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1. Ρη ζεκαίλεη Θιίκαθα Αυιφηεηαο; 

Θιίκαθα Αυιφηεηαο. Ζ αλάδεημε ησλ πιηθψλ θαη ησλ άπισλ ηδηνηήησλ ζε έλα πξντφλ αιιά 

θαη ε αλάδεημε φρη σο κνλαδηθνχ αιιά σο θπξίαξρνπ ηνπ πιηθνχ ή ηνπ άπινπ κέξνπο ηνπ 

θαζνξίδεη έλα πξντφλ σο θπζηθφ ή σο ππεξεζία. Ν Shostack αλάινγα κε ην ππεξβάιινλ 

θπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθφ θαηέηαμε ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε κία θιίκαθα απφ 

θαζαξά πξνηφληα – ζηα νπνία δελ ππάξρεη ζρεδφλ θαλέλα άπιν ραξαθηεξηζηηθφ, έσο ηηο 

θαζαξέο ππεξεζίεο – φπνπ ην πιηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ειάρηζην. 

 

Απηή ε θιίκαθα πνπ αλαδεηθλχεη ην θπξίαξρν κέξνο, πιηθφ ή άπιν, ησλ «πξντφλησλ» θαη 

δελ ηα θαηαηάζζεη ζηαηηθά ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο εηζάγεη ηελ αλάγθε γηα πην επίθαηξνπο 

νξηζκνχο ηεο έλλνηαο «ππεξεζία». 
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2. Ξνηεο είλαη νη θπξηφηεξεο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ππεξεζηψλ; 

Πηηο ππεξεζίεο ε παξαγσγή, ε θαηαλάισζε θαη ε δηαλνκή γίλνληαη ζρεδφλ ηαπηφρξνλα, θαη 

ν θαηαλαισηήο ζπλήζσο ζπκκεηέρεη σο «ζπκπαξαγσγφο» απηήο ηεο ππεξεζίαο. Ν Bateson 

πεξηγξάθεη απηή ηελ ηαπηφρξνλε παξαγσγή θαη θαηαλάισζε εηζάγνληαο ηελ έλλνηα 

servuction (service-production)- ζηα ειιεληθά παξεζία  (παξαγσγή θαη ππεξεζία) 

ζεσξψληαο φηη ε φιε δηαδηθαζία κπνξεί λα δηαηξεζεί ζε κέξε φπσο: 

 

 

Πην αθφινπζν ζρήκα βιέπεηε ηε δηαδηθαζία – έλλνηα ηεο παξεζίαο. 
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3. Ξνηεο είλαη νη θχξηεο Θαηεγνξίεο ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ (4Α) ησλ ππεξεζηψλ , 
πνηα ηα Σαξαθηεξηζηηθά θαη νη επηπηψζεηο ηνπο; 

Πήκεξα είλαη γεληθά απνδεθηφ φηη νη ππεξεζίεο έρνπλ ηέζζεξα ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία δε 

ζπλαληψληαη ζηα θπζηθά πξνηφληα θαη εηζάγνπλ ηελ αλάγθε γηα ηε δηαθνξεηηθή ηνπο 

αληηκεηψπηζε. Νη δηαθνξέο απηέο είλαη δπλαηφλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο 

ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηηο νπνίεο νλνκάδνπκε ηα 4Α. Νη θαηεγνξίεο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ θαη νη αληίζηνηρεο επηπηψζεηο ζηνλ ηξφπν δηνίθεζεο είλαη: ε 

αυιφηεηα, ε αλαισζηκφηεηα, ε αδηαηξεηφηεηα θαη ε αλνκνηνγέλεηα. 

1. Αϋιόηεηα.Ζ Αυιφηεηα είλαη ην πην βαζηθφ αιιά θαη ην πην ζπρλά αλαθεξφκελν 
ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ππεξεζηψλ. Αθνξά ζην άπιν θπξίαξρν κέξνο ηνπο, δειαδή ηελ 
έιιεηςε θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πνπ δελ επηηξέπνπλ ηε ρξήζε ησλ αηζζήζεψλ καο ψζηε 
λα ηηο αληηιεθζνχκε πξηλ ηηο απνθηήζνπκε. 

Δπηπηώζεηο από ηελ αϋιόηεηα. 

 Αλππαξμία δπλαηφηεηαο απνζήθεπζεο. 

 Αδπλακία λνκηθήο πξνζηαζίαο 

 Γπζθνιία επίδεημεο ή πξνβνιήο ηνπ πξντφληνο. 

 Γπζθνιία ηηκνιφγεζεο. 

2. Αδηαηξεηόηεηα. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη δχν – (παξαγσγφο θαη θαηαλαισηήο) πξέπεη 
ηνπιάρηζηνλ λα ζπλαληεζνχλ ζε ρξφλν θαη κέξνο ακνηβαία ζπκθσλεκέλν, ψζηε λα 
εηνηκαζηεί θαη λα παξαδνζεί ην «παθέην σθειεηψλ».  

Η αδηαηξεηόηεηα πεξηιακβάλεη :  

α/ ηελ εκπινθή ηνπ παξαγσγνχ ή ηνπ πξνκεζεπηή ηεο ππεξεζίαο ζηελ παξαγσγηθή 
δηαδηθαζία 

β/ ηελ εκπινθή ηνπ θαηαλαισηή ζηελ παξαγσγή ηεο ππεξεζίαο 

γ/ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ άιισλ πειαηψλ. 

Δπηπηώζεηο από ηελ αδηαηξεηόηεηα. 

 Ζ επηξξνή ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία απφ ηελ εκπινθή ηνπ πειάηε ζε απηή. 

 Ζ επηξξνή ζηνλ ηφπν παξαγσγήο θαη ηνλ ηξφπν παξάδνζεο ηεο ππεξεζίαο. 

 Ζ επηξξνή ησλ άιισλ πειαηψλ ζηε δηαδηθαζία 

 Αδπλακία γηα επηηπρεκέλε καδηθή παξαγσγή.  
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3. Αλαιωζηκόηεηα. 

Αλαισζηκφηεηα είλαη ε αδπλακία απνζήθεπζεο ησλ ππεξεζηψλ. Αληίζεηα απφ ηα αγαζά, 
πνπ κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ θαη λα πνπιεζνχλ ζε κεηαγελέζηεξε ζηηγκή, νη ππεξεζίεο 
πξέπεη λα αλαισζνχλ ηε ζηηγκή πνπ παξάγνληαη, αιιηψο ράλνληαη. 

Δπηπηώζεηο από ηελ αλαιωζηκόηεηα. 

 ςειφηεξε δήηεζε απφ ηε δηαζέζηκε πξνζθνξά. 

 Σακειφηεξε δήηεζε απφ ηε δηαζέζηκε πξνζθνξά. 

4. Αλνκνηνγέλεηα. 

Ζ αλνκνηνγέλεηα ζρεηίδεηαη κε ηε κεηαβιεηφηεηα κε ηελ νπνία είλαη δπλαηφλ λα 
πξνζθέξεηαη κηα ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία, θαζψο θαη κε ηελ έιιεηςε νπζηαζηηθνχ 
πξνιεπηηθνχ πνηνηηθνχ ειέγρνπ πξηλ θζάζεη ζηνλ θαηαλαισηή. 

Δπηπηώζεηο από ηελ αλνκνηνγέλεηα. 

 Έιιεηςε ζαθψο θαζνξηζκέλσλ πξνηχπσλ παξαγσγήο θαη ειέγρνπ πνηφηεηαο, πνπ νθείιεηαη 
ζηελ παξνπζία ηνπ πειάηε. 

 Αδπλακία δηαζθάιηζεο ηεο ίδηαο πνηφηεηαο, ζηνλ βαζκφ πνπ απηή νθείιεηαη ζηε δηάζεζε θαη 
ην θέθη ηνπ ίδηνπ ηνπ ππαιιήινπ- πξνκεζεπηή ηεο ππεξεζίαο. 

 Αδπλακία εμαζθάιηζεο ησλ ίδησλ «θιεηζηψλ» ζπλζεθψλ παξαγσγήο ζπλέρεηα, αθνχ ην 

πεξηβάιινλ είλαη κηα αζηάζκεηε κεηαβιεηή. 

Ζ αξλεηηθή αλνκνηνγέλεηα αλαθέξεηαη σο ν βαζκφο απφθιηζεο απφ ζπγθεθξηκέλα θαη 
πξνθαζνξηζκέλα πξφηππα, ηφζν ζε επίπεδν απνηειεζκάησλ, φζν θαη ζε επίπεδν 
δηαδηθαζηψλ. Ρν γεγνλφο απηφ ζεσξείηαη αξλεηηθφ εηδηθά ζε επηρεηξήζεηο καδηθφηεηαο ή 
έληαζεο ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. Ξ.ρ. έλαο ζεθ κπνξεί λα θηηάμεη έλα ππέξνρν πηάην , 
αιιά ν ίδηνο ζεθ αλ ηνπ  δεηεζεί αθξηβψο ην ίδην λα κελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ην 
επαλαιάβεη αθξηβψο ην ίδην. Ζ ζεηηθή αλνκνηνγέλεηα, αλαθέξεηαη σο ν βαζκφο ζηνλ 
νπνίν εζθεκκέλα κηα ππεξεζία μεθεχγεη απφ ηνλ θαλφλα, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηηο 
εηδηθέο αλάγθεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πειάηε. Ξ.ρ, ε ζεξαπεία πνπ πξνζθέξεη κηα αηζζεηηθφο 
ζε κηα πειάηηζζά ηεο κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο κηαο άιιεο, 
πξνθεηκέλνπ λα ηελ ηθαλνπνηήζεη πιεξέζηεξα. 
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4. Ρη πξεζβεχεη ην Ρξίγσλν ηνπ ΚΘΡ πεξεζηψλ; 

ΡΝ ΡΟΗΓΥΛΝ ΡΝ ΚΘΡ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ 

                                     Δηαηξεία - δηνίθεζε 

             Δζωηεξηθό ΜΚΣ    Δμωηεξηθό ΜΚΣ 

 

 

 

 

          Τπάιιεινη          Πειάηεο 

                                       Γηαδξαζηηθό ΜΚΣ 

 Ρν Ρξίγσλν ηνπ ΚΘΡ ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηνλ Kotler έρεη σο θνξπθέο ηελ 
εηαηξεία, ηνλ πειάηε θαη ηνλ εξγαδφκελν. Ραπηφρξνλα εηζάγεη ηξεηο ηχπνπο ΚΘΡ πνπ πξέπεη 
λα εθαξκφδεη κηα εηαηξεία πξνθεηκέλνπ λα είλαη επηηπρεκέλε.  

 Ρν εμσηεξηθφ, ην εζσηεξηθφ θαη ην δηαδξαζηηθφ ΚΘΡ. Ρν εμσηεξηθφ ΚΘΡ, ππνδειψλεη 
ηε ζπνπδαηφηεηα πνπ πξέπεη λα απνδίδεη κηα εηαηξεία ή έλαο πξνκεζεπηήο ππεξεζηψλ φηαλ 
επηθνηλσλεί κε ηνπο πειάηεο ηνπ.  
 Ρν εζσηεξηθφ ΚΘΡ, ππνδειψλεη ηε ζπνπδαηφηεηα πνπ πξέπεη λα απνδίδεηαη απφ ηελ 
εηαηξεία ζηνπο εξγαδφκελνχο ηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο «ππφζρεζεο» πνπ έρεη ππνζρεζεί ε 
εηαηξεία ζηνπο πειάηεο ηεο.  

 Ρν δηαδξαζηηθφ ΚΘΡ είλαη ίζσο ην πην ζεκαληηθφ ζε απηήλ ηελ ηξηγσληθή ζρέζε θαη 
αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη εξγαδφκελνη θαη ηδηαίηεξα απηνί ηεο πξψηεο 
γξακκήο – επηθνηλσλνχλ κε ηνλ πειάηε. Δδψ γίλεηαη ε πξαγκαηηθή παξάδνζε ηεο ππεξεζίαο 
ζηνλ πειάηε. Δίλαη ην ζεκείν ζην νπνίν φ,ηη έρνπκε ππνζρεζεί θαη φπσο ην έρνπκε 
πινπνηήζεη πξνζθέξεηαη ηειηθά ζηνλ πειάηε, ν νπνίνο ην αμηνινγεί ζχκθσλα κε ηηο 
πξνζδνθίεο πνπ ηνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη κε ην εμσηεξηθφ ΚΘΡ θαη ηελ αληίιεςε ηνπ απφ 
ηελ εμππεξέηεζε πνπ είρε. 
«Ζ ζηηγκή ηεο αιήζεηαο» ζηηο ππεξεζίεο, αθνξά ζηε δπαδηθή αιιειεπίδξαζε 
ζπγθεθξηκέλνπ ρξφλνπ κεηαμχ ηνπ πξνκεζεπηή θαη ηνπ θαηαλαισηή γηα ηε 
«ζπκπαξαγσγή» κηαο ππεξεζίαο. «Θξίζηκν Ππκβάλ»  θάζε «ζηηγκή αιήζεηαο» πνπ κέλεη 
αμέραζηε κε αξλεηηθφ ή ζεηηθφ ηξφπν ζην κπαιφ ελφο ρξήζηε ππεξεζηψλ. 
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5. Ρη νξίδεηαη σο επέθηαζε ηνπ Θιαζζηθνχ Κείγκαηνο  ζηηο πεξεζίεο; 

Νη αδπλακίεο εθαξκνγήο ηνπ θιαζηθνχ κείγκαηνο ΚΘΡ ζηηο ππεξεζίεο έρνπλ νδεγήζεη 

πνιινχο καξθεηίζηεο ζην λα πεξηγξάςνπλ ην θαηλφκελν πξνζζέηνληαο θαη άιιεο 

κεηαβιεηέο ζηα 4Ps (product, place,promotion, price) θάλνληαο ηα 7P. Νη κεηαβιεηέο πνπ 

πξνζηίζεληαη ζηα 4Ps : πξνηφλ, ηφπνο, πξνψζεζε θαη ηηκή) είλαη νη άλζξσπνη, νη δηαδηθαζίεο 

θαη ε θπζηθή καξηπξία. Πεξηγξαθή ηξηώλ πξόζζεηωλ Ps. 

Άλζξωπνη. 

Άλζξσπνη είλαη φινη νη αλζξψπηλνη παξάγνληεο πνπ παίδνπλ έλαλ νπνηνλδήπνηε ξφιν ζε κηα 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία, θαη κπνξνχλ άκεζα ή έκκεζα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο λα 

επεξεάζνπλ ηελ αληίιεςε ηνπ πειάηε γηα ην πξντφλ. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

πξνζθνξά κηαο ππεξεζίαο αληαιιάζζνπλ κελχκαηα ζρεηηθά κε απηήλ ηελ ίδηα ηελ 

ππεξεζία. Ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ληχλνληαη νη ππάιιεινη, ε ζπκπεξηθνξά ηνπο, ε ζηάζε 

ηνπο γεληθά επεξεάδνπλ άκεζα ηελ αληίιεςε ηνπ πειάηε γηα ην επίπεδν εμππεξέηεζεο. Ζ 

επηξξνή απηή γίλεηαη αθφκα κεγαιχηεξε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπκε ζπρλή ή έληνλε 

επαθή ηνπ πξνζσπηθνχ πξψηεο γξακκήο κε ηνλ πειάηε, φπσο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ 

γηαηξνχ, ηνπ δηθεγφξνπ, ηνπ δαζθάινπ ή αθφκα θαη ηνπ ζεξβηηφξνπ, ζε πεξηπηψζεηο πνπ ν 

πξνκεζεπηήο ηεο ππεξεζίαο είλαη ε ίδηα ε ππεξεζία. Δπίζεο, ε εκπινθή ησλ άιισλ πειαηψλ 

ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία είλαη πνιχ ζεκαληηθή. Ζ αζηνρία ελφο ζπζηήκαηνο 

εμππεξέηεζεο κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ παξνπζία ή θαη ηελ απνπζία άιισλ ρξεζηψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο, π.ρ. γεκάην ή άδεην εζηηαηφξην. 

