στοιχείων για την εταιρεία όπως 

ο τομείς δραστηριότητας, τα κέρδη, ο αριθμός των υπαλλήλων κ.α. Από 

εκεί και πέρα, θα πρέπει να επιλέξουμε το είδος των ερωτήσεων που θα 

αναφέρονται μέσα στο ερωτηματολόγιο. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται 

τέσσερις διαφορετικοί τύποι ερωτήσεων: οι ερωτήσεις φίλτρου όπου εδώ 

έχουμε μία σειρά ερωτήσεων έτσι ώστε η καθεμιά να εξαρτάται από την 

προηγούμενη, όπου μία θετική ή αρνητική απάντηση να αποκλείει ή να 

προκαλεί τις επόμενες, τις άμεσες και έμμεσες ερωτήσεις, τις ερωτήσεις 

με απαντήσεις περιορισμένες και τις ελεύθερες ανοιχτές απαντήσεις 

(Πετράκης, 1999). Λόγω του ότι είναι δύσκολο να κωδικοποιήσουμε τις 

ελεύθερες ερωτήσεις, στην παρούσα έρευνα θα χρησιμοποιηθούν 

ερωτήσεις με περιορισμένες απαντήσεις, οι οποίες μάλιστα αναφέρονται 

σε πενταβάθμια κλίμακα τύπου Likert. Αξίζει να αναφέρουμε πως μετά 

την σύνταξη των ερωτήσεων πραγματοποιήσαμε μία δοκιμή για την 
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αποτελεσματικότητα του ερωτηματολογίου (pilot test). Ειδικότερα, το 

ερωτηματολόγιο δόθηκε σε μία επιχείρηση ώστε να διαπιστώσουμε το αν 

οι ερωτήσεις είναι κατανοητές και αν το ερωτηματολόγιο είναι εύκολο να 

συμπληρωθεί. Τα αποτελέσματα από αυτή την δοκιμή ήταν 

ενθαρρυντικά και για αυτό το λόγο δεν έγιναν διορθώσεις.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 

3.1 Εισαγωγή 

 

Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα από την 

έρευνα που διεξήχθη σε τέσσερις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

στην Ελλάδα, σε διαφορετικούς κλάδους. Όλες οι εταιρείες είναι 

εδραιωμένες στον κλάδο που λειτουργούν και όλες έχουν υιοθετήσει ένα 

σύστημα CRM ώστε να διαχειρίζονται τις πελατειακές τους σχέσεις. Η 

δομή του παρόντος κεφαλαίου είναι η εξής: αφού παρουσιαστεί το 

προφίλ της εταιρείας, δίνονται στοιχεία για τους λόγους τους οποίους 

οδήγησαν στην υιοθέτηση του πληροφοριακού συστήματος και 

περιγράφονται τα κύρια χαρακτηριστικά της διαδικασίας υιοθέτησης και 

των αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης επένδυσης. Η ανάλυση κάθε 

μελέτης περίπτωσης ολοκληρώνεται με την εξαγωγή των κυριότερων 

ευρημάτων και την αναφορά των βασικότερων συμπερασμάτων.  

 

3.2 Η εταιρεία Α 

3.2.1 Προφίλ της εταιρείας 

 

Η εταιρεία Α ανήκει στον κλάδο των οργανωμένων αλυσίδων εστιατορίων 

γρήγορης εξυπηρέτησης, ο οποίος αξίζει να σημειωθεί πως εδραιώθηκε 

για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την ίδια την εταιρεία. Στον κλάδο αυτό 

ανήκουν επιχειρήσεις που προσφέρουν γρήγορο φαγητό τύπου burger, 

επιχειρήσεις τύπου snack-sandwich, σημαντικές αλυσίδες πίτσας καθώς 

επίσης και αλυσίδες τύπου «ethnic», οι οποίες προσφέρουν 

παραδοσιακές γεύσεις, ελληνικές και ξένες. Τέλος, στον κλάδο αυτό 

ανήκουν εταιρείες που προσφέρουν ποικιλία γευμάτων με κοτόπουλο σε 

περιβάλλον γρήγορης εξυπηρέτησης, οι οποίες πρωτοεμφανίστηκαν στη 

χώρα μας το 1994.   

 

Η εγχώρια αγορά αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης 

ακολουθεί ανοδική τάση την τελευταία δεκαετία, της τάξεως του 21,2% 
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ενώ το συνολικό της μέγεθος ανέρχεται σε 523,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο 

κλάδος βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης, όπου ο ανταγωνισμός είναι 

ιδιαίτερα έντονος και η ζήτηση βρίσκεται σε ανοδική πορεία. Το γεγονός 

αυτό καθιστά τον κλάδο ιδιαίτερα ελκυστικό. Οι πωλήσεις των εταιρειών 

παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις τις περιόδους των εορτών, όπου γίνονται 

και κάποιες προσφορές. Αυτό σημαίνει πως ο κλάδος χαρακτηρίζεται 

από ένα βαθμό εποχικότητας των πωλήσεων ενώ η κυκλικότητα των 

πωλήσεων δεν είναι σημαντική.  

 

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ερευνών Prisma Options, το 

συνολικό μέγεθος της αγοράς μαζικής εστίασης για το 2003 εκτιμάται σε 

1,3 δις ευρώ (καταναλωτική δαπάνη). Από το σύνολο αυτό, η εταιρεία Α 

κατέχει μερίδιο 15,8% και έρχεται πρώτη ως προς την αναλογία 

επισκέψεων στην επώνυμη αγορά γρήγορης εστίασης καθώς και πρώτη 

σε αναλογία ως προς την  μηνιαία κατανάλωση. Στο σύνολο των αγορών 

της πρωτεύουσας, συμπρωτεύουσας και επαρχίας, η εταιρεία κατέχει 

μερίδιο αγοράς στην Αθήνα της τάξεως του 22%, στη Θεσσαλονίκη 

24,3% και στην επαρχία 18,4% (Prisma Options,2003). 

 

3.2.2 Λόγοι που συνέβαλαν στην απόκτηση ενός συστήματος CRM 

 

Το περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση Α είναι 

ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, καθώς υπάρχουν πολλά υποκατάστατα ενώ 

ταυτόχρονα δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο να εισαχθούν νέοι ανταγωνιστές. 

Ταυτόχρονα υπάρχουν σοβαρά εμπόδια εξόδου από τον κλάδο, καθώς οι 

επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, έχουν πραγματοποιήσει σημαντικές 

επενδύσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμα αποσβεστεί.  

 

Στο έντονα αυτό ανταγωνιστικό περιβάλλον, η σημασία του 

προσανατολισμού προς τους πελάτες είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Η 

επιχείρηση, όπως μας ανέφερε το στέλεχος της, είχε ως πρωταρχικό 

στόχο να βελτιώσει το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών της. 

Ειδικότερα, η εταιρεία, λόγω του έντονου ανταγωνισμού, απέβλεπε στη 
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δημιουργία σταθερών πελατειακών σχέσεων έτσι ώστε να 

ελαχιστοποιηθούν οι απειλές από τον ανταγωνισμό. Το ιδιαίτερο στοιχείο 

που θα πρέπει να αναφερθεί σε αυτό το σημείο είναι ότι η επιχείρηση 

δεν διατηρεί το σύστημα για να έρθει σε άμεση επαφή με τους τελικούς 

καταναλωτές της αλλά με τα ιδιόκτητα και μη καταστήματά της. 

Παρακολουθώντας στενά τις ανάγκες και πορεία των καταστημάτων της, 

σε συνδυασμό με έρευνες που πραγματοποιεί στους τελικούς 

καταναλωτές, καταχωρεί τα στοιχεία και ανάλογα διαχειρίζεται τις 

σχέσεις της. Από αυτή την ανάλυση γίνεται εύκολα αντιληπτό πως 

μιλώντας για πελάτες της επιχείρησης, ουσιαστικά αναφερόμαστε στο 

δίκτυο διακίνησης των προϊόντων της.  

 

Ακόμα, λόγω της ανάπτυξης της εταιρείας και του δικτύου της, 

παρουσιάστηκαν προβλήματα που σχετίζονταν με την αποδοτικότητα των 

καταστημάτων και την παρακολούθηση των σχετικών πωλήσεων, 

χρηματοοικονομικών στοιχείων και άλλων πληροφοριών. Η υιοθέτηση 

ενός συστήματος CRM θεωρήθηκε από την εταιρεία ως την 

καταλληλότερη λύση στο αναφερθέν πρόβλημα.  

 

Τέλος, όπως μας ανέφερε το στέλεχος της εταιρείας, ο στόχος της 

επιχείρησης είναι η διατήρηση των ιδίων πελατών και φυσικά η 

προσέλκυση νέων, ώστε να βελτιωθεί το μερίδιο αγοράς και να 

διασφαλιστεί η επιτυχία από τις έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις. 

Υιοθετώντας ένα σύστημα CRM όπου περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες 

για κάθε κατάστημα και όλες τις πληροφορίες για τις καταναλωτικές 

ανάγκες και απαιτήσεις, θεωρήθηκε πως θα δώσει στην εταιρεία τη 

δυνατότητα να συνδυάσει τα στοιχεία αυτά και να προβεί στη 

διαμόρφωση στρατηγικών και πολιτικών που να ικανοποιούν τους 

πελάτες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.  
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3.2.3 Περιγραφή του CRM της εταιρείας 

 

Η επιχείρηση, όπως αναφέραμε και στην προηγούμενη ενότητα, 

αποφάσισε την υιοθέτηση ενός συστήματος διοίκησης πελατειακών 

σχέσεων έτσι ώστε να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της και να 

επιτύχει θετικά αποτελέσματα στα χρηματοοικονομικά της στοιχεία. Το 

σύστημα σήμερα μέσα στην επιχείρηση βρίσκεται ήδη σε χρήση, και η 

επιχείρηση αισθάνεται πως η διαδικασία υιοθέτησής του έχει στεφθεί με 

επιτυχία.  

 

Οι δυνατότητες που προσφέρει το σύστημα διαχείρισης των πελατών της 

εταιρείας είναι ποικίλες. Όπως αναφέρει το στέλεχος της επιχείρησης, το 

σύστημα επιτρέπει την πλήρη οργάνωση των πωλήσεων και την 

εξυπηρέτηση των πελατών. Ακόμα, σημαντική είναι η συμβολή του και 

ως εργαλείο ανάλυσης αφού τα δεδομένα του χρησιμοποιούνται για 

περαιτέρω αναλύσεις και τελικά αποτελούν τη βάση για τη λήψη 

στρατηγικών αποφάσεων.  

Όπως ήταν αναμενόμενο, η υιοθέτηση ενός τέτοιου συστήματος δεν έγινε 

άμεσα ενώ παράλληλα συνάντησε και σημαντικά εμπόδια. Τα κυριότερα 

από αυτά περιγράφονται ως η αντίσταση υποστήριξης του συστήματος 

από τα ίδια τα καταστήματα, καθώς η διαδικασία καταχώρησης 

στοιχείων και ενημέρωσης της εταιρείας θεωρήθηκε ιδιαίτερα 

χρονοβόρα. Επίσης, καθώς ορισμένα καταστήματα δεν είναι ιδιόκτητα 

αλλά διατηρούνται μέσω του συστήματος franchise, οι ιδιοκτήτες ήταν 

καχύποπτοι για την εμφάνιση όλων των σχετικών με τη λειτουργία τους 

πληροφορίων. Η στάση αυτή σε συνδυασμό με τον μεγάλο αριθμό των 

καταστημάτων είχε ως αποτέλεσμα τη χρονική καθυστέρηση της 

συνολικής ολοκλήρωσης του έργου. Λαμβάνοντας υπόψη μας την 

αρνητική στάση ορισμένων καταστημάτων προς το σύστημα αυτό, ένα 

επιπλέον πρόβλημα που συνάντησε η εταιρεία ήταν η ελλειπής 

πληροφόρηση από αυτά προς την εταιρεία, γεγονός που συντέλεσε σε 

επιπλέον χρονικές καθυστερήσεις.  
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Από εκεί και πέρα, η εταιρεία δεν συνάντησε κάποια επιπλέον 

προβλήματα καθώς είχε γίνει πολύ προσεκτικός σχεδιασμός του όλου 

έργου και υπήρχαν όλα τα απαραίτητα χρηματικά κεφάλαια. Αναφορικά 

με τις χρονικές καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν, αυτές δεν ήταν τόσο 

μεγάλες ώστε να δημιουργήσουν προβλήματα στην συνολική 

αποτελεσματικότητα του έργου. Ειδικότερα, όπως αναφέρει το στέλεχος 

της επιχείρησης, οι αλλαγές στις ανάγκες των πελατών καθώς επίσης και 

οι αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος πραγματοποιούνται με 

γρήγορους αλλά όχι ταχύτατους ρυθμούς. Ειδικότερα, το χρονικό 

διάστημα του ενός έτους που χρειάστηκε για την πλήρη υιοθέτηση του 

συστήματος δεν ήταν τόσο μεγάλο ώστε να χάσουν τη σημασία τους οι 

πληροφορίες που είχαν ήδη καταχωρηθεί.  

 

Τέλος, προβλήματα δεν εντοπίστηκαν στα χαρακτηριστικά του 

συστήματος, αφού το σύστημα σχεδιάστηκε έτσι ώστε να ανταποκρίνεται 

ακριβώς στις ανάγκες της εταιρείας και των πελατών της. Η τεχνολογία 

που χρησιμοποιήθηκε ήταν ακριβώς αυτή που ανταποκρίνεται στα 

χαρακτηριστικά της επιχείρησης. Ακόμα, η διοίκηση της επιχείρησης 

δεν παρουσίασε αρνητική στάση, καθώς το όλο έργο ξεκίνησε με δική της 

πρωτοβουλία.  

 

Αξίζει να αναφέρουμε πως μέσα στην επιχείρηση, υπάρχει έντονο το 

αίσθημα της ομαδικότητας και της διαμόρφωσης των προσφορών 

ανάλογα με τους τελικούς πελάτες. Τα καταστήματα της επιχείρησης, 

ιδιόκτητα ή μη, προσφέρουν ακριβώς τα ίδια προϊόντα και υπηρεσίες 

στους πελάτες. Όταν εντοπίζονται αλλαγές στις προτιμήσεις και τάσεις, 

αυτές μεταφράζονται σε νέα προϊόντα που εισάγονται σε όλα τα 

καταστήματα. Λόγω της φύσης των προϊόντων, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών στους τελικούς πελάτες. Από εκεί 

και πέρα, η επιχείρηση θεωρώντας τα καταστήματα ως πελάτες της είναι 

σε θέση να προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες ώστε η ποιότητα όλων 

να βρεθεί στο ίδιο υψηλό σημείο και να μην υπάρχουν προβλήματα.  
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Με την υιοθέτηση του CRM, η επιχείρηση μπορεί και εντοπίζει τις 

ανάγκες των βασικών πελατών της και μάλιστα δραστηριοποιείται προς 

την καλύτερη ικανοποίησή τους. Όπως αναφέραμε και στις 

προηγούμενες ενότητες, ένα βασικό εμπόδιο στην υλοποίηση του 

συστήματος από την εταιρεία, ήταν η αντίσταση από τα καταστήματα. Για 

την αντιμετώπισή του, εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιήθηκαν 

ώστε όλοι να ενημερωθούν για τη χρησιμότητα του νέου εργαλείου. Τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα συνεχίζονται μέχρι σήμερα καθώς 

στοχεύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που απαιτούνται για την διατήρηση 

των μεταξύ τους σχέσεων.  

