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Εκφώνηση 1ης Γ.Ε. 

 

Να επιλέξετε και να περιγράψετε με συντομία (έως 250 λέξεις) μία 
υπαρκτή/πραγματική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών που δραστηριοποιείται 
στην περιοχή όπου κατοικείτε (π.χ. κομμωτήριο, ασφαλιστικό γραφείο, 
δικηγορική εταιρεία, ξενοδοχείο, διαγνωστικό κέντρο). Να απαντήσετε σε όλα 
τα παρακάτω ζητήματα. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σύμφωνα με τον Αμερικάνικο Οργανισμό Μάρκετινγκ, ως μάρκετινγκ ορίζεται εκείνη η 

διαδικασία, με την οποία σχεδιάζεται ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, κοστολογείται, 

τιμολογείται, διανέμεται και προωθείται, έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι καταναλωτικές 

ανάγκες και να εκπληρώνονται οι στόχοι μιας επιχείρησης (Kotler, 2000). 

Πιο ειδικά, το μάρκετινγκ ασχολείται με τη σύλληψη και την ανάπτυξη των προϊόντων 

και των υπηρεσιών, με τη διαρκή βελτίωση ή ανανέωσή τους, με τον προσδιορισμό 

της τιμής, την προβολή των χαρακτηριστικών τους και τη διανομή τους, σε 

συγκεκριμένα σημεία πώλησης. Παράλληλα, λόγω των ιδιαιτεροτήτων των υπηρεσιών 

(4Α : αϋλότητα, αδιαιρετότητα, αναλωσιμότητα και ανομοιογένεια) για να 

προσαρμοστεί πιο αποτελεσματικά, το μείγμα μάρκετινγκ, προστίθενται σε αυτό ακόμη 

τρεις συνιστώσες: οι άνθρωποι, η φυσική μαρτυρία και οι διαδικασίες (Λυμπερόπουλος, 

2008). 

Με την παρούσα εργασία Θα παρουσιαστούν έννοιες βασικές για το μάρκετινγκ στις 

υπηρεσίες, όπως τα 4Α και κάποια από τα επιπλέον PS του τμήματος μάρκετινγκ. Για 

την καλύτερη κατανόηση χρησιμοποιείται μια μελέτη περίπτωσης μιας επιχείρησης 

παροχής υπηρεσιών φύλαξης και διδασκαλίας παιδιών προσχολικής ηλικίας- παιδικός 

σταθμός. 
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ΘΕΜΑ 1 (βαρύτητα 25%) 

Για καθένα από τα τέσσερα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών (4Α), να 
αναλύσετε δύο κύριες επιπτώσεις, όπως αυτές αποτυπώνονται στη 
συγκεκριμένη επιχείρηση. 

ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1.4 Κ΄ 1.5 ΣΕΛ.31-37 

 

Σήμερα είναι γενικά αποδεκτό ότι οι υπηρεσίες έχουν τέσσερα χαρακτηριστικά, τα 

οποία δε συναντώνται στα φυσικά προϊόντα και εισάγουν την ανάγκη για τη 

διαφορετική τους αντιμετώπιση. Οι διαφορές αυτές είναι δυνατόν να ομαδοποιηθούν 

σε τέσσερις κατηγορίες ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, τις οποίες ονομάζουμε τα 4Α. Οι 

κατηγορίες των χαρακτηριστικών αυτών και οι αντίστοιχες επιπτώσεις στον τρόπο 

διοίκησης είναι: η αϋλότητα, η αναλωσιμότητα, η αδιαιρετότητα και η ανομοιογένεια 

(Παντουβάκης και Λυμπερόπουλος, 2008, σελ.33-37). 

1. Αϋλότητα. Η Αϋλότητα είναι το πιο βασικό αλλά και το πιο συχνά αναφερόμενο 

χαρακτηριστικό των υπηρεσιών. Αφορά στο άυλο κυρίαρχο μέρος τους, δηλαδή την 

έλλειψη φυσικών χαρακτηριστικών, που δεν επιτρέπουν τη χρήση των αισθήσεών μας 

ώστε να τις αντιληφθούμε πριν τις αποκτήσουμε. 

Επιπτώσεις από την αϋλότητα (Τόμος Ά, ΣΕΛ.33) 

 Ανυπαρξία δυνατότητας αποθήκευσης. 