Γηαδηθαζίεο. Υο δηαδηθαζίεο νξίδνπκε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ιεηηνπξγίεο θαη 

κεραληζκνχο κε ηνπο νπνίνπο κηα ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία ζπκπαξάγεηαη απφ ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ εκπιέθνληαη ζε απηήλ. Ζ δηαδηθαζία πξνζθνξάο ηεο ππεξεζίαο δίλεη ην 

δηθαίσκα ζηνλ πειάηε λα αμηνινγήζεη θαη ηελ ίδηα ηελ ππεξεζία. Ν βαζκφο επηηπρίαο ή 

απνηπρίαο ηεο παξνρήο κηαο ππεξεζίαο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ ίδην ηνλ 

πειάηε- θαηαλαισηή.  Νη βαζκνί αλάκεημεο θαη επαθήο εθθξάδνπλ ηελ πνιππινθφηεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο θαη ηνλ βαζκφ εκπινθήο ησλ αλζξψπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηή. 
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Φπζηθή καξηπξία. Φπζηθή καξηπξία είλαη ην πεξηβάιινλ, ν ηφπνο κέζα ζηνλ νπνίν νη 

άλζξσπνη εκπιέθνληαη επηηειψληαο ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο ζπκπαξαγσγήο κε ηελ 

πηζαλή ρξήζε θαη αιιειεπίδξαζε θαη πιηθψλ αγαζψλ. Ζ ίδηα ε Αυιφηεηα ησλ ππεξεζηψλ 

ζεκαηνδνηεί θαη ηελ αδπλακία ησλ πειαηψλ λα αμηνινγήζνπλ ηελ ππεξεζία πξηλ θαλ ηελ 

θαηαλαιψζνπλ, απμάλνληαο θαη ην ξίζθν ή ηελ αβεβαηφηεηα κηαο πηζαλά εζθαικέλεο 

επηινγήο. Ζ δηαζθάιηζε ηνπ πειάηε φηη πξνκεζεχεηαη απηφ πνπ επηζπκεί κπνξεί λα πάξεη 

ζηηο ππεξεζίεο ηε κνξθή πιηθψλ ελδείμεσλ - θπζηθψλ καξηπξηψλ γηα ηελ πξνζθεξφκελε 

ππεξεζία. 

 

6. Ρη γλσξίδεηε γηα ηελ  Αγνξαζηηθή Ππκπεξηθνξά ηνπ Θαηαλαισηή; 

Γηαδηθαζία πέληε βεκάησλ κε ηελ νπνία αγνξάδεη ν θαηαλαισηήο. 

 Βήκα 1.  Αλαγλώξηζε αλάγθεο. 

 Βήκα 2. Αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο. 

 Βήκα 3.  Αμηνιόγεζε ηωλ ελαιιαθηηθώλ ιύζεωλ. 

 Βήκα 4.  Αγνξά. 

 Βήκα 5.  Μεηά ηελ αγνξά. 

ΑΛΑΙΡΗΘΑ: 

Κεηά ηελ αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο ηνπ, ν θαηαλαισηήο αλαδεηά πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

ππεξεζίεο. Ιφγσ ηεο αυιφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ν πειάηεο αηζζάλεηαη φηη δηαθηλδπλεχεη 

πεξηζζφηεξν αγνξάδνληαο ππεξεζίεο απφ φηη φηαλ αγνξάδεη πξντφληα. Ζ αλαδήηεζε ηεο 

πιεξνθνξίαο ζηεξίδεηαη πνιχ ζηα αθνχζκαηα, ηα ιφγηα θαη ηηο απφςεηο άιισλ 

θαηαλαισηψλ πνπ έρνπλ ηελ εκπεηξία κηαο ππεξεζίαο. Ζ αμηνιφγεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ 

ιχζεσλ ζηηο ππεξεζίεο είλαη πνιχ κηθξή. Απηφ νθείιεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ππεξεζηψλ , δειαδή ζηα 4Α. ιφγσ ηεο αυιφηεηαο θαη ηεο αλνκνηνγέλεηαο ν πειάηεο δελ 

κπνξεί λα ζπγθξίλεη νπζηαζηηθά ηηο επηινγέο ηνπ. Ιφγσ ηεο αλαισζηκφηεηαο θαη ηεο 

αδηαηξεηφηεηαο, ε εκπεηξία πνπ αληηιακβάλεηαη ν θαηαλαισηήο αιιά θαη απηή πνπ 

κεηαθέξεη ζε ηξίηνπο έρεη έληνλα ππνθεηκεληθά ζηνηρεία. Ζ αγνξά ηεο ππεξεζίαο 
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ζπλεπάγεηαη νπζηαζηηθά θαη ηελ θαηαλάισζή ηεο. Ζ δηαδηθαζία ηεο αγνξάο θαηά ηνπο 

Zeithaml θαη Bitner απνηειείηαη απφ «ζηηγκέο εμππεξέηεζεο».  

Κεηά ηελ αγνξά, ε αμηνιφγεζε πνπ γίλεηαη απφ ηνλ θαηαλαισηή ελέρεη θαη ζηνηρεία 

απηναμηνιφγεζεο ηεο ίδηαο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ. Ν πειάηεο ησλ ππεξεζηψλ εκθαλίδεη δχν 

ηδηάδνπζεο ζπκπεξηθνξέο ζε ζρέζε κε ηνλ πειάηε ησλ αγαζψλ. α/ δπζθνιία εηζαγσγήο ηεο 

θαηλνηνκίαο, ιφγσ ηεο αυιφηεηαο θαη ηεο κνλαδηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ. β/ απμεκέλε 

πίζηε ζηνλ πξνκεζεπηή ππεξεζηψλ. 

7. Ρη ζεκαίλεη ε  Αμηνιφγεζε ηεο Αγνξάο; 

Ξέξα απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ, ν θαηαλαισηήο αμηνινγεί ηελ 

ππεξεζία πνπ αληηιήθζεθε φηη πήξε κεηά ηελ αγνξά ηεο, ζπγθξίλνληάο ηελ κε νξηζκέλα 

πξφηππα πνπ είρε ζην κπαιφ ηνπ, δειαδή κε ηηο πξνζδνθίεο πνπ είρε πξηλ θαη κεηά ηελ 

αγνξά. Νη πξνζδνθίεο ηνπ θαηαλαισηή γηα ηελ ππεξεζία. Υο πξνζδνθίεο νξίδνληαη νη 

αληηιήςεηο ηνπ πειάηε γηα ην είδνο, ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα 

ιάβεη απφ θάπνηνλ πξνκεζεπηή κε βάζε ηηο νπνίεο ζπγθξίλεη θαη αμηνινγεί ηελ ππεξεζία πνπ 

ηειηθά πξνζιακβάλεη. 

 

8. Ξνηνη είλαη νη βαζηθνί Ρχπνη πξνζδνθηψλ θαη πνηνη νη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζε 
απηέο; 

Σύπνη ηωλ πξνζδνθηώλ. 

Αλακελόκελε ή πξνζδνθώκελε. 

 Αθνξά ζηελ πξφβιεςε πνπ θάλνπλ νη θαηαλαισηέο κηαο ππεξεζίαο ζρεηηθά κε ην επίπεδν 
(ηελ πνηφηεηα) ηεο εμππεξέηεζεο πνπ αλακέλνπλ θαη ζεσξνχλ πηζαλφ λα ιάβνπλ. 

Δπηζπκεηή. 

Δίλαη ην κείγκα απηψλ πνπ ν θαηαλαισηήο πηζηεχεη φηη ζα έπξεπε θαη ζα άμηδε λα ιάβεη. 

Δπαξθήο ή Αλεθηή. 

Αληηπξνζσπεχεη ην ειάρηζην δπλαηφ επίπεδν ππεξεζηψλ πνπ ν θαηαλαισηήο ζα ήηαλ 
δηαηεζεηκέλνο λα αλερζεί, πξνθεηκέλνπ λα αγνξάζεη ηελ ππεξεζία. 
Σν εύξνο ηεο αλνρήο. 
Δίλαη ε απφζηαζε – ε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ επηζπκεηή θαη ζηελ αλεθηή ππεξεζία. Ρν 
εχξνο αλνρήο δελ είλαη ζηαζεξφ, αιιά κεηαβάιιεηαη γηα θάζε πειάηε. 

Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο πξνζδνθίεο. 

1. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηζπκεηή ππεξεζία. 
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 Ξξνζσπηθέο αλάγθεο 

 Γηαξθείο εληζρπηέο πξνζδνθηψλ. 

 Ζ αχμεζε απηήο ηεο πξνζδνθίαο κπνξεί λα νθείιεηαη :Πε πξνζσπηθή άπνςε,  Πε 
πηζαλνινγνχκελεο πξνζδνθίεο 

2. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλεθηή ππεξεζία. 

o Νη κεηαβαηηθνί εληζρπηέο πξνζδνθηψλ 

o Νη ελαιιαθηηθέο επηινγέο 

o Ζ απηναμηνιφγεζε ηεο πξνζσπηθήο ζπκκεηνρήο 

o Νη εμσγελείο παξάγνληεο 

o Ρν επίπεδν ηεο αλακελφκελεο εμππεξέηεζεο 

3. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλακελόκελε ππεξεζία. 

 Νη ξεηέο ππνζρέζεηο 

 Νη ππνλννχκελεο ππνζρέζεηο 

 Νη ζηφκα κε ζηφκα ζπζηάζεηο 

 Νη παιηέο καο εκπεηξίεο 

9. Ξψο δηακνξθψλνληαη νη Αληηιήςεηο ηνπ πειάηε γηα ηελ ππεξεζία; 

Ρε ζηηγκή πνπ ν πειάηεο ηεο ππεξεζίαο επηιέγεη λα πξνρσξήζεη ζηελ αγνξά, μεθηλά κηα 

ζεκαληηθή δηαδηθαζία, ε νπνία δηαθνξνπνηείηαη νπζηαζηηθά απφ ηελ αληίζηνηρε ησλ αγαζψλ 

εμαηηίαο ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ ππεξεζηψλ (4Α), φζν θαη ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ ρξφλνπ πνπ 

απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε παξαγσγή θαη ε δηάζεζε ηεο ππεξεζίαο. Θαηά ηε 

δηάξθεηα απηνχ ηνπ ρξφλνπ, ν πειάηεο έξρεηαη ζε επαθή πνιιέο θνξέο θαη γηα κηθξφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα κε ην ζχζηεκα παξνρήο ηεο ππεξεζίαο, θαη ζε θάζε ηέηνηα επαθή – 

ζηηγκή εμππεξέηεζεο αληηιακβάλεηαη – αμηνινγεί ηηο πξνζιακβαλφκελεο ππεξεζίεο κε ην 

δηθφ ηνπ ηξφπν. Γχν είλαη νη θχξηνη αιιεινεμαξηψκελνη παξάγνληεο πνπ αλαθέξνληαη φηη 

επεξεάδνπλ ηηο αληηιήςεηο ηνπ θαηαλαισηή γηα ην επίπεδν ηεο ππεξεζίαο πνπ αγνξάδεη:  α/ 

ζηηγκέο εμππεξέηεζεο θαη β/ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. 

Οη ζηηγκέο εμππεξέηεζεο. Υο ζηηγκή εμππεξέηεζεο νξίδεηαη ε πεξίνδνο ηνπ ρξφλνπ πνπ 

ν θαηαλαισηήο ζπλαιιάζζεηαη θαη αιιειεπηδξά κε ηελ ππεξεζία. Ξεξηιακβάλεη φιεο ηηο 

παξακέηξνπο απηνχ πνπ παξέρεη ηελ ππεξεζία : απφ ην πξνζσπηθφ πξψηεο γξακκήο θαη ην 

πξνζσπηθφ ππνζηήξημεο κέρξη ηνλ ηφπν παξαγσγήο θαη ην ηπρφλ πιηθφ κέξνο ηεο 
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ππεξεζίαο. Θάζε ζηηγκή εμππεξέηεζεο απνηειεί κηα θξίζε ηνπ πειάηε ζην ζχζηεκα 

παξνρήο ππεξεζηψλ θαη είλαη δπλαηφλ θαη κία θαθή ζηηγκή λα αλαζηξέςεη ηελ θαιή εηθφλα 

πνπ έρεη ζρεκαηίζεη κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή. Κηα ζηηγκή εμππεξέηεζεο ή ζηηγκή αιήζεηαο 

πνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαηά ηελ άπνςε ηνπ πειάηε νλνκάδεηαη θξίζηκν ζπκβάλ. 

Θξίζηκα ζπκβάληα  είλαη νη ζηηγκέο εμππεξέηεζεο πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ζεσξεί ν 

πειάηεο σο πνιχ ζεκαληηθέο είηε επεηδή ηθαλνπνηήζεθε είηε επεηδή δπζαξεζηήζεθε πνιχ. 

10. Ρη νξίδεηαη σο  Ξνηφηεηα ησλ πεξεζηψλ; 

Ζ πνηφηεηα νξίδεηαη σο ην ζχλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηδηνηήησλ ελφο πξντφληνο ή 

κηαο ππεξεζίαο πνπ νθείιεη ν παξαγσγφο λα πξνζθέξεη ζηνλ πειάηε, ην νπνίν ηνπ 

πξνζθέξεη αμία θαη είλαη ζχκθσλν ή αθφκα θαη μεπεξλά ηηο δεισκέλεο ή ππνλννχκελεο 

αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο ηνπ. Ζ Ξνηφηεηα είλαη δηεζλψο αληηιεπηή θαη ζπλψλπκε κε ηηο 

πςεινχ επηπέδνπ πξνζδνθίεο ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα κίαο ππεξεζίαο ή ελφο 

πξντφληνο. Κε απηή ηελ έλλνηα, ε πνηφηεηα δελ κπνξεί λα κεηξεζεί κε αθξίβεηα. Νξίδεηαη, 

επίζεο, σο ε πιεξφηεηα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ ηδηνηήησλ ελφο πξντφληνο ή κίαο 

ππεξεζίαο πνπ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ηθαλνπνηεί ηεο δεδνκέλεο αλάγθεο. Ζ Ξνηφηεηα έρεη 

λα θάλεη κε ηελ πξνζαξκνγή ζηηο απαηηήζεηο. Δπίζεο, ηα πξνβιήκαηα ζα πξέπεη λα 

πξνζδηνξίδνληαη απφ απηνχο πνπ ηα πξνθαινχλ θαη επνκέλσο ε πνηφηεηα είλαη αλέμνδε. 

Απηφ πνπ πξνθαιεί ην έμνδν είλαη φηαλ δελ γίλεηαη κία εξγαζία ζσζηά απφ ηελ αξρή. Ν 

ηειηθφο ζηφρνο ηεο πνηφηεηαο είλαη κεδέλ ειαηησκαηηθά. Ζ ππεξνρή ζηελ πνηφηεηα ηεο 

παξερφκελεο ππεξεζίαο, θαζψο θαη, ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε είλαη ην δεηνχκελν θαη ε 

πξφθιεζε ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ. Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ 

ησλ πειαηψλ πξνζδηνξίδεη ηελ πνηφηεηα ζηελ δηεθπεξαίσζε κίαο ππεξεζίαο. 
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11. Ξνηα είλαη ην πην δηαδεδνκέλν Κνληέιν Κέηξεζεο ηεο Ξνηφηεηαο; 

Ρν κνληέιν κέηξεζεο ησλ απνθιίζεσλ αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Parasuraman, Zeithaml, 

Berry ην 1985. Πηεξίδεηαη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ δηαθνξεηηψλ απφςεσλ ησλ εκπιεθφκελσλ 

ζηε ζπκπαξαγσγή ησλ ππεξεζηψλ θαη ζηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ απηέο νη απφςεηο ζηελ 

πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. Νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ απφςεσλ νλνκάδνληαη απνθιίζεηο. 

 

Νη απνθιίζεηο απηέο είλαη νη εμήο: 

 Ξξνζδνθίεο πειάηε – αληηιήςεηο πξνκεζεπηή γηα ηηο πξνζδνθίεο ηνπ πειάηε. 

 Αληηιήςεηο πξνκεζεπηή γηα ηηο πξνζδνθίεο ηνπ πειάηε – πξνδηαγξαθέο παξνρήο ππεξεζίαο. 

 Ξξνδηαγξαθέο παξνρήο ππεξεζίαο – πξαγκαηηθή παξνρή ππεξεζίαο. 

 Ξξαγκαηηθή παξνρή ππεξεζίαο – ηξφπνο επηθνηλσλίαο. 

 Ξξνζδνθίεο πειάηε γηα ηελ παξερφκελε ππεξεζία – αληηιεπηή ππεξεζία. 

Ρν κνληέιν PZB βαζίδεηαη ζηελ πεπνίζεζε φηη ε δηαθνξά (απφθιηζε) ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ 

πειάηε γηα ην επίπεδν ηεο ππεξεζίαο πνπ ζα πξνζιάβεη κειινληηθά απφ ηηο αληηιήςεηο ηνπ 

πειάηε γηα ην επίπεδν ηεο ππεξεζίαο πνπ πξνζιακβάλεη πξαγκαηηθά θαζνξίδνπλ ην επίπεδν 

πνηφηεηαο εμππεξέηεζεο. Γειαδή φζν πην κηθξφ είλαη ην εχξνο αλνρήο, ηφζν πην 

ηθαλνπνηεκέλνο είλαη ν θαηαλαισηήο θαη ηφζν πην πνηνηηθή είλαη ε πξνζιακβαλφκελε 

ππεξεζία. 
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12. Ξνηεο είλαη νη βαζηθέο Ππληζηψζεο ηεο Ξνηφηεηαο; 

Ππληζηψζεο ηεο πνηφηεηαο νλνκάδνληαη ηα κέξε πνπ ηε ζπλζέηνπλ θαη αλήθνπλ ζηε ζθαίξα 

επζχλεο ηνπ πξνκεζεπηή ησλ ππεξεζηψλ, θαη κέζσ ησλ νπνίσλ δχλαηαη λα επεξεάδεη ηηο 

απφςεηο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ ηνπ ζρεηηθά κε ην πξνζθεξφκελν αγαζφ, δειαδή, 

ε πνηφηεηα κπνξεί λα εθθξαζηεί σο ζπλάξηεζε ησλ ζπληζησζψλ ηεο. 

