
Σελίδα 1 από 21 

SITE: www.Eclass4U.gr  Τ. 210-5711484 ΚΙΝ. 6970401981 
E-MAIL: grammateia.eclass4u@gmail.com 

  ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ  

ΔΕΟ 33 

ΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 

http://www.eclass4u.gr/
mailto:grammateia.eclass4u@gmail.com


Σελίδα 2 από 21 

SITE: www.Eclass4U.gr  Τ. 210-5711484 ΚΙΝ. 6970401981 
E-MAIL: grammateia.eclass4u@gmail.com 

ΤΟΜΟΣ A  

 Πώς διαμορφώνονται τα 4 P’s σε 7 P’s στις υπηρεσίες; 

• Προϊόν είναι το σύμπλεγμα υλικών και άυλων στοιχείων που αγοράζεται βάσει μια προσδοκώμενης 

ωφέλειας του αγοραστή. Αυτή συνίσταται στην αναμενόμενη χρησιμότητά του για την ικανοποίηση 

αναγκών ή για τη δημιουργία κέρδους. Τα επίπεδα του προϊόντος στις υπηρεσίες. → Ο πυρήνας του 

προϊόντος = η βασική χρησιμότητα που προσφέρει το προϊόν στην κάλυψη μιας ανάγκης. Το 

πραγματικό προϊόν  αναφέρεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που αγοράζει ο πελάτης από τη 

συγκεκριμένη εταιρεία και το διαφοροποιούν από τα ομοειδή του. Το διευρυμένο προϊόν 

περιλαμβάνει τις επιπρόσθετες υπηρεσίες και ωφέλειες που αποκομίζει ο καταναλωτής, τον τρόπο 

πληρωμής και τις προσφερόμενες υπηρεσίες μετά την πώληση. 

• Τιμή είναι η ανταλλακτική αξία ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας εκφρασμένη σε χρηματικές 

μονάδες. Το ύψος της τιμής που είναι διατεθειμένος να πληρώσει ο καταναλωτής εξαρτάται από τον 

αναμενόμενο βαθμό κάλυψης των αναγκών του. Η τιμή είναι το μοναδικό στοιχείο του μείγματος 

ΜΚΤ που δημιουργεί έσοδα, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα που προξενούν έξοδα. 

• Το μείγμα διανομής στο ΜΚΤ υπηρεσιών αφορά στους τρόπους με τους οποίους αποκτά πρόσβαση 

ο πελάτης στις προσφερόμενες υπηρεσίες. Λόγω της αδιαιρετότητας των υπηρεσιών, η παραγωγή 

τους δεν μπορεί να διαχωριστεί από την κατανάλωσή τους. 

• Το μείγμα προβολής και επικοινωνίας. Το μείγμα προβολής και επικοινωνίας περιλαμβάνει την 

προσωπική πώληση, τη διαφήμιση, την προώθηση πωλήσεων και τις δημόσιες σχέσεις. Προσωπική 

πώληση. Εννοούμε τις μεθοδευμένες προσπάθειες, οι οποίες αποσκοπούν στο να πείσουν τους 

πελάτες για το όφελος που θα αποκομίσουν από τη συνεργασία τους με την επιχείρηση. Διαφήμιση. 

Είναι η απρόσωπη παρουσίαση ιδεών, προϊόντων ή υπηρεσιών, η οποία αποσκοπεί, με την 

κατάλληλη χρησιμοποίηση των μέσων μαζικής επικοινωνίας, στο να επηρεάσει τη συμπεριφορά των 

ατόμων που ανήκουν σε προκαθορισμένες αγορές – στόχους. Προώθηση πωλήσεων. Περιλαμβάνει 

τις βραχυχρόνιες ενέργειες του ΜΚΤ, που αποσκοπούν στο να παρακινήσουν τους πωλητές, τους 