 Αδυναμία νομικής προστασίας 

 Δυσκολία επίδειξης ή προβολής του προϊόντος. 

 Δυσκολία τιμολόγησης. 

2. Αδιαιρετότητα. Αυτό σημαίνει ότι οι δύο – (παραγωγός και καταναλωτής) πρέπει 

τουλάχιστον να συναντηθούν σε χρόνο και μέρος αμοιβαία συμφωνημένο, ώστε να 

ετοιμαστεί και να παραδοθεί το «πακέτο ωφελειών».  

Η αδιαιρετότητα περιλαμβάνει :  

α/ την εμπλοκή του παραγωγού ή του προμηθευτή της υπηρεσίας στην παραγωγική 

διαδικασία 



ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΤΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΜΕ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΦΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ- Η ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΑΠ 

Επιμέλεια Απάντησης :Βίκυ Βάρδα                                                       Σελίδα 4 από 15 
 

β/ την εμπλοκή του καταναλωτή στην παραγωγή της υπηρεσίας 

γ/ την αλληλεπίδραση των άλλων πελατών. 

Επιπτώσεις από την αδιαιρετότητα(Τόμος Ά, ΣΕΛ.35) 

 Η επιρροή στην παραγωγική διαδικασία από την εμπλοκή του πελάτη 

σε αυτή. 

 Η επιρροή στον τόπο παραγωγής και τον τρόπο παράδοσης της 

υπηρεσίας. 

 Η επιρροή των άλλων πελατών στη διαδικασία 

 Αδυναμία για επιτυχημένη μαζική παραγωγή. 

3. Αναλωσιμότητα. 

Αναλωσιμότητα είναι η αδυναμία αποθήκευσης των υπηρεσιών. Αντίθετα από τα 

αγαθά, που μπορούν να αποθηκευτούν και να πουληθούν σε μεταγενέστερη στιγμή, οι 

υπηρεσίες πρέπει να αναλωθούν τη στιγμή που παράγονται, αλλιώς χάνονται. 

Επιπτώσεις από την αναλωσιμότητα (Τόμος Ά, ΣΕΛ.37) 

 Υψηλότερη ζήτηση από τη διαθέσιμη προσφορά. 

 Χαμηλότερη ζήτηση από τη διαθέσιμη προσφορά. 

4. Ανομοιογένεια. 

Η ανομοιογένεια σχετίζεται με τη μεταβλητότητα με την οποία είναι δυνατόν να 

προσφέρεται μια συγκεκριμένη υπηρεσία, καθώς και με την έλλειψη ουσιαστικού 

προληπτικού ποιοτικού ελέγχου πριν φθάσει στον καταναλωτή. 

Επιπτώσεις από την ανομοιογένεια (Τόμος Ά, ΣΕΛ.38) 

 Έλλειψη σαφώς καθορισμένων προτύπων παραγωγής και ελέγχου 

ποιότητας, που οφείλεται στην παρουσία του πελάτη. 

 Αδυναμία διασφάλισης της ίδιας ποιότητας, στον βαθμό που αυτή οφείλεται 

στη διάθεση και το κέφι του ίδιου του υπαλλήλου- προμηθευτή της υπηρεσίας. 

 Αδυναμία εξασφάλισης των ίδιων «κλειστών» συνθηκών παραγωγής 

συνέχεια, αφού το περιβάλλον είναι μια αστάθμητη μεταβλητή. 

Η αρνητική ανομοιογένεια αναφέρεται ως ο βαθμός απόκλισης από συγκεκριμένα 

και προκαθορισμένα πρότυπα, τόσο σε επίπεδο αποτελεσμάτων, όσο και σε επίπεδο 
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διαδικασιών. Το γεγονός αυτό θεωρείται αρνητικό ειδικά σε επιχειρήσεις μαζικότητας ή 

έντασης τεχνολογικού εξοπλισμού. Π.χ. ένας σεφ μπορεί να φτιάξει ένα υπέροχο πιάτο 

, αλλά ο ίδιος σεφ αν του  ζητηθεί ακριβώς το ίδιο να μην έχει τη δυνατότητα να το 

επαναλάβει ακριβώς το ίδιο. Η θετική ανομοιογένεια, αναφέρεται ως ο βαθμός στον 

οποίο εσκεμμένα μια υπηρεσία ξεφεύγει από τον κανόνα, προκειμένου να ικανοποιήσει 

τις ειδικές ανάγκες ενός συγκεκριμένου πελάτη. Π.χ, η θεραπεία που προσφέρει μια 

αισθητικός σε μια πελάτισσά της μπορεί να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες μιας 

άλλης, προκειμένου να την ικανοποιήσει πληρέστερα. 