Πχκθσλα κε ηνπο PZB, νη ζπληζηψζεο ηεο πνηφηεηαο είλαη νη αθφινπζεο: ιηθά, Αμηνπηζηία, 

Αληαπφθξηζε,  Δκπηζηνζχλε, Θαηαλφεζε. 

13. Ρη ζεκαίλεη Ηθαλνπνίεζε πειάηε; 

Ζ ηθαλνπνίεζε ηνπ θαηαλαισηή είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ζεκαληηθά 

ηελ πνιηηηθή ΚΘΡ πνπ ζα αθνινπζήζεη κηα εηαηξεία ζηε ζεκεξηλή αγνξά. Ζ ηθαλνπνίεζε γηα 

ηνλ θαηαλαισηή είλαη κηα  νινθιεξσκέλε αληίδξαζε απφ ηε ρξήζε ελφο πξντφληνο ή κηαο 

ππεξεζίαο. Δίλαη κηα εηπκεγνξία φηη ην πξντφλ ή κηα ππεξεζία δίλνπλ πςειά επίπεδα 

επραξίζηεζεο ζηνλ θαηαλαισηή. Ν βαζηθφο ζηφρνο κηαο επηρείξεζεο πξέπεη λα είλαη ε 

δηαξθήο αλαδήηεζε ηεο βειηίσζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ ηεο. 

14. Ρη είλαη ε  Ξίζηε ηνπ πειάηε; 

Ζ πίζηε είλαη ε ζπγθεθξηκέλε ζηάζε ελφο θαηαλαισηή απέλαληη ζε έλα πξντφλ ή κηα 

ππεξεζία πνπ έρεη σο βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηελ επαλαιακβαλφκελε δηαδηθαζία αγνξάο ηνπ 

πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο. Ξαξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πίζηε ηνπ πειάηε :  

Ηθαλνπνίεζε, Φήκε εκπνξηθνχ ζήκαηνο, Σαξαθηεξηζηηθά πεξηβάιινληνο, Σαξαθηεξηζηηθά 

ηεο δπαδηθήο ζρέζεο, Θαηαλαισηηθέο αληηιήςεηο. 

15. Ξψο δηακνξθψλνληαη ηα 4 P’s ζηηο ππεξεζίεο; 

 Πξνϊόλ είλαη ην ζχκπιεγκα πιηθψλ θαη άπισλ ζηνηρείσλ πνπ αγνξάδεηαη βάζεη κηα 

πξνζδνθψκελεο σθέιεηαο ηνπ αγνξαζηή. Απηή ζπλίζηαηαη ζηελ αλακελφκελε ρξεζηκφηεηά 

ηνπ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ ή γηα ηε δεκηνπξγία θέξδνπο.Ρα επίπεδα ηνπ πξντφληνο 

ζηηο ππεξεζίεο.  Ν ππξήλαο ηνπ πξντφληνο = ε βαζηθή ρξεζηκφηεηα πνπ πξνζθέξεη ην 

πξντφλ ζηελ θάιπςε κηαο αλάγθεο. Ρν πξαγκαηηθφ πξντφλ  αλαθέξεηαη ζηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ αγνξάδεη ν πειάηεο απφ ηε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία θαη ην 

δηαθνξνπνηνχλ απφ ηα νκνεηδή ηνπ. Ρν δηεπξπκέλν πξντφλ πεξηιακβάλεη ηηο επηπξφζζεηεο 
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ππεξεζίεο θαη σθέιεηεο πνπ απνθνκίδεη ν θαηαλαισηήο, ηνλ ηξφπν πιεξσκήο θαη ηηο 

πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο κεηά ηελ πψιεζε. 

 Σηκή είλαη ε αληαιιαθηηθή αμία ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο εθθξαζκέλε ζε 

ρξεκαηηθέο κνλάδεο. Ρν χςνο ηεο ηηκήο πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνο λα πιεξψζεη ν 

θαηαλαισηήο εμαξηάηαη απφ ηνλ αλακελφκελν βαζκφ θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ηνπ. Ζ ηηκή 

είλαη ην κνλαδηθφ ζηνηρείν ηνπ κείγκαηνο ΚΘΡ πνπ δεκηνπξγεί έζνδα, ζε αληίζεζε κε ηα 

ππφινηπα πνπ πξνμελνχλ έμνδα. 

 Ρν κείγκα δηαλνκήο ζην ΚΘΡ ππεξεζηψλ αθνξά ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

απνθηά πξφζβαζε ν πειάηεο ζηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο. Ιφγσ ηεο αδηαηξεηφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ, ε παξαγσγή ηνπο δελ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί απφ ηελ θαηαλάισζή 

ηνπο.Ξιενλεθηήκαηα άκεζεο Γηάζεζεο ησλ ππεξεζηψλ. 

 Αλάπηπμε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. 

 Άκεζε πιεξνθφξεζε γηα ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε. 

 Δμαζθάιηζε θαιχηεξεο εμππεξέηεζεο. 

Ρν κείγκα πξνβνιήο θαη επηθνηλσλίαο πεξηιακβάλεη ηελ πξνζσπηθή πψιεζε, ηε δηαθήκηζε, 

ηελ πξνψζεζε πσιήζεσλ θαη ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο.  

 Ξξνζσπηθή πψιεζε. Δλλννχκε ηηο κεζνδεπκέλεο πξνζπάζεηεο, νη νπνίεο απνζθνπνχλ 

ζην λα πείζνπλ ηνπο πειάηεο γηα ην φθεινο πνπ ζα απνθνκίζνπλ απφ ηε ζπλεξγαζία 

ηνπο κε ηελ επηρείξεζε.  

 Γηαθήκηζε. Δίλαη ε απξφζσπε παξνπζίαζε ηδεψλ, πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, ε νπνία 

απνζθνπεί, κε ηελ θαηάιιειε ρξεζηκνπνίεζε ησλ κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο, ζην 

λα επεξεάζεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζε πξνθαζνξηζκέλεο αγνξέο 

– ζηφρνπο. 

 Ξξνψζεζε πσιήζεσλ. Ξεξηιακβάλεη ηηο βξαρπρξφληεο ελέξγεηεο ηνπ ΚΘΡ, πνπ 

απνζθνπνχλ ζην λα παξαθηλήζνπλ ηνπο πσιεηέο, ηνπο κεηαπσιεηέο ή ηνπο 

θαηαλαισηέο κε ηελ πξνζθνξά επηπιένλ θηλήηξσλ ή αμίαο ζην πξντφλ. 

 Γεκφζηεο Πρέζεηο είλαη ε ζθφπηκε πξνγξακκαηηζκέλε θαη δηαξθήο πξνζπάζεηα γηα ηε 

δεκηνπξγία θαη ηε δηαηήξεζε ακνηβαίαο θαηαλφεζεο, κεηαμχ ελφο νξγαληζκνχ θαη ηνπ 

θνηλνχ κε ην νπνίν αλαπηχζζεη ζρέζεηο. 
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16. Ρη είλαη ην quality  gap analysis model - Σάζκα Ξξνζδνθηψλ Ξνηφηεηαο; 

Ξξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε πνηφηεηα, νη ζεσξεηηθνί ηνπ ρψξνπ, έρνπλ δηακνξθψζεη ηα 

θαηάιιεια κνληέια. Έλα ηέηνην κνληέιν είλαη θαη ην quality  gap analysis model ( κνληέιν 

απνθιίζεσλ). (Ιπκπεξφπνπινο -  Ξαληνπβάθεο, 2008, ζει 98) 

Ρν κνληέιν ππνζηεξίδεη φηη αλαγλσξίδνληαο ηηο απφςεηο ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 

ζπκπαξαγσγή ησλ ππεξεζηψλ θαη ηα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ απφςεσλ ζηελ πνηφηεηα, 

πξνθχπηεη κία ζεηξά απφ απνθιίζεηο. Νη ηειεπηαίεο θαηαηάζζνληαη ζηηο αθφινπζεο 

θαηεγνξίεο. (Ιπκπεξφπνπινο -  Ξαληνπβάθεο, 2008, ζει 99) 

1) Απφθιηζε 1: πξνζδνθίεο πειάηε – αληηιήςεηο πξνκεζεπηή γηα ηηο πξνζδνθίεο ηνπ 

πειάηε, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ ειιηπή πιεξνθφξεζε ηνπ παξφρνπ ηεο ππεξεζίαο γηα ηηο 

πξνζδνθίεο ηνπ πειάηε.  

2) Απφθιηζε 2:  αληηιήςεηο πξνκεζεπηή-πξνδηαγξαθέο ππεξεζίαο 

3) Απφθιηζε 3: πξνδηαγξαθέο παξνρήο ππεξεζίαο- πξαγκαηηθή παξνρή ππεξεζίαο. 

4) Απφθιηζε 4: πξαγκαηηθή παξνρή ππεξεζίαο- ηξφπνο επηθνηλσλίαο 

5) Απφθιηζε 5: πξνζδνθίεο πειάηε γηα ηελ παξερφκελε ππεξεζία – αληηιεπηή ππεξεζία.  

Ξξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε πνηφηεηα κηαο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο, δειαδή λα 

αληηκεησπηζηνχλ ηα πηζαλά ράζκαηα- απνθιίζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηηο εκπεηξίεο 

εμππεξέηεζεο ππάξρνπλ νη αθφινπζεο ζηξαηεγηθέο : (Ιπκπεξφπνπινο -  Ξαληνπβάθεο, 

2008, ζει 182-184) 

- Οεαιηζηηθφηεηα ζηηο ππνζρέζεηο ηνπ παξάγσγνπ ππεξεζηψλ. 

- Ξξνζθνξά εγγπήζεσλ. 

- Ξιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ππαιιήισλ πνπ ζα εμππεξεηήζνπλ  

- Δλεκέξσζε γηα ηπρφλ αιιαγέο 

- Ρηκνινγηαθή πνιηηηθή εθαξκνζκέλε κε ην επίπεδν ηεο πξνζθεξφκελεο πνηφηεηαο. 

- Ξξνζθνξά ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ 

- Γλσζηνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ζην πειάηε 

- Αθξηβψο ελεκέξσζε γηα ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηεο ππεξεζίαο  

- Γηεπθξίληζε γηα ην αλακελφκελν επίπεδν εμππεξέηεζεο κεηά ηελ πψιεζε. 
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17. Ρη πεξηιακβάλεη ην κείγκα Ξξνβνιήο 

Υο πξνβνιή νξίδεηαη ν ζπληνληζκφο ηεο πξνζπάζεηαο δεκηνπξγίαο δηαχισλ πιεξνθφξεζεο 

θαη πεηζνχο κε ζηφρν ηελ πψιεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ή ηελ πξνψζεζε ηδεψλ. 

Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο θάζε πξνζπάζεηαο πξνβνιήο είλαη ε επίδξαζε ζηηο αληηιήςεηο, ζηε 

ζηάζε θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ελφο θνηλνχ – ζηφρνπ. 

Ζ πξνβνιή είλαη κηα ζρεδηαζκέλε δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο πνπ επηδηψθεη ηελ επίηεπμε 

πξνθαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ. Κέζσ επηιεγκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ, ηερληθψλ, κελπκάησλ θαη 

δηαχισλ επηθνηλσλίαο, επηδηψθεη ηελ ελεξγνπνίεζε θαη ηελ παξαθίλεζε ηνπ δέθηε γηα ηελ 

πηνζέηεζε κηαο άπνςεο ή ηελ αλάιεςε κηαο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο. 

  Κείγκα πξνβνιήο Ζ επηινγή ηνπ ζπλδπαζκνχ, ν θαζνξηζκφο ηεο έκθαζεο πνπ ζα δνζεί 

θαη ε έληαμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξνβνιήο ζε έλα θνηλφ ζρέδην δξάζεο κε 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, νξίδνπλ ην κείγκα πξνβνιήο. 

Αλάιπζε δξαζηεξηνηήηωλ Πξνβνιήο. 

Η πξνζωπηθή πώιεζε. 

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζσπηθήο πψιεζεο είλαη ε επηθνηλσλία πξφζσπν κε πξφζσπν, 

ζε αληίζεζε κε ηελ απξφζσπε καδηθή επηθνηλσλία πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο πεξηζζφηεξεο απφ 

ηηο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πξνβνιήο. Γεκηνπξγεί δσληαλή, άκεζε θαη ακθίδξνκε πξνζσπηθή 

ζρέζε κεηαμχ ηνπ πσιεηή θαη ηνπ πειάηε. Ζ πξνζσπηθή παξνπζία ηνπ πσιεηή βειηηψλεη 

ηνλ βαζκφ αληαπφθξηζεο ηνπ πειάηε. 

Γηαθήκηζε. 

Ζ δηαθήκηζε απνηειεί καδηθή κνξθή επηθνηλσλίαο κέζσ ηεο δεκφζηαο παξνπζίαζεο 

ηππνπνηεκέλσλ κελπκάησλ. Ζ έλλνηα ηεο απξφζσπεο επηθνηλσλίαο ππνδειψλεη ηε 

δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο κεηάδνζεο κελπκάησλ ζε επξχηεξα ζχλνια αηφκσλ κε ρξήζε 

ΚΚΔ.  



ΘΔΡΜΟΠΥΛΩΝ 17 Περιστέρι τηλ. 210-5711484, 6945-310630 
Δπιμέλεια Ύλης:ΒΙΚΥ ΒΑΡΓΑ 

E-mail:vicky.eclass4u@gmail.com 

Σελίδα 16 από 47 
 

Ζ δηαθήκηζε απνηειεί κηα απφ ηηο πιένλ ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ κείγκαηνο 

πξνζβνιήο. Ζ δχλακή ηεο είλαη πνζνηηθή θαη πνηνηηθή. Απνθηά δηεηζδπηηθφηεηα κέζσ ηεο 

δπλαηφηεηαο επαλάιεςεο. Δπηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζε κεγάιεο νκάδεο θνηλνχ κε ζηαζεξφ, 

ηππνπνηεκέλν αιιά θαη εθθξαζηηθφ κήλπκα. Ξξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα δηαθνξνπνίεζεο 

κηαο κάξθαο φηαλ νη άιινη παξάγνληεο ηνπ κείγκαηνο ΚΘΡ, δελ επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε 

άιινπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. 

Γεκόζηεο ζρέζεηο. 

Νη ∆εµφζηεο Πρέζεηο αζρνινχληαη µε πξνγξάµµαηα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε, 

βειηίσζε, δηαηήξεζε ή / θαη πξνζηαζία ηεο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ πξντφληνο. Ρα 

Ρµήµαηα ∆εµνζίσλ Πρέζεσλ επηηεινχλ πέληε βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: ζρέζεηο µε ηνλ Ρχπν, 

δεµνζηφηεηα, εηαηξηθή επηθνηλσλία, παξαζθεληαθέο ελέξγεηεο θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο. 

Νη δεκφζηεο ζρέζεηο νηθνδνκνχλ θαιέο ζρέζεηο κε ηηο δηάθνξεο νκάδεο θνηλνχ ελφο 

νξγαληζκνχ κέζσ : 

α/ αλάπηπμεο ζεηηθήο δεκνζηφηεηαο ηεο θαιήο εηαηξηθήο εηθφλαο, 

β/ ηεο δηαρείξηζεο θαη αληηκεηψπηζεο αξλεηηθψλ θεκψλ θαη γεγνλφησλ. 

Γεκνζηόηεηα  είλαη ε κε πιεξσκέλε απξφζσπε κνξθή παξνπζίαζεο ελφο κελχκαηνο 

ζρεηηθά κε έλαλ νξγαληζκφ, πξντφλ ή ηδέα. Ζ επίηεπμε δεκνζηφηεηαο επηδηψθεηαη κέζσ 

δειηίσλ ηχπνπ, άξζξσλ, ζπλεληεχμεσλ ηχπνπ, αθηεξσκάησλ ζηελ TV θαη ην ξαδηφθσλν. 

Πξνώζεζε πωιήζεωλ  Ξεξηιακβάλνπλ µέζα θαη ελέξγεηεο πξνβνιήο, βξαρπρξφληνπ 

ραξαθηήξα, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ άµεζε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ. Ζ πξνψζεζε ησλ 

πσιήζεσλ µπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν απξφζσπε µαδηθή µνξθή επηθνηλσλίαο. 