μεταπωλητές ή τους καταναλωτές με την προσφορά επιπλέον κινήτρων ή αξίας στο προϊόν. 
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 Ποια τα 3 επιπλέον Ps των Υπηρεσιών; Επέκταση του Κλασικού Μείγματος  

στις Υπηρεσίες 

Οι αδυναμίες εφαρμογής του κλασικού μείγματος ΜΚΤ στις υπηρεσίες έχουν οδηγήσει πολλούς 

μαρκετίστες στο να περιγράψουν το φαινόμενο προσθέτοντας και άλλες μεταβλητές στα 4Ps (product, 

place,promotion, price) κάνοντας τα 7P. Οι μεταβλητές που προστίθενται στα 4Ps : προιόν, τόπος, 

προώθηση και τιμή) είναι οι άνθρωποι, οι διαδικασίες και η φυσική μαρτυρία. Περιγραφή τριών 

πρόσθετων Ps. 

Άνθρωποι. 

Άνθρωποι είναι όλοι οι ανθρώπινοι παράγοντες που παίζουν έναν οποιονδήποτε ρόλο σε μια παραγωγική 

διαδικασία, και μπορούν άμεσα ή έμμεσα με τη συμπεριφορά τους να επηρεάσουν την αντίληψη του πελάτη 

για το προϊόν. Όλοι οι συμμετέχοντες στην προσφορά μιας υπηρεσίας ανταλλάσσουν μηνύματα σχετικά με 

αυτήν την ίδια την υπηρεσία. Ο τρόπος με τον οποίο ντύνονται οι υπάλληλοι, η συμπεριφορά τους, η στάση 

τους γενικά επηρεάζουν άμεσα την αντίληψη του πελάτη για το επίπεδο εξυπηρέτησης. Η επιρροή αυτή 

γίνεται ακόμα μεγαλύτερη στις περιπτώσεις που έχουμε συχνή ή έντονη επαφή του προσωπικού πρώτης 

γραμμής με τον πελάτη, όπως στις περιπτώσεις του γιατρού, του δικηγόρου, του δασκάλου ή ακόμα και του 

σερβιτόρου, σε περιπτώσεις που ο προμηθευτής της υπηρεσίας είναι η ίδια η υπηρεσία. Επίσης, η εμπλοκή 

των άλλων πελατών στην παραγωγική διαδικασία είναι πολύ σημαντική. Η αστοχία ενός συστήματος 

εξυπηρέτησης μπορεί να οφείλεται στην παρουσία ή και την απουσία άλλων χρηστών του συστήματος, π.χ. 

γεμάτο ή άδειο εστιατόριο. 

Διαδικασίες. Ως διαδικασίες ορίζουμε όλες τις δραστηριότητες, λειτουργίες και μηχανισμούς με τους 

οποίους μια συγκεκριμένη υπηρεσία συμπαράγεται από τους ανθρώπους που εμπλέκονται σε αυτήν. Η 

διαδικασία προσφοράς της υπηρεσίας δίνει το δικαίωμα στον πελάτη να αξιολογήσει και την ίδια την 

υπηρεσία. Ο βαθμός επιτυχίας ή αποτυχίας της παροχής μιας υπηρεσίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 

τον ίδιο τον πελάτη- καταναλωτή.  Οι βαθμοί ανάμειξης και επαφής εκφράζουν την πολυπλοκότητα της 

διαδικασίας και τον βαθμό εμπλοκής των ανθρώπων που συμμετέχουν σε αυτή. 