 

Η επιχείρηση, για να μπορέσει να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα του 

συστήματος που έχει υιοθετήσει, θέτει ετήσιους στόχους με βάση τα 

ποσοστά απόκτησης νέων πελατών καθώς επίσης και το επίπεδο 

ικανοποίησης. Οι στόχοι αυτοί επικοινωνούνται με όλους τους πελάτες-

καταστήματα, ενώ υπάρχει διαρκή επικοινωνία μεταξύ της επιχείρησης 

και των πελατών της.  

 

Με τη χρήση του CRM, η εταιρεία είναι σε θέση να προσφέρει 

ολοκληρωμένη πληροφόρηση προς τους πελάτες της, γεγονός που 

συμβάλει στη διαρκή αναγνώριση ευκαιριών και απειλών και 

κατ’επέκταση στη βελτίωση του βαθμού ικανοποίησης των τελικών 

πελατών και στην αύξηση του μεριδίου αγοράς.  

 

Σύμφωνα με το στέλεχος της επιχείρησης, το CRM συμβάλλει σημαντικά 

στον προγραμματισμό των επισκέψεων προς τα καταστήματα και στη 

λήψη άρτιας πληροφόρησης. Οι πληροφορίες που συλλέγονται είναι 

στρατηγικής σημασίας καθώς συμβάλλει στη λήψη άρτιων αποφάσεων 

για το μίγμα μάρκετινγκ και την οργάνωση της επιχείρησης.  

 

Τα κύρια αποτελέσματα από την υιοθέτηση του CRM από την εταιρεία 

αφορούν κατά κύριο λόγο στη βελτίωση της κερδοφορίας καθώς 
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επίσης και του μεριδίου αγοράς. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται από το 

στέλεχος, το CRM βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση των ειδικών 

συνθηκών λειτουργίας του κάθε καταστήματος ξεχωριστά και ανάλογα 

εντοπίστηκαν οι ειδικές ανάγκες. Οι προτάσεις για κάθε ένα κατάστημα 

έγιναν αρχικά ξεχωριστά, ενώ υπήρχαν και συνολικές αναφορές. Οι 

ιδιοκτήτες των καταστημάτων, αναγνωρίζοντας τις αδυναμίες τους, 

προέβησαν σε διορθωτικές κινήσεις που είχαν ως αποτέλεσμα τη 

βελτίωση των συνολικών παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Με 

αυτό τον τρόπο μειώθηκαν παράπονα πελατών ενώ ταυτόχρονα 

βελτιώθηκε η κίνηση σε ορισμένα καταστήματα.  

 

3.2.4 Συμπεράσματα 

 

Στις προηγούμενες ενότητες είδαμε τα βασικά στοιχεία που 

χαρακτηρίζουν το CRM της επιχείρησης Α. Όπως είδαμε, η απόφαση για 

την απόκτηση ενός τέτοιου συστήματος προήλθε ως αποτέλεσμα των 

πιέσεων από το εξωτερικό περιβάλλον και ειδικότερα την όξυνση του 

ανταγωνισμού καθώς επίσης και της επέκτασης του δικτύου της 

εταιρείας.  

 

Το βασικό πρόβλημα που συνάντησε η επιχείρηση ήταν η αντίσταση των 

πελατών στο σύνολο της διαδικασίας. Με τα κατάλληλα όμως 

εκπαιδευτικά προγράμματα, τα σχετικά προβλήματα επιλύθηκαν και τα 

πλεονεκτήματα που προέκυψαν ήταν πολύ σημαντικά για την εταιρεία. 

Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι πως ένα σύστημα διοίκησης 

των πελατειακών σχέσεων είναι ένα απαραίτητο εργαλείο ακόμα και στην 

περίπτωση της διοίκησης καταστημάτων-πελατών, και όχι μόνο των 

τελικών πελατών.  
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3.3 Η εταιρεία Β 

3.3.1  Προφίλ της εταιρείας 

 

Η επιχείρηση Β ιδρύθηκε το 1985, με βασικό αντικείμενο 

δραστηριότητας την παραγωγή και εμπορία πορτών ασφαλείας, 

εσωτερικών πορτών, κουφωμάτων και άλλων συναφών προϊόντων. Η 

εταιρεία από τη στιγμή της δημιουργίας της μέχρι σήμερα, παρουσιάζει 

αλματώδη ρυθμό ανάπτυξης που αντιστοιχεί σε μέσο ετήσιο ρυθμό 

ανόδου του κύκλου εργασιών της κατά ποσοστό 25%, ενώ είναι 

κερδοφόρα για το σύνολο της παραγωγικής της ζωής.  

 

Η επιχείρηση Β κατέχει σήμερα το 14% της αγοράς της πόρτας 

ασφαλείας στην οποία κυρίως αναφέρεται. Ειδικεύεται κυρίως στο 

premium κομμάτι της συνολικής αγοράς, δηλαδή σε πόρτες υψηλής 

ποιότητας και υψηλής τιμής. Στο κομμάτι αυτό έχει πάνω από το 50% 

της συνολικής αγοράς πανελλαδικά.  Κύρια ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα της εταιρείας είναι η ποιότητα του προϊόντος και οι 

υπηρεσίες μετά την πώληση, όπου η επιχείρηση πρωτοστατεί σε σχέση 

με τους ανταγωνιστές της.  

 

3.3.2 Λόγοι υιοθέτησης CRM 

 

Το 1993 η επιχείρηση προέβη σε μία αναδιάρθρωση των λειτουργιών 

της, και ξεκίνησε επίσημα την παραγωγική διαδικασία συναφών 

προϊόντων με αυτών που εμπορεύονταν. Λόγω της ταχύτατης ανάπτυξής 

της τα τελευταία χρόνια, η επιχείρηση συνάντησε δυσκολίες σχετικά με 

τον συντονισμό των δραστηριοτήτων της ανάμεσα στα διάφορα τμήματα. 

Η έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των τμημάτων είχε ως αποτέλεσμα την 

μείωση του επιπέδου ικανοποίησης των πελατών, γεγονός που έγινε 

αισθητό από τη μείωση των πωλήσεων. Η επιχείρηση εκείνη την εποχή 

προσέφερε προϊόντα υψηλής ποιότητας, μεγάλης ποικιλίας και με 

χαρακτηριστικά που θεωρούνταν τα καλύτερα για την αγορά.  
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Οι προκλήσεις από το εξωτερικό περιβάλλον δημιούργησαν αμφιβολίες 

ως προς την αρτιότητα του τρόπου οργάνωσης της επιχείρησης και 

ειδικότερα της διαχείρισης των πελατειακών σχέσεων. Τα στελέχη της 

εταιρείας κατέληξαν στο συμπέρασμα πως το πρόβλημα εντοπίζονταν 

στην περιορισμένη συλλογή πληροφοριών για τους πελάτες της και την 

αδυναμία μετάφρασης των πληροφοριών αυτών σε προϊόντα και 

υπηρεσίες, καθώς δεν υπήρχαν άλλα προβλήματα που να σχετίζονται με 

τα προσφερόμενα προϊόντα. Η ποιότητα ήταν άριστη, το σέρβις ήταν 

πολύ καλό, οι παραδόσεις πραγματοποιούνταν στην ώρα τους ενώ 

υπήρχε αρκετή ποικιλία. Για την εξακρίβωση της ακρίβειας του 

συγκεκριμένου προβλήματος, πραγματοποιήθηκε μία έρευνα αγοράς 

στους πελάτες. Τα αποτελέσματα ήταν αρκετά απογοητευτικά για την 

εταιρεία. Οι πελάτες θεωρούσαν τα προϊόντα υψηλής ποιότητας, αλλά 

πίστευαν πως τα σχέδια και η ποικιλία δεν ανταποκρίνεται στις 

σύγχρονες απαιτήσεις τους. Ακόμα, υπήρχαν παράπονα ως προς τον 

βαθμό της καινοτομικότητάς τους και το γεγονός ότι η επιχείρηση δεν 

ανανεώνει συχνά την ποικιλία της. Το γενικό συμπέρασμα της έρευνας 

ήταν ότι οι πελάτες είχαν αλλάξει και η εταιρεία δεν γνώριζε τίποτα για 

αυτό.  

 

Έχοντας εντοπίσει η επιχείρηση το ακριβές πρόβλημα, αποφάσισε την 

υιοθέτηση ενός πληροφοριακού συστήματος διοίκησης των πελατειακών 

σχέσεων. Ο βασικός στόχος, όπως αναφέρεται και από το στέλεχος της 

εταιρείας, ήταν η βελτίωση του επιπέδου ικανοποίησης των πελατών. Τα 

στελέχη της εταιρείας γνώριζαν πως αν οι πελάτες είναι πολύ 

ικανοποιημένοι από μία εταιρεία αυτό σημαίνει πως θα την προτείνουν 

και στο φιλικό τους περιβάλλον και άρα θα είναι εύκολη η προσέλκυση 

νέων πελατών ενώ ταυτόχρονα θα προβαίνουν σε επαναλαμβανόμενες 

αγορές, που μεταφράζεται σε διατήρηση των υπαρχόντων πελατών. Με 

αυτό τον τρόπο η επιχείρηση θα επιτύγχανε υψηλότερο μερίδιο αγοράς 

και φυσικά βελτίωση στα χρηματοοικονομικά της αποτελέσματα. Η 

επιλογή του συγκεκριμένου συστήματος δεν ήταν τυχαία, καθώς η 

επιχείρηση ενδιαφέρονταν για την συγκέντρωση και καταχώρηση 
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πληροφοριών σχετικών με τους πελάτες, οι οποίες θα κοινοποιούνταν στα 

διάφορα τμήματα όπως το μάρκετινγκ και οι πωλήσεις και ουσιαστικά θα 

αποτελούσαν τις κατευθυντήριες γραμμές για την μελλοντική δράση της. 

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, η μείωση του κόστους αποτελούσε έναν 

επιμέρους στόχο, καθώς θα λαμβάνονταν βέλτιστες επιχειρηματικές 

αποφάσεις που θα ήταν ευκολότερο να υλοποιηθούν.  

 

3.3.3 Περιγραφή του CRM της εταιρείας 

 

Η επιχείρηση χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή ένα ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα CRM το οποίο της δίνει τη δυνατότητα οργάνωσης των 

πωλήσεων της και διαχείρισης των πληροφοριών σχετικών με τους 

πελάτες. Όπως αναφέρει το στέλεχος της εταιρείας δε δίνεται μεγάλη 

δυνατότητα εξατομίκευσης αλλά πρόκειται ένα σημαντικό εργαλείο 

ανάλυσης των πληροφοριών και χρήσης του σε θέματα μάρκετινγκ. 

 

Όπως περιγράψαμε στην προηγούμενη ενότητα, αλλαγές στο περιβάλλον 

της επιχείρησης αλλά κυρίως στις απαιτήσεις των πελατών συνέβαλαν 

στο να αποφασίσει η εταιρεία να υιοθετήσει το σύστημα CRM. Η 

υιοθέτηση όμως ενός πληροφοριακού συστήματος συναντά διάφορα 

προβλήματα κατά τη διάρκεια της υλοποίησής του, τα περισσότερα από 

τα οποία σχετίζονται με την στάση των ίδιων των υπαλλήλων, το κόστος 

του προγράμματος, την έλλειψη επικοινωνίας και τα χρονοδιαγράμματα. 

Στην περίπτωση της εταιρείας Β δε σημειώθηκε σημαντική αντίσταση 

από την πλευρά των υπαλλήλων, οι οποίοι γνώριζαν από πριν για το 

πρόβλημα που είχε παρατηρηθεί στην επιχείρηση και ήταν ήδη 

ενήμεροι για τις διάφορες λύσεις που είχαν προταθεί. Η διοίκηση της 

εταιρείας υποστήριζε το νέο έργο και μέσα από σεμινάρια και διαρκή 

επικοινωνία με τους εργαζομένους κατάφερε να κερδίσει την υποστήριξη 

όλων.  

 

Παρά το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι δεν προέβαλαν αντιστάσεις, υπήρξαν 

καθυστερήσεις στο αρχικό πρόγραμμα  υλοποίησης, λόγω του ότι η 
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εταιρεία έπρεπε να εντάξει σε αυτό πληροφορίες από τα διάφορα 

καταστήματά της. Οι εργαζόμενοι σε αυτά, λόγω φόρτου εργασίας, δεν 

κατάφεραν να δώσουν στην εταιρεία γρήγορα τις πληροφορίες που είχαν 

συγκεντρώσει, γεγονός που οδήγησε σε κάποιες καθυστερήσεις. Το 

πρόβλημα όμως δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλο, καθώς οι αλλαγές στο 

εξωτερικό περιβάλλον και στον συγκεκριμένο κλάδο δεν είναι τόσο 

γρήγορες ώστε να χάνουν τη σημασία τους οι πληροφορίες που έχουν για 

παράδειγμα συλλεχθεί πριν 6-8 μήνες.  

 

Τα βασικά στοιχεία που εξετάστηκαν αναφορικά με το βαθμό στον οποίο 

η εταιρεία Β μπορεί να υποστηρίξει την επιτυχή εφαρμογή ενός 

συστήματος CRM είναι η στρατηγική της, οι πόροι της, οι διαδικασίες 

και η τεχνολογία. Η στρατηγική που ακολουθεί η εταιρεία καθώς και ο 

προσανατολισμός της προς τον πελάτη επηρεάζει κατά πολύ και την 

αποτελεσματικότητα ενός CRM συστήματος. Η επιχείρηση Β, 

γνωρίζοντας τη σημασία των πελατών της, είναι σε θέση να ασχοληθεί σε 

ατομικό επίπεδο με κάθε σημαντικό πελάτη και να προσφέρει σε αυτόν 

εξατομικευμένες υπηρεσίες και  προϊόντα. Ο προσανατολισμός προς τον 

πελάτη γίνεται ακόμα πιο έντονος, αν λάβουμε υπόψη μας πως η 

επιχείρηση μέσω του συστήματος CRM που έχει  υιοθετήσει προσπαθεί 

να εντοπίσει και να αντιληθφεί τις ειδικές ανάγκες των πελατών. Οι 

πληροφορίες που συλλέγει, μετά από κατάλληλη επεξεργασία και 

μελέτη, ουσιαστικά χρησιμεύουν στην αναγνώριση των αναγκών των 

πελατών και στην παροχή κατευθυντήριων γραμμών στα διάφορα 

τμήματα της επιχείρησης, ώστε οι ανάγκες αυτές να μεταφραστούν σε 

μεταβολές στα προϊόντα και υπηρεσίες και να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο 

ικανοποίησης.  