Αλάινγα κε ηνλ απνδέθηε δηαθξίλνπκε δχν θαηεγνξίεο ελεξγεηψλ πξνψζεζεο ησλ 

πσιήζεσλ: 

Θαηαλαισηηθή  πξνψζεζε ζηνλ ηειηθφ πειάηε  εθπηψζεηο, θνππφληα, δψξα. 
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Δκπνξηθή  πξνψζεζε ζηα θαλάιηα δηαλνκήο  εθπηψζεηο θχθινπ εξγαζηψλ, ζπκκεηνρή ζε 

θνηλέο ελέξγεηεο, πξνψζεζε ζηα ζεκεία πψιεζεο. 

Άιιεο δξαζηεξηόηεηεο. 

Ρν άµεζν Κάξθεηηλγθ  

Ξξσηνεκθαλίζηεθε µε ηε µνξθή ηαρπδξνµηθψλ επηζηνιψλ θαη θαηαιφγσλ ηαρπδξνµηθψλ 

παξαγγειηψλ. Κεηεμειίρζεθε ζε ηειεθσληθέο παξαγγειίεο, ηειεµάξθεηηλγθ θαη ειεθηξνληθέο 

αγνξέο. Ρν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη ε άµεζε ιήςε παξαγγειηψλ απφ ζηνρεπφκελνπο 

πειάηεο ή δπλεηηθνχο αγνξαζηέο.   

Αλαθέξεηαη ζηελ άκεζε θαη ακθίδξνκε επηθνηλσλία κεηαμχ ελφο νξγαληζκνχ θαη ηνπ θνηλνχ 

– ζηφρνπ κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε κηαο ζπλαιιαγήο ηε ιήςε κηαο άκεζεο αληαπφθξηζεο ή 

ηε δεκηνπξγία ζρέζεο. 

Ξξνζθέξεη δχν βαζηθά πιενλεθηήκαηα: 

α/ Ξξνζέγγηζε εηδηθψλ νκάδσλ ζηφρνπ κε πξνζσπνπνηεκέλα κελχκαηα θαη εμαηνκηθεπκέλεο 

πξνζθνξέο. 

β/ Άκεζε κέηξεζε ησλ απνηειεζκάησλ κε βάζε ην βαζκφ αληαπφθξηζεο ηνπ θνηλνχ – 

ζηφρνπ. 

 Ζ ρνξεγία. Ζ ρνξεγία είλαη µηα εµπνξηθή ελέξγεηα φπνπ ε επηρείξεζε-ρνξεγφο επηηξέπεη ζε 

µηα άιιε εηαηξεία ή νξγαληζµφ ηελ επθαηξία λα ζπλδέζεη ην φλνµα ή ηα πξντφληα ηεο µε έλα 

γεγνλφο (π.ρ. αζιεηηθφ, θνηλσληθφ). Πηφρνο ηεο ρνξεγίαο είλαη ε αλάπηπμε θαη ε δηεχξπλζε 

ηεο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο ζε αληαπφδνζε ρξεµαηηθνχ πνζνχ ή ρξήζεο δηεπθνιχλζεσλ ή 

δσξεάλ παξνρήο πξντφλησλ. 

18. Ρη ζεκαίλεη Ρνπνζέηεζε κάξθαο; 

Δίλαη ε δηαδηθαζία δηαθνξνπνίεζεο θαη δηαρσξηζκνχ κηαο επηρείξεζεο ή κάξθαο απφ ηνπο 

αληαγσληζηέο ηεο, πάλσ ζε πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο, κε ηξφπν πνπ ε αγνξά λα πξνηηκά ηελ 

επηρείξεζε ή ηε κάξθα. 
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Ρνπνζέηεζε είλαη ε δηαδηθαζία δηαθνξνπνίεζεο θαη δηαρσξηζκνχ κηαο επηρείξεζεο ή κάξθαο 

απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο, πάλσ ζε πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο, κε ηξφπν πνπ ε αγνξά λα 

πξνηηκά ηελ επηρείξεζε, ή ηε κάξθα. 

 Ζ ηνπνζέηεζε βνεζά ηνπο πειάηεο λα αλαγλσξίδνπλ ηηο πξαγκαηηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζε 

αληαγσληζηηθά πξντφληα θαη έηζη λα κπνξνχλ λα επηιέμνπλ εθείλν πνπ θξίλνπλ φηη 

πξνζθέξεη κεγαιχηεξε αμία. 

 Ζ ηδέα, πνπ δηθαηνινγεί ηελ έλλνηα ηεο ηνπνζέηεζεο πεγάδεη απφ ηε δηαπίζησζε φηη κηα 

κάξθα είλαη αδχλαηνλ λα δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ αληαγσληζκφ φηαλ δηαηείλεηαη φηη 

απεπζχλεηαη ζε φινπο θαη κπνξεί λα θάλεη ηα πάληα. 

 Πηφρνο είλαη ε κάξθα λα ζεσξείηαη ην πιένλ επηζπκεηφ κέζν ηθαλνπνίεζεο κηαο αλάγθεο ή 

επηζπκίαο ή ην θαηεμνρήλ θαηάιιειν κέζν γηα ηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο. 

Γηα ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο ηνπνζέηεζεο πξνζθέξνληαη επηά 

ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο κε βάζε: 

 Ρα νθέιε πνπ πξνζθέξεη ε κάξθα 
 Ρε ζρέζε πνηφηεηαο- ηηκήο 
 Ρελ επθαηξία ρξήζεο ηεο κάξθαο 
 Ρνπο ρξήζηεο ηεο κάξθαο 

 Θαηεγνξία πξντφληνο 
 Ππκβνιηθέο αλαθνξέο 
 Αληαγσληζκφ 
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19. Ξνηα είλαη ε έλλνηα ησλ Νινθιεξσκέλσλ Δπηθνηλσληψλ Κάξθεηηλγθ (ΝΔΚ), άμνλεο 
αλάιπζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ΝΔΚ, θαηεπζχλζεηο θαη ζπληειεζηέο ζπληνληζκνχ 
ησλ ΝΔΚ 

ΔΛΛΝΗΑ «ΝΔΚ» Υο Νινθιεξσκέλε Δπηθνηλσλία ΚΘΡ νξίδεηαη ν ζηξαηεγηθφο ζπληνληζκφο 
πνιιαπιψλ κελπκάησλ κε ζθνπφ ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ απνηειέζκαηνο ζε κηα δηαδηθαζία 
επηθνηλσλίαο κε πειάηεο, αιιά θαη κε άιιεο νκάδεο θνηλνχ, κέζσ ζπληνληζκνχ 
δξαζηεξηνηήησλ ΚΘΡ, φπσο δηαθήκηζε, πξνζσπηθή πψιεζε, πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ, 
άκεζν ΚΘΡ, ζπζθεπαζία. 

Ρν ζρέδην ΝΔΚ. Ρν ζρέδην ΝΔΚ απνηειεί γεληθή δηαηχπσζε, κε ζθνπφ ηε ζχλζεζε, ην 
ζπληνληζκφ θαη ηελ εμαζθάιηζε ζπλέξγεηαο ζηφρσλ, κελπκάησλ, δξαζηεξηνηήησλ, κέζσλ 
θαη ηερληθψλ γηα ηε ζπλνιηθή δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο ηεο επηρείξεζεο κε θάζε 
θαηεγνξία θνηλνχ ζην νπνίν απεπζχλεηαη. Πην επίπεδν απηφ, νη απνθάζεηο θαζνξίδνπλ 
γεληθέο θαηεπζχλζεηο, έρνπλ καθξνρξφλην πξνζαλαηνιηζκφ θαη δεκηνπξγνχλ ηα ζεκέιηα γηα 
ηελ αλάπηπμε ζρεδίσλ ΔΚΘΡ γηα θάζε θαηεγνξία πξντφλησλ θαη γηα θάζε κάξθα. 

ΝΔΚ = δελ ππάξρεη έλαο εληαίνο θαη θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο. Κία πξνζέγγηζε αλαγλσξίδεη 
ην ζηξαηεγηθφ ξφιν ησλ ΓΞ θαη δίλεη έκθαζε ζηελ αλάγθε αιιεινζπκπιήξσζεο θαη 
ζπληνληζκνχ ηνπο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη εληαία παξνπζίαζε θαη ζπλνρή κελπκάησλ. 

Ζ Ν.Δ.Κ. είλαη έλα concept ζρεδηαζκνχ ηεο επηθνηλσλίαο κάξθεηηλγθ ην νπνίν αλαγλσξίδεη 
ηελ επηπξφζζεηε αμία πνπ παξέρεη ην νινθιεξσκέλν εθείλν πιάλν επηθνηλσλίαο ην νπνίν 
αμηνινγεί ηνλ ζηξαηεγηθφ ξφιν πιεηάδαο εξγαιείσλ επηθνηλσλίαο (π.ρ. γεληθή δηαθήκηζε, 
πξνψζεζε πσιήζεσλ, ελέξγεηεο άκεζεο αληαπφθξηζεο, δεκφζηεο ζρέζεηο) θαη ζπλζέηεη ηα 
εξγαιεία απηά ψζηε λα ππάξμεη ζπλέπεηα, ζαθήλεηα θαη κέγηζηε επίδξαζε ηνπ κελχκαηνο 
επί ηνπ θνηλνχ-ζηφρνπ. 

Πθνπφο ηεο ΝΔΚ = ε εθδήισζε απφ ην θνηλφ- ζηφρνο κηαο ζπγθεθξηκέλεο αληαπφθξηζεο, 
δηαρξνληθά ζηαζεξήο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη πξνζήισζε ζηε κάξθα θαη ηελ επηρείξεζε. 

Θνηλφ – ζηφρνο ηεο ΝΔΚ = δελ είλαη κφλν νη ππάξρνληεο θαη νη πηζαλνί πειάηεο, αιιά θαη 
άιιεο νκάδεο θνηλνχ, νη νπνίεο έρνπλ άκεζε ή έκκεζε ζρέζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 
επηρείξεζεο. 

Αλαγθαηφηεηα πηνζέηεζεο ηεο ΝΔΚ = έλαο κεγάινο αξηζκφο παξαγφλησλ δεκηνπξγνχλ ηελ 
αλάγθε πηνζέηεζεο θαη εθαξκνγήο ζηελ πξάμε ηεο ΝΔΚ.  

α/ παξάγνληεο ΚΘΡ = έρνπλ ζρέζε κε αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζην εζσηεξηθφ 
πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο. 

β/ παξάγνληεο ηνπ πεξηβάιινληνο = έρνπλ ζρέζε κε ηηο ζπλζήθεο ηνπ αληαγσληζκνχ, κε 
ηελ θαηλνηνκία, θ.ι.π. 
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20. Ζ δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο 

Δπηθνηλσλία είλαη ε κεηάδνζε θαη αληαιιαγή 

κελπκάησλ κέζσ θάπνηνπ δηαχινπ. Γηα λα 

επηηεπρζεί απαηηείηαη έλαο πνκπφο (ν 

απνζηνιέαο), έλα κέζν, έλα δίαπινο ή έλα 

θαλάιη επηθνηλσλίαο θαη έλαο δέθηεο (απηφο 

ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη ην κήλπκα). 

21. Ρη είλαη ην Θνηλφ-ζηφρνο θαη νη ζηφρνη επηθνηλσλίαο κάξθεηηλγθ (ΔΚΘΡ); 

Κνηλό ζηόρνο  ή ζηνρεπκέλν αθξναηήξην νξίδεηαη κηα εηδηθή νκάδα αηφκσλ κε θνηλά 
ραξαθηεξηζηηθά, ε νπνία δέρεηαη θαη εξκελεχεη κελχκαηα ΚΘΡ γηα κηα κάξθα ή γηα κηα 
επηρείξεζε θαη κε βάζε απηά δηακνξθψλεη ζηάζεηο θαη  εθδειψλεη ζπκπεξηθνξέο. 
Θαηεγνξίεο άκεζνπ θνηλνχ – ζηφρνπ ηεο επηθνηλσλίαο ΚΘΡ: 

 

 

 

 

 

 

 

Θνηλφ- ζηφρνο ηεο ΔΚΘΡ κπνξεί λα είλαη επίζεο θαη νκάδεο αηφκσλ, γηα ηηο νπνίεο 
αληηθεηκεληθφο ζθνπφο δελ είλαη ε πψιεζε, αιιά ε δηακφξθσζε ζεηηθήο ζηάζεο ππέξ ηεο 
κάξθαο θαη ηεο επηρείξεζεο. 
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22. Πηφρνη Δπηθνηλσλίαο ΚΘΡ. 

Νη ζηφρνη ηεο ΔΚΘΡ πεξηγξάθνπλ ηελ επηζπκεηή αληαπφθξηζε ηνπ θνηλνχ – ζηφρνπ ζηα 
κελχκαηα ΚΘΡ. Δίλαη δειψζεηο πνπ θαζνξίδνπλ ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ 
επηηεπρζεί κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ ΔΚΘΡ.  

α/ ηαχηηζε ησλ ζηφρσλ επηθνηλσλίαο κε ηνπο ζηφρνπο ΚΘΡ. Νη ζηφρνη ΚΘΡ, φπσο ν φγθνο 
ησλ πσιήζεσλ θαη ην κεξίδην ηεο αγνξάο είλαη νπζηαζηηθά ην δεηνχκελν κε βάζε ην νπνίν 
θξίλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπλνιηθήο πξνζπάζεηαο ΚΘΡ θη επνκέλσο θαη ηεο 
ΔΚΘΡ. 

β/ πηνζέηεζε αλεμάξηεησλ ζηφρσλ επηθνηλσλίαο. Ζ επηθνηλσλία απνηειεί εηδηθή ιεηηνπξγία 
θαη ζα πξέπεη ζε θάζε ζρέδην ΔΚΘΡ λα ηίζεληαη εηδηθνί ζηφρνη. Νη ζηφρνη απηνί ζα 
ζηεξίδνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο θαη ε επίηεπμή ηνπο δελ κπνξεί λα ζπλδέεηαη 
απνθιεηζηηθά κε ηνλ αληίθηππν πνπ ζα έρεη ε ΔΚΘΡ ζηηο πσιήζεηο. Νη ζηφρνη ΔΚΘΡ ζα 
πξέπεη λα «κεηαθξάδνληαη» ζε ζηφρνπο επηθνηλσλίαο. 

γ/ ζθνπηκφηεηα θαζνξηζκνχ εηδηθψλ ζηφρσλ ΔΚΘΡ. 

Ζ πξνζέγγηζε πνπ ηαπηίδεη ηνπο ζηφρνπο ΚΘΡ κε ηνπο ζηφρνπο επηθνηλσλίαο ππνβαζκίδεη 
ην γεγνλφο φηη ε πψιεζε γεληθά είλαη ζπλάξηεζε ελφο ζπλφινπ παξαγφλησλ, κεηαμχ ησλ 
νπνίσλ είλαη θαη ε ΔΚΘΡ. 

1. ΔΙΓΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΔΜΚΣ. 

ηξαηεγηθνί ηόρνη ΔΜΚΣ γηα ηε κάξθα. 

Γνθηκή ηεο κάξθαο – πξψηε αγνξά. 

Ξξνζέιθπζε πειαηψλ απφ ηνλ αληαγσληζκφ 

Δπαλαιακβαλφκελε αγνξά. 

Αχμεζε ρξήζεο 
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Αχμεζε ζπρλφηεηαο αγνξάο.  

Αχμεζε πνζφηεηαο αγνξάο.  

 Σαθηηθνί ηόρνη ΔΜΚΣ Μάξθαο. 

Αχμεζε ηεο ελεκέξσζεο γηα ηε κάξθα. 

Θαηαλφεζε σθειεκάησλ 

Γηακφξθσζε εηθφλαο θαη πξνζσπηθφηεηαο κάξθαο 

Αλάπηπμε ζεηηθήο ζηάζεο 

Ππζρέηηζε ηεο κάξθαο κε ζπλαηζζήκαηα ή εκπεηξίεο ρξήζεο 

Ξαξαθίλεζε ζε δξάζε 

 

23. Πηξαηεγηθή ψζεζεο θαη έιμεο 

Πηξαηεγηθή ψζεζεο – έιμεο. Ζ ζηξαηεγηθή ψζεζεο θαη ε ζηξαηεγηθή έιμεο θαζνξίδνπλ ηε 

βαξχηεηα πνπ ζα δνζεί ζε θάζε Γξαζηεξηφηεηα Ξξνβνιήο. Θξηηήξηα επηινγήο είλαη : 

Ρν θνηλφ – ζηφρνο 

Νη ζηφρνη επηθνηλσλίαο 

Νη δηαζέζηκνη πφξνη. 

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΩΘΗΗ. 

Πηελ πεξίπησζε ηεο ζηξαηεγηθήο ψζεζεο ππνθείκελν ηεο πεηζνχο είλαη ηα θαλάιηα 

δηαλνκήο  ρνλδξεκπφξην, αληηπξφζσπνη, ιηαλνπσιεηέο. 
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Ρα θαλάιηα δηαλνκήο αλαγλσξίδνπλ θίλεηξα θέξδνπο θαη αλαιακβάλνπλ λα σζνχλ ηε 

κάξθα πξνο ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή. 