Φυσική μαρτυρία. Φυσική μαρτυρία είναι το περιβάλλον, ο τόπος μέσα στον οποίο οι άνθρωποι 

εμπλέκονται επιτελώντας τις απαραίτητες διαδικασίες συμπαραγωγής με την πιθανή χρήση και 

αλληλεπίδραση και υλικών αγαθών. Η ίδια η Αϋλότητα των υπηρεσιών σηματοδοτεί και την αδυναμία των 

πελατών να αξιολογήσουν την υπηρεσία πριν καν την καταναλώσουν, αυξάνοντας και το ρίσκο ή την 

αβεβαιότητα μιας πιθανά εσφαλμένης επιλογής. Η διασφάλιση του πελάτη ότι προμηθεύεται αυτό που 

επιθυμεί μπορεί να πάρει στις υπηρεσίες τη μορφή υλικών ενδείξεων - φυσικών μαρτυριών για την 

προσφερόμενη υπηρεσία. 

 

 

 Τι σημαίνει Κλίμακα Αυλότητας; 

Κλίμακα Αϋλότητας. Η ανάδειξη των υλικών και των άυλων ιδιοτήτων σε ένα προϊόν αλλά και η ανάδειξη 

όχι ως μοναδικού αλλά ως κυρίαρχου του υλικού ή του άυλου μέρους του καθορίζει ένα προϊόν ως φυσικό 

ή ως υπηρεσία. Ο Shostack ανάλογα με το υπερβάλλον κυρίαρχο χαρακτηριστικό κατέταξε τις οικονομικές 

δραστηριότητες σε μία κλίμακα από καθαρά προιόντα – στα οποία δεν υπάρχει σχεδόν κανένα άυλο 

χαρακτηριστικό, έως τις καθαρές υπηρεσίες – όπου το υλικό χαρακτηριστικό είναι ελάχιστο. 
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Αυτή η κλίμακα που αναδεικνύει το κυρίαρχο μέρος, υλικό ή άυλο, των «προϊόντων» και δεν τα κατατάσσει 

στατικά σε αγαθά και υπηρεσίες εισάγει την ανάγκη για πιο επίκαιρους ορισμούς της έννοιας «υπηρεσία». 

 Ποιες είναι οι κυριότερες ιδιαιτερότητες των υπηρεσιών και τι γνωρίζετε για 

την έννοια της παρεσίας; 

Στις υπηρεσίες η παραγωγή, η κατανάλωση και η διανομή γίνονται σχεδόν ταυτόχρονα, και ο καταναλωτής 

συνήθως συμμετέχει ως «συμπαραγωγός» αυτής της υπηρεσίας. Ο Bateson περιγράφει αυτή την 

ταυτόχρονη παραγωγή και κατανάλωση εισάγοντας την έννοια servuction (service-production)- στα 

ελληνικά παρεσία  (παραγωγή και υπηρεσία) θεωρώντας ότι η όλη διαδικασία μπορεί να διαιρεθεί σε μέρη 

όπως: 

 

Στο ακόλουθο σχήμα βλέπετε τη διαδικασία – έννοια της παρεσίας. 
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Ποιες είναι οι κύριες Κατηγορίες ιδιαίτερων χαρακτηριστικών (4Α) των υπηρεσιών , ποια τα 

Χαρακτηριστικά και οι επιπτώσεις τους; 

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

στα φυσικά προιόντα 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. 

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. 

• 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,  β/ την εμπλοκή του καταναλωτή στην παραγωγή της υπηρεσίας, γ/ την 

αλληλεπίδραση των άλλων πελατών. 
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Επιπτώσεις από την αδιαιρετότητα. 

• 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.= 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. 

• 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 διαδικασιών. Το γεγονός αυτό θεωρείται 

αρνητικό ειδικά σε επιχειρήσεις μαζικότητας ή έντασης τεχνολογικού εξοπλισμού.. 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.  
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 Τι πρεσβεύει το Τρίγωνο του ΜΚΤ Υπηρεσιών; 

ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΟΥ ΜΚΤ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 Τρίγωνο του ΜΚΤ υπηρεσιών σύμφωνα με τον Kotler έχει 

ως κορυφές την εταιρεία, τον πελάτη και τον εργαζόμενο. 