 

Η στρατηγική της εταιρείας Β χαρακτηρίζεται από ξεκάθαρους στόχους, 

οι οποίοι σχετίζονται άμεσα με την απόκτηση, ανάπτυξη και διατήρηση 

των πελατών της. Αξίζει να αναφέρουμε πως η στρατηγική της εταιρείας 

υποστηρίζεται τόσο από τους τεχνολογικούς και ανθρώπινους πόρους 

που διαθέτει όσο και από τον τρόπο που έχει οργανώσει τις διαδικασίες 
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της. Ειδικότερα, η τεχνολογία που έχει η επιχείρηση τη βοηθά να 

εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους πελάτες της ενώ η χρήση 

των πληροφοριακών συστημάτων στους κόλπους της επιτρέπει τη 

διάχυση των πληροφοριών μεταξύ των τμημάτων της, γεγονός που 

συμβάλει σε διαρκής βελτιώσεις. Την παρούσα στιγμή, όπως αναφέρει το 

στέλεχος της εταιρείας, το πρόγραμμα CRM βρίσκεται ήδη σε χρήση και 

η επιχείρηση έχει καταφέρει να διατηρεί μία ολοκληρωμένη βάση για 

τους πελάτες της.  

 

Αναφορικά με το ανθρώπινο προσωπικό της, το στέλεχος της εταιρείας 

αναφέρει πως οι υπάλληλοι έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρία 

ώστε να μπορούν να εξυπηρετήσουν τους πελάτες. Πέρα όμως από αυτό, 

η εταιρεία αναγνωρίζει και την σημαντικότητα της εκπαίδευσης των 

υπαλλήλων και της συνεχούς βελτίωσης των δεξιοτήτων τους, γεγονός 

που οδηγεί σε συχνά εκπαιδευτικά προγράμμα.  

Τέλος, οι διαδικασίες μέσω των οποίων η επιχείρηση μαθαίνει τις 

ανάγκες των πελατών της και τις μεταφράζει σε προϊόντα και υπηρεσίες 

είναι πλήρως αυτοματοποιημένες λόγω της χρήσης πληροφοριακών 

συστημάτων. Η οργανωτική δομή της επιχείρησης επιτρέπει τη διάχυση 

των σχετικών πληροφοριών στο εσωτερικό της αλλά ταυτόχρονα έχει 

αναπτύξει και κανάλια επικοινωνίας για αμφίδρομη επικοινωνία με τους 

πελάτες.  

 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την υιοθέτηση του συστήματος 

CRM στην εταιρεία Β ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και άμεσα. Το πρώτο 

εμφανή αποτέλεσμα προήλθε από τη μείωση των παραπόνων των 

πελατών, γεγονός που μεταφράστηκε σε άνοδο των πωλήσεων. Η 

συμβολή του CRM ήταν πολύ μεγάλη σε αυτό το στοιχείο, καθώς οι 

πληροφορίες που συλλέγονταν χρησιμοποιούνται για το μίγμα 

μάρκετινγκ της επιχείρησης αλλά και για στρατηγικές αποφάσεις, 

γεγονός που οδήγησε σε βελτιώσεις στην προϊοντική γραμμή και στις 

παρεχόμενες υπηρεσίες. Έτσι η επιχείρηση κατάφερει να αυξήσει τον 
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αριθμό των πελατών της, να διατηρήσει και να διευρύνει το μερίδιο 

αγοράς της και να επιτύχει βελτίωση της κερδοφορίας της.  

 

Το CRM, σύμφωνα με το στέλεχος της εταιρείας, συνέβαλε σε κάθε 

επιμέρους λειτουργία της επιχείρησης και για αυτό το λόγο τα 

αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα θετικά και εμφανή από τον πρώτο κιόλας 

χρόνο. Η πληροφόρηση από το σύστημα συνέβαλε στην καλύτερη 

οργάνωση των επισκέψεων προς τους πελάτες, στον προγραμματισμό των 

δραστηριοτήτων πώλησης σε καλύτερο επίπεδο λόγω της πληροφόρησης 

που έρχονταν από διάφορες πλευρές όπως οι ίδιοι οι πωλητές, η 

διοίκηση και οι προϊσταμένοι καθώς επίσης και στον προσδιορισμό των 

σημαντικότερων πελατών. Το τελευταίο στοιχείο τονίστηκε ιδιαίτερα από 

το στέλεχος της εταιρείας, καθώς θεωρεί πως κάθε επιχείρηση θα πρέπει 

να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τους σημαντικότερους για αυτήν πελάτες 

και να προσπαθεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες τους με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε το στέλεχος: «μάθαμε ποιος 

πελάτης μας φέρνει κέρδος και επιτέλους καταφέραμε να οργανώσουμε τις 

πωλήσεις μας και τις δραστηριότητες μας γύρω από αυτόν». Πριν από την 

υιοθέτηση του συστήματος και λόγω του ότι η εταιρεία βρίσκονταν σε 

τροχιά ραγδαίας ανάπτυξης, η οργάνωση των πωλήσεων είχε περιορισθεί 

και δεν ήταν δυνατόν ακόμα και οι πωλητές να αναγνωρίσουν την 

σημαντικότητα των πελατών τους.  

  

3.3.4 Συμπεράσματα  

 

Η εταιρεία Β, λόγω πιέσεων από το εξωτερικό περιβάλλον, προέβη στην 

υιοθέτηση ενός συστήματος CRM με στόχο την βελτίωση του επιπέδου 

ικανοποίησης των πελατών της και κατ’επέκταση του μεριδίου αγοράς 

της και κερδοφορίας. Η ύπαρξη ανοιχτής επικοινωνίας με τους 

εργαζόμενους και η ανάπτυξη εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών 

σεμιναρίων είχε ως αποτέλεσμα η επιχείρηση να μην συναντήσει 

δυσκολίες στην εφαρμογή του συστήματος και να κερδίσει άμεσα την 

υποστήριξη του συνόλου της εταιρείας για την υιοθέτηση του CRM. 
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Το CRM επέφερε στην επιχείρηση ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα, τα 

οποία πέρα των οικονομικών μεγεθών, ήταν εμφανή και στη 

συμπεριφορά των ίδιων των υπαλλήλων που οργάνωναν την εργασία τους 

με καλύτερο τρόπο αλλά και των ίδιων των πελατών, που μείωσαν 

σημαντικά τα παραπονά τους. Αξίζει όμως να αναφέρουμε πως η 

επιτυχία αυτή της επιχείρησης δεν βασίζεται στην απλή υιοθέτηση του 

συστήματος. Η εταιρεία διαθέτει την κατάλληλη στρατηγική αλλά και 

πόρους που βοηθούν στην πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του 

συστήματος.  

 

3.4 Εταιρεία Γ 

3.4.1 Προφίλ της επιχείρησης 

 

Η τρίτη εταιρεία που εξετάστηκε στην παρούσα διπλωματική εργασία 

δραστηριοποιείται στο χώρο της πληροφορικής και πρόκειται για 

επιχείρηση που προσφέρει τόσο προϊόντα όσο και υπηρεσία. Η 

επιχείρηση βρίσκεται στον κλάδο αυτό περισσότερο από 10 χρόνια και 

παρουσιάζει ετήσιο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 1.600 χιλιάδων 

ευρώ. Σήμερα στην εταιρεία απασχολούνται περισσότεροι από εκατό 

υπάλληλοι. Από τα παραπάνω στοιχεία γίνεται εύκολα αντιληπτό πως 

πρόκειται για μία επιχείρηση που ηγείται στον κλάδο της πληροφορικής 

και είναι πλήρως ανταγωνιστική. Η εταιρεία διατηρεί και λειτουργεί ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα CRM, γεγονός που όπως και θα δούμε βοήθησε 

κατά πολύ στην βελτίωση και ισχυροποίηση της ανταγωνιστικής της 

θέσης.  

3.4.2 Λόγοι υιοθέτησης CRM 

Το σύστημα διοίκησης των πελατειακών σχέσεων αποτελεί όπως είδαμε 

και στη βιβλιογραφική επισκόπηση ένα σύγχρονο εργαλείο διαχείρισης 

των πελατών, που βοηθά στη βελτίωση της θέσης κάθε επιχείρησης. Το 

στέλεχος της εταιρείας Γ θεωρεί πως τα βασικά κίνητρα για την 

υιοθέτηση του CRM ήταν η βελτίωση του επιπέδου ικανοποίησης των 

πελατών, η παροχή καλύτερων πληροφοριών για τις πωλήσεις, 
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χρηματοοικονομικά και μάρκετινγκ καθώς επίσης και η προσέλκυση 

νέων πελατών. Ειδικότερα, η εταιρεία είναι πλήρως προσανατολισμένη 

στους πελάτες της και θεωρεί πως αυτοί θα πρέπει να αποτελούν το 

επίκεντρο των δραστηριοτήτων της. Καθώς όμως το μέγεθος της εταιρείας 

ακολουθούσε μία αυξητική πορεία, ήταν πολύ δύσκολο να διατηρούνται 

αρχεία για τους πελάτες και να προσφέρεται σε αυτούς αυτό που 

ακριβώς χρειάζονταν. Η υιοθέτηση ενός συστήματος CRM βοήθησε στη 

συγκέντρωση όλων των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με τις 

ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών. Η επιχείρηση στόχευε στη 

μετάφραση αυτών των πληροφοριών σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες, ώστε 

να βελτιώσει το επίπεδο ικανοποίησής τους και να μπορέσει με την καλή 

φήμη της να προσελκύσει νέους πελάτες.  

Επιμέρους παράγοντες που συνέβαλαν στην υιοθέτηση του CRM από την 

εταιρεία Γ είναι η ανάγκη για διατήρηση των υπαρχόντων πελατών, η 

βελτίωση της διαχρονικής αξίας των πελατών καθώς επίσης και η μείωση 

του κόστους. Ειδικότερα, η επιχείρηση αναγνωρίζει τη σημασία της 

διατήρησης των ήδη υπαρχόντων πελατών, καθώς αυτοί, όπως 

αναφέραμε και στη βιβλιογραφική επισκόπηση, απαιτούν πιο 

περιορισμένη προσπάθεια από την εταιρεία, γεγονός που μεταφράζεται 

σε μείωση του απαιτούμενου χρόνου και χρήματος. Καταγράφοντας τα 

στοιχεία που σχετίζονταν με τους ήδη υπάρχοντες πελάτες, η εταιρεία 

ήταν σε θέση να κάνει προς αυτούς μοναδικές προσφορές και να τους 

κρατά πάντα ενήμερους για κάθε νέο προϊόν. Τέλος, όπως για κάθε 

εταιρεία, η μείωση του κόστους αποτελεί ένα σημαντικό κίνητρο στην 

ανάληψη κάποιας επένδυσης. Η μείωση του κόστους με την απόκτηση 

του συστήματος CRM από την εταιρεία Γ θεωρούνταν πως θα προέλθει 

από την καλύτερη οργάνωση των πωλήσεων, από την 

αποτελεσματικότερη προώθηση των προϊόντων και φυσικά από την 

εξοικονόμιση χρόνου, που για μία εταιρεία σημαίνει χρήμα.  
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3.4.3 Περιγραφή του CRM της εταιρείας 

Σε μια προσπάθεια να περιγράψουμε τα βασικά συστατικά του CRM της 

εταιρείας, θα πρέπει να αναφέρουμε πως αυτό χαρακτηρίζεται από ένα 

σύστημα διοίκησης των ευκαιριών και διαμόρφωσης των πωλήσεων. Η 

μεγάλη σημασία του έγκειται στην οργάνωση των πωλήσεων και την 

εξυπηρέτηση των πελατών καθώς διαχειρίζεται τις πελατειακές κλήσεις. 

Επίσης, υπάρχει σύστημα διαχείρισης των πληροφοριών εκστρατείας 

μάρκετινγκ και όπως αναφέρει το στέλεχος της εταιρείας αποτελεί 

εργαλείο ανάλυσης. Από εκεί και πέρα δεν χρησιμοποιείται για την 

διαχείριση των μπόνους των πωλητών αλλά και ούτε προσφέρει τη 

δυνατότητα εξατομίκευσης.   

Το CRM αποτελεί ένα σύστημα με μεγάλες δυνατότητες για μία 

επιχείρηση, καθώς δίνει τη δυνατότητα βέλτισης διαχείρισης των πελατών 

της. Σε μία εταιρεία πληροφορικής, όπου τα στελέχη είναι πλήρως 

εξοικειωμένα με την έννοια της τεχνολογίας και των συστημάτων, η 

υιοθέτηση ενός τέτοιου προγράμματος θα αναμένονταν να 

πραγματοποιούνταν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Το γεγονός αυτό 

επιβεβαιώνεται από το στέλεχος της εταιρείας Γ, το οποίο δεν σημείωσε 

κανένα από τα πιθανά προβλήματα να απασχόλησε σε μεγάλο βαθμό την 

διαδικασία υιοθέτησης. 

Από εκεί και πέρα, τα περισσότερο σημαντικά προβλήματα στη 

διαδικασία υλοποίησης και εφαρμογής του συστήματος σχετίζονταν με 

τους ανθρώπινους πόρους και την επικέντρωση στην τεχνολογία. Η 

εταιρεία θέλοντας να εφαρμόσει ένα σύστημα ολοκληρωμένο και ικανό 

να συμβάλει σημαντικά στις καθημερινές λειτουργίες της, εστίασε την 

προσοχή της σε θέματα τεχνολογικά παραγκωνίζοντας ως ένα βαθμό τους 

ίδιους τους υπαλλήλους. Καθώς όμως η υιοθέτηση κάθε πληροφοριακού 

συστήματος σημαίνει αλλαγές στον τρόπο πραγματοποίησης των 

δραστηριοτήτων των υπαλλήλων, ο φόβος για αλλαγή επικρατεί και 

δημιουργεί αντιστάσεις. Κάτι τέτοιο φαίνεται να συνέβη και στην 

επιχείρηση Γ, σε αρκετά μεγάλο βαθμό όπως μας απάντησε το στέλεχος.  
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Από εκεί και πέρα, δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα που να σχετίζεται με 

τη χρηματοδότηση του έργου και κάποια επιπλέον κόστη που 

εμφανίστηκαν, λόγω του ότι η επιχείρηση είχε προβεί σε λεπτομερή 

οικονομικό προϋπολογισμό. Επιπλέον, το σύστημα που υιοθετήθηκε 

ταίριαζε απόλυτα με τις ανάγκες και τη δομή της επιχείρησης, γεγονός 

που συνέβαλε στην τελική του υποστήριξη τόσο από τη διοίκηση όσο και 

από τους ίδιους τους υπαλλήλους.  

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν δικαίωσαν την επιλογή της 

επιχείρησης να υιοθετήσει το CRM στους κόλπους της. Ειδικότερα, οι 

μεγαλύτερες επιπτώσεις έγιναν φανερές στη μείωση των παραπόνων 

πελατών σαν ποσοστό των πελατών που αγόρασαν το προϊόν/υπηρεσία, 

στην αύξηση του χαρτοφυλακίου των πελατών και στη βελτίωση της 

σταθερής πελατειακής βάσης. Το τελευταίο ήταν και ο βασικός στόχος 

της εταιρείας, καθώς οι αφοσιωμένοι πελάτες είναι αυτοί που οδηγούν 

μία επιχείρηση σε επιτύχια καθώς αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες 

από αυτήν χωρίς να χρειάζονται εκτεταμένες προωθητικές προσπάθειες 

από πλευράς επιχείρησης και άρα συμβάλουν περισσότερο στην 

κερδοφορία, καθώς το κόστος πώλησης είναι περιορισμένο.  