Ζ έκθαζε δίλεηαη ζηελ πξνζσπηθή πψιεζε, ζηε δηαθήκηζε πνπ απεπζχλεηαη ζε 

επηρεηξήζεηο θαη επαγγεικαηίεο, ζηελ εκπνξηθή πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ, ζηηο ρνξεγίεο 

επαγγεικαηηθψλ εθδειψζεσλ θιπ. Ζ επηινγή ηεο ζηξαηεγηθήο ψζεζεο πξνυπνζέηεη ηε 

δπλαηφηεηα ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο λα εμαζθαιίδεη ηθαλνπνηεηηθά πεξηζψξηα θέξδνπο 

ζηα θαλάιηα δηαλνκήο θαη θίλεηξα ζηνπο πσιεηέο ηεο επηρείξεζεο. 

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΔΛΞΗ. Πηελ πεξίπησζε ηεο ζηξαηεγηθήο έιμεο, ην ππνθείκελν είλαη ν 

ηειηθφο πειάηεο, κε ζηφρν λα δεκηνπξγεζεί επψλπκε δήηεζε γηα ηε κάξθα. Ρα θαλάιηα 

δηαλνκήο ζηε ζπλέρεηα, αληαπνθξηλφκελα ζηε δήηεζε ηνπ πειαηνινγίνπ ηνπο, ζα 

πξνκεζεπηνχλ ην πξντφλ. Ζ επηινγή ηεο ζηξαηεγηθήο έιμεο ελδείθλπηαη φηαλ: 

α/ κπνξεί λα επηηεπρζεί ηθαλνπνηεηηθφο βαζκφο πξνζήισζεο ζηε κάξθα θαη ππάξρνπλ 

νξαηά ζεκεία δηαθνξνπνίεζεο ηεο κάξθαο κα βάζε ηα αληαγσληζηηθά ηεο πιενλεθηήκαηα. 

β/ ην ζεκείν πψιεζεο δελ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηινγή ηεο κάξθαο. 

γ/ ε επηρείξεζε κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ην χςνο ησλ δαπαλψλ πνπ απαηηεί θπξίσο ε 

δηαθήκηζε ζηα ΚΚΔ. 

***Ππάληα γίλεηαη ακηγήο ρξήζε κηαο θαη κφλν ζηξαηεγηθήο. Αλάινγα κε ηελ έκθαζε πνπ 

δίλεηαη θαη ηελ θαηαλνκή ησλ δαπαλψλ ηνπ πξνππνινγηζκνχ πξνβνιήο ζε θάζε κηα 

ζηξαηεγηθή, νξίδνπκε ηε ζηξαηεγηθή σο ψζεζεο/ έιμεο ή έιμεο/ψζεζεο. 
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24. Ξαξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ κείγκαηνο πξνβνιήο 

Δθηφο απφ ηνπο ζηφρνπο επηθνηλσλίαο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ επηινγή ηεο 

ζηξαηεγηθήο έιμεο ή ψζεζεο, άιινη παξάγνληεο είλαη : 

 ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο – ζηφρνπ 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο 

  ν θχθινο δσήο ηνπ πξντφληνο 

 ε θχζε ησλ Γ.Ξ. (δξαζη. Ξξνβνιήο) 

 νη δηαζέζηκνη πφξνη 

25. Κέζνδνη πξνυπνινγηζκνχ δαπαλψλ πξνβνιήο 

Ζ δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηνπ ζρεδίνπ ΔΚΘΡ νινθιεξψλεηαη κε ηε δηακφξθσζε ηνπ 

πξνππνινγηζκνχ δαπαλψλ πξνβνιήο. Ζ ζχλζεζε, ην πεξηερφκελν θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρεδίνπ ΔΚΘΡ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ηνπο πφξνπο πνπ ζα 

δηαηεζνχλ ζπλνιηθά θαη ηελ απνδνηηθή δηαρείξηζή ηνπο. Κέζνδνη Ξξνππνινγηζκνχ 

Γαπαλψλ Ξξνβνιήο. 

  Ξνζνζηφ επί ησλ πσιήζεσλ 

  Αληαγσληζηηθή ηζνηηκία 

  Γπλαηφηεηα ηεο επηρείξεζεο 

  Πηφρνη θαη δξαζηεξηφηεηεο επηθνηλσλίαο 

  Ξξσηνγελήο έξεπλα αγνξάο. 

  



Σελίδα 25 από 47 
Επιμέλεια Ύλης  Βίκσ Βάρδα  vicky.varda@eclass4U.gr 
 

26. Ξεξίιεςε Κάξθεηηλγθ (brief) 

Ζ ΞΔΟΗΙΖΤΖ ΚΑΟΘΔΡΗΛΓΘ.Ξεξηιακβάλεη ζηνηρεία γηα ηνλ πειάηε, ηελ αγνξά, ηνλ θιάδν, 
ηνλ αληαγσληζκφ, ηελ επηρείξεζε, ηε ζηξαηεγηθή ΚΘΡ θαη ην ζρέδην ΔΚΘΡ γηα ηε κάξθα. 
Γηα ηε ζχληαμε ηεο πεξίιεςεο ππάξρνπλ εηδηθά πξφηππα. Ρα ζηνηρεία πνπ αλαιχνληαη 
ζηελ πεξίιεςε ΚΘΡ είλαη ηα αθφινπζα: 

 

27. Ξιέγκα Rossiter & Percy 

πιέγκα RPG απνηειεί βειηίσζε ηνπ ππνδείγκαηνο FCB. Γείρλεη φηη ν εγθέθαινο ηνπ 

αλζξψπνπ δηαρεηξίδεηαη ηαπηφρξνλα ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα. Θαηά ζπλέπεηα, ε δηάθξηζε 
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ησλ ηεηαξηεκνξίσλ πνπ πξνηείλεη ην πιέγκα FCB δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθή, αθνχ δε 

ιακβάλεη ππφςε ην γεγνλφο φηη ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα θαη αιιεινζρεηηδφκελα θαη 

ζπκπιεξσκαηηθά . Πην πιέγκα RPG γηα ηελ απνηχπσζε ησλ ζηάζεσλ γίλεηαη ρξήζε δχν 

δηαζηάζεσλ, νη νπνίεο εθθξάδνπλ α/ ηνλ ηχπν απφθαζεο αλάινγα κε ηνλ βαζκφ αλάκεημεο 

ηνπ πειάηε κε ην πξντφλ θαη β/ ηνλ ηχπν ησλ θηλήηξσλ ή ηεο παξαθίλεζεο πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηελ απφθαζε. Έλα ζεκείν θαηλνηνκίαο ηνπ πιέγκαηνο είλαη αλαθνξηθά κε ην 

θνηλφ –ζηφρν. Αλάινγα κε ηνλ βαζκφ αλάκεημεο δηαθξίλνληαη θαηεγνξίεο θνηλνχ ζηφρνπ κε 

ηελ πξνζέγγηζε φηη θάζε θαηαλαισηήο πηνζεηεί κηα εληειψο δηαθνξεηηθή δηαδηθαζία 

επηινγήο κηαο κάξθαο ζε ζρέζε κε θάπνηνλ ν νπνίνο δελ  είλαη ν ίδηνο πειάηεο – ρξήζηεο 

ηνπ πξνηφληνο θαη άξα αγλνεί ηελ χπαξμε ηεο κάξθαο. 

28. Πηξαηεγηθή δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο 

Πηξαηεγηθή Γηαθεκηζηηθνχ Κελχκαηνο. 

Κεηά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ θνηλνχ – ζηφρνπ θαη ησλ δηαθεκηζηηθψλ ζηφρσλ ε δηαθεκηζηηθή 

ζηξαηεγηθή επηθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηε ζηξαηεγηθή γηα ην κήλπκα. 

Πην ζηάδην απηφ επηιέγεη ηη ηειηθά ζα εηπωζεί κέζσ ηεο δηαθήκηζεο θαη πώο ζα 

εηπωζεί. 

Ρν δηαθεκηζηηθφ κήλπκα είλαη ε νξγαλσκέλε παξνπζίαζε κηαο ηδέαο θαη πεξηέρεη ηα εμήο 

ζπζηαηηθά ζηνηρεία: 

 Ρε δεκηνπξγηθή ηδέα. 

 Ρελ πξφηαζε πψιεζεο 

 Ρε παξνπζίαζε ηεο ηδέαο κε κνξθή εηθφλαο – θεηκέλνπ θαη ήρνπ. 
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1/ Η δεκηνπξγηθή ηδέα απνηειεί ην θεληξηθφ ζέκα, κέζσ ηνπ νπνίνπ εθθξάδεηαη 

δεκηνπξγηθά ε ζηξαηεγηθή γηα ην κήλπκα. Δκθαλίδεηαη κε ηε κνξθή κηαο εηθφλαο, ελφο 

θεηκέλνπ ή ελφο ζπλδπαζκνχ θαη ησλ δχν θαη πξέπεη λα είλαη : 

Ξξσηφηππε 

Λα πξνζειθχεη ηελ πξνζνρή 

Λα πείζεη 

Λα δηαθνξνπνηεί απφ ηνλ αληαγσληζκφ 

Λα απνκλεκνλεχεηαη εχθνια.  

*** Η δεκηνπξγηθή ηδέα εκπεξηέρεη θαη απνδίδεη παξαζηαηηθά ηελ ΠΡΟΣΑΗ 

ΠΩΛΗΗ γηα ηε κάξθα. 

2/ Ζ κνλαδηθή πξφηαζε πψιεζεο. 

Ρν κήλπκα πξέπεη λα θάλεη κηα ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε πψιεζεο ζηνλ πειάηε κε βάζε έλα 

κνλαδηθφ φθεινο πνπ πξνζθέξεη ε κάξθα θαη δελ πξνζθέξεη ν αληαγσληζκφο. 

3/ Ζ δεκηνπξγία εηθφλαο γηα ηε κάξθα. 
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Ζ δηαθήκηζε εηθφλαο κέζσ ζπκβνιηθψλ αλαθνξψλ επηδηψθεη ηε δεκηνπξγία κηαο 

δηαθεθξηκέλεο πξνζσπηθφηεηαο γηα ηε κάξθα. 

4/ Γξακαηνπνίεζε ζηνηρείσλ πνπ ελππάξρνπλ ζηε κάξθα. 

Δληνπίδεηαη εθείλν ην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ παξαθηλεί ηνλ πειάηε ζηελ αγνξά ηεο κάξθαο. 

Πηεξίδεηαη ζηελ πξνβνιή ησλ σθειεκάησλ πνπ πξνζθέξεη ε κάξθα θαη ηα ππνγξακκίδεη 

κέζσ ηεο πινθήο κηαο ηζηνξίαο ή ζελαξίνπ. 

5/ Ζ ηνπνζέηεζε ηεο κάξθαο. 

ηεξίδεηαη ζηε δεκηνπξγία εηθόλαο γηα ηε κάξθα, φρη αθ’ εαπηήο, αιιά ζε 

ζρέζε κε αληίζηνηρεο εηθφλεο αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ. Ζ δηαθήκηζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

λα δεκηνπξγήζεη ζην κπαιφ ηνπ πειάηε κηα δηαθεθξηκέλε «ζέζε» γηα ηε κάξθα. 

Η παξνπζίαζε ηνπ δηαθεκηζηηθνύ κελύκαηνο  Ζ δεκηνπξγηθή ηδέα 

κεηαζρεκαηίδεηαη ζε κήλπκα. Απνθηά πεξηερφκελν θαη χθνο πινπνίεζεο. Ρν ζηάδην απηφ 

αληηζηνηρεί θαη ζηελ θσδηθνπνίεζε ηνπ κελχκαηνο.  Γηα ηελ απφδνζε ηνπ πεξηερφκελνπ 

ηνπ κελχκαηνο ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθεκηζηηθέο λχμεηο. 

 

 

Σν ύθνο παξνπζίαζεο ηνπ δηαθεκηζηηθνύ κελύκαηνο. 

 

29. Γηαθεκηζηηθά κέζα θαη θξηηήξηα επηινγήο ηνπο 
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Ρα βαζηθά πιενλεθηήκαηα θαη νη πεξηνξηζκνί ησλ δηαθεκηζηηθψλ κέζσλ πεγάδνπλ απφ ηελ 
θάιπςε πνπ πξνζθέξνπλ, ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα πξνζεγγίδνπλ εηδηθά ηκήκαηα ηεο 
αγνξάο, ηε δχλακή ηνπο λα πξνζειθχνπλ ηελ πξνζνρή, ηηο δεκηνπξγηθέο επθαηξίεο πνπ 
πξνζθέξνπλ γηα ηε δηακφξθσζε ελφο δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο, ην θφζηνο αγνξάο ρψξνπ 
ή ρξφλνπ, ηε δηαζεζηκφηεηά ηνπο, δειαδή ηελ επθνιία κε ηελ νπνία κπνξνχλ λα 
εμαζθαιηζηνχλ ρψξνο θαη ρξφλνο γηα λα πξνβιεζεί ην κήλπκα. 

ΟΙ ΔΦΗΜΔΡΙΓΔ 
Οη παξάγνληεο πνπ εμεηάδνληαη γηα ηελ επηινγή ηνπο είλαη: 

 Ζ γεσγξαθηθή θάιπςε 
 Ζ ζπρλφηεηα έθδνζεο 

 Ζ εμεηδίθεπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ε ηαπηφηεηα ησλ αλαγλσζηψλ ζηνπο 
νπνίνπο απεπζχλεηαη 
Πιενλεθηήκαηα 

 Δλδηαθέξνλ θαη αμηνπηζηία 
 Γηαζεζηκφηεηα άκεζεο παξνπζίαζεο ηνπ κελχκαηνο 

 Αλαιπηηθφ δηαθεκηζηηθφ κήλπκα 
Πεξηνξηζκνί 

 Κηθξή δηάξθεηα δσήο 
 Ξνιχπινθν πεξηβάιινλ εκθάληζεο ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο 
 Αδπλακία εζηίαζεο ζε ζπγθεθξηκέλν θνηλφ- ζηφρν. 

 
ΣΑ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ 
 
Ξαξνπζηάδνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ηηο εθεκεξίδεο, κε ηε δηαθνξά φηη πξνζθέξνπλ 
θαιχηεξε πνηφηεηα εθηχπσζεο θαη κεγαιχηεξε επειημία ζηελ πινπνίεζε ηεο δεκηνπξγηθήο 
ηδέαο. Ζ έλζεζε πεξηνδηθψλ ζηηο θπξηαθάηηθέο εθεκεξίδεο απνηειεί πξνζπάζεηα 
ηαπηφρξνλεο αμηνπνίεζεο ησλ πιενλεθηεκάησλ ησλ δχν κέζσλ. 
 
 
Πιενλεθηήκαηα 

 Δπηιεγκέλν αλαγλσζηηθφ θνηλφ 
 Άκεζε ζρέζε κε ηνλ αλαγλψζηε 

 Κεγάιε δηάξθεηα δσήο 
Πεξηνξηζκνί 
 

 Σακειή θάιπςε θαη ζπρλφηεηα 
 Πρεηηθή δηαζεζηκφηεηα. Ιφγσ ηεο πεξηνδηθφηεηαο ηεο θπθινθνξίαο ηνπο απαηηείηαη 

ζπλήζσο κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ηνπ «θιεηζίκαηνο» ηνπ ρψξνπ θαη ηεο 
εκθάληζεο ηεο θαηαρψξηζεο. 

 Πρεηηθή ζπζζψξεπζε δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ. 
 
ΣΟ ΡΑΓΙΟΦΩΝΟ 
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Πιενλεθηήκαηα 

 Δπξχηεηα ρξήζεο απφ ηνλ αθξναηή θαη δπλαηφηεηα ζπρλήο επαλάιεςεο ηνπ 
δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο ιφγσ ρακεινχ θφζηνπο. 

 Γπλαηφηεηα πξνζέγγηζεο ηνπ θνηλνχ – ζηφρνο κέζσ εθπνκπψλ πνπ απεπζχλνληαη ζε 
ζπγθεθξηκέλν αθξναηήξην. 

 Ακεζφηεηα εκθάληζεο ηνπ κελχκαηνο, θαζψο ην πιηθφ παξάγεηαη ηαρχηαηα θαη ζε 
ειάρηζην ρξφλν εθπέκπεηαη. 
Πεξηνξηζκνί. 