Ταυτόχρονα εισάγει τρεις τύπους ΜΚΤ που πρέπει να 

εφαρμόζει μια εταιρεία προκειμένου να είναι επιτυχημένη. 

Το εξωτερικό, το εσωτερικό και το διαδραστικό ΜΚΤ. Το 

εξωτερικό ΜΚΤ, υποδηλώνει τη σπουδαιότητα που πρέπει 

να αποδίδει μια εταιρεία ή ένας προμηθευτής υπηρεσιών 

όταν επικοινωνεί με τους πελάτες του.  Το εσωτερικό ΜΚΤ, 

υποδηλώνει τη σπουδαιότητα που πρέπει να αποδίδεται 

από την εταιρεία στους εργαζόμενούς της για την 

υλοποίηση της «υπόσχεσης» που έχει υποσχεθεί η εταιρεία 

στους πελάτες της.  Το διαδραστικό ΜΚΤ είναι ίσως το πιο 

σημαντικό σε αυτήν την τριγωνική σχέση και αναφέρεται 

στον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι και ιδιαίτερα αυτοί 

της πρώτης γραμμής – επικοινωνούν με τον πελάτη. Εδώ γίνεται η πραγματική παράδοση της υπηρεσίας 

στον πελάτη. Είναι το σημείο στο οποίο ό,τι έχουμε υποσχεθεί και όπως το έχουμε υλοποιήσει προσφέρεται 

τελικά στον πελάτη, ο οποίος το αξιολογεί σύμφωνα με τις προσδοκίες που του έχουμε δημιουργήσει με το 

εξωτερικό ΜΚΤ και την αντίληψη του από την εξυπηρέτηση που είχε. 

 Τι γνωρίζετε για την Αγοραστική Διαδικασία του Καταναλωτή; 

Διαδικασία πέντε βημάτων (αγοραστικής συμπεριφοράς) με την οποία αγοράζει ο καταναλωτής. 

Βήμα 1.  Αναγνώριση ανάγκης. 

Βήμα 2. Αναζήτηση πληροφορίας. 

Βήμα 3.  Αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων. 

Βήμα 4.  Αγορά. 

Βήμα 5.  Μετά την αγορά. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: 

Μετά την αναγνώριση της ανάγκης του, ο καταναλωτής αναζητά πληροφορίες για τις υπηρεσίες. Λόγω της 

αϋλότητας των υπηρεσιών ο πελάτης αισθάνεται ότι διακινδυνεύει περισσότερο αγοράζοντας υπηρεσίες 

από ότι όταν αγοράζει προϊόντα. Η αναζήτηση της πληροφορίας στηρίζεται πολύ στα ακούσματα, τα λόγια 

και τις απόψεις άλλων καταναλωτών που έχουν την εμπειρία μιας υπηρεσίας. Η αξιολόγηση των 

εναλλακτικών λύσεων στις υπηρεσίες είναι πολύ μικρή. Αυτό οφείλεται στα χαρακτηριστικά των 

υπηρεσιών , δηλαδή στα 4Α. λόγω της αϋλότητας και της ανομοιογένειας ο πελάτης δεν μπορεί να συγκρίνει 

ουσιαστικά τις επιλογές του. Λόγω της αναλωσιμότητας και της αδιαιρετότητας, η εμπειρία που 

αντιλαμβάνεται ο καταναλωτής αλλά και αυτή που μεταφέρει σε τρίτους έχει έντονα υποκειμενικά στοιχεία. 

Η αγορά της υπηρεσίας συνεπάγεται ουσιαστικά και την κατανάλωσή της. Η διαδικασία της αγοράς κατά 

τους Zeithaml και Bitner αποτελείται από «στιγμές εξυπηρέτησης». Μετά την αγορά, η αξιολόγηση που 

γίνεται από τον καταναλωτή ενέχει και στοιχεία αυτοαξιολόγησης της ίδιας της συμμετοχής του. Ο πελάτης 

των υπηρεσιών εμφανίζει δύο ιδιάζουσες συμπεριφορές σε σχέση με τον πελάτη των αγαθών. α/ δυσκολία 
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εισαγωγής της καινοτομίας, λόγω της αϋλότητας και της μοναδικότητας των υπηρεσιών. β/ αυξημένη πίστη 

στον προμηθευτή υπηρεσιών. 