Προς το παρόν, η εταιρεία δεν έχει εντοπίσει ιδιαίτερα οφέλη στην 

αύξηση του αριθμού των πελατών που σύστησαν το προϊόν ή στην τελική 

της κερδοφορία παρά το γεγονός ότι θεωρεί πως το σύστημα συνέβαλε 

σημαντικά στην αύξηση του αριθμού των πελατών και στη βελτίωση του 

μεριδίου αγοράς. Για να μπορέσει ένας πελάτης να συστήσει το προϊόν σε 

κάποιν τρίτο, θα πρέπει να είναι πολύ ικανοποιημένος. Παρά το γεγονός 

ότι μειώθηκαν τα παράπονα των πελατών και βελτιώθηκαν οι σχέσεις με 

τους υπάρχοντες πελάτες,  η εταιρεία δεν έχει ακόμα καταφέρει να 

επιτύχει υψηλό βαθμό ικανοποίησης των πελατών της. Φυσικά το 

γεγονός αυτό έχει αντίκτυπο και στην κερδοφορία της, η οποία δεν είναι 

δυνατόν να μεταβληθεί ιδιαίτερα πολύ όταν δεν εξασφαλίζει υψηλό 

επίπεδο ικανοποίησης και άρα επαναλαμβανόμενες αγορές με μικρό 

κόστος.  
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Οι λόγοι για το παραπάνω γεγονός μπορεί να σχετίζονται με τη χρήση 

των πληροφοριών από το σύστημα. Ειδικότερα, όπως μας αναφέρει το 

στέλεχος, οι πληροφορίες που συλλέγονται και επεξεργάζονται από το 

CRM δεν χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό για τη λήψη στρατηγικών 

αποφάσεων και για τον σχεδιασμό του μίγματος μάρκετινγκ. Ακόμα, δεν 

υπάρχουν πληροφορίες που να προέρχονται από τα Κεντρικά της 

Εταιρείας. Στην ουσία, η εταιρεία χρησιμοποιεί το σύστημα για να 

προγραμματίσει την καθημερινή δραστηριότητα των πωλητών της, 

δηλαδή τον αριθμό των επισκέψεων σε καθημερινή βάση, την 

συγκέντρωση πληροφοριών για αυτές τις συναντήσεις και την παροχή 

πληροφοριών στον προϊστάμενο. Βλέπουμε λοιπόν πως η εταιρεία δεν 

χρησιμοποιεί σε στρατηγικό επίπεδο το σύστημα CRM αλλά μόνο σε 

επίπεδο οργάνωσης των δραστηριοτήτων των πωλήσεων. Το γεγονός αυτό 

δικαιολογεί και τα περιορισμένα αποτελέσματα από τη χρήση του.  

Μελετώντας την στρατηγική της εταιρείας, παρατηρούμε πως ο 

προσανατολισμός προς τους πελάτες είναι εμφανής αλλά όχι 

ανεπτυγμένος στο βαθμό που κανείς θα περίμενε από μία ανταγωνιστική 

επιχείρηση στο χώρο της πληροφορικής. Ειδικότερα, η εταιρεία 

επικοινωνεί με κάθε σημαντικό πελάτη για να μπορέσει να διαπιστώσει 

τις ανάγκες και απαιτήσεις του αλλά δεν είναι σε θέση να εντοπίσει 

πάντα τις ανάγκες αυτές και ακόμα περισσότερο να προσφέρει 

εξατομικευμένες υπηρεσίες για να τις ικανοποιήσει. Από εκεί και πέρα 

βέβαια, γίνονται προσπάθειες σε ικανοποιητικό βαθμό από τα διάφορα 

τμήματα για να συντονίσουν τις λειτουργίες τους με τέτοιο τρόπο ώστε να 

ικανοποιήσουν τους πελάτες τους.  

Αναφορικά με τους πόρους που διαθέτει η εταιρεία Γ, αυτοί θεωρούνται 

από το στέλεχος ότι είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, η 

επιχείρηση διαθέτει τη γνώση και τους πόρους του μάρκετινγκ και των 

πωλήσεων ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί το πρόγραμμα, ενώ οι 

υπάλληλοί της βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο αναφορικά με τις 

γνώσεις, εμπειρία και προθυμία εξυπηρέτησης των πελατών. Βέβαια, 

όπως αναφέρει το στέλεχος της εταιρείας,  υπάρχουν περιθώρια 
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βελτίωσης του επιπέδου των ανθρωπίνων πόρων μέσα από πιο εντατικά 

εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς τα υπάρχοντα δεν είναι πολύ 

ανεπτυγμένα.  

Η επιχείρηση διαθέτει την απαραίτητη τεχνολογία για τη χρήση του 

CRM, γεγονός που αναμενόταν λόγω και του κλάδου μέσα στον οποίο 

δραστηριοποείται. Ειδικότερα η επιχείρηση έχει το κατάλληλο λογισμικό 

και τεχνολογικό εξοπλισμό ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί τους πελάτες 

της. Ταυτόχρονα, χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο τεχνικού 

προσωπικού, σκοπός του οποίου είναι η παροχή βέλτιστων υπηρεσιών 

στους πελάτες της εταιρείας.  

Οι διαδικασίες της εταιρείας χαρακτηρίζονται, τέλος, από μειωμένη 

μεταφορά των πληροφοριών στο σύνολο της επιχείρησης, γεγονός που 

δικαιολογεί και τα περιορισμένα οφέλη από το CRM. Ειδικότερα, όπως 

αναφέρει το στέλεχος της εταιρείας, οι πληροφορίες που συλλέγονται δεν 

είναι διαθέσιμες σε όλους τους εργαζομένους ενώ η επιχείρηση δεν έχει 

ακόμα καταφέρει να δημιουργήσει μία ολοκληρωμένη βάση δεδομένων 

για τους πελάτες της.  

 

3.4.4 Συμπεράσματα 

Η εταιρεία Γ δραστηριοποιείται σε ένα ιδιαίτερα δυναμικό κλάδο, όπου η 

εισαγωγή συνεχούς νέας τεχνολογίας οδηγεί σε γρήγορες μεταβολές στις 

πελατειακές ανάγκες. Η χρήση ενός συστήματος CRM συμβάλει 

σημαντικά στη βελτίωση των σχέσεων της επιχείρησης με τους πελάτες 

της. Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από την ανάλυση της 

συγκεκριμένης περίπτωσης είναι ότι για να μπορέσει ένα σύστημα CRM 

να αποφέρει τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα, ξεκινώντας από την 

ικανοποίηση των πελατών και καταλήγοντας σε αύξηση της κερδοφορίας, 

θα πρέπει να υποστηρίζεται τόσο από τη στρατηγική και διαδικασίες της 

επιχείρησης όσο και από τους ανθρώπινους και τεχνολογικούς πόρους. 

Ενώ η εταιρεία διαθέτει υψηλού επιπέδου ανθρώπινους και 
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τεχνολογικούς πόρους, ο περιορισμένος προσανατολισμός προς τον 

πελάτη σε συνδυασμό με την μη αρτιότητα των διαδικασιών διάχυσης 

των πληροφοριών έχουν συμβάλει στην περιορισμένη αποδοτικότητα του 

συστήματος.  

3.5 Εταιρεία Δ 

3.5.1 Το προφίλ της εταιρείας Δ 

Η τέταρτη και τελευταία επιχείρηση που αποτέλεσε αντικείμενο 

διερεύνησης στην παρούσα διπλωματική εργασία προέρχεται από το 

χώρο της φαρμακοβιομηχανίας. Πρόκειται για μία εταιρεία που 

δραστηριοποιείται στο συγκεκριμένο κλάδο με ιδιαίτερη επιτυχία 

περισσότερο από δεκαπέντε έτη και παρουσιάζει ετήσιο κύκλο εργασιών 

μεγαλύτερο των 1.600 χιλιάδων ευρώ. Τα μεγέθη αυτά σε συνδυασμό με 

τον ιδιαίτερα αυξημένο αριθμό υπαλλήλων που εργάζονται σε αυτήν, την 

καθιστούν μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου. Η εταιρεία 

εμπορεύεται τα φαρμακευτικά προϊόντα και κατέχει εξέχουσα θέση σε 

παγκόσμια κλίμακα. Σήμερα η επιχείρηση χρησιμοποιεί ήδη ένα 

σύστημα CRM ώστε να μπορεί να συλλέγει όλες τις απαραίτητες για τους 

πελάτες της πληροφορίες και να της χρησιμοποιεί για την συνεχή 

βελτίωσή της.  

3.5.2 Λόγοι υιοθέτησης CRM 

Ο χώρος της φαρμακοβιομηχανίας, όπως και κάθε κλάδος, δέχεται 

έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις. Το γεγονός αυτό συμβάλει σημαντικά 

στην αναγκαιότητα βελτίωσης του επιπέδου ικανοποιησης των πελατών 

των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον τομέα. Ο βασικός 

στόχος της επιχείρησης Δ ήταν ακριβώς η επίτευξη υψηλού επιπέδου 

ικανοποίησης των πελατών. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε είναι 

ότι η επιχείρηση επιθυμούσε την προσέλκυση νέων πελατών μέσω του 

CRM αλλά όχι στον ίδιο βαθμό που επιθυμούσε να καταφέρει να 

ικανοποιήσει τους υπάρχοντες πελάτες. Το γεγονός αυτό γίνεται εύκολα 

κατανοητό, αν αναλογιστούμε πως το κόστος εύρεσης νέων πελατών είναι 

 69



πολύ υψηλότερο από το κόστος ικανοποίησης των υπαρχόντων καθώς 

επίσης και τις θετικές επιδράσεις της ικανοποίησης των πελατών ακόμα 

και στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας.  

Το στέλεχος της εταιρείας Δ ανέφερε επίσης πως σημαντικός στόχος από 

την υιοθέτηση του CRM ήταν η διατήρηση των υπαρχόντων πελατών, η 

βελτίωση της διαχρονικής αξίας τους και η μείωση του κόστους. 

Σημαντικότερος όμως στόχος αναφέρεται η παροχή καλύτερων 

πληροφοριών για τις πωλήσεις, χρηματοοικονομικά και μάρκετινγκ. Το 

γεγονός αυτό αποδεικνύει πως η εταιρεία επιθυμούσε την πλήρη 

υιοθέτηση και προσαρμογή του συστήματος σε κάθε της δραστηριότητα, 

ώστε να μπορέσει να βελτιώσει την συνολική αποδοτικότητά της. Με άλλα 

λόγια, η παροχή πληροφοριών σχετικών με τους πελάτες και η χρήση 

τους από τα αρμόδια τμήματα αποτελούσε πρωταρχικό στόχο της 

εταιρείας, ώστε τα τμήματα αυτά να μεταφράσουν τις ανάγκες των 

πελατών σε προϊόντα και υπηρεσίες.   

3.5.3 Περιγραφή του CRM 

Η εταιρεία Δ χρησιμοποιεί το CRM σύστημα με στόχο την οργάνωση των 

πωλήσεων της, όπως φαίνεται και από τα βασικά συστατικά του στοιχεία 

που είναι η διαμόρφωση των πωλήσεων, η παροχή πληροφοριών μεταξύ 

των πωλήσεων και φυσικά η εξυπηρέτηση των πελατών της. Η επιχείρηση 

ξεκίνησε την προσπάθεια υιοθέτησης του CRM με βασικό σκοπό όπως 

είδαμε την πλήρη ενσωμάτωσή του στις λειτουργίες της και τη βέλτιστη 

ικανοποίηση των πελατών, μέσα από την πλήρη εκμετάλλευση των 

πληροφοριών που προέρχονταν από το σύστημα. Παρά το γεγονός ότι η 

εταιρεία είχε σημαντικούς λόγους για την υιοθέτηση του συστήματος, η 

διαδικασία υλοποίησής του συνάντησε κάποια προβλήματα που 

περισσότερο συνέβαλαν στη χρονική καθυστέρηση της ολοκλήρωσης του 

έργου. Ειδικότερα, το πρόβλημα εντοπίστηκε στην έλλειψη αξιόλογης 

πληροφόρησης στην αρχή, γεγονός που συνέβαλε στο να χαθεί η 

υποστήριξη των εργαζομένων στην επένδυση της διοίκησης. Καθώς η 

εταιρεία διατηρούσε περιορισμένα αρχεία και πληροφορίες για τους 
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πελάτες, όταν αυτές καταχωρήθηκαν στο σύστημα δεν ήταν ικανές να 

οδηγήσουν σε σημαντικές αλλαγές και βελτιώσεις. Οι εργαζόμενοι, λόγω 

της ενημέρωσης που είχαν λάβει, περίμεναν περισσότερα από αυτό, 

γεγονός που μείωσε την υποστήριξή τους. Στο γεγονός αυτό συνέβαλε και 

ο εκτενής χρόνος που απαιτήθηκε για την ολοκλήρωσή του λόγω 

συμμετοχής πολλών ατόμων. Η επιχείρηση είναι πολύ μεγάλη σε 

μέγεθος, διατηρεί ένα πολύ διευρυμένο δίκτυο πανελλαδικά και η 

συλλογή και καταγραφή όλων των συναφών πληροφοριών ήταν ιδιαίτερα 

απαιτητική σε χρονικούς όρους.  

Αξίζει να αναφέρουμε πως το σύστημα CRM που επέλεξε η επιχείρηση 

βρίσκονταν σε απόλυτη αρμονία με τις ανάγκες και την κουλτούρα της, 

γεγονός που βοήθησε στην υιοθέτησή του  και χρήση του. Η επιχείρηση 

γρήγορα βρήκε τη συνολική λύση ενώ οι όποιες χρονικές καθυστερήσεις 

πραγματοποιήθηκαν δεν επηρέασαν την συνολική αποτελεσματικότητα 

του έργου, καθώς οι ανάγκες των πελατών και τα χαρακτηριστικά του 

εξωτερικού περιβάλλοντος δεν μεταβάλλονται με ταχύτατους ρυθμούς.  

Προβλήματα που να σχετίζονται με χρηματοοικονομικούς πόρους δεν 

παρουσιάστηκαν στην εταιρεία, καθώς είχε γίνει ο κατάλληλος 

οικονομικός προϋπολογισμός και δεν υπήρχαν σχετικές αδυναμίες. Από 

την άλλη πλευρά, κάποια μικρά και όχι ιδιαίτερα έντονα προβλήματα 

εμφανίστηκαν μεταξύ της διοίκησης και των υπαλλήλων της επιχείρησης 

αναφορικά με την εφαρμογή του συστήματος, αλλά αυτά αποτελούν ένα 

σύνηθες φαινόμενο σε προσπάθειες εφαρμογής και υλοποίησης 

πληροφοριακών συστημάτων.  

Τα πλεονεκτήματα από την υιοθέτηση του συστήματος θεωρούνται από 

το στέλεχος αρκετά ικανοποιητικά, χωρίς βέβαια να οδηγούν σε απόλυτα 

καλά αποτέλεσματα. Ειδικότερα, η επιχείρηση κατάφερε να βελτιώσει 

την σταθερή πελατειακή της βάση, και κατά συνέπεια να δημιουργήσει 

πιο αφοσιωμένους πελάτες, οι οποίοι με τη σειρά τους βοήθησαν στην 

αύξηση του μεριδίου αγοράς και φυσικά στην βελτίωση της 

κερδοφορίας της επιχείρησης. Από την άλλη μεριά, οι επιπτώσεις του 
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CRM σε θέματα όπως η μείωση των παραπόνων, η αύξηση στον αριθμό 

των πελατών και στο χαρτοφυλάκιό τους ήταν θετικές αλλά όχι σε 

ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό.  