 Ζ δεκηνπξγηθή έθθξαζε πεξηνξίδεηαη κφλν ζε ήρν 
 Κεησκέλε δπλαηφηεηα πξνζέιθπζεο ηεο πξνζνρήο ηνπ αθξναηή 
 Κηθξή δηάξθεηα δσήο ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο 

ΣΗΛΔΟΡΑΗ 
Θεσξείηαη ην πιένλ ηζρπξφ δηαθεκηζηηθφ κέζν ιφγσ ηνπ ζπλδπαζκνχ θηλνχκελεο εηθφλαο 
θαη ήρνπ. Ζ δηεχξπλζε ηεο ρξήζεο ηεο ςεθηαθήο ηειεφξαζεο θαη ε εθπνκπή 
πξνγξακκάησλ κέζσ δηαδηθηχνπ θαηθηλεηψλ ηειεθψλσλ επεξεάδεη θαηαιπηηθά ηε 
ιεηηνπξγία ηεο ηειεφξαζεο σο δηαθεκηζηηθνχ κέζνπ. 
Πιενλεθηήκαηα 

 Γπλαηφηεηα πνιπδηάζηαηεο δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο 
 Ξαξαζηαηηθφ, ηζρπξφ κήλπκα, ην νπνίν ζπλδπάδεη εηθφλα, ήρν θαη θίλεζε 
 Δπξεία θάιπςε ηνπ πιεζπζκνχ 
 Πρεηηθά κηθξφ θφζηνο αλά ρηιηάδα, παξά ηελ πςειή ηηκή ηηκνθαηαιφγνπ 

Πεξηνξηζκνί 

 Πχληνκν δηαθεκηζηηθφ κήλπκα κε κηθξή δηάξθεηα δσήο 

 Κεγάιε ζπζζψξεπζε δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ 
 Κεησκέλε πξνζνρή θαη παζεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ ζεαηή 
 Αιιαγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην δηάιεηκκα γηα δηαθεκίζεηο 
 Ξξαγκαηνπνίεζε άιισλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ην δηαθεκηζηηθφ δηάιεηκκα. 
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ΤΠΑΙΘΡΙΑ ΓΙΑΦΗΜΙΗ 

Ζ δηαθήκηζε ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο απνηειεί κηα απφ ηηο πην παιηέο κνξθέο δηαθήκηζεο. 

Ξεξηιακβάλεη γηγαληναθίζεο, αθίζεο ζηαζεξέο, ή θηλνχκελεο, πηλαθίδεο, θσηεηλέο 

επηγξαθέο, πξνβνιέο απφ ππαίζξηα νζφλε. Απνηειεί βαζηθφ δηαθεκηζηηθφ κέζν γηα 

θαηεγνξίεο πξνηφλησλ, ησλ νπνίσλ ε δηαθήκηζε ζηελ ηειεφξαζε απαγνξεχεηαη απφ ηε 

λνκνζεζία. Κνλάδα κέηξεζεο είλαη ν ρξφλνο ελνηθίαζεο ηνπ πιαηζίνπ θαη ε γεσγξαθηθή 

ηνπ ζέζε.Βαζηθά πιενλεθηήκαηα απνηεινχλ ε δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπ ηφπνπ πνπ ζα 

εθηεζεί ην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα θαη ε ηθαλνπνηεηηθή θάιπςε θαη ζπρλφηεηα, δεδνκέλνπ φηη 

ρηιηάδεο άλζξσπνη κεηαθηλνχληαη θαζεκεξηλά ζε ζπγθεθξηκέλεο δηαδξνκέο. Βαζηθφο 

πεξηνξηζκόο είλαη φηη ην κήλπκα ζα πξέπεη λα είλαη ζχληνκν θαη πεξηεθηηθφ, ιφγσ ηεο 

κεησκέλεο δπλαηφηεηαο ζπγθέληξσζεο ηεο πξνζνρήο. 

ΑΛΛΑ ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΑ ΜΔΑ 
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ΔΞΗΙΝΓΖ ΘΔΚΑΡΥΛ ΔΜΔΡΑΠΔΥΛ – ΚΔΙΔΡΔΠ ΞΔΟΗΞΡΥΠΖΠ – SUPERSOS ΓΗΑ 
ΞΟΝΔΡΝΗΚΑΠΗΑ ΡΔΙΗΘΥΛ ΔΜΔΡΑΠΔΥΛ 

ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΗ θάκπηλγθ, ‘’Club Agia Anna’’ 
Δθθώλεζε  

Πηελ αλαηνιηθή αθηή ηεο Βφξεηνπ Δχβνηαο, ζηελ πεπθφθπηε πεξηνρή ηεο Αγίαο Άλλαο ζε 
απφζηαζε αλαπλνήο απφ ηε ζάιαζζα (πεξίπνπ 100 κέηξα) θαη ηνλ παξαιηαθφ νηθηζκφ κε 
ηα ηνπξηζηηθά θαηαζηήκαηα (ηαβέξλεο, θαθεηέξηεο, ζνππεξκάξθεη θιπ), βξίζθεηαη εδψ θαη 
πνιιά ρξφληα ην νκψλπκν θάκπηλγθ. Δδψ θαη 7 ρξφληα, ε επηρείξεζε πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ 
δηαρείξηζε ηνπ θάκπηλγθ, ‘’Club Agia Anna’’ έρεη επηθεληξψζεη ηηο πξνζπάζεηεο ηεο ζηνλ 
εκπινπηηζκφ ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη θαη ζηελ πξνζέιθπζε πειαηψλ κε 
κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα. Ππγθεθξηκέλα, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θάκπηλγθ 
ππάξρνπλ, 2 πηζίλεο θαη κηα παηδηθή πηζίλα, γήπεδα αζινπαηδηψλ ζην θάκπηλγθ θαη ζηελ 
παξαιία, 3 παηδφηνπνη, πεξηνρέο γηα επηηξαπέδηα παηρλίδηα, ειεθηξνληθά, πηλγθ-πνλγθ, γηα 
πξνβνιή ηαηληψλ, κάξθεη, 4 εζηηαηφξηα θαη fast-food, 3 θαθεηέξηεο –κπαξ, αζχξκαηε 
πξφζβαζε ζην Internet θαη ππεξεζία θηινμελίαο θαηνηθίδησλ. Φπζηθά ππάξρνπλ θαη φιεο νη 
απαξαίηεηεο εγθαηαζηάζεηο (θηίξηα κε WC, ληνπο, καγεηξεία, ςπγεία, πιπληήξηα, πξψησλ 
βνεζεηψλ θαζψο θαη παξνρέο ξεχκαηνο ζηηο ζέζεηο γηα ζθελέο θαη απηνθηλνχκελα). Γηα ηελ 
δηακνλή ηνπο νη επηζθέπηεο (δεπγάξηα, νηθνγέλεηεο ή παξέεο) κπνξνχλ λα επηιέμνπλ κεηαμχ 
100 κηθξψλ ή κεγαιχηεξσλ δσκαηίσλ (μελψλεο, ζηνχληην, bungalows, cabanas) κε 
απηφλνκε θνπδίλα θαη κπάλην ή λα θέξνπλ ην δηθφ ηνπο απηνθηλνχκελν ή ηε ζθελή ζε 
θάπνηα απφ ηηο 250 δηαζέζηκεο ζέζεηο. Πε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ππάξρεη ζέζε παξθηλγθ 
αθξηβψο κπξνζηά ζην ρψξν δηακνλήο θαη ππάξρεη φξην 4 αηφκσλ αλά ζέζε δηακνλήο. Ζ 
επηρείξεζε απεπζχλεηαη, θαηά θχξην ιφγν, ζην ειιεληθφ θνηλφ. Ρν εκεξήζην εχξνο ηηκψλ 
γηα ζθελή θαη απηνθηλνχκελν θπκαίλεηαη απφ 15-30 επξψ γηα δεπγάξη, αλάινγα κε ηελ 
πεξίνδν, ελψ γηα ηηο πθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο κεηαμχ 60-165 επξψ γηα ηεηξακειή 
νηθνγέλεηα, αλάινγα κε ηελ πεξίνδν θαη ην θαηάιπκα. Κπνξνχλ λα θηινμελεζνχλ πεξί ησλ 
1.400 αηφκσλ ζε εκεξήζηα βάζε εθ ησλ νπνίσλ 1.000 δε ζθελή ή απηνθηλνχκελν. Ζ 
επηρείξεζε ππνινγίδεη φηη θάζε δεπγάξη δαπάλα 30 έσο 100 επξψ ζηηο ππφινηπεο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ θάκπηλγθ ζε εκεξήζηα βάζε. Ρν βαζηθφ πξφβιεκα ηεο, ζην νπνίν 
θαιείζηε λα ηε βνεζήζεηε είλαη ε επέθηαζε ηεο πεξηφδνπ θεξδνθφξνπ ιεηηνπξγίαο ηεο 
θαζψο δηαπηζηψλεηαη πςειή δήηεζε γηα ην δίκελν Ηνπιίνπ – Απγνχζηνπ, πνπ δε κπνξεί λα 
εμππεξεηεζεί, θαη ηθαλνπνηεηηθή δήηεζε ην κελ α Ηνχλην. Κφλν απηφ ην ηξίκελν ε 
ιεηηνπξγία ραξαθηεξίδεηαη σο θεξδνθφξνο. Ζ επηρείξεζε είλαη ήδε αλνηθηή απφ ηηο αξρέο 
Καΐνπ έσο ηα ηέιε Πεπηεκβξίνπ. Θαιείζηε λα θαηαγξάςεηε ηηο ζθέςεηο ζαο απαληψληαο 
ζηα επφκελα εξσηήκαηα πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεηε ηελ επηρείξεζε λα πξνζεγγίζεη ιχζεηο 
γηα ην πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη. 
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30. Δξψηεζε Νξίζηε ηκήκαηα ηεο αγνξάο ζηα νπνία ε επηρείξεζε ζα κπνξνχζε λα 
απεπζπλζεί.  

(Σόκνο Β ζει. 157) 

Υο θνηλφ – ζηφρνο ή ζηνρεπκέλν αθξναηήξην νξίδεηαη κηα εηδηθή νκάδα αηφκσλ, κε θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά ε νπνία δέρεηαη θαη εξκελεχεη κελχκαηα κάξθεηηλγθ γηα κηα κάξθα ή κηα 

επηρείξεζε θαη κε βάζε απηά δηακνξθψλεη ζηάζεηο θαη εθδειψλεη ζπκπεξηθνξέο. Κπνξεί 

λα είλαη πηζαλνί (δπλεηηθνί) πειάηεο, ππάξρνληεο πειάηεο, εθείλνη πνπ ιακβάλνπλ ηελ 

αγνξαζηηθή απφθαζε, εθείλνη πνπ επεξεάδνπλ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο θιπ. 

Ζ επηρείξεζε θάκπηλγθ κπνξεί λα απεπζπλζεί ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο πειαηψλ 

πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη ηε δήηεζε ηνπο επίκαρνπο κήλεο εθηφο ησλ κελψλ αηρκήο.  

Θαηαξράο κπνξεί λα πξνζθέξεη παθέηα γηα ζρνιεία θαη ζπιιφγνπο, ηα νπνία ζα 

πεξηιακβάλνπλ δηακνλή θαη εκηδηαηξνθή ζε ρακειφηεξν θφζηνο. Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε 

ησλ ζρνιείσλ, πνπ απνηεινχλ ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα θαηεγνξία θνηλνχ – ζηφρνπ ε 

επηρείξεζε ζα κπνξνχζε λα δηακνξθψζεη εηδηθά πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ζε ζπνξ, αιιά 

θαη ςπραγσγίαο αλά ηάμε ή ειηθία. 

Έλα αθφκα θνηλφ – ζηφρν γηα εθηφο επνρήο δηαθνπέο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ηα ΘΑΞΖ. Νη 

ειηθησκέλνη πνπ δελ ελδηαθέξνληαη ηδηαίηεξα γηα ηα ζαιάζζηα ζπνξ θαη ηελ ειηνζεξαπεία, 

ζα κπνξνχζαλ λα θηινμελεζνχλ ζην θάκπηλγθ φινπο ηνπο κήλεο ηνπ ρξφλνπ.  

Ρέινο, απφ ηελ άλνημε επηζθέπηνληαη ηελ Διιάδα ηνπξίζηεο απφ ην εμσηεξηθφ. Νη πειάηεο 

απηνί ζα απνηεινχζαλ γηα ηελ επηρείξεζε κηα λα πεγή εζφδσλ. Ρα αλσηέξσ θνηλά 

απνηεινχλ άκεζα θνηλά ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο. Άιιεο θαηεγνξίεο απνηεινχλ νη πειάηεο 

ηνπ αληαγσληζκνχ, πνπ κπνξνχλ λα πξνζειθπζηνχλ κε ρακειφηεξεο ηηκέο, θαζψο θαη ηα 

θαλάιηα δηαλνκήο, πξάθηνξεο θαη κεζίηεο, ηζηφηνπνη θαη γξαθεία ηαμηδίσλ πνπ είλαη ζε 

ζέζε λα εληείλνπλ ηε δήηεζε γηα ην θάκπηλγθ. 
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Ξέξα απφ ην άκεζν ππάξρεη θαη ην έκκεζν θνηλφ ζηφρνο, πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηε 

δήηεζε φινπο ηνπ κήλεο. Ρέηνηεο θαηεγνξίεο είλαη ηα ΚΚΔ, νη ηξάπεδεο, νη εξγαδφκελνη, νη 

πξνκεζεπηέο θ.ν.θ  

31. Δξψηεζε . Κε πνηνπο ηξφπνπο κπνξεί ε επηρείξεζε λα εμνκαιχλεη ηε δήηεζε; Ξνηα 
κέζνδν θαη πνηα ζηξαηεγηθή ηηκνιφγεζεο ζεσξείηε σο πιένλ θαηάιιειεο ; 

(Σόκνο Α ζει. 210 θαη Σόκνο Α ζει. 147-149-151) 

Ρν θάκπηλγθ, σο επηρείξεζε παξνρήο ππεξεζηψλ ραξαθηεξίδεηαη γηα ηελ γλσζηή αδπλακία 

απνζεκαηνπνίεζεο ησλ παξνρψλ ηνπ. Κάιηζηα είλαη αληίζηνηρα αλακελφκελε λα ζπκβαίλεη 

θαη έληνλε δηαθχκαλζε ηεο δήηεζεο, ιφγσ ηεο επνρηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο.  

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δνκψλ, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ 

κεζφδσλ δνθηκάδεηαη ζε αληζνξξνπίεο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο ζηηο εηαηξείεο πνπ 

παξέρνπλ ππεξεζίεο. 

Πε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο νη ζηξαηεγηθέο πνπ εθαξκφδνληαη γηα λα εμνκαιχλνληαη θαηά 

θάπνηνλ ηξφπν νη ρξνληθέο πεξίνδνη αηρκήο είλαη νη αθφινπζεο: 

Α) φηαλ ε δήηεζε είλαη πνιχ πςειή ρξεηάδεηαη: 

 Θαηάιιειε πιεξνθφξεζε ησλ πειαηψλ γηα πηζαλφηεηα ειιηπνχο εμππεξέηεζεο 

 Ξξνηεξαηφηεηα ζηνπο πηζηνχο πειάηεο 

 Ρηκνιφγεζε ζην κέγηζην ρσξίο εθπηψζεηο 

Β) φηαλ ε δήηεζε είλαη πνιχ ρακειή ρξεηάδεηαη: 

 Ξίεζε απφ πσιήζεηο θαη δηαθήκηζε 

 Ρξνπνπνίεζε ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππεξεζηψλ, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζε λέα 

ηκήκαηα ηεο αγνξάο 

 Κεηαθνξά ηεο ππεξεζίαο ζηνλ πειάηε 

 Δθπηψζεηο εθφζνλ ππάξρεη πεξηζψξην 

Πηελ πεξίπησζε πνπ ε δήηεζε θάπνηα ή θάπνηεο πεξηφδνπο είλαη πνιχ κεγάιε δίλαηε:  

 Δπέθηαζε σξαξίνπ 

 Δπνρηαθή εξγαζία – ππεξσξίεο 
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 Ξξνζζήθε παξνρψλ (θχιαμε, λαπαγνζψζηεο θιπ) 

Όζνλ αθνξά ην δεχηεξν ζθέινο ηεο εξψηεζεο γηα ηηο κεζφδνπο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο 

ηηκνιφγεζεο ππάξρνπλ 3 κέζνδνη θαη 9 ζηξαηεγηθέο. 

ΝΗ ΚΔΘΝΓΝΗ ΡΗΚΝΙΝΓΖΠΖΠ είλαη νη αθφινπζεο: 

Α) Ρηκνιφγεζε βάζε ηνπ θφζηνπο. Ξην ζπγθεθξηκέλα, ππνινγίδεηαη ε ηηκή ηεο ππεξεζίαο 

σο ην άζξνηζκα ηνπ γηλνκέλνπ ηνπ ηζηνξηθνχ θαηά κνλάδα θφζηνπο, κε θάπνην πεξηζψξην 

θέξδνπο.  

Β) Ρηκνιφγεζε βάζε ηνπ αληαγσληζκνχ. Ζ ηηκή θαζνξίδεηαη ζε έλα κέζν επίπεδν ησλ 

ηηκψλ, πνπ ηζρχνπλ ζηελ αγνξά, ηηκή πάλσ ή θάησ απφ ηε κέζε ηηκή ηεο αγνξάο. 