 Τι σημαίνει η  Αξιολόγηση της Αγοράς; 

Πέρα από την αξιολόγηση των εναλλακτικών επιλογών, ο καταναλωτής αξιολογεί την υπηρεσία που 

αντιλήφθηκε ότι πήρε μετά την αγορά της, συγκρίνοντάς την με ορισμένα πρότυπα που είχε στο μυαλό του, 

δηλαδή με τις προσδοκίες που είχε πριν και μετά την αγορά. Οι προσδοκίες του καταναλωτή για την 

υπηρεσία. Ως προσδοκίες ορίζονται οι αντιλήψεις του πελάτη για το είδος, την ποσότητα και την ποιότητα 

των υπηρεσιών που θα λάβει από κάποιον προμηθευτή με βάση τις οποίες συγκρίνει και αξιολογεί την 

υπηρεσία που τελικά προσλαμβάνει. 

 

 Ποιοι είναι οι βασικοί Τύποι προσδοκιών και ποιοι οι παράγοντες που 

επιδρούν σε αυτές; 

Τύποι των προσδοκιών. 

1. Αναμενόμενη ή προσδοκώμενη.  Αφορά στην πρόβλεψη που κάνουν οι καταναλωτές μιας 

υπηρεσίας σχετικά με το επίπεδο (την ποιότητα) της εξυπηρέτησης που αναμένουν και θεωρούν 

πιθανό να λάβουν. 

2. Επιθυμητή. Είναι το μείγμα αυτών που ο καταναλωτής πιστεύει ότι θα έπρεπε και θα άξιζε να λάβει. 

3. Επαρκής ή Ανεκτή. Αντιπροσωπεύει το ελάχιστο δυνατό επίπεδο υπηρεσιών που ο καταναλωτής 

θα ήταν διατεθειμένος να ανεχθεί, προκειμένου να αγοράσει την υπηρεσία. 

• Το εύρος της ανοχής. Είναι η απόσταση – η διαφορά ανάμεσα στην επιθυμητή και στην ανεκτή 

υπηρεσία. Το εύρος ανοχής δεν είναι σταθερό, αλλά μεταβάλλεται για κάθε πελάτη. 

Παράγοντες που επηρεάζουν τις προσδοκίες. 

1. Παράγοντες που επηρεάζουν την επιθυμητή υπηρεσία. 

• Προσωπικές ανάγκες   

• Διαρκείς ενισχυτές προσδοκιών. 

▪ Η αύξηση αυτής της προσδοκίας μπορεί να οφείλεται: Σε προσωπική άποψη, Σε πιθανολογούμενες 

προσδοκίες 

2. Παράγοντες που επηρεάζουν την ανεκτή υπηρεσία. 

• Οι μεταβατικοί ενισχυτές προσδοκιών 

• Οι εναλλακτικές επιλογές 

• Η αυτοαξιολόγηση της προσωπικής συμμετοχής 

• Οι εξωγενείς παράγοντες 

• Το επίπεδο της αναμενόμενης εξυπηρέτησης 
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3. Παράγοντες που επηρεάζουν την αναμενόμενη υπηρεσία. 

 Οι ρητές υποσχέσεις,  Οι υπονοούμενες υποσχέσεις, Οι στόμα με στόμα συστάσεις, Οι παλιές 

μας εμπειρίες. 