Η εταιρεία Δ, αν αναλογιστούμε τα οφέλη και την έκταση που αυτά 

αναμένονται, παρατηρούμε πως δεν έχει καταφέρει τα μέγιστα δυνατά 

αποτελέσματα. Εξετάζοντας τα πεδία εφαρμογής του συστήματος, 

μπορούμε να πούμε πως εντοπίζουμε κάποιους από τους λόγους της 

περιορισμένης αποτελεσματικότητας. Για παράδειγμα, οι πληροφορίες 

από το CRM δεν χρησιμοποιούνται ούτε για τη λήψη στρατηγικών 

αποφάσεων ούτε για αποφάσεις που αφορούν το μίγμα μάρκετινγκ. Αυτό 

σημαίνει πως δεν γίνεται άρτια χρήση των πληροφοριών αλλά αυτές 

χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για την οργάνωση των πωλήσεων και 

των δραστηριοτήτων των πωλητών.  

 

Εξετάζοντας τώρα τα βασικά στοιχεία που επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητα και επιτυχία ενός συστήματος CRM βλέπουμε πως 

η επιχείρηση δεν είναι απόλυτα προσανατολισμένη προς τον πελάτη. 

Φυσικά, όπως μας αναφέρει το στέλεχος, η εταιρεία έχει ως κύριο στόχο 

της τους πελάτες και ενδιαφέρεται για την ικανοποίηση των αναγκών 

τους ακόμα και σε εξατομικευμένο επίπεδο, αλλά όχι στο βαθμό που 

απαιτείται από κάθε σύγχρονη επιχειρηματική μονάδα. Ειδικότερα, 

αναφέρεται πως σε περίπτωση που κάποιος πελάτης μεταβάλει τις 

απαιτήσεις του και χρειάζεται κάτι διαφορετικό, τότε δεν υπάρχει η 

δυνατότητα συντονισμού των δραστηριοτήτων και παροχής του βέλτιστου 

αποτελέσματος στον πελάτη αυτό.  

Η επιχείρηση παρουσιάζει σχετικά προβλήματα και σε οργανωσιακό 

επίπεδο καθώς δεν υπάρχουν απόλυτα ξεκάθαροι στόχοι σχετικά με τους 

πελάτες. Οι εργαζόμενοι δεν γνωρίζουν ακριβώς τους στόχους που 

σχετίζονται με την απόκτηση, ανάπτυξη και διατήρηση των πελατών. 

Ακόμα, η ίδια η οργανωσιακή δομή δεν μπορούμε να πούμε πως έχει ως 
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επίκεντρο τον πελάτη, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στην γενικότερη 

στρατηγική της επιχείρησης, όπως είδαμε και παραπάνω.  

Παιρνώντας στην εξέταση των πόρων της εταιρείας, και εδώ εντοπίζονται 

σημαντικές αδυναμίες. Ειδικότερα, το στέλεχος αναφέρει πως υπάρχουν 

αρκετές γνώσεις και πόροι μάρκετινγκ ώστε να χρησιμοποιηθεί με 

αποτελεσματικότητα το σύστημα, αλλά απο εκεί και πέρα δεν 

πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά σεμινάρια που να βοηθούν τους ίδιους 

τους υπαλλήλους να βρίσκουν πελάτες και να δημιουργούν 

μακροχρόνιες και επικερδείς σχέσεις μαζί τους. Από εκεί και πέρα, η 

εταιρεία αναφέρει πως έχει πρόθυμους υπαλλήλους, ικανούς να 

προσφέρουν υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση στους πελάτες.  

Αναλύοντας την τεχνολογία στους κόλπους της επιχείρησης, αυτή 

κρίνεται άριστη. Ειδικότερα, το στέλεχος αναφέρει πως η εταιρεία 

διαθέτει ένα πολύ καλό λογισμικό αλλά και τεχνολογικό εξοπλισμό, 

ικανό να υποστηρίξει τις λειτουργίες της επιχείρησης και να 

εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους πελάτες. Ακόμα, οι 

υπάλληλοι με τεχνικές γνώσεις είναι άρτια καταρτισμένοι και ικανοί να 

παρέχουν την καλύτερη δυνατή τεχνική υποστήριξη στη χρήση της 

τεχνολογίας για τη δημιουργία πελατειακών σχέσεων.  

Αξίζει να αναφέρουμε πως η εταιρεία δεν έχει ακόμα δημιουργήσει μία 

ολοκληρωμένη πελατειακή βάση, γεγονός που δικαιολογεί και το ότι τα 

αποτελέσματα δεν ήταν εκτενή σε όλα τα επίπεδα. Τέλος, όλη η 

πληροφόρηση για κάθε πελάτη που υπάρχει μέσα στην εταιρεία δεν 

μεταφέρεται πάντα σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα και τμήματα, γεγονός 

που δημιουργεί περιορισμούς στην αποτελεσματικότητα της επένδυσης.  

3.5.4 Συμπεράσματα 

Η επιχείρηση Δ δραστηριοποιείται σε ένα έντονα ανταγωνιστικό κλάδο, 

όπου υπάρχει σημαντική απαίτηση για διατήρηση σταθερών 

πελατειακών σχέσεων. Η υιοθέτηση του CRM ξεκίνησε από την εταιρεία 

με τις καλύτερες προδιαγραφές καθώς ο στόχος ήταν η παροχή 
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πληροφοριών σε όλα τα τμήματα της εταιρείας και η χρήση τους για 

στρατηγικές αποφάσεις. Αυτό όμως κατά τη διάρκεια της υλοποίησης και 

υιοθέτησης του συστήματος δεν πραγματοποιήθηκε, και οι πληροφορίες 

πέρασαν σε περισσότερο λειτουργικό επίπεδο, καθώς χρησιμοποιούνται 

για την οργάνωση του τμήματος των πωλήσεων. Η περιορισμένη 

επικοινωνία καθώς επίσης και το γεγονός ότι ο στρατηγικός 

προσανατολισμός προς τον πελάτη είναι περιορισμένος έχουν ως 

αποτέλεσμα και τα περιορισμένα θετικά οφέλη από την επένδυση.  

Αξίζει να αναφέρουμε πως η τεχνολογική υποδομή της εταιρείας 

βοήθησε σημαντικά στην αντιμετώπιση προβλημάτων με 

χρονοκαθυστερήσεις και φυσικά στην όσο τον δυνατό πιο γρήγορη 

ολοκλήρωση του έργου. Πέρα από τα στοιχεία που σχετίζονται με την 

στρατηγική και τους πόρους της εταιρείας, το γεγονός ότι το CRM δεν 

κατάφερε να συμβάλει στη μείωση των παραπόνων των πελατών ή σε 

άλλες ενέργειές τους οφείλεται και στο ότι η πελατειακή βάση του CRM 

δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

4.1 Συμπεράσματα 

Το έντονο επιχειρηματικό περιβάλλον δραστηριοποίησης των 

επιχειρήσεων καθιστά αναγκαία την πραγματοποίηση και διαφύλαξη 

σταθερών σχέσεων με τους πελάτες. Η σημασία των αφοσιωμένων 

πελατών για μία εταιρεία είναι πολύ μεγάλη, καθώς ουσιαστικά 

συμβάλουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη βελτίωση της 

χρηματοοικονομικής της θέσης όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από 

τον Assael (1997) αλλά και πολλούς άλλους ερευνητές.  

Στην παρούσα διπλωματική εργασία έγινε μία προσπάθεια εμβάθυνσης 

στο θέμα του CRM, και του πώς μπορεί ένα πληροφοριακό σύστημα 

διαχείρισης των πελατειακών σχέσεων να συμβάλει στη βελτίωση της 

αποδοτικότητας των επιχειρήσεων. Για το λόγο αυτό εξετάστηκαν τέσσερις 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους στην 

Ελλάδα και κατέχουν εξέχουσα θέση σε αυτούς. Όλες οι εταιρείες έχουν 

προβεί στην υιοθέτηση και υλοποίηση ενός συστήματος CRM με 

απώτερο σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου ικανοποίησης των 

πελατών τους. Για να είναι δυνατή η συγκρισιμότητα των 

αποτελεσμάτων, όλες οι επιχειρήσεις έχουν ολοκληρώσει την υλοποίηση 

του συστήματος και το χρησιμοποιούν ήδη τουλάχιστον για ένα έτος 

στους κόλπους τους. Ακόμα, το μέγεθος των εταιρειών, ανεξαρτήτου του 

κλάδου τους, είναι μεγάλο και αντιπροσωπεύουν ηγετικές επιχειρήσεις 

στο χώρο τους. Τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από την εις 

βάθος ανάλυση του θέματος συνοψίζονται στα εξής: 

1. Όλες οι εταιρείες αναγνωρίζουν την σημαντικότητα των πελατών 

τους και προσπαθούν μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες και 

υιοθέτηση της σύγχρονης τεχνολογίας να επιτύχουν υψηλότερο 

βαθμό ικανοποίησης των πελατών και βελτίωση της σταθερής 

πελατειακής τους βάσης. Οι περισσότερες προσπάθειες εστιάζονται 

στην επίτευξη αφοσιωμένων πελατών και όχι μόνο στην 
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προσέλκυση νέων, γεγονός που δικαιολογείται από το ότι το κόστος 

στην πρώτη περίπτωση είναι μικρότερο ενώ το αποτέλεσμα, όταν 

αυτό επιτευχθεί, συμβάλλει στην μακροχρόνια επίτευξη 

κερδοφορίας.  

2. Ο δεύτερος βασικός στόχος μέσα από την υιοθέτηση του 

συστήματος CRM είναι η συλλογή πληροφοριών για την χρήση 

τους από τα τμήματα του μάρκετινγκ, πωλήσεων και 

χρηματοοικονομικών. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει πως οι 

εταιρείες στοχεύουν στη βαθιά χρήση του συστήματος και όχι 

απλά στην συγκέντρωση των πληροφοριών χωρίς περαιτέρω 

επεξεργασία τους.  

3. Το βασικότερο πρόβλημα στην υλοποίηση του συστήματος από 

όλες τις επιχειρήσεις εντοπίστηκε στην στάση των υπαλλήλων. 

Ειδικότερα, ο ανθρώπινος παράγοντας στην υλοποίηση ενός 

πληροφοριακού συστήματος είναι ο σημαντικότερος καθώς 

επηρεάζει τόσο την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας 

υλοποίησης όσο και την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής. 

Καθώς οι άνθρωποι αισθάνονται φόβο μπροστά στην αλλαγή και 

ιδίως σε αλλαγές που επηρεάζουν τις δραστηριότητές τους, οι 

επιχειρήσεις καλούνται να διαχειριστούν με ιδιαίτερο τρόπο το 

γεγονός αυτό. Όπως είδαμε από το επιτυχημένο παράδειγμα της 

εταιρείας Β, η αντίσταση των υπαλλήλων αντιμετωπίστηκε με 

συμμετοχή όλων στο πρόβλημα που παρουσιάστηκε, με συνεχή 

εκπαιδευτικά προγράμματα και διαρκή ενημέρωση. Οι υπάλληλοι 

πρέπει να γνωρίζουν από την αρχή τους λόγους της αλλαγής, να 

ενημερώνονται για το τι ακριβώς συμβαίνει και να εκπαιδεύονται 

στον τρόπο χρήσης της τεχνολογίας ώστε να υπάρχει υψηλός 

βαθμός εξοικείωσης. Δεν είναι λίγα τα παραδείγματα των εταιρειών 

που απέτυχαν να υιοθετήσουν ένα πληροφοριακό σύστημα γιατί οι 

υπάλληλοι συνέχιζαν να εκτελούν τις εργασίες τους με τον παλιό 

τρόπο και όχι με τη χρήση της τεχνολογίας. Σε όλες τις 

περιπτώσεις που εξετάσαμε εμφανίστηκε το πρόβλημα της 
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αντίστασης των υπαλλήλων, αλλά αυτό αντιμετωπίστηκε γρήγορα 

μέσα από εκπαιδευτικά κυρίως προβλήματα. 

4. Ένα επιπλέον πρόβλημα που εμφανίστηκε σχετίζεται με τις 

χρονικές καθυστερήσεις, οι οποίες προέκυψαν κατά κύριο λόγο 

εξαιτίας του υψηλού αριθμού συμμετοχόντων. Λόγω του ότι όλες οι 

εταιρείες είναι μεγάλες σε μέγεθος, αποτελούνται από μεγάλο 

αριθμό υπαλλήλων και καταστημάτων. Για να μπορέσουν οι 

επιχειρήσεις να συγκεντρώσουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες 

χρειάστηκε μεγάλο χρονικό διάστημα, περισσότερο από ότι αυτές 

περίμεναν. Ακόμα και σήμερα, οι εταιρείες δεν έχουν καταφέρει 

να ετοιμάσουν μία ολοκληρωμένη βάση δεδομένων, καθώς 

απαιτείται πολύς χρόνος. Το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια να 

περιορίζεται και η αποτελεσματικότητα του συστήματος, καθώς δεν 

υπάρχουν διαθέσιμες όλες οι απαραίτητες πληροφορίες. Επιπλέον 

συνέπεια του γεγονότος αυτού είναι να χάνεται η υποστήριξη από 

τους υπαλλήλους, καθώς οι προσδοκίες υπερέχουν των 

πραγματικών αποτελεσμάτων. Με άλλα λόγια, κατά τη διάρκεια 

της υλοποίησης στα εκπαιδευτικά προγράμματα τονίζονταν τα 

πλεονεκτήματα που θα προέκυπταν από το σύστημα και άρα οι 

λόγοι για τους οποίους έπρεπε οι εργαζόμενοι να υποστηρίξουν το 

έργο αυτό. Καθώς όμως τα αποτελέσματα καθυστερούν, η πίστη 

στο έργο χάνεται και δημιουργούνται επιπλέον προβλήματα.  

5. Για την αποτελεσματικότητα ενός συστήματος CRM, τα σημαντικά 

στοιχεία που επηρεάζουν είναι η στρατηγική, η τεχνολογία, οι 

πόροι και οι διαδικασίες. Στη μελέτη που πραγματοποιήσαμε 

είδαμε πως οι εταιρείες με έντονο προσανατολισμό προς τους 

πελάτες κατάφεραν να επιτύχουν πιο άμεσα και θετικά 

αποτελέσματα σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις που δεν μπορούν να 

προσφέρουν εξατομικευμένες υπηρεσίες και προϊόντα. Ακόμα, οι 

διαδικασίες επηρεάζουν και αυτές στην αποτελεσματικότητα του 

έργου όπως φαίνεται από την έρευνα που πραγματοποιήσαμε. Οι 

εταιρείες που δεν έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν τις 

πληροφορίες σε όλους τους ενδιαφερόμενους, δείχνουν 
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περιορισμένη αποτελεσματικότητα. Αναφορικά με την τεχνολογία 

όλες οι επιχειρήσεις έχουν ένα υψηλό επίπεδο, ικανό να τους 

προσφέρει τα αποτελέσματα που επιθυμούν. Τέλος, οι πόροι των 

επιχειρήσεων είναι αρκετοί σε όλες τις περιπτώσεις που εξετάσαμε 

πλην μίας, όπου εκεί τα αποτελέσματα από το CRM δεν είναι και 

ιδιαίτερα θετικά. Το βασικό συμπέρασμα, λαμβάνοντας υπόψη 

μας την εταιρεία Α που πέτυχε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, 

είναι ότι η επιτυχία ενός CRM στηρίζεται στο συνδυασμό τεσσάρων 

βασικών παραγόντων: στρατηγικής προσανατολισμένης προς 

τους πελάτες, υψηλό επίπεδο τεχνολογίας, ανθρώπινους 

πόρους ικανούς, έμπειρους και προσανατολισμένους προς την 

ικανοποίηση των πελατών και τέλος διαδικασίες που να 

επιτρέπουν την ευρεία διάχυση των πληροφοριών.  