Γ) Ρηκνιφγεζε βάζε ηεο δήηεζεο. Ρν πάλσ φξην ζηελ ηηκή ηεο ππεξεζία πξνζδηνξίδεηαη 

απφ ην πφζν είλαη δηαηεζεηκέλνο λα πιεξψζεη ν πειάηεο γη’ απηήλ.  

Νη Πηξαηεγηθέο Ρηκνιφγεζεο πνπ θάζε επηρείξεζε έρεη ζηε δηάζεζε ηεο είλαη: 

1. Γηαθνξηθή Ρηκνιφγεζε 

Θαζνξίδνληαη δηαθνξεηηθέο ηηκέο γηα ηα ίδηα πξντφληα. 

2. Τπρνινγηθή Ρηκνιφγεζε 

Σξεζηκνπνηνχληαη ζηξνγγπινπνηεκέλεο ηηκέο 

3. Ρηκνιφγεζε Γηείζδπζεο θαη Απνζάξξπλζεο 

Ρηκή ρακειή ψζηε λα δηεηζδχζεη ε επηρείξεζε ζηελ αγνξά ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ. 

4. Ρηκνιφγεζε Θχξνπο 

Δθαξκφδεηαη θπξίσο απφ επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ ηζρπξφ φλνκα κάξθαο. 

5. Ρηκνιφγεζε Δμαθξίζκαηνο κε πςειέο ηηκέο 

Δθαξκφδεηαη απφ επηρεηξήζεηο πνπ πξνσζνχλ λέα πξντφληα / λέεο ππεξεζίεο θαη 

απεπζχλνληαη ζηελ ‘αθξφθξεκα’ ηεο αγνξάο. 
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6. Ρηκνιφγεζε Αμίαο 

Ξξνζθνξά παθέησλ π.ρ  δηακνλή κε εκηδηαηξνθή ζε ρακειφηεξε ηηκή απφ φηη θνζηίδνπλ 

κεκνλσκέλα νη ππεξεζίεο.  

7. Ρηκνιφγεζε βάζεη Ρκεκαηνπνίεζεο 

Ρηκή αλάινγα κε ηελ ειαζηηθφηεηα πνπ δείρλνπλ νη πειάηεο θάζε θαηεγνξίαο. 

8. Ρηκνιφγεζε Ξαθέηνπ 

Αθνξνχλ πεξηπηψζεηο ζπλδπαζκνχ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ , φπνπ ν πειάηεο πιεξψλεη 

ιηγφηεξα γηα ην παθέην απφ ην αλ αγφξαδε κεκνλσκέλα. 

9. Ρηκνιφγεζε βάζεη απνηειέζκαηνο / πξνκήζεηα 

Πηελ πεξίπησζε ηνπ θάκπηλγθ κπνξνχλ λα επηιεγνχλ πνιιέο απφ ηηο παξαπάλσ κεζφδνπο 

θαη ζηξαηεγηθέο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη πην θαηάιιειεο νη νπνίεο θαίλεηαη λα είλαη: 

Υο κέζνδνο ηηκνιφγεζεο πξνηείλεηαη ε ηηκνιφγεζε βάζεη ηνπ αληαγσληζκνχ. 

Ππγθεθξηκέλα, πξνηείλεηαη ν θαζνξηζκφο ηεο ηηκήο θάησ απφ ηε κέζε ηηκή έηζη ψζηε λα 

πξνζειθπζηνχλ λένη πειάηεο απ0ν ηνλ αληαγσληζκφ, πνπ πξνηηκνχζαλ άιια θάκπηλγθ 

ιφγσ ρακεινχ θφζηνπο. 

Αθφκα θαηάιιειε θαίλεηαη ε ηηκνιφγεζε βάζεη δήηεζεο, κηα κέζνδνο  πνπ απαηηεί 

απνηειεζκαηηθή ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο. Ζ κέγηζηε απνδεθηή ηηκή γηα θάζε ηηκή 

απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ηεο κεζφδνπ. 

Αλαθνξηθά κε ηε ζηξαηεγηθή ηηκνιφγεζεο, ζα πξέπεη λα ζηεξηρζεί ζηε θηινζνθία ‘αμία 

είλαη ε πνηφηεηα πνπ κπνξψ λα αγνξάζσ κε ηα ρξήκαηα πνπ δηαζέησ’  

Πην πιαίζην απηφ πξνηείλεηαη ε ζηξαηεγηθή ηηκνιφγεζε βάζεη ηκεκαηνπνίεζεο ηεο αγνξάο, 

κε ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε πειαηψλ πνπ αλάινγα κε ηελ πεξίνδν είλαη δηαηεζεηκέλνη λα 

πιεξψζνπλ ιηγφηεξα ή πεξηζζφηεξα.  

 

32. Δξψηεζε  
Ξνηα ζηξαηεγηθή θαη πνηα εξγαιεία πξνβνιήο ζεσξείηε σο πην θαηάιιεια λα 
ρξεζηκνπνηήζεη ε επηρείξεζε γηα λα απεπζπλζεί ζηα 2 πην ζεκαληηθά ηκήκαηα ηεο 
αγνξάο. Ρεθκεξηψζηε ηελ απάληεζε ζαο.  

(Σόκνο Β ζει. 166 θε) 
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Θαηά ηελ ράξαμε ηεο ζηξαηεγηθήο επηθνηλσλίαο ΚΘΡ ζεκαληηθφ δήηεκα απνηειεί ε 

βαξχηεηα πνπ ζα δνζεί ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα πξνβνιήο. Θξηηήξηα επηινγήο απνηεινχλ 

ην θνηλφ – ζηφρνο, νη ζηφρνη ηεο επηθνηλσλίαο θαη νη δηαζέζηκνη πφξνη. 

πάξρνπλ δχν ζηξαηεγηθέο κε θχξηα δηαθνξά ην ‘’ππνθείκελν ηεο πεηζνχο’’ πνπ ζηελ κία 

είλαη ην θαλάιη δηαλνκήο θαη ζηελ άιιε ν πειάηεο. 

Ζ πξψηε ζηξαηεγηθή  - ε ΥΘΖΠΖ- έρεη σο ππνθείκελν ηεο πεηζνχο ην θαλάιη δηαλνκήο, 

δειαδή ηνπο ρνλδξέκπνξνπο, ηνπο αληηπξνζψπνπο θαη ηνπο ιηαλνπσιεηέο, Πηελ 

πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε επηιέμεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο ψζεζεο, επηδηψθεη λα δψζεη 

θίλεηξα θέξδνπο ζηα θαλάιηα δηαλνκήο, ψζηε απηά κε ηελ ζεηξά ηνπο λα ‘’σζνχλ’’ ηελ 

κάξθα ζην ηειηθφ θαηαλαισηή. Ζ έκθαζε ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε δίλεηαη ζηελ 

πξνζσπηθή πψιεζε, ζηε δηαθήκηζε Β2Β( απφ επηρείξεζε ζε επηρείξεζε), ζηελ εκπνξηθή 

πξνψζεζε πσιήζεσλ θαη ζηηο ρνξεγίεο. 

Αλ ε ζηξαηεγηθή πνπ ζα επηιεγεί είλαη ε – ΔΙΜΖΠ-, ππνθείκελν πεηζνχο είλαη ν πειάηεο. 

Κάιηζηα επηδηψθεηαη λα δεκηνπξγεζεί επψλπκε δήηεζε. Ζ έκθαζε δίλεηαη ζηελ 

ΓΗΑΦΖΚΗΠΖ θαη ζηηο ρνξεγίεο ζηελ θαηαλαισηηθή πξνψζεζε πσιήζεσλ θαη ζηηο ρνξεγίεο 

εθδειψζεσλ γεληθνχ ελδηαθέξνληνο. Ζ επηινγή απηή ελδείθλπληαη φηαλ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί πξνζήισζε ζηελ κάξθα θαη δηαθνξνπνίεζεο, θαη φηαλ ην ζεκείν πψιεζεο δελ 

παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηινγή ηεο κάξθαο θαη φηαλ ε επηρείξεζε δηαζέηεη ηα 

απαηηνχκελα θεθάιαηα.  

Κε βάζε ηηο παξαπάλσ ζηξαηεγηθέο ε επηρείξεζε ηνπ θάκπηλγθ κπνξεί λα δηακνξθψζεη 

δηαθνξεηηθνχο ζπλδπαζκνχο έηζη ψζηε λα πεηχρεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα θαη απφ ηηο 

δχν.  

Πηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην θάκπηλγθ κπνξεί λα εθαξκφζεη ζηξαηεγηθή ψζεζεο / 

έιμεο. Ππγθεθξηκέλα, γηα λα σζήζεη ηα θαλάιηα δηαλνκήο κπνξεί λα δψζεη έκθαζε ζηελ 

πξνζσπηθή πψιεζε κε ζπρλέο επηζθέςεηο ησλ πσιεηψλ ηνπ θάκπηλγθ ζηνπο κεζάδνληεο 

θαη κε ηελ πξνζθνξά θηλήηξσλ θέξδνπο. 
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Ξξνθεηκέλνπ λα εζηηάζεη ε επηρείξεζε ζηελ έιμε ηνπ ηειηθνχ πειάηε ζα πξέπεη λα δψζεη 

έκθαζε ζηε δηαθήκηζε ψζηε λα δεκηνπξγήζεη πξνζήισζε ζηε κάξθα. Κε παξνπζίαζε 

ησλ βαζηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ θάκπηλγθ ζα κπνξέζεη ν πειάηεο λα πεηζηεί γηα ηελ 

ζσζηή επηινγή ηνπ.  
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33. ΚΔΙΔΡΖ ΞΔΟΗΞΡΥΠΖΠ ‘i-bank POS’ 

Δθθώλεζε  

Νη δπζθνιίεο ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ βηψλεη ε ρψξα καο θαη νη εμειίμεηο ζηνλ 

Ρξαπεδηθφ ηνκέα θαη ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ζπλαιιαγέο ην θαινθαίξη ηνπ 2015 (capital 

controls) νδήγεζαλ ηελ Δζληθή Ρξάπεδα λα πξνζθέξεη ζηελ αγνξά κηα λέα ππεξεζία ην ‘i-

bank POS’. Ζ ππεξεζία ‘i-bank POS’ πξνζθέξεη ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο ιηαληθέο πσιήζεηο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ηε δπλαηφηεηα λα 

απνθηήζνπλ κέζσ αγνξάο ή κίζζσζεο, κία ή πεξηζζφηεξεο ηεξκαηηθέο ζπζθεπέο απνδνρήο 

θαξηψλ πιεξσκήο (POS) ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, γηα ηελ άκεζε εμππεξέηεζε ησλ 

πειαηψλ ηνπο, πνπ επηζπκνχλ λα πιεξψλνπλ κε ρξεσζηηθέο, πηζησηηθέο ή πξνπιεξσκέλεο 

θάξηεο. Ρα POS κνληέια δηαθνξνπνηνχληαη κε θξηηήξηα φπσο ε θνξεηφηεηα, ε 

δηαδηθηπαθή ζχλδεζε θαη ν ηχπνο εθηχπσζεο απνδεηθηηθψλ ζπλαιιαγήο, ηθαλνπνηψληαο 

φια ηα δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ησλ πειαηψλ. Νη πθηζηάκελνη πειάηεο ηεο ηξάπεδαο 

αληηθαζηζηνχλ ηα παιαηά ηεξκαηηθά κε ηα λέα ηεξκαηηθά θαη φιεο νη ζπλαιιαγέο 

εληάζζνληαη πιένλ θάησ απφ ηελ νκπξέια ησλ ‘i-bank POS’. Νη πειάηεο επηπιένλ 

απνιακβάλνπλ αλαβαζκηζκέλεο ππεξεζίεο ζπληήξεζεο θαη ππνζηήξημεο, θαζψο θαη 

αλαβαζκίζεηο ινγηζκηθνχ. Ρα i-bank POS ζπλδένληαη θαη κέζσ δηαδηθηχνπ θαη 

ππνζηεξίδνπλ αλέπαθεο ζπλαιιαγέο, κέζσ θάξηαο ή θηλεηνχ ηειεθψλνπ. Ιεηηνπξγψληαο 

γηα ινγαξηαζκφ ηεο ππεξεζίαο i-bank POS: 

34. Δξψηεζε  
Λα πεξηγξάςεηε κε ζπληνκία ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππεξεζηψλ (4Α), θαη λα 
εληνπίζεηε ηελ πην ζεκαληηθή, θαηά ηελ άπνςε ζαο, επίπησζε ζηελ ζπγθεθξηκέλε 
ππεξεζία.  

(Σόκνο Α ζει. 32 θε) 

Νη ππεξεζίεο έρνπλ ηέζζεξα ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία δε ζπλαληψληαη ζηα θπζηθά 

πξντφληα θαη εηζάγνπλ ηελ αλάγθε γηα ηε δηαθνξεηηθή ηνπο αληηκεηψπηζε. Νη δηαθνξέο 

απηέο κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε 4 θαηεγνξίεο ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηη νπνίεο 
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νλνκάδνπκε 4Α θαη δηαθξίλνπλ ηηο ππεξεζίεο απφ ηα αγαζά. Ρα 4Α είλαη: ε Αυιφηεηα, ε 

Αλαισζηκφηεηα, ε Αδηαηξεηφηεηα θαη ε Αλνκνηνγέλεηα.  

Ξην αλαιπηηθά θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ i-bank POS ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά 

δηακνξθψλνληαη σο εμήο: 

Ζ Αυιφηεηα είλαη ην βαζηθφ αιιά θαη ην πην ζπρλά αλαθεξφκελν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

ππεξεζηψλ. Αθνξά ην άπιν θπξίαξρν κέξνο ηνπο, δειαδή ηελ έιιεηςε θπζηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δελ επηηξέπνπλ ηε ρξήζε ησλ αηζζήζεσλ ψζηε λα ηελ 

αληηιεθζνχκε πξηλ ηελ απνθηήζνπκε. 

Ζ Αδηαηξεηφηεηα αθνξά ηελ εκπινθή ηνπ πξνκεζεπηή ηεο ππεξεζίαο, ηελ εκπινθή ηνπ 

πειάηε θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ άιισλ πειαηψλ.  

Ζ Αλαισζηκφηεηα ζεκαίλεη ηελ αδπλακία απνζήθεπζεο ησλ ππεξεζηψλ αθνχ νη ππεξεζίεο 

πξέπεη λα αλαισζνχλ ηε ζηηγκή πνπ παξάγνληαη αιιηψο ράλνληαη.  

Ζ Αλνκνηνγέλεηα ζρεηίδεηαη κε ηε κεηαβιεηφηεηα κε ηελ νπνία είλαη δπλαηφλ λα 

πξνζθέξεηαη κηα ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία θαζψο θαη κε ηελ έιιεηςε νπζηαζηηθνχ 

πξνιεπηηθνχ πνηνηηθνχ ειέγρνπ.  

Νη θπξηφηεξεο επηπηψζεηο ησλ 4Α είλαη: 

Από ηελ αϋιόηεηα 

 Αλππαξμία δπλαηφηεηαο απνζήθεπζεο 

 Αδπλακία λνκηθήο πξνζηαζίαο 

 Γπζθνιία επίδεημεο ή πξνβνιήο 

 Γπζθνιία ηηκνιφγεζεο 

Από ηελ αδηαηξεηόηεηα 

 Δπηξξνή ηνπ πειάηε ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

 Δπηξξνή ζηνλ ηφπν παξαγσγήο θαη ηνλ ηξφπν παξάδνζεο ηεο ππεξεζίαο 

 Δπηξξνή ησλ άιισλ πειαηψλ  

 Αδπλακία γηα επηηπρεκέλε καδηθή παξαγσγή 
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Από ηελ αλαιωζηκόηεηα 

 ςειφηεξε δήηεζε απφ ηελ δηαζέζηκε πξνζθνξά 

 Σακειφηεξε δήηεζε απφ ηελ δηαζέζηκε πξνζθνξά 

Από ηελ αλνκνηνγέλεηα 

 Αξλεηηθή αλνκνηνγέλεηα 

 Θεηηθή αλνκνηνγέλεηα 

Πηελ πεξίπησζε ηνπ i-bank POS ε πην ζεκαληηθή επίπησζε αθνξά ηελ αυιφηεηα θαη ηελ 

αλππαξμία απνζήθεπζεο, κε απνηέιεζκα λα πξνθχπηνπλ δεηήκαηα δηαθχκαλζεο ηεο 

δήηεζεο.   