 

Στην  περίπτωση του παιδικού σταθμού, οι επιπτώσεις για κάθε ένα από τα 4Α 

μπορεί να είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες:  

 

1) Οι υπηρεσίες που παρέχει ένας παιδικός σταθμός είναι δύσκολο να περιγράφουν 

με ακρίβεια, αφού λόγω της έλλειψης έντονα υλικού μέρους στην κυρία παροχή είναι 

δύσκολη η κατανόηση της και η απτή η αντίληψη από τον πελάτη.  

 

2) Όταν καλυφθούν οι θέσεις του σταθμού, δεν υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης 

άλλων παιδιών, αποτέλεσμα της αδυναμίας αποθήκευσης των παροχών του παιδικού 

σταθμού λόγω της αϋλότητας της υπηρεσίας.  

 

1) Η απόλυτη εμπλοκή τόσο του παιδιού, όσο και του κηδεμόνα, αλλά και του 

παιδαγωγού, δημιουργεί μια σχέση αλληλεπίδρασης που κάνει την κατάσταση ακόμη 

πιο δύσκολη. Αυτό σημαίνει ότι λόγω αδιαιρετότητας, το επίπεδο της υπηρεσίας γίνεται 

υποκειμενικό για κάθε πελάτη.  

 

2) οι απόψεις άλλων γονιών που έχουν επιλέξει τον ίδιο παιδικό σταθμό επηρεάζουν 

την τελική απόφαση των νέων πελατών. Ένας δυνητικός πελάτης εξετάζει διάφορες 

πτυχές της υπηρεσίας και επηρεάζεται θετικά ή αρνητικά από την εμπλοκή και άλλων 
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διαδικασία συμπαραγωγής των υπηρεσιών του παιδικού σταθμού. Για παράδειγμα αν 

κατά την επίσκεψη των ενδιαφερομένων γονέων τύχει ένα παιδάκι να είναι επιθετικό ή 

προσβλητικό προς το δικό τους, ή αν κάποιος από τους άλλους πελάτες την ίδια ώρα 

παραπονιέται στη ρεσεψιόν, θα επηρεαστούν αρνητικά.  

 

1) Η έντονη εποχικότητα ενός παιδικού σταθμού δυσκολεύει την προώθηση των 

υπηρεσιών του παιδικού σταθμού καθώς και την εξυπηρέτηση μεγαλύτερου από του 

προβλεπόμενου από το νόμο αριθμό των βρεφών και νηπίων.  

 

2) Κίνδυνος επίσης ελλοχεύει για τον σταθμό και στην περίπτωση που δεν έχει όση 

ζήτηση ανάμενε, μένοντας με κενές θέσεις παιδιών και περιορισμένο κύκλο 

πωλήσεων. 

 

1)  Η μεταβλητότητα που χαρακτηρίζει την υπηρεσία που παρέχει ο παιδικός σταθμός 

μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα τόσο στην εταιρεία όσο και στον πελάτη. Θετική 

ανομοιογένεια θα υπάρχει όταν οι γονείς λαμβάνουν για το παιδί τη μεγαλύτερη 

φροντίδα από ότι περίμεναν.  

Αρνητική ανομοιογένεια θα υπάρχει κάθε φορά που ένας πελάτης θα νιώθει ότι οι 

υπηρεσίες του σταθμού ξεφεύγουν από τα συμφωνημένα πρότυπα. Συνεπώς 

σημαντική επίπτωση για την επιχείρηση είναι η αδυναμία της να έχει σταθερά πρότυπα 

ποιότητας και εξυπηρέτησης.  

 

2) Η ανομοιογένεια σε μεγάλο βαθμό μπορεί να οφείλεται και στον ίδιο τον πελάτη, 

που ενδέχεται να «φαντάζεται», να προσδοκά διαφορετικά την υπηρεσία του σταθμού. 