6. Το τελευταίο συμπέρασμα που προκύπτει από την έρευνα που 

πραγματοποιήσαμε είναι ότι η αποτελεσματικότητα του CRM 

στηρίζεται κατά πολύ στο βαθμό που οι πληροφορίες που 

συλλέγονται χρησιμοποιούνται στη λήψη στρατηγικών 

αποφάσεων και αποφάσεων που σχετίζονται με το 

μάρκετινγκ. Ουσιαστικά αυτό είναι και το σημείο στο οποίο θα 

πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας. Το CRM σύστημα δεν 

πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως εργαλείο οργάνωσης 

των πωλήσεων και των επισκέψεων των πωλητών. Αυτό είναι το 

λιγότερο που μπορεί να προσφέρει σε μία εταιρεία, και φυσικά 

είναι κάτι που μπορεί να επιτευχθεί και με άλλους τρόπους. Η 

συμβολή του CRM έγκειται στην άρτια επεξεργασία των 

πληροφοριών και στη χρήση τους για την παραγωγή και προσφορά 

προϊόντων και υπηρεσιών που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες 

των πελατών.    

Κλείνοντας, θεωρούμε πως η κάθε επιχείρηση που θέλει να επιβιώσει 

στον έντονα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό στίβο, θα πρέπει να είναι 

προβεί στην υιοθέτηση ενός συστήματος CRM ανάλογο των δυνατοτήτων 

της. Αυτό σημαίνει πως η συγκέντρωση των πληροφοριών για τους 
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πελάτες πρέπει να γίνεται με όποιο τρόπο δύναται μέσα σε ένα 

οργανισμό και μέσα από αυτές τις πληροφορίες να αποφασίζονται οι 

στρατηγικές αποφάσεις.  

4.2 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

Η παρούσα διπλωματική εργασία ήρθε αντιμέτωπη με δύο περιορισμούς 

που σχετίζονται με τον διαθέσιμο χρόνο για την ολοκλήρωσή της καθώς 

επίσης και με την δυνατότητα πρόσβασης σε επιχειρήσεις. Το γεγονός 

αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη συλλογή πληροφοριών για τέσσερις 

επιχειρήσεις. Πεδία για περαιτέρω έρευνα ορίζονται ως η εκτενέστερη 

ανάλυση άλλων εταιρειών, ώστε να είναι δυνατή η συγκέντρωση 

περισσοτέρων πληροφοριών. Στόχος μπορεί να είναι η μελέτη του CRM 

ανά κλάδο, συγκεντρώνοντας εταιρείες από τον ίδιο κλάδο. Μία τέτοια 

έρευνα θα βοηθήσει σημαντικά στην διάκριση διαφορών μεταξύ των 

κλάδων αλλά και ομοιοτήτων. Ένα επιπλέον στοιχείο που μπορεί να 

διερευνηθεί είναι η στάση των επιχειρήσεων ανά κατηγορία CRM, ώστε 

να γίνει μία προσπάθεια για τεχνολογική ενίσχυση. Ακόμα, μία ποσοτική 

έρευνα κρίνεται απαραίτητη καθώς τα αποτελέσματά της μπορεί να 

συνδυαστούν με αυτά της ποιοτικής έρευνας που διεξάγομε και να 

προκύψουν ιδιαίτερα χρήσιμα συμπεράσματα..  
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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 ( πριν την εφαρμογή του 

ERP ) 

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. Προβλέπειται 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 πάνω 

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 των300.000 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 υπάρχοντων πελατών      

Βελτίωσης 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 του 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 μία 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 διοίκησης και υπαλλήλων 

στην εφαρμογή. 

     

Προβλήματα στην κινητή επικοινωνία      

Η εφαρμογή του συστήματος βασίστηκε σε 

μηχανιστική προσέγγιση. 

     

Απρογραμμάτιστα κόστη      

Απρογραμμάτιστες καθυστερήσεις      

Ανεπαρκή χρηματοδότηση      

Ανεπαρκή διοίκηση των συστημάτων      
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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.      

Διαχείριση περιεχομένου      

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες      

Διαχείριση κλήσεων      

Υπηρεσία δικτύου πωλήσεων και εξυπηρέτησης 

πελατών 

     

Δυνατότητα εξατομίκευσης      

Εργαλεία ανάλυσης      

Σύστημα διαχείρισης εκστρατείας μάρκετινγκ      

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 
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Παρακολούθηση της προόδου του έργου      

Διαχείριση της 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      

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 τον διαρκή διάλογο, εργαζόμαστε ατομικά 

με κάθε σημαντικό πελάτη για να διαμορφώσουμε 

ανάλογα την προσφορά μας.  

     

Η επιχείρησή μας προσφέρει εξατομικευμένες 

υπηρεσίες και προϊόντα στους βασικούς πελάτες μας.  

     

Η επιχείρησή μας προσπαθεί να εντοπίσει τις 

ανάγκες των βασικών πελατών μας.  

     

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      
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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.  

     

Οι πελάτες μπορούν να περιμένουν υψηλής 

ποιότητας εξυπηρέτησης 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 τον κατάλληλο τεχνολογικό 

εξοπλισμό για να εξυπηρετεί τους πελάτες.  

     

Η πληροφόρηση για κάθε πελάτη είναι διαθέσιμη σε 

όλους.  

     

Η επιχείρηση διατηρεί μια ολοκληρωμένη βάση 

δεδομένων για τους πελάτες.  

     

 

6. Ποια η συμβολή του CRM στους παρακάτω τομείς της επιχείρησής 

σας; 

 1 2 3 4 5 

Δημιουργία Αναφορών για τις επισκέψεις 

στους πελάτες 

     

Προγραμματισμός Επισκέψεων Πωλήσεων      
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Λήψη Πληροφόρησης από τα Κεντρικά της 

Εταιρείας 

     

Λήψη Πληροφόρησης από 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.  

     

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 
προίόν σε τρίτους 

     

Αύξηση στον αριθμό πελατών      
Αύξηση χαρτοφυλακίου πελατών      

Βελτίωση μεριδίου αγοράς      

Βελτίωση της σταθερής πελατειακής βάσης      

Βελτίωση της κερδοφορίας      
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	3.4.2 Λόγοι υιοθέτησης CRM 
	Το σύστημα διοίκησης των πελατειακών σχέσεων αποτελεί όπως είδαμε και στη βιβλιογραφική επισκόπηση ένα σύγχρονο εργαλείο διαχείρισης των πελατών, που βοηθά στη βελτίωση της θέσης κάθε επιχείρησης. Το στέλεχος της εταιρείας Γ θεωρεί πως τα βασικά κίνητρα για την υιοθέτηση του CRM ήταν η βελτίωση του επιπέδου ικανοποίησης των πελατών, η παροχή καλύτερων πληροφοριών για τις πωλήσεις, χρηματοοικονομικά και μάρκετινγκ καθώς επίσης και η προσέλκυση νέων πελατών. Ειδικότερα, η εταιρεία είναι πλήρως προσανατολισμένη στους πελάτες της και θεωρεί πως αυτοί θα πρέπει να αποτελούν το επίκεντρο των δραστηριοτήτων της. Καθώς όμως το μέγεθος της εταιρείας ακολουθούσε μία αυξητική πορεία, ήταν πολύ δύσκολο να διατηρούνται αρχεία για τους πελάτες και να προσφέρεται σε αυτούς αυτό που ακριβώς χρειάζονταν. Η υιοθέτηση ενός συστήματος CRM βοήθησε στη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με τις ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών. Η επιχείρηση στόχευε στη μετάφραση αυτών των πληροφοριών σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες, ώστε να βελτιώσει το επίπεδο ικανοποίησής τους και να μπορέσει με την καλή φήμη της να προσελκύσει νέους πελάτες.  
	Επιμέρους παράγοντες που συνέβαλαν στην υιοθέτηση του CRM από την εταιρεία Γ είναι η ανάγκη για διατήρηση των υπαρχόντων πελατών, η βελτίωση της διαχρονικής αξίας των πελατών καθώς επίσης και η μείωση του κόστους. Ειδικότερα, η επιχείρηση αναγνωρίζει τη σημασία της διατήρησης των ήδη υπαρχόντων πελατών, καθώς αυτοί, όπως αναφέραμε και στη βιβλιογραφική επισκόπηση, απαιτούν πιο περιορισμένη προσπάθεια από την εταιρεία, γεγονός που μεταφράζεται σε μείωση του απαιτούμενου χρόνου και χρήματος. Καταγράφοντας τα στοιχεία που σχετίζονταν με τους ήδη υπάρχοντες πελάτες, η εταιρεία ήταν σε θέση να κάνει προς αυτούς μοναδικές προσφορές και να τους κρατά πάντα ενήμερους για κάθε νέο προϊόν. Τέλος, όπως για κάθε εταιρεία, η μείωση του κόστους αποτελεί ένα σημαντικό κίνητρο στην ανάληψη κάποιας επένδυσης. Η μείωση του κόστους με την απόκτηση του συστήματος CRM από την εταιρεία Γ θεωρούνταν πως θα προέλθει από την καλύτερη οργάνωση των πωλήσεων, από την αποτελεσματικότερη προώθηση των προϊόντων και φυσικά από την εξοικονόμιση χρόνου, που για μία εταιρεία σημαίνει χρήμα.  
	 
	 
	3.4.3 Περιγραφή του CRM της εταιρείας 
	Το CRM αποτελεί ένα σύστημα με μεγάλες δυνατότητες για μία επιχείρηση, καθώς δίνει τη δυνατότητα βέλτισης διαχείρισης των πελατών της. Σε μία εταιρεία πληροφορικής, όπου τα στελέχη είναι πλήρως εξοικειωμένα με την έννοια της τεχνολογίας και των συστημάτων, η υιοθέτηση ενός τέτοιου προγράμματος θα αναμένονταν να πραγματοποιούνταν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από το στέλεχος της εταιρείας Γ, το οποίο δεν σημείωσε κανένα από τα πιθανά προβλήματα να απασχόλησε σε μεγάλο βαθμό την διαδικασία υιοθέτησης. 
	Από εκεί και πέρα, τα περισσότερο σημαντικά προβλήματα στη διαδικασία υλοποίησης και εφαρμογής του συστήματος σχετίζονταν με τους ανθρώπινους πόρους και την επικέντρωση στην τεχνολογία. Η εταιρεία θέλοντας να εφαρμόσει ένα σύστημα ολοκληρωμένο και ικανό να συμβάλει σημαντικά στις καθημερινές λειτουργίες της, εστίασε την προσοχή της σε θέματα τεχνολογικά παραγκωνίζοντας ως ένα βαθμό τους ίδιους τους υπαλλήλους. Καθώς όμως η υιοθέτηση κάθε πληροφοριακού συστήματος σημαίνει αλλαγές στον τρόπο πραγματοποίησης των δραστηριοτήτων των υπαλλήλων, ο φόβος για αλλαγή επικρατεί και δημιουργεί αντιστάσεις. Κάτι τέτοιο φαίνεται να συνέβη και στην επιχείρηση Γ, σε αρκετά μεγάλο βαθμό όπως μας απάντησε το στέλεχος.  
	Από εκεί και πέρα, δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα που να σχετίζεται με τη χρηματοδότηση του έργου και κάποια επιπλέον κόστη που εμφανίστηκαν, λόγω του ότι η επιχείρηση είχε προβεί σε λεπτομερή οικονομικό προϋπολογισμό. Επιπλέον, το σύστημα που υιοθετήθηκε ταίριαζε απόλυτα με τις ανάγκες και τη δομή της επιχείρησης, γεγονός που συνέβαλε στην τελική του υποστήριξη τόσο από τη διοίκηση όσο και από τους ίδιους τους υπαλλήλους.  
	Τα αποτελέσματα που προέκυψαν δικαίωσαν την επιλογή της επιχείρησης να υιοθετήσει το CRM στους κόλπους της. Ειδικότερα, οι μεγαλύτερες επιπτώσεις έγιναν φανερές στη μείωση των παραπόνων πελατών σαν ποσοστό των πελατών που αγόρασαν το προϊόν/υπηρεσία, στην αύξηση του χαρτοφυλακίου των πελατών και στη βελτίωση της σταθερής πελατειακής βάσης. Το τελευταίο ήταν και ο βασικός στόχος της εταιρείας, καθώς οι αφοσιωμένοι πελάτες είναι αυτοί που οδηγούν μία επιχείρηση σε επιτύχια καθώς αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες από αυτήν χωρίς να χρειάζονται εκτεταμένες προωθητικές προσπάθειες από πλευράς επιχείρησης και άρα συμβάλουν περισσότερο στην κερδοφορία, καθώς το κόστος πώλησης είναι περιορισμένο.  
	Προς το παρόν, η εταιρεία δεν έχει εντοπίσει ιδιαίτερα οφέλη στην αύξηση του αριθμού των πελατών που σύστησαν το προϊόν ή στην τελική της κερδοφορία παρά το γεγονός ότι θεωρεί πως το σύστημα συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση του αριθμού των πελατών και στη βελτίωση του μεριδίου αγοράς. Για να μπορέσει ένας πελάτης να συστήσει το προϊόν σε κάποιν τρίτο, θα πρέπει να είναι πολύ ικανοποιημένος. Παρά το γεγονός ότι μειώθηκαν τα παράπονα των πελατών και βελτιώθηκαν οι σχέσεις με τους υπάρχοντες πελάτες,  η εταιρεία δεν έχει ακόμα καταφέρει να επιτύχει υψηλό βαθμό ικανοποίησης των πελατών της. Φυσικά το γεγονός αυτό έχει αντίκτυπο και στην κερδοφορία της, η οποία δεν είναι δυνατόν να μεταβληθεί ιδιαίτερα πολύ όταν δεν εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο ικανοποίησης και άρα επαναλαμβανόμενες αγορές με μικρό κόστος.  
	Οι λόγοι για το παραπάνω γεγονός μπορεί να σχετίζονται με τη χρήση των πληροφοριών από το σύστημα. Ειδικότερα, όπως μας αναφέρει το στέλεχος, οι πληροφορίες που συλλέγονται και επεξεργάζονται από το CRM δεν χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων και για τον σχεδιασμό του μίγματος μάρκετινγκ. Ακόμα, δεν υπάρχουν πληροφορίες που να προέρχονται από τα Κεντρικά της Εταιρείας. Στην ουσία, η εταιρεία χρησιμοποιεί το σύστημα για να προγραμματίσει την καθημερινή δραστηριότητα των πωλητών της, δηλαδή τον αριθμό των επισκέψεων σε καθημερινή βάση, την συγκέντρωση πληροφοριών για αυτές τις συναντήσεις και την παροχή πληροφοριών στον προϊστάμενο. Βλέπουμε λοιπόν πως η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί σε στρατηγικό επίπεδο το σύστημα CRM αλλά μόνο σε επίπεδο οργάνωσης των δραστηριοτήτων των πωλήσεων. Το γεγονός αυτό δικαιολογεί και τα περιορισμένα αποτελέσματα από τη χρήση του.  
	Μελετώντας την στρατηγική της εταιρείας, παρατηρούμε πως ο προσανατολισμός προς τους πελάτες είναι εμφανής αλλά όχι ανεπτυγμένος στο βαθμό που κανείς θα περίμενε από μία ανταγωνιστική επιχείρηση στο χώρο της πληροφορικής. Ειδικότερα, η εταιρεία επικοινωνεί με κάθε σημαντικό πελάτη για να μπορέσει να διαπιστώσει τις ανάγκες και απαιτήσεις του αλλά δεν είναι σε θέση να εντοπίσει πάντα τις ανάγκες αυτές και ακόμα περισσότερο να προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες για να τις ικανοποιήσει. Από εκεί και πέρα βέβαια, γίνονται προσπάθειες σε ικανοποιητικό βαθμό από τα διάφορα τμήματα για να συντονίσουν τις λειτουργίες τους με τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιήσουν τους πελάτες τους.  
	Αναφορικά με τους πόρους που διαθέτει η εταιρεία Γ, αυτοί θεωρούνται από το στέλεχος ότι είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, η επιχείρηση διαθέτει τη γνώση και τους πόρους του μάρκετινγκ και των πωλήσεων ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί το πρόγραμμα, ενώ οι υπάλληλοί της βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο αναφορικά με τις γνώσεις, εμπειρία και προθυμία εξυπηρέτησης των πελατών. Βέβαια, όπως αναφέρει το στέλεχος της εταιρείας,  υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης του επιπέδου των ανθρωπίνων πόρων μέσα από πιο εντατικά εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς τα υπάρχοντα δεν είναι πολύ ανεπτυγμένα.  
	Η επιχείρηση διαθέτει την απαραίτητη τεχνολογία για τη χρήση του CRM, γεγονός που αναμενόταν λόγω και του κλάδου μέσα στον οποίο δραστηριοποείται. Ειδικότερα η επιχείρηση έχει το κατάλληλο λογισμικό και τεχνολογικό εξοπλισμό ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί τους πελάτες της. Ταυτόχρονα, χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο τεχνικού προσωπικού, σκοπός του οποίου είναι η παροχή βέλτιστων υπηρεσιών στους πελάτες της εταιρείας.  
	Οι διαδικασίες της εταιρείας χαρακτηρίζονται, τέλος, από μειωμένη μεταφορά των πληροφοριών στο σύνολο της επιχείρησης, γεγονός που δικαιολογεί και τα περιορισμένα οφέλη από το CRM. Ειδικότερα, όπως αναφέρει το στέλεχος της εταιρείας, οι πληροφορίες που συλλέγονται δεν είναι διαθέσιμες σε όλους τους εργαζομένους ενώ η επιχείρηση δεν έχει ακόμα καταφέρει να δημιουργήσει μία ολοκληρωμένη βάση δεδομένων για τους πελάτες της.  
	 