 Πώς διαμορφώνονται οι Αντιλήψεις του πελάτη για την υπηρεσία; 

Τη στιγμή που ο πελάτης της υπηρεσίας επιλέγει να προχωρήσει στην αγορά, ξεκινά μια σημαντική 

διαδικασία, η οποία διαφοροποιείται ουσιαστικά από την αντίστοιχη των αγαθών εξαιτίας των 

ιδιαιτεροτήτων των υπηρεσιών (4Α), όσο και λόγω του αυξημένου χρόνου που απαιτείται προκειμένου να 

ολοκληρωθεί η παραγωγή και η διάθεση της υπηρεσίας. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου, ο πελάτης 

έρχεται σε επαφή πολλές φορές και για μικρό χρονικό διάστημα με το σύστημα παροχής της υπηρεσίας, και 

σε κάθε τέτοια επαφή – στιγμή εξυπηρέτησης αντιλαμβάνεται – αξιολογεί τις προσλαμβανόμενες υπηρεσίες 

με το δικό του τρόπο. Δύο είναι οι κύριοι αλληλοεξαρτώμενοι παράγοντες που αναφέρονται ότι επηρεάζουν 

τις αντιλήψεις του καταναλωτή για το επίπεδο της υπηρεσίας που αγοράζει:  α/ στιγμές εξυπηρέτησης και 

β/ ποιότητα των υπηρεσιών. 

Οι στιγμές εξυπηρέτησης. Ως στιγμή εξυπηρέτησης ορίζεται η περίοδος του χρόνου που ο καταναλωτής 

συναλλάσσεται και αλληλεπιδρά με την υπηρεσία. Περιλαμβάνει όλες τις παραμέτρους αυτού που παρέχει 

την υπηρεσία : από το προσωπικό πρώτης γραμμής και το προσωπικό υποστήριξης μέχρι τον τόπο 

παραγωγής και το τυχόν υλικό μέρος της υπηρεσίας. Κάθε στιγμή εξυπηρέτησης αποτελεί μια κρίση του 

πελάτη στο σύστημα παροχής υπηρεσιών και είναι δυνατόν και μία κακή στιγμή να αναστρέψει την καλή 

εικόνα που έχει σχηματίσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Μια στιγμή εξυπηρέτησης ή στιγμή αλήθειας που είναι 

ιδιαίτερα σημαντική κατά την άποψη του πελάτη ονομάζεται κρίσιμο συμβάν. Κρίσιμα συμβάντα  είναι 

οι στιγμές εξυπηρέτησης που για οποιονδήποτε λόγο θεωρεί ο πελάτης ως πολύ σημαντικές είτε επειδή 

ικανοποιήθηκε είτε επειδή δυσαρεστήθηκε πολύ.   

 Τι ορίζεται ως  Ποιότητα των Υπηρεσιών; 

Η ποιότητα ορίζεται ως το σύνολο των χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας 

που οφείλει ο παραγωγός να προσφέρει στον πελάτη, το οποίο του προσφέρει αξία και είναι σύμφωνο ή 

ακόμα και ξεπερνά τις δηλωμένες ή υπονοούμενες ανάγκες και προσδοκίες του. Η Ποιότητα είναι διεθνώς 

αντιληπτή και συνώνυμη με τις υψηλού επιπέδου προσδοκίες σχετικά με την λειτουργικότητα μίας 

υπηρεσίας ή ενός προϊόντος. Με αυτή την έννοια, η ποιότητα δεν μπορεί να μετρηθεί με ακρίβεια. Ορίζεται, 

επίσης, ως η πληρότητα των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας που έχει 

την δυνατότητα να ικανοποιεί της δεδομένες ανάγκες. Η Ποιότητα έχει να κάνει με την προσαρμογή στις 

απαιτήσεις. Επίσης, τα προβλήματα θα πρέπει να προσδιορίζονται από αυτούς που τα προκαλούν και 

επομένως η ποιότητα είναι ανέξοδη. Αυτό που προκαλεί το έξοδο είναι όταν δεν γίνεται μία εργασία σωστά 