Άρα εφόσον είναι απαραίτητη η εμπλοκή του παιδιού, του γονιού και του προσωπικού 

του σταθμού, η υπηρεσία δεν μπορεί να έχει διαρκώς και για όλους, τα ίδια ακριβώς 

χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, οι νηπιαγωγοί  θα ασχοληθούν με μεγαλύτερη 

προσοχή σε ένα πιο ευαίσθητο ή πιο ζωηρό παιδί. 
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ΘΕΜΑ 2 (βαρύτητα 25%) 

Με βάση το μοντέλο μέτρησης αποκλίσεων, να αναλύσετε για τη συγκεκριμένη 
επιχείρηση τις πέντε αποκλίσεις, οι οποίες εκφράζουν τις διαφορές μεταξύ των 
εμπλεκομένων στην παραγωγή, την κατανάλωση και τη διανομή της 
υπηρεσίας. Για καθεμία από τις αποκλίσεις να δώσετε ένα παράδειγμα για το 
πώς η επιχείρηση θα μπορούσε να διασφαλίσει την εξάλειψή της. 

 

ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ  3.5  ΣΕΛ.98-100 

 

Το μοντέλο μέτρησης των αποκλίσεων αναπτύχθηκε από τους Parasuraman, Zeithaml, 

Berry το 1985. Στηρίζεται στην αναγνώριση των διαφορετιών απόψεων των 

εμπλεκόμενων στη συμπαραγωγή των υπηρεσιών και στα αποτελέσματα που έχουν 

αυτές οι απόψεις στην ποιότητα των υπηρεσιών. Οι διαφορές μεταξύ των απόψεων 

ονομάζονται αποκλίσεις. 

 

Οι αποκλίσεις αυτές είναι οι εξής: 
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1. Προσδοκίες πελάτη – αντιλήψεις προμηθευτή για τις προσδοκίες 

του πελάτη. 

2. Αντιλήψεις προμηθευτή για τις προσδοκίες του πελάτη – 

προδιαγραφές παροχής υπηρεσίας. 

3. Προδιαγραφές παροχής υπηρεσίας – πραγματική παροχή 

υπηρεσίας. 

4. Πραγματική παροχή υπηρεσίας – τρόπος επικοινωνίας. 

5. Προσδοκίες πελάτη για την παρεχόμενη υπηρεσία – αντιληπτή 

υπηρεσία. 

Το μοντέλο PZB βασίζεται στην πεποίθηση ότι η διαφορά (απόκλιση) των προσδοκιών 

του πελάτη για το επίπεδο της υπηρεσίας που θα προσλάβει μελλοντικά από τις 

αντιλήψεις του πελάτη για το επίπεδο της υπηρεσίας που προσλαμβάνει πραγματικά 

καθορίζουν το επίπεδο ποιότητας εξυπηρέτησης. Δηλαδή όσο πιο μικρό είναι το εύρος 

ανοχής, τόσο πιο ικανοποιημένος είναι ο καταναλωτής και τόσο πιο ποιοτική είναι η 

προσλαμβανόμενη υπηρεσία. 

Προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα μιας προσφερόμενης υπηρεσίας, δηλαδή να 

αντιμετωπιστούν τα πιθανά χάσματα- αποκλίσεις που δημιουργούνται κατά τις 

εμπειρίες εξυπηρέτησης υπάρχουν οι ακόλουθες στρατηγικές : (Λυμπερόπουλος -  

Παντουβάκης, 2008, σελ 182-184) 

- Ρεαλιστικότητα στις υποσχέσεις του παράγωγου υπηρεσιών. 

- Προσφορά εγγυήσεων. 

- Πληροφόρηση σχετικά με τη διαθεσιμότητα των υπαλλήλων που θα 

εξυπηρετήσουν  

- Ενημέρωση για τυχόν αλλαγές 

- Τιμολογιακή πολιτική εφαρμοσμένη με το επίπεδο της προσφερόμενης 

ποιότητας. 

- Προσφορά εναλλακτικών λύσεων 

- Γνωστοποίηση των κριτηρίων αξιολόγησης στο πελάτη 

- Ακριβώς ενημέρωση για τη διαδικασία παραγωγής της υπηρεσίας  

- Διευκρίνιση για το αναμενόμενο επίπεδο εξυπηρέτησης μετά την πώληση. 
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ΘΕΜΑ 3 (βαρύτητα 25%) 

Να εξηγήσετε, μέσα από παραδείγματα, πώς η φυσική μαρτυρία στην 
επιχείρηση που επιλέξατε αποτελεί σημαντικό παράγοντα ικανοποίησης των 
πελατών της. 

ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 2.5.3,  ΣΕΛ.69 & ενότητα 6.3, σελ.204-208 

ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ1 (Physical Evidence) :.. 

«Θεωρείται ο περιβάλλων χώρος μέσα στον οποίο οι άνθρωποι εμπλέκονται κάνοντας 

τις διάφορες ενέργειες συμ-παραγωγής με τη χρήση ή αλληλεπίδραση και υλικών 

προϊόντων» (Λυμπερόπουλος & Παντουβάκης, 2008 σελ. 70). 

Ο περιβάλλων χώρος είναι ένας σημαντικός παράγοντας που ασκεί επιρροή στην 

αγοραστική συμπεριφορά των πελατών μιας υπηρεσίας (Lovelock ahd Wirtz στο 

Αυλωνίτης –Γούναρης- Τσιότσου, 2016,σελ.382) . Το περιβάλλον – η φυσική μαρτυρία 

μιας επιχείρησης, όπως στην προκειμένη περίπτωση του παιδικού σταθμού, αποτελεί 

και παράγοντα ικανοποίησης των πελατών. Γι΄αυτό και θεωρείται απαραίτητο μια 

τέτοια υπηρεσία να διαθέτει την κατάλληλη υποδομή, να παρέχει ασφάλεια και υγιεινή 

στα νήπια και να έχει τα ακόλουθα στοιχεία 

Α) Υποδοχή – Διοίκηση ( είσοδος - αναμονή, γραφείο διεύθυνσης , γραφείο πολλαπλών 

χρήσεων ,χώρος προσωπικού ,WC/DC για το προσωπικό και το κοινό και χώρος για τα 

καροτσάκια)  

Β1) Χώροι βρεφών (αίθουσα ύπνου βρεφών, αίθουσα απασχόλησης βρεφών , χώρος 

αλλαγών- λουτρών βρεφών, χώρος παρασκευής γάλακτος)  

Β2)Χώροι νηπίων (αίθουσα απασχόλησης νηπίων, αίθουσα ύπνου νηπίων, τραπεζαρία, 

χώρος WC / λουτρών νηπίων )  

 

1 To Περιβάλλον αποτελεί << τη συσκευασία >> μιας υπηρεσίας (Αυλωνίτης –Γούναρης- Τσιότσου, 

2016,σελ.381). Η δομή του περιλαμβάνει το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον και αποτελεί σημαντικό 

στοιχείο για την ένδειξη ποιότητας της υπηρεσίας(Αυλωνίτης –Γούναρης- Τσιότσου, 2016,σελ.381-38) 
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Γ) Βοηθητικές υπηρεσίες( κουζίνα , αποθήκη τροφίμων, πλυντήριο, ακάθαρτα και είδη 

καθαριότητας, γενική αποθήκη , λεβητοστάσιο ) .  

Οι γονείς  πριν καταλήξουν σε ποιόν σταθμό θα στείλουν το παιδί τους εξετάζουν τις 

περισσότερες από τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν οι σταθμοί αλλά και το κλίμα 

που επικρατεί σε αυτούς και στην συνέχεια αποφασίζουν για το ποιος είναι ο 

κατάλληλος για το παιδί τους . Δίνουν τελικά ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε πτυχή της 

υπηρεσίας και εξετάζουν διεξοδικά τα ουσιαστικά και τα περιφερειακά στοιχεία του 

παιδικού σταθμού. Ικανοποιούνται δε περισσότερο αν υπάρχουν τα ακόλουθα: 

 το κτήριο να διατηρείται σε καλή κατάσταση και ο χώρος του να είναι 

καθαρός. 

 υπάρχει ασανσέρ και να μην βρίσκεται σε υψηλό όροφο ο χώρος 

λειτουργίας 

 υπάρχει φωτιζόμενη επιγραφή έξω από το κτήριο. 