35. Δξψηεζε  
Λα πεξηγξάςεηε κέζα ζε 15 ην πνιχ γξακκέο ηελ ηδέα ζαο γηα ην ηη πξέπεη λα πεξηέρεη 
κηα έληππε δηαθήκηζε ζε πεξηνδηθφ πνπ απεπζχλεηαη ζε επαγγεικαηίεο ηεο εζηίαζεο 
γηα ηελ ππεξεζία i-bank POS. Γηα ηελ έληππε δηαθήκηζε λα πξνηείλεηε: α) ηε κνλαδηθή 
πξφηαζε πψιεζεο β) ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ γ) ηελ ηνπνζέηεζε ηεο κάξθαο 

δ) κηα νξζνινγηθή λχμε θαη ε) κηα ζπγθηλεζηαθή λχμε. 

 (Σόκνο Β ζει. 205 θε) 

Ζ αλάπηπμε ηεο ζηξαηεγηθήο κελχκαηνο αλαθέξεηαη ζηελ επηινγή ησλ ζεκείσλ εθείλσλ 

πνπ ζα ηνλίζεη ην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα. Ρα ζεκεία απηά πεγάδνπλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε, 

ηελ εηθφλα θαη ηα νθέιε πνπ πξνζθέξεη ε κάξθα. Ρν δηαθεκηζηηθφ κήλπκα είλαη ε 

νξγαλσκέλε παξνπζίαζε κηαο ηδέαο πνπ πεξηέρεη ηα εμήο ζπζηαηηθά ζηνηρεία:  

 Ρε δεκηνπξγηθή ηδέα 

 Ρελ πξφηαζε πψιεζεο 

 Ρελ παξνπζίαζε ηεο ηδέαο, κε κνξθή εηθφλαο, θεηκέλνπ ή θαη ήρνπ 

 Ζ κνλαδηθή πξφηαζε πψιεζεο αθνξά κηα ζπγθεθξηκέλε δήισζε – πξφηαζε ζηνλ 

πειάηε κε βάζε έλα κνλαδηθφ φθεινο πνπ πξνζθέξεη ε κάξθα θαη δελ πξνζθέξεη ν 

αληαγσληζκφο 

 Ζ δηαθνξνπνίεζε ζηεξίδεηαη ζηελ πξνβνιή ησλ σθειεκάησλ πνπ πξνζθέξεη ε 

κάξθα θαη ηα ππνγξακκίδεη κέζσ ηεο πινθήο ελφο ζελαξίνπ 

 Ζ ηνπνζέηεζε ηεο κάξθαο ζηεξίδεηαη ζηε δεκηνπξγία εηθφλαο γηα ηε κάξθα, ζε 

ζρέζε κε αληίζηνηρεο εηθφλεο αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ 

Ρέινο ε παξνπζίαζε ηνπ κελχκαηνο γίλεηαη κε ηε δηακφξθσζε ηνπ θαηάιιεινπ 

πεξηερνκέλνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ απαηηνχληαη δηαθεκηζηηθέο λχμεηο, νη νπνίεο έρνπλ 
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ζθνπφ λα πξνζειθχζνπλ ηελ πξνζνρή, λα πξνθαιέζνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη λα 

επεξεάζνπλ ζπλαηζζεκαηηθά. Νη δηαθεκηζηηθέο λχμεηο κπνξεί λα είλαη νξζνινγηθέο, 

ζπγθηλεζηαθέο ή κεηθηέο.  
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ηελ πεξίπηωζε ηνπ i-bank POS 

  ΜΟΝΑΓΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ ΠΩΛΗΗ 

‘Ρν κνλαδηθφ ηεξκαηηθφ i-bank POS πνπ δέρεηαη θάξηεο ΝΙΥΛ ΡΥΛ ΡΟΑΞΔΕΥΛ, ην νπνίν 

θάζε επηρείξεζε ρξεηάδεηαη’ 

  ΓΡΑΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ 

‘Γηα εχθνιεο, απιέο θαη αζθαιείο πιεξσκέο εζείο πφηε ζα βάιεηε i-bank POS;’ 

  ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΣΗ ΜΑΡΚΑ 

‘Ρν κνλαδηθφ i-bank POS πνπ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο θάζε θάξηαο ρσξίο 

εκπφδηα θαη θαζπζηεξήζεηο’ 

  ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΤΞΗ 

‘Ζ θαηαιιειφηεξε ιχζε πιεξσκήο γηα ηε ζχγρξνλε ιηαλεκπνξηθή επηρείξεζε’ 

  ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ ΝΤΞΗ 

‘Κε ην i-bank POS νη ζπλαιιαγέο πεξλνχλ ζε άιιε δηάζηαζε’ 
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ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΗ «ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΟ ΚΑΦΔΝΔΙΟ» 
Δθθώλεζε  

Ρν δεχγνο Σξηζηίλα θαη Αληψλεο Ξαπαδφπνπινο, 27 θαη 23 εηψλ, απνθάζηζαλ λα αλνίμνπλ 
έλα πξφηππν θαθέ ζηε γεηηνλία ζαο. Ρν θαθελείν ζε ζρήκα Ξ, ρσξίδεη ζε δχν ρσξηζηά 
ηκήκαηα ην θαθελείν. Ρν έλα ηκήκα είλαη ‘πην ήζπρν’ θαη είλαη γηα ζπδεηήζεηο κε παξέα 
πίλνληαο θαθέ, ηζάη ή θάηη άιιν ζε ήπηνπο ήρνπο κνπζηθήο. Ζ θνξπθή ηνπ Ξ είλαη ην 
ζεκείν ηνπ κπαξ θαη ην άιιν ηκήκα ηνπ Ξ είλαη γηα λα παίδνπλ επηηξαπέδηα παηρλίδηα θαη κε 
ιίγν πην έληνλε κνπζηθή. Ρν έλα ηκήκα ιφγσ ζρήκαηνο ηεο επηρείξεζεο δελ δεκηνπξγεί 
πξνβιήκαηα ήρνπ / νξαηφηεηαο θιπ ζην άιιν ηκήκα. Αλάκεζα ζηηο ρηιηάδεο γεχζεηο θαθέ 
(ν ειιεληθφο θαθέο ςήλεηαη ζηελ ρφβνιε θαη ζεξβίξεηαη κε γιπθφ ηνπ θνπηαιηνχ) θαη ηζάη 
πνπ πξνζθέξεη, δίδεη θαη κηα αθφκα ππεξεζία: ππάξρεη άηνκν πνπ ‘ιέεη ην θιηηδάλη’, ζε 
εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξν. Ρν δεχγνο Ξαπαδφπνπινο έρεη ήδε θάλεη έλαξμε επαγγέικαηνο 
(θαη γηα ηελ ‘θαθεηδνχ’) θαη θάλεη αλαθαίληζε ζην ρψξν ηεο επηρείξεζεο, πνπ αλνίγεη ζε 4 
κήλεο. Γηα λα πεηχρνπλ ζην εγρείξεκα ηνπο, ην δεχγνο ζαο πξνζέιαβε σο ππεχζπλν 

κάξθεηηλγθ. Θαιείζηε λα απαληήζεηε ηεθκεξησκέλα ζηα αθφινπζα: 

36. Δξψηεζε  
Αθνχ δηαιέμεηε ην φλνκα ηεο επηρείξεζεο θαη γηα 1 απφ ηα 3 ηκήκαηα ηνπ θαθελείνπ 
α) λα πεξηγξάςεηε πσο πξνηείλεηε λα δηακνξθσζνχλ 5 ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο 
ρψξνπ ηνπ θαθελείνπ γηα ην ηκήκα πνπ δηαιέμαηε. β) Λα πεξηγξάςεηε 3 ζηνηρεία πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηε ζπληζηψζα αλζξψπηλνο παξάγνληαο θαη ηη πξνηείλεηε ζπγθεθξηκέλα 
πάλσ ζε απηή ηε ζπληζηψζα.  

(Σόκνο Α ζει. 67 θε θαη 180 θε θαη 204 θε) 

Αλαθνξηθά κε ην φλνκα ηνπ λένπ θαθελείνπ πξνηείλεηαη ην ‘θνππάθη θαθέ’. Ξξνηείλεηαη 

έλα φλνκα πνπ λα παξαπέκπεη θαη ζηελ ππεξεζία ηεο θαθεηδνχο, αθνχ φηαλ ιέλε ην 

θιηηδάλη ην ραξαθηεξίδνπλ ‘ην θνππάθη’ 

α) Ξεξηβάιισλ ρψξνο ή θπζηθή παξνπζία είλαη ν ηφπνο κέζα ζηνλ νπνίν νη άλζξσπνη 

εκπιέθνληαη επηηειψληαο ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο ζπκπαξαγσγήο κε ηελ πηζαλή ρξήζε 

θαη αιιειεπίδξαζε θαη πιηθψλ αγαζψλ. 

Απνηειεί γεγνλφο φηη ε αληίιεςε ηνπ πειάηε γηα ηελ επηρείξεζε παξνρήο ππεξεζηψλ 

ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη ζηα εξεζίζκαηα πνπ δέρεηαη απφ ην πεξηβάιινλ, ζην 

νπνίν πξνζθέξνληαη νη ππεξεζίεο. Ρα ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη θαη λα 
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δηακνξθσζνχλ θαηάιιεια γηα ην θαθελείν είλαη: ε εμσηεξηθή αξρηηεθηνληθή εκθάληζε πνπ 

κπνξεί λα παξαπέκπεη ζηελ επνρή ηνπ ΄60 πνπ ηα θαθελεία ήηαλ ηδηαίηεξα παξαδνζηαθά. 

Γηα παξάδεηγκα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θεξακίδηα, κηα θιεκαηαξηά θαη ζθέπε κε 

θαπλνδφρν. Ζ ηακπέια ζα κπνξνχζε λα είλαη μχιηλε. Ξην αλαιπηηθά, ηα πέληε ζηνηρεία ηνπ 

πεξηβάιινληνο ρψξνπ νπ δεηνχληαη κπνξνχλ λα δηακνξθσζνχλ σο εμήο: 

 Ν εμσηεξηθφο ρψξνο λα έρεη γιάζηξεο αλαξξηρψκελα θαη ηξαπεδάθηα μχιηλα κε 

ςάζηλεο θαξέθιεο. 

 Ζ ρσξνηαμία ζην εζσηεξηθφ λα είλαη ηέηνηα πνπ λα ζπκίδεη παιηφ θαθελείν. Γειαδή 

απιά ηξαπέδηα θνληά ζηνλ ηνίρν, δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία φπσο βάδα, θνχπεο, 

αγαικαηάθηα. 

 Ρα ρξψκαηα λα είλαη ζην έλα ηκήκα ‘ήζπρα’ ζε γήηλεο απνρξψζεηο θαη πην έληνλα 

ζην πην λεαληθφ ηκήκα. 

 Νη ηηκνθαηάινγνη λα είλαη αζπξφκαπξνη θαη απφ ζθέην ραξηί φπσο ήηαλ παιηά. 

 Νη θάξηεο ηνπ θαθελείνπ λα έρνπλ εληφο ηνπ logo ηνπ θαθελείνπ  θαζψο θαη νη 

ζηνιέο ηνπ πξνζσπηθνχ λα είλαη άζπξν καχξν φπσο νη ζηνιέο ησλ ζεξβηηφξσλ ηε 

δεθαεηία ηνπ ΄60. 

β) Ππληζηψζα ‘Άλζξσπνη’. Άλζξσπνη είλαη φινη νη αλζξψπηλνη παξάγνληεο πνπ παίδνπλ έλαλ 

νπνηνδήπνηε ξφιν ζε κηα παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη κπνξνχλ άκεζα ε έκκεζα κε ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο λα επεξεάζνπλ ηελ αληίιεςε ηνπ πειάηε γηα ην πξντφλ.  

Ρν πξνζσπηθφ ζα πξέπεη εμσηεξηθά λα παξαπέκπεη κε ην ληχζηκν ηνπ ζε κηα επνρή πνπ 

ήηαλ πην απιά ηα πξάγκαηα, πην παξαδνζηαθά. Κηα πξφηαζε είλαη φπσο πξναλαθέξζεθε λα 

είλαη ληπκέλνη κε καχξν παληειφλη θαη άζπξν πνπθάκηζν. Θα πξέπεη επίζεο λα 

ραξαθηεξίδνληαη γηα ηελ εμππεξεηηθφηεηα ηνπο, ηελ επγέλεηα θαη ηελ άκεζε αληαπφθξηζε 

ζηνλ πειάηε. Αθφκα ζηα βαζηθά απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζσπηθνχ ζα πξέπεη 

λα εληαρζνχλ ε πξσηνβνπιία, ε θαηαλφεζε γηα ηελ ηδηαηηεξφηεηα ησλ αηηεκάησλ ησλ 

πειαηψλ, ην ελδηαθέξνλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε αιιά θαη ηεο επηρείξεζεο, ελψ 

θξίλεηαη απαξαίηεηε ε θηιηθή δηάζεζε.  

37. Δξψηεζε 
 α) Λα πεξηγξάςεηε ηε δηαθήκηζε ζαο γηα έλα έληππν ‘Flyer’ β) Λα αλαιχζεηε ην 
ζιφγθαλ ζαο (κε ηεθκεξίσζε ηεο επηινγήο), ηηο νξζνινγηθέο θαη ζπγθηλεζηαθέο λχμεηο 
θαη ηη χθνο πινπνίεζεο.  

(Σόκνο Β ζει. 206 θε) 
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Θαηά ηε δεκηνπξγία κηαο έληππεο θαηαρψξηζεο φπσο είλαη απηή πνπ πεξηιακβάλεη έλα 

Flyer απαηηνχληαη έμη βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

1. Ν ηίηινο, δειαδή κηα επηθεθαιίδα, πνπ επηδηψθεη λα πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

αλαγλψζηε. Ππλήζσο δίλεη πιεξνθνξίεο θαη ζπκβνπιέο γηα ηε κάξθα. 

2. Ν ππφηηηινο, πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνο θάησ απφ ηνλ ηίηιν θαη πξηλ ην θείκελν. 

3. Ζ απεηθφληζε, ε νπνία κπνξεί λα είλαη κηα θσηνγξαθία, ζθίηζν ή γξάθεκα. 

4. Ρν βαζηθφ θείκελν, απηφ κε ηα κηθξφηεξα γξάκκαηα πνπ δηθαηνινγεί ηα 

επηρεηξήκαηα ηνπ ηίηινπ. 

5. Ζ ππνγξαθή δειαδή ε ηνπνζέηεζε ηνπ νλφκαηνο θαη ηνπ ινγνηχπνπ ηεο 

επηρείξεζεο ή ηεο κάξθαο. 

6. Ρν ζιφγθαλ, πνπ ζπλνςίδεη ην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα θαη δηαθξίλεη ηε κάξθα ή ηελ 

επηρείξεζε απφ ηνλ αληαγσληζκφ. 

Κε βάζε ηα αλσηέξσ πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα γηα ην δηαθεκηζηηθφ κήλπκα. 

ιόγθαλ: ‘Έλα θαθελείν κε έκπλεπζε ηε λνζηαιγία, ΘΑΦΔΛΔΗΝ ‘θνππάθη θαθέ’’ 

Σίηινο: Έλα θαθέ γεκάην παξάδνζε. Τπόηηηινο: ‘Έια λα δήζεηο λνζηαιγηθέο ζηηγκέο ζε 
έλαλ παξαδνζηαθά δηακνξθσκέλν ρψξν ζηε γεηηνλία ζνπ’. Απεηθόληζε: Φσηνγξαθία ηεο 
απιήο ηνπ θαθελείνπ πνπ ζα είλαη γεκάην λένπο αιιά θαη κεγαιχηεξνπο αλζξψπνπο θαη ζα 
απνιακβάλνπλ φινη καδί ηνλ θαθέ ηνπο ρακνγειαζηνί θαη μέγλνηαζηνη. 

Βαζηθό θείκελν: Πην ‘θνππάθη θαθέ’ ζα βξεηο ρηιηάδεο γεχζεηο θαθέ, ςεκέλνπο ηε 
ρφβνιε, ζεξβηξηζκέλνπ κε γιπθφ ηνπ θνπηαιηνχ θαη κηα θαθεηδνχ λα ζνπ πεη ην ‘θιηηδάλη’. 
Τπνγξαθή: Θνππάθη θαθέ, Άλδξνπ 15, Καξνχζη -  αλνηθηφ 06:00-01:00 θαζεκεξηλά. Σν 
ζιόγθαλ είλαη δηακνξθσκέλν θπξίσο κε ζπγθηλεζηαθή λχμε ζηε λνζηαιγία πνπ θέξλεη 
ζηνλ πειάηε ε επνρή ησλ παξαδνζηαθψλ θαθελείσλ. 

Πηηο νξζνινγηθέο λχμεηο ζηεξίρζεθε ην βαζηθφ θείκελν ηεο δηαθήκηζεο, ην νπνίν θαιεί ηνλ 
πειάηε λα δηαιέμεη θαθέ θαη ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαζθεδάζεη κε ηελ θαθεηδνχ, ηνπ 
πξνηείλεη έλαλ φκνξθν ρψξν θαη ηνπ ππφζρεηαη ηθαλνπνίεζε θαη λνζηαιγία.  
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