από την αρχή. Ο τελικός στόχος της ποιότητας είναι μηδέν ελαττωματικά. Η υπεροχή στην ποιότητα της 

παρεχόμενης υπηρεσίας, καθώς και, η ικανοποίηση του πελάτη είναι το ζητούμενο και η πρόκληση στον 

τομέα των υπηρεσιών. Η ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών προσδιορίζει την 

ποιότητα στην διεκπεραίωση μίας υπηρεσίας. 
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 Ποιες είναι οι βασικές Συνιστώσες της Ποιότητας σύμφωνα με το μοντέλο 

PZB; 

ΡΖΒ SERVQUAL  Συνιστώσες της ποιότητας ονομάζονται τα μέρη που τη συνθέτουν και ανήκουν στη 

σφαίρα ευθύνης του προμηθευτή των υπηρεσιών, και μέσω των οποίων δύναται να επηρεάζει τις απόψεις 

και τις προσδοκίες των πελατών του σχετικά με το προσφερόμενο αγαθό, δηλαδή, η ποιότητα μπορεί να 

εκφραστεί ως συνάρτηση των συνιστωσών της. Σύμφωνα με τους PZB, οι συνιστώσες της ποιότητας είναι 

οι ακόλουθες: Υλικά, Αξιοπιστία, Ανταπόκριση, Εμπιστοσύνη, Κατανόηση. 

• Τα υλικά, δηλαδή η κατάσταση των εγκαταστάσεων, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων 

που συνοδεύουν την υπηρεσία, η εμφάνιση του προσωπικού και οι δυνατότητες του τεχνολογικού και 

λειτουργικού εξοπλισμού  

• Η αξιοπιστία, δηλαδή η δυνατότητα του προμηθευτή να προμηθεύσει το αγαθό (υπηρεσία και 

προϊόν) την ώρα και με τις προδιαγραφές που το έχει υποσχεθεί  

• Η ανταπόκριση, δηλαδή η ικανότητα του προμηθευτή να αντιμετωπίζει με επιτυχία τα παράπονα 

και τις αδυναμίες του σέρβις  

• Η εμπιστοσύνη, δηλαδή η αίσθηση που αποπνέει στον πελάτη η σχέση του με τον προμηθευτή, και 

που εμπεριέχει έννοιες όπως η ευγένεια και οι ικανότητες του προσωπικού, η πληροφόρηση του 

καταναλωτή, η ευκολία πρόσβασης και επικοινωνίας με τον υπεύθυνο της εξυπηρέτησης κλπ.  

• Η κατανόηση, δηλαδή ο βαθμός και το εύρος συμμετοχής του προσωπικού στο πρόβλημα του 

πελάτη, και η δυνατότητα του να τον βοηθά στη λύση του.  

 Τι σημαίνει Ικανοποίηση πελάτη; 

Η ικανοποίηση του καταναλωτή είναι ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει σημαντικά την πολιτική 

ΜΚΤ που θα ακολουθήσει μια εταιρεία στη σημερινή αγορά. Η ικανοποίηση για τον καταναλωτή είναι μια  

ολοκληρωμένη αντίδραση από τη χρήση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Είναι μια ετυμηγορία ότι το 

προϊόν ή μια υπηρεσία δίνουν υψηλά επίπεδα ευχαρίστησης στον καταναλωτή. Ο βασικός στόχος μιας 

επιχείρησης πρέπει να είναι η διαρκής αναζήτηση της βελτίωσης της ικανοποίησης των πελατών της. 

 Τι είναι η  Πίστη του πελάτη; 

Η πίστη είναι η συγκεκριμένη στάση ενός καταναλωτή απέναντι σε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που έχει ως 

βασικό χαρακτηριστικό την επαναλαμβανόμενη διαδικασία αγοράς του προϊόντος ή της υπηρεσίας. 