 υπάρχει στην υποδοχή καλαθάκι με καραμελίτσες , σαλονάκι με 

πολυθρόνες πουφ σε διάφορα ζωντανά χρώματα  

 υπάρχουν στις τουαλέτες εργονομικές ρυθμίσεις με μικρές λεκάνες και 

μικρά νιπτηράκια ώστε να μπορεί να γίνεται πιο εύκολη η πρόσβαση στα 

νήπια  

 υπάρχει αίθουσα αναμονής με τραπεζάκια και πάγκο με καφετιέρα και 

γλυκά από παραδοσιακές συνταγές για τους γονείς. 

 υπάρχουν μηχανήματα νερού, με δίπλα τους οικολογικά ποτήρια . 

 υπάρχουν ζωγραφιές στους τοίχους από τα παιδιά  

 Έντονος φωτισμός να μην νιώθουν υπνηλία οι μαθητές και μοντέρνα 

φωτιστικά, ευχάριστα στα παιδικά γούστα. 

 Χαρούμενα χρώματα στις παιδικές αίθουσες και πιο απαλά και 

ξεκούραστα  για τους ενήλικες επισκέπτες των παιδικών εκδηλώσεων. 

 Χαλαρωτική μουσική στους διαδρόμους και μικρά διακοσμητικά 

σιντριβάνια για φενγκ σουι 

 Μπάρμπεκιου έξω στην αυλή για τα καλοκαιρινά βράδια, διακοσμημένη 

με φοίνικες και γρασίδι και δεμένες πάνω στα δέντρα αιώρες που σε 

ταξιδεύουν σε άλλες χώρες. 

 Το προσωπικό είναι ντυμένο με στολή που έχει το  λογότυπο του 

παιδικού σταθμού. 
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Το περιβάλλον του σταθμού στον οποίο εισέρχονται για πρώτη φορά πρέπει να τους 

εξασφαλίζει ένα αίσθημα ασφάλειας , να τους ξυπνά μνήμες από την δική τους παιδική 

ηλικία και από το σταθμό στον οποίο φοιτήσουν αλλά ταυτόχρονα να τους δημιουργεί 

και καινούριες μνήμες οι οποίες θα είναι εξίσου δυνατές. 

 Για το λόγο αυτό οι γονείς θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με ένα οικείο και φιλικό 

περιβάλλον . Τα χρώματα , οι ήχοι και οι μυρωδιές συμβάλουν έμμεσα στη δημιουργία 

εικόνων και συμβάλουν στο σχηματισμό απόψεων και εικόνων. Ένας σταθμός θα 

πρέπει να έχει χαρούμενα χρώματα και εικόνες που συμβάλλουν θετικά στην ψυχολογία 

των παιδιών , των γονιών αλλά και των εργαζομένων. Χρώματα ζεστά που προσφέρουν 

γαληνή και ηρεμία σε συνδυασμό με παραστάσεις από κινούμενα σχέδια δημιουργούν 

στα παιδία ηρεμία . 

Το περιβάλλον των υπηρεσιών έχει τους εξής βασικούς σκοπούς:  

 « καθορίζει την εμπειρία των πελατών και διαμορφώνει τις συμπεριφορές τους  

 Αποκαλύπτει την προβλεπόμενη εικόνα της επιχείρησης και υποστηρίζει τη 

στρατηγική τοποθέτησης και διαφοροποίησης της επιχείρησης παροχής υπηρεσιών  

 Αποτελεί μέρος της πρότασης αξίας  

 Και διευκολύνει τι συναλλαγές και βελτιώνει την ποιότητα των υπηρεσιών καθώς και 

την παραγωγικότητα». (Αυλωνίτης ,Γούναρης , Τσίοτσου,2016, σελ.381)  

Το περιβάλλον επηρεάζει την αγοραστική συμπεριφορά με τους εξής τρόπους : 

 α) ως ένα επικοινωνιακό μέσο το οποίο χρησιμοποιώντας σύμβολα επικοινωνεί τη 

μοναδική φύση και ποιότητα της εμπειρίας της υπηρεσίας στα τμήματα της αγοράς 

στην οποία απευθύνονται  

β)ως μέσο προσέλκυσης της παροχής των πελατών ώστε να διαφοροποιηθεί η 

επιχείρηση παροχής υπηρεσιών από τους ανταγωνιστές της και να προσελκύσει 

πελάτες από τα τμήματα- στόχους  

γ)ως ένα μέσο επίδρασης το οποίο χρησιμοποιεί χρώματα, ήχους , μυρωδιές και 

χωροταξικό σχεδιασμό για την ενίσχυση της επιθυμητής εμπειρίας της υπηρεσίας , 

και/ή να αυξήσει την πρόθεση των πελατών για ορισμένα αγαθά, υπηρεσίες ή την 

εμπειρία». (Αυλωνίτης ,Γούναρης , Τσίοτσου,2016, σελ.382)   
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ΘΕΜΑ 4 (βαρύτητα 25%) 