	3.4.4 Συμπεράσματα 
	Η εταιρεία Γ δραστηριοποιείται σε ένα ιδιαίτερα δυναμικό κλάδο, όπου η εισαγωγή συνεχούς νέας τεχνολογίας οδηγεί σε γρήγορες μεταβολές στις πελατειακές ανάγκες. Η χρήση ενός συστήματος CRM συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση των σχέσεων της επιχείρησης με τους πελάτες της. Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από την ανάλυση της συγκεκριμένης περίπτωσης είναι ότι για να μπορέσει ένα σύστημα CRM να αποφέρει τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα, ξεκινώντας από την ικανοποίηση των πελατών και καταλήγοντας σε αύξηση της κερδοφορίας, θα πρέπει να υποστηρίζεται τόσο από τη στρατηγική και διαδικασίες της επιχείρησης όσο και από τους ανθρώπινους και τεχνολογικούς πόρους. Ενώ η εταιρεία διαθέτει υψηλού επιπέδου ανθρώπινους και τεχνολογικούς πόρους, ο περιορισμένος προσανατολισμός προς τον πελάτη σε συνδυασμό με την μη αρτιότητα των διαδικασιών διάχυσης των πληροφοριών έχουν συμβάλει στην περιορισμένη αποδοτικότητα του συστήματος.  
	3.5 Εταιρεία Δ 
	3.5.1 Το προφίλ της εταιρείας Δ 
	Η τέταρτη και τελευταία επιχείρηση που αποτέλεσε αντικείμενο διερεύνησης στην παρούσα διπλωματική εργασία προέρχεται από το χώρο της φαρμακοβιομηχανίας. Πρόκειται για μία εταιρεία που δραστηριοποιείται στο συγκεκριμένο κλάδο με ιδιαίτερη επιτυχία περισσότερο από δεκαπέντε έτη και παρουσιάζει ετήσιο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 1.600 χιλιάδων ευρώ. Τα μεγέθη αυτά σε συνδυασμό με τον ιδιαίτερα αυξημένο αριθμό υπαλλήλων που εργάζονται σε αυτήν, την καθιστούν μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου. Η εταιρεία εμπορεύεται τα φαρμακευτικά προϊόντα και κατέχει εξέχουσα θέση σε παγκόσμια κλίμακα. Σήμερα η επιχείρηση χρησιμοποιεί ήδη ένα σύστημα CRM ώστε να μπορεί να συλλέγει όλες τις απαραίτητες για τους πελάτες της πληροφορίες και να της χρησιμοποιεί για την συνεχή βελτίωσή της.  
	3.5.2 Λόγοι υιοθέτησης CRM 
	Ο χώρος της φαρμακοβιομηχανίας, όπως και κάθε κλάδος, δέχεται έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις. Το γεγονός αυτό συμβάλει σημαντικά στην αναγκαιότητα βελτίωσης του επιπέδου ικανοποιησης των πελατών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον τομέα. Ο βασικός στόχος της επιχείρησης Δ ήταν ακριβώς η επίτευξη υψηλού επιπέδου ικανοποίησης των πελατών. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι η επιχείρηση επιθυμούσε την προσέλκυση νέων πελατών μέσω του CRM αλλά όχι στον ίδιο βαθμό που επιθυμούσε να καταφέρει να ικανοποιήσει τους υπάρχοντες πελάτες. Το γεγονός αυτό γίνεται εύκολα κατανοητό, αν αναλογιστούμε πως το κόστος εύρεσης νέων πελατών είναι πολύ υψηλότερο από το κόστος ικανοποίησης των υπαρχόντων καθώς επίσης και τις θετικές επιδράσεις της ικανοποίησης των πελατών ακόμα και στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας.  
	Το στέλεχος της εταιρείας Δ ανέφερε επίσης πως σημαντικός στόχος από την υιοθέτηση του CRM ήταν η διατήρηση των υπαρχόντων πελατών, η βελτίωση της διαχρονικής αξίας τους και η μείωση του κόστους. Σημαντικότερος όμως στόχος αναφέρεται η παροχή καλύτερων πληροφοριών για τις πωλήσεις, χρηματοοικονομικά και μάρκετινγκ. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει πως η εταιρεία επιθυμούσε την πλήρη υιοθέτηση και προσαρμογή του συστήματος σε κάθε της δραστηριότητα, ώστε να μπορέσει να βελτιώσει την συνολική αποδοτικότητά της. Με άλλα λόγια, η παροχή πληροφοριών σχετικών με τους πελάτες και η χρήση τους από τα αρμόδια τμήματα αποτελούσε πρωταρχικό στόχο της εταιρείας, ώστε τα τμήματα αυτά να μεταφράσουν τις ανάγκες των πελατών σε προϊόντα και υπηρεσίες.   
	3.5.3 Περιγραφή του CRM 
	Η εταιρεία Δ χρησιμοποιεί το CRM σύστημα με στόχο την οργάνωση των πωλήσεων της, όπως φαίνεται και από τα βασικά συστατικά του στοιχεία που είναι η διαμόρφωση των πωλήσεων, η παροχή πληροφοριών μεταξύ των πωλήσεων και φυσικά η εξυπηρέτηση των πελατών της. Η επιχείρηση ξεκίνησε την προσπάθεια υιοθέτησης του CRM με βασικό σκοπό όπως είδαμε την πλήρη ενσωμάτωσή του στις λειτουργίες της και τη βέλτιστη ικανοποίηση των πελατών, μέσα από την πλήρη εκμετάλλευση των πληροφοριών που προέρχονταν από το σύστημα. Παρά το γεγονός ότι η εταιρεία είχε σημαντικούς λόγους για την υιοθέτηση του συστήματος, η διαδικασία υλοποίησής του συνάντησε κάποια προβλήματα που περισσότερο συνέβαλαν στη χρονική καθυστέρηση της ολοκλήρωσης του έργου. Ειδικότερα, το πρόβλημα εντοπίστηκε στην έλλειψη αξιόλογης πληροφόρησης στην αρχή, γεγονός που συνέβαλε στο να χαθεί η υποστήριξη των εργαζομένων στην επένδυση της διοίκησης. Καθώς η εταιρεία διατηρούσε περιορισμένα αρχεία και πληροφορίες για τους πελάτες, όταν αυτές καταχωρήθηκαν στο σύστημα δεν ήταν ικανές να οδηγήσουν σε σημαντικές αλλαγές και βελτιώσεις. Οι εργαζόμενοι, λόγω της ενημέρωσης που είχαν λάβει, περίμεναν περισσότερα από αυτό, γεγονός που μείωσε την υποστήριξή τους. Στο γεγονός αυτό συνέβαλε και ο εκτενής χρόνος που απαιτήθηκε για την ολοκλήρωσή του λόγω συμμετοχής πολλών ατόμων. Η επιχείρηση είναι πολύ μεγάλη σε μέγεθος, διατηρεί ένα πολύ διευρυμένο δίκτυο πανελλαδικά και η συλλογή και καταγραφή όλων των συναφών πληροφοριών ήταν ιδιαίτερα απαιτητική σε χρονικούς όρους.  
	Αξίζει να αναφέρουμε πως το σύστημα CRM που επέλεξε η επιχείρηση βρίσκονταν σε απόλυτη αρμονία με τις ανάγκες και την κουλτούρα της, γεγονός που βοήθησε στην υιοθέτησή του  και χρήση του. Η επιχείρηση γρήγορα βρήκε τη συνολική λύση ενώ οι όποιες χρονικές καθυστερήσεις πραγματοποιήθηκαν δεν επηρέασαν την συνολική αποτελεσματικότητα του έργου, καθώς οι ανάγκες των πελατών και τα χαρακτηριστικά του εξωτερικού περιβάλλοντος δεν μεταβάλλονται με ταχύτατους ρυθμούς.  
	Προβλήματα που να σχετίζονται με χρηματοοικονομικούς πόρους δεν παρουσιάστηκαν στην εταιρεία, καθώς είχε γίνει ο κατάλληλος οικονομικός προϋπολογισμός και δεν υπήρχαν σχετικές αδυναμίες. Από την άλλη πλευρά, κάποια μικρά και όχι ιδιαίτερα έντονα προβλήματα εμφανίστηκαν μεταξύ της διοίκησης και των υπαλλήλων της επιχείρησης αναφορικά με την εφαρμογή του συστήματος, αλλά αυτά αποτελούν ένα σύνηθες φαινόμενο σε προσπάθειες εφαρμογής και υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων.  
	Τα πλεονεκτήματα από την υιοθέτηση του συστήματος θεωρούνται από το στέλεχος αρκετά ικανοποιητικά, χωρίς βέβαια να οδηγούν σε απόλυτα καλά αποτέλεσματα. Ειδικότερα, η επιχείρηση κατάφερε να βελτιώσει την σταθερή πελατειακή της βάση, και κατά συνέπεια να δημιουργήσει πιο αφοσιωμένους πελάτες, οι οποίοι με τη σειρά τους βοήθησαν στην αύξηση του μεριδίου αγοράς και φυσικά στην βελτίωση της κερδοφορίας της επιχείρησης. Από την άλλη μεριά, οι επιπτώσεις του CRM σε θέματα όπως η μείωση των παραπόνων, η αύξηση στον αριθμό των πελατών και στο χαρτοφυλάκιό τους ήταν θετικές αλλά όχι σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό.  
	Η εταιρεία Δ, αν αναλογιστούμε τα οφέλη και την έκταση που αυτά αναμένονται, παρατηρούμε πως δεν έχει καταφέρει τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα. Εξετάζοντας τα πεδία εφαρμογής του συστήματος, μπορούμε να πούμε πως εντοπίζουμε κάποιους από τους λόγους της περιορισμένης αποτελεσματικότητας. Για παράδειγμα, οι πληροφορίες από το CRM δεν χρησιμοποιούνται ούτε για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων ούτε για αποφάσεις που αφορούν το μίγμα μάρκετινγκ. Αυτό σημαίνει πως δεν γίνεται άρτια χρήση των πληροφοριών αλλά αυτές χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για την οργάνωση των πωλήσεων και των δραστηριοτήτων των πωλητών.  
	 