Να αναλύσετε τους τέσσερεις παράγοντες, που θα επηρεάσουν την 
αναμενόμενη υπηρεσία για την επιχείρηση που επιλέξατε. 

 

ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 3.3  ΣΕΛ.87-94 

Παράγοντες που επηρεάζουν τις προσδοκίες 

Η πρώτη ερώτηση που θα μπορούσε κάποιος να θέσει ίσως θα ήταν «Γιατί θα πρέπει 

να γνωρίζουμε τους λόγους που επηρεάζουν τις προσδοκίες?»  Η απάντηση είναι 

εύκολη, επειδή οι προσδοκίες ουσιαστικά καθορίζουν το «βαθμό» την αξιολόγηση, 

δηλαδή, του πελάτη για τις προσφερόμενες υπηρεσίες, είναι απόλυτα σημαντικό να 

μπορούμε να γνωρίζουμε ποιοι θα μπορούσαν να ήταν οι λόγοι που τις διαμορφώνουν.  

Η δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει με το «Πόσο εύκολο είναι να ορίσουμε αυτούς τους 

παράγοντες?».  Και εδώ η απάντηση είναι απλή.  Είναι πάρα πολύ δύσκολο.  Και αυτό 

γιατί, ο κάθε πελάτης υπηρεσιών ερμηνεύει με διαφορετικό τρόπο ένα διαφημιστικό 

μήνυμα και αυτό εξαρτάται απόλυτα από την παιδεία του, τις εμπειρίες του, τις αξίες 

του και τα πιστεύω του (Λυμπερόπουλος και Παντουβάκης, 2008).  

 

Παράγοντες που επηρεάζουν την αναμενόμενη υπηρεσία 

Αυτοί οι παράγοντες είναι και οι πιο εύκολα διαχειρίσιμοι από τους μαρκετίστες και γι΄ 

αυτό χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής όχι μόνο επειδή μπορούν να βελτιώσουν το επίπεδο 

της εξυπηρέτησης που ο πελάτης των υπηρεσιών απολαμβάνει αλλά και επειδή, 

αποτελούν και έναν από τους λόγους διαμόρφωσης της ανεκτής για καθέναν από εμάς 

υπηρεσίας.  Οι παράγοντες αυτοί είναι:  

 Οι ρητές υποσχέσεις για την ποιότητα της υπηρεσίας που γίνονται από τον 

παραγωγό της μέσω άμεσης διαφήμισης, προσωπικής πώλησης ή δέσμευσης 

και αφορούν τα χαρακτηριστικά της ίδιας της υπηρεσίας.  Εξαιτίας της 

αϋλότητας, οι καταναλωτές βασίζουν σε μεγάλο βαθμό τις εκτιμήσεις τους 

πάνω σε τέτοιου είδους πληροφορίες.  Μια υπερβολική υπόσχεση λοιπόν, είναι 

δυνατόν να δημιουργήσει προσδοκίες μεγαλύτερες από την πραγματικότητα. 
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 Οι υπονοούμενες υποσχέσεις είναι αυτές που ο καταναλωτής υπονοεί από 

την εξέταση των εξωτερικών χαρακτηριστικών του προϊόντος, του τόπου ή 

εργοστασίου παραγωγής, αλλά και της τιμής διάθεσης.  Έτσι για παράδειγμα, 

μια ακριβή συσκευασία, ένα πολυτελές εστιατόριο, ή ένας σοβαρός 

καλοντυμένος δικηγόρος προδιαθέτουν ένα συγκεκριμένο είδος εξυπηρέτησης 

που ο πελάτης αναμένει να λάβει. 

 Οι στόμα με στόμα συστάσεις από φίλους, συγγενείς ή τον κοινωνικό μας 

περίγυρο παίζουν έναν από τους βασικότερους ρόλους ειδικά στις υπηρεσίες.  