	Εξετάζοντας τώρα τα βασικά στοιχεία που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα και επιτυχία ενός συστήματος CRM βλέπουμε πως η επιχείρηση δεν είναι απόλυτα προσανατολισμένη προς τον πελάτη. Φυσικά, όπως μας αναφέρει το στέλεχος, η εταιρεία έχει ως κύριο στόχο της τους πελάτες και ενδιαφέρεται για την ικανοποίηση των αναγκών τους ακόμα και σε εξατομικευμένο επίπεδο, αλλά όχι στο βαθμό που απαιτείται από κάθε σύγχρονη επιχειρηματική μονάδα. Ειδικότερα, αναφέρεται πως σε περίπτωση που κάποιος πελάτης μεταβάλει τις απαιτήσεις του και χρειάζεται κάτι διαφορετικό, τότε δεν υπάρχει η δυνατότητα συντονισμού των δραστηριοτήτων και παροχής του βέλτιστου αποτελέσματος στον πελάτη αυτό.  
	Η επιχείρηση παρουσιάζει σχετικά προβλήματα και σε οργανωσιακό επίπεδο καθώς δεν υπάρχουν απόλυτα ξεκάθαροι στόχοι σχετικά με τους πελάτες. Οι εργαζόμενοι δεν γνωρίζουν ακριβώς τους στόχους που σχετίζονται με την απόκτηση, ανάπτυξη και διατήρηση των πελατών. Ακόμα, η ίδια η οργανωσιακή δομή δεν μπορούμε να πούμε πως έχει ως επίκεντρο τον πελάτη, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στην γενικότερη στρατηγική της επιχείρησης, όπως είδαμε και παραπάνω.  
	Παιρνώντας στην εξέταση των πόρων της εταιρείας, και εδώ εντοπίζονται σημαντικές αδυναμίες. Ειδικότερα, το στέλεχος αναφέρει πως υπάρχουν αρκετές γνώσεις και πόροι μάρκετινγκ ώστε να χρησιμοποιηθεί με αποτελεσματικότητα το σύστημα, αλλά απο εκεί και πέρα δεν πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά σεμινάρια που να βοηθούν τους ίδιους τους υπαλλήλους να βρίσκουν πελάτες και να δημιουργούν μακροχρόνιες και επικερδείς σχέσεις μαζί τους. Από εκεί και πέρα, η εταιρεία αναφέρει πως έχει πρόθυμους υπαλλήλους, ικανούς να προσφέρουν υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση στους πελάτες.  
	Αναλύοντας την τεχνολογία στους κόλπους της επιχείρησης, αυτή κρίνεται άριστη. Ειδικότερα, το στέλεχος αναφέρει πως η εταιρεία διαθέτει ένα πολύ καλό λογισμικό αλλά και τεχνολογικό εξοπλισμό, ικανό να υποστηρίξει τις λειτουργίες της επιχείρησης και να εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους πελάτες. Ακόμα, οι υπάλληλοι με τεχνικές γνώσεις είναι άρτια καταρτισμένοι και ικανοί να παρέχουν την καλύτερη δυνατή τεχνική υποστήριξη στη χρήση της τεχνολογίας για τη δημιουργία πελατειακών σχέσεων.  
	Αξίζει να αναφέρουμε πως η εταιρεία δεν έχει ακόμα δημιουργήσει μία ολοκληρωμένη πελατειακή βάση, γεγονός που δικαιολογεί και το ότι τα αποτελέσματα δεν ήταν εκτενή σε όλα τα επίπεδα. Τέλος, όλη η πληροφόρηση για κάθε πελάτη που υπάρχει μέσα στην εταιρεία δεν μεταφέρεται πάντα σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα και τμήματα, γεγονός που δημιουργεί περιορισμούς στην αποτελεσματικότητα της επένδυσης.  
	3.5.4 Συμπεράσματα 
	Η επιχείρηση Δ δραστηριοποιείται σε ένα έντονα ανταγωνιστικό κλάδο, όπου υπάρχει σημαντική απαίτηση για διατήρηση σταθερών πελατειακών σχέσεων. Η υιοθέτηση του CRM ξεκίνησε από την εταιρεία με τις καλύτερες προδιαγραφές καθώς ο στόχος ήταν η παροχή πληροφοριών σε όλα τα τμήματα της εταιρείας και η χρήση τους για στρατηγικές αποφάσεις. Αυτό όμως κατά τη διάρκεια της υλοποίησης και υιοθέτησης του συστήματος δεν πραγματοποιήθηκε, και οι πληροφορίες πέρασαν σε περισσότερο λειτουργικό επίπεδο, καθώς χρησιμοποιούνται για την οργάνωση του τμήματος των πωλήσεων. Η περιορισμένη επικοινωνία καθώς επίσης και το γεγονός ότι ο στρατηγικός προσανατολισμός προς τον πελάτη είναι περιορισμένος έχουν ως αποτέλεσμα και τα περιορισμένα θετικά οφέλη από την επένδυση.  
	Αξίζει να αναφέρουμε πως η τεχνολογική υποδομή της εταιρείας βοήθησε σημαντικά στην αντιμετώπιση προβλημάτων με χρονοκαθυστερήσεις και φυσικά στην όσο τον δυνατό πιο γρήγορη ολοκλήρωση του έργου. Πέρα από τα στοιχεία που σχετίζονται με την στρατηγική και τους πόρους της εταιρείας, το γεγονός ότι το CRM δεν κατάφερε να συμβάλει στη μείωση των παραπόνων των πελατών ή σε άλλες ενέργειές τους οφείλεται και στο ότι η πελατειακή βάση του CRM δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
	4.1 Συμπεράσματα 
	Το έντονο επιχειρηματικό περιβάλλον δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων καθιστά αναγκαία την πραγματοποίηση και διαφύλαξη σταθερών σχέσεων με τους πελάτες. Η σημασία των αφοσιωμένων πελατών για μία εταιρεία είναι πολύ μεγάλη, καθώς ουσιαστικά συμβάλουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη βελτίωση της χρηματοοικονομικής της θέσης όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από τον Assael (1997) αλλά και πολλούς άλλους ερευνητές.  
	Στην παρούσα διπλωματική εργασία έγινε μία προσπάθεια εμβάθυνσης στο θέμα του CRM, και του πώς μπορεί ένα πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης των πελατειακών σχέσεων να συμβάλει στη βελτίωση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων. Για το λόγο αυτό εξετάστηκαν τέσσερις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους στην Ελλάδα και κατέχουν εξέχουσα θέση σε αυτούς. Όλες οι εταιρείες έχουν προβεί στην υιοθέτηση και υλοποίηση ενός συστήματος CRM με απώτερο σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου ικανοποίησης των πελατών τους. Για να είναι δυνατή η συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων, όλες οι επιχειρήσεις έχουν ολοκληρώσει την υλοποίηση του συστήματος και το χρησιμοποιούν ήδη τουλάχιστον για ένα έτος στους κόλπους τους. Ακόμα, το μέγεθος των εταιρειών, ανεξαρτήτου του κλάδου τους, είναι μεγάλο και αντιπροσωπεύουν ηγετικές επιχειρήσεις στο χώρο τους. Τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από την εις βάθος ανάλυση του θέματος συνοψίζονται στα εξής: 
	1. Όλες οι εταιρείες αναγνωρίζουν την σημαντικότητα των πελατών τους και προσπαθούν μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες και υιοθέτηση της σύγχρονης τεχνολογίας να επιτύχουν υψηλότερο βαθμό ικανοποίησης των πελατών και βελτίωση της σταθερής πελατειακής τους βάσης. Οι περισσότερες προσπάθειες εστιάζονται στην επίτευξη αφοσιωμένων πελατών και όχι μόνο στην προσέλκυση νέων, γεγονός που δικαιολογείται από το ότι το κόστος στην πρώτη περίπτωση είναι μικρότερο ενώ το αποτέλεσμα, όταν αυτό επιτευχθεί, συμβάλλει στην μακροχρόνια επίτευξη κερδοφορίας.  
	2. Ο δεύτερος βασικός στόχος μέσα από την υιοθέτηση του συστήματος CRM είναι η συλλογή πληροφοριών για την χρήση τους από τα τμήματα του μάρκετινγκ, πωλήσεων και χρηματοοικονομικών. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει πως οι εταιρείες στοχεύουν στη βαθιά χρήση του συστήματος και όχι απλά στην συγκέντρωση των πληροφοριών χωρίς περαιτέρω επεξεργασία τους.  
	3. Το βασικότερο πρόβλημα στην υλοποίηση του συστήματος από όλες τις επιχειρήσεις εντοπίστηκε στην στάση των υπαλλήλων. Ειδικότερα, ο ανθρώπινος παράγοντας στην υλοποίηση ενός πληροφοριακού συστήματος είναι ο σημαντικότερος καθώς επηρεάζει τόσο την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας υλοποίησης όσο και την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής. Καθώς οι άνθρωποι αισθάνονται φόβο μπροστά στην αλλαγή και ιδίως σε αλλαγές που επηρεάζουν τις δραστηριότητές τους, οι επιχειρήσεις καλούνται να διαχειριστούν με ιδιαίτερο τρόπο το γεγονός αυτό. Όπως είδαμε από το επιτυχημένο παράδειγμα της εταιρείας Β, η αντίσταση των υπαλλήλων αντιμετωπίστηκε με συμμετοχή όλων στο πρόβλημα που παρουσιάστηκε, με συνεχή εκπαιδευτικά προγράμματα και διαρκή ενημέρωση. Οι υπάλληλοι πρέπει να γνωρίζουν από την αρχή τους λόγους της αλλαγής, να ενημερώνονται για το τι ακριβώς συμβαίνει και να εκπαιδεύονται στον τρόπο χρήσης της τεχνολογίας ώστε να υπάρχει υψηλός βαθμός εξοικείωσης. Δεν είναι λίγα τα παραδείγματα των εταιρειών που απέτυχαν να υιοθετήσουν ένα πληροφοριακό σύστημα γιατί οι υπάλληλοι συνέχιζαν να εκτελούν τις εργασίες τους με τον παλιό τρόπο και όχι με τη χρήση της τεχνολογίας. Σε όλες τις περιπτώσεις που εξετάσαμε εμφανίστηκε το πρόβλημα της αντίστασης των υπαλλήλων, αλλά αυτό αντιμετωπίστηκε γρήγορα μέσα από εκπαιδευτικά κυρίως προβλήματα. 
	4. Ένα επιπλέον πρόβλημα που εμφανίστηκε σχετίζεται με τις χρονικές καθυστερήσεις, οι οποίες προέκυψαν κατά κύριο λόγο εξαιτίας του υψηλού αριθμού συμμετοχόντων. Λόγω του ότι όλες οι εταιρείες είναι μεγάλες σε μέγεθος, αποτελούνται από μεγάλο αριθμό υπαλλήλων και καταστημάτων. Για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να συγκεντρώσουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες χρειάστηκε μεγάλο χρονικό διάστημα, περισσότερο από ότι αυτές περίμεναν. Ακόμα και σήμερα, οι εταιρείες δεν έχουν καταφέρει να ετοιμάσουν μία ολοκληρωμένη βάση δεδομένων, καθώς απαιτείται πολύς χρόνος. Το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια να περιορίζεται και η αποτελεσματικότητα του συστήματος, καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμες όλες οι απαραίτητες πληροφορίες. Επιπλέον συνέπεια του γεγονότος αυτού είναι να χάνεται η υποστήριξη από τους υπαλλήλους, καθώς οι προσδοκίες υπερέχουν των πραγματικών αποτελεσμάτων. Με άλλα λόγια, κατά τη διάρκεια της υλοποίησης στα εκπαιδευτικά προγράμματα τονίζονταν τα πλεονεκτήματα που θα προέκυπταν από το σύστημα και άρα οι λόγοι για τους οποίους έπρεπε οι εργαζόμενοι να υποστηρίξουν το έργο αυτό. Καθώς όμως τα αποτελέσματα καθυστερούν, η πίστη στο έργο χάνεται και δημιουργούνται επιπλέον προβλήματα.  
	5. Για την αποτελεσματικότητα ενός συστήματος CRM, τα σημαντικά στοιχεία που επηρεάζουν είναι η στρατηγική, η τεχνολογία, οι πόροι και οι διαδικασίες. Στη μελέτη που πραγματοποιήσαμε είδαμε πως οι εταιρείες με έντονο προσανατολισμό προς τους πελάτες κατάφεραν να επιτύχουν πιο άμεσα και θετικά αποτελέσματα σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις που δεν μπορούν να προσφέρουν εξατομικευμένες υπηρεσίες και προϊόντα. Ακόμα, οι διαδικασίες επηρεάζουν και αυτές στην αποτελεσματικότητα του έργου όπως φαίνεται από την έρευνα που πραγματοποιήσαμε. Οι εταιρείες που δεν έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν τις πληροφορίες σε όλους τους ενδιαφερόμενους, δείχνουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα. Αναφορικά με την τεχνολογία όλες οι επιχειρήσεις έχουν ένα υψηλό επίπεδο, ικανό να τους προσφέρει τα αποτελέσματα που επιθυμούν. Τέλος, οι πόροι των επιχειρήσεων είναι αρκετοί σε όλες τις περιπτώσεις που εξετάσαμε πλην μίας, όπου εκεί τα αποτελέσματα από το CRM δεν είναι και ιδιαίτερα θετικά. Το βασικό συμπέρασμα, λαμβάνοντας υπόψη μας την εταιρεία Α που πέτυχε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, είναι ότι η επιτυχία ενός CRM στηρίζεται στο συνδυασμό τεσσάρων βασικών παραγόντων: στρατηγικής προσανατολισμένης προς τους πελάτες, υψηλό επίπεδο τεχνολογίας, ανθρώπινους πόρους ικανούς, έμπειρους και προσανατολισμένους προς την ικανοποίηση των πελατών και τέλος διαδικασίες που να επιτρέπουν την ευρεία διάχυση των πληροφοριών.  
	6. Το τελευταίο συμπέρασμα που προκύπτει από την έρευνα που πραγματοποιήσαμε είναι ότι η αποτελεσματικότητα του CRM στηρίζεται κατά πολύ στο βαθμό που οι πληροφορίες που συλλέγονται χρησιμοποιούνται στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων και αποφάσεων που σχετίζονται με το μάρκετινγκ. Ουσιαστικά αυτό είναι και το σημείο στο οποίο θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας. Το CRM σύστημα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως εργαλείο οργάνωσης των πωλήσεων και των επισκέψεων των πωλητών. Αυτό είναι το λιγότερο που μπορεί να προσφέρει σε μία εταιρεία, και φυσικά είναι κάτι που μπορεί να επιτευχθεί και με άλλους τρόπους. Η συμβολή του CRM έγκειται στην άρτια επεξεργασία των πληροφοριών και στη χρήση τους για την παραγωγή και προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών.    
	Κλείνοντας, θεωρούμε πως η κάθε επιχείρηση που θέλει να επιβιώσει στον έντονα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό στίβο, θα πρέπει να είναι προβεί στην υιοθέτηση ενός συστήματος CRM ανάλογο των δυνατοτήτων της. Αυτό σημαίνει πως η συγκέντρωση των πληροφοριών για τους πελάτες πρέπει να γίνεται με όποιο τρόπο δύναται μέσα σε ένα οργανισμό και μέσα από αυτές τις πληροφορίες να αποφασίζονται οι στρατηγικές αποφάσεις.  
	4.2 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 
	Η παρούσα διπλωματική εργασία ήρθε αντιμέτωπη με δύο περιορισμούς που σχετίζονται με τον διαθέσιμο χρόνο για την ολοκλήρωσή της καθώς επίσης και με την δυνατότητα πρόσβασης σε επιχειρήσεις. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη συλλογή πληροφοριών για τέσσερις επιχειρήσεις. Πεδία για περαιτέρω έρευνα ορίζονται ως η εκτενέστερη ανάλυση άλλων εταιρειών, ώστε να είναι δυνατή η συγκέντρωση περισσοτέρων πληροφοριών. Στόχος μπορεί να είναι η μελέτη του CRM ανά κλάδο, συγκεντρώνοντας εταιρείες από τον ίδιο κλάδο. Μία τέτοια έρευνα θα βοηθήσει σημαντικά στην διάκριση διαφορών μεταξύ των κλάδων αλλά και ομοιοτήτων. Ένα επιπλέον στοιχείο που μπορεί να διερευνηθεί είναι η στάση των επιχειρήσεων ανά κατηγορία CRM, ώστε να γίνει μία προσπάθεια για τεχνολογική ενίσχυση. Ακόμα, μία ποσοτική έρευνα κρίνεται απαραίτητη καθώς τα αποτελέσματά της μπορεί να συνδυαστούν με αυτά της ποιοτικής έρευνας που διεξάγομε και να προκύψουν ιδιαίτερα χρήσιμα συμπεράσματα..  
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