Έχει διαπιστωθεί ότι ένας ευχαριστημένος πελάτης θα μεταφέρει την εμπειρία 

του σε πέντε άλλους ενώ ένας δυσαρεστημένος θα μοιραστεί στην αρνητική του 

άποψη με άλλους δέκα τουλάχιστον. 

 Τέλος, οι παλιές μας εμπειρίες από την αγορά ενός προϊόντος στο παρελθόν 

συσχετίζονται πολύ με την αναμενόμενη συμπεριφορά μας στο μέλλον.  

Εφόσον στο παρελθόν είχαμε ικανοποιηθεί από τη συναλλαγή μας με κάποιον 

προμηθευτή, είναι πολύ πιθανό να είμαστε πιο ανεκτικοί μαζί του στο μέλλον. 

 

Στην προκειμένη περίπτωση, οι παράγοντες για την αναμενόμενη υπηρεσία - 

παιδικού σταθμού, αναφέρονται (ενδεικτικά) στα εξής:  

 

για έναν παιδικό σταθμό είναι όλα τα 

μηνύματα που επικοινωνεί ο επιχειρηματίας προς τους ενδιαφερόμενους πελάτες. Οι 

δηλώσεις - ανακοινώσεις αυτές, ο τιμοκατάλογος και γενικά η περιγραφή του επιπέδου 

και του είδους της υπηρεσίας απαιτείται να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η 

αναμενόμενη υπηρεσία θα χαρακτηριστεί θετικά αν τηρούνται οι ρητές υποσχέσεις, 

ενώ σε αντίθετη περίπτωση, ο πελάτης δυσαρεστείται.  

Για παράδειγμα ρητή υπόσχεση είναι: «τήρηση του διατροφολογίου ου στα πλαίσια της 

μεσογειακής διατροφής» ή ωράριο λειτουργίας 7πμ-7μμ. Αν κάποια από αυτές τις 

πληροφορίες δεν τηρηθεί, θα υπάρχει κενό ανάμεσα στην αναμενόμενη και την 

πραγματική υπηρεσία από τον σταθμό. 
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Ο πελάτης του παιδικού σταθμού - γονιός παιδιού η παιδιών προσχολικής ηλικίας όταν 

εξετάζει τις διαστάσεις της υπηρεσίας κάποια πράγματα τα θεωρεί δεδομένα. Για 

παράδειγμα, περιμένει ότι θα προσέχουν το παιδί του, δεν θα το αφήνουν νηστικό ή 

να κλαίει, δεν θα επιτρέπουν επιθετικότητα μεταξύ των παιδιών. Περιμένει επίσης να 

τηρούνται τα συμφωνημένα και ότι συνεπάγεται μια αξιόπιστη υπηρεσία παιδικού 

σταθμού.  

αποτελούν κρίσιμο παράγοντα 

επίδρασης της υπηρεσίας του παιδικού σταθμού. Αυτό, διότι οι γονείς μεταξύ τους 

ανταλλάσσουν απόψεις, ζητούν λεπτομέρειες, εκτιμήσεις από άλλους χρήστες 

παιδικού σταθμού, από φίλους και συγγενείς που είχαν μικρά παιδιά και γνωρίζουν 

καλύτερα. Ο ευχαριστημένος πελάτης μοιράζεται τη γνώμη του με κάποιους γύρω του, 

ενώ δυσαρεστημένος μοιράζεται την άποψη του με τουλάχιστον άλλους δέκα.  

των πελατών, όπως για παράδειγμα η περίπτωση 

ο γονιός να είχε κι άλλο παιδί στο παρελθόν στον παιδικό σταθμό, επηρεάζει τις 

προσδοκίες του. Αν ένας πελάτης έχει ικανοποιηθεί στο παρελθόν από το ίδιο παιδικό 

σταθμό, θα το προτιμήσει. Αν δεν ήταν ευχαριστημένος θα αναζητήσει άλλον, με 

διαφορετικά χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα αν μια μητέρα στο σταθμό που πήγε το 

πρώτο της παιδί θεωρεί ότι πήρε τόση αξία όσο πλήρωσε, θα προτιμήσει για το 

δεύτερο- μικρότερο παιδάκι της την ίδια επιλογή. 
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