Παράγοντες που επηρεάζουν την πίστη του πελάτη :  Ικανοποίηση, Φήμη εμπορικού σήματος, 

Χαρακτηριστικά περιβάλλοντος, Χαρακτηριστικά της δυαδικής σχέσης, Καταναλωτικές αντιλήψεις. 

 Τι περιλαμβάνει το μείγμα ΤΙΜΗΣ και πώς διαμορφώνεται; 

Τιμή είναι η ανταλλακτική αξία ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας εκφρασμένη σε χρηματικές μονάδες. Το 

ύψος της τιμής που είναι διατεθειμένος να πληρώσει ο καταναλωτής εξαρτάται από τον αναμενόμενο βαθμό 

κάλυψης των αναγκών του. Η τιμή είναι το μοναδικό στοιχείο του μείγματος ΜΚΤ που δημιουργεί έσοδα, 

σε αντίθεση με τα υπόλοιπα που προξενούν έξοδα.  
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Παράγοντες επηρεασμού των αποφάσεων τιμολόγησης. 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ  

 Επιχειρηματικοί στόχοι- Στόχοι ΜΚΤ  

 Κόστος παραγωγής και διάθεσης  

 Επιθυμητό περιθώριο κέρδους  

 Νεκρό σημείο  

 Υπόλοιπα στοιχεία του μείγματος ΜΚΤ εκτός της τιμής  

 Επιχειρησιακοί πόροι  

 Θέση της επιχείρησης στην αγορά (ηγέτης, διεκδικητής, ουραγός, περιθωριακή).  

 Τα περιεχόμενα στην τιμή έξοδα  

 Η ακολουθούμενη πιστωτική και εκπτωτική πολιτική 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 

 Το είδος και η ένταση του ανταγωνισμού  

 Τα μερίδια αγοράς των κυριότερων ανταγωνιστών και η τιμολογιακή πολιτική τους.  

 Το επίπεδο τιμών των συμπληρωματικών και των υποκατάστατων  

 Οι στόχοι των μεσαζόντων των διαύλων διανομής  

 Η συνολική ζήτηση  

 Η ελαστικότητα ζήτησης  

 Το νομικό πλαίσιο  

 Ο βαθμός γνώσης από τον πελάτη όλων των προσφερόμενων εναλλακτικών λύσεων και την 

τιμολόγησή τους  

 Το διευρυμένο προϊόν που προσφέρεται από κάθε ανταγωνιστή  

 Η συχνότητα αγοράς της υπηρεσίας από τον πελάτη  

 Οι τιμές σε σχέση με την αγοραστική δύναμη του πελάτη της αγοράς στόχου  

 Γενικότεροι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες.  
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 Ποιες είναι οι βασικότερες Μέθοδοι τιμολόγησης; 

Α.  Τιμολόγηση βάσει του κόστους= Η τιμολόγηση αυτής της μορφής βασίζεται θεωρητικά στην οριακή 

ανάλυση (η τιμή καθορίζεται από την προβολή του σημείου τομής του οριακού εσόδου και του οριακού 

κόστους επί της καμπύλης του μέσου εσόδου) ή στην ανάλυση του νεκρού σημείου.  Έρευνες απέδειξαν 

ότι αυτή η μέθοδος τιμολόγησης είναι η συνηθέστερη στον τομέα των υπηρεσιών.   Κάποιοι τιμολογούν με 

τη μέθοδο του περιθωρίου κέρδους, βάσει του οριακού κόστους και κάποιοι κάτω του κόστους.   

Β.  Τιμολόγηση βάσει του ανταγωνισμού= Η τιμή καθορίζεται σε ένα μέσο επίπεδο των τιμών (η εταιρεία 

είναι σίγουρη ότι τιμολογεί σε ένα αποδεκτό από την αγορά επίπεδο, εξουδετερώνοντας την τιμή ως όπλο 

ανταγωνισμού), Η τιμή καθορίζεται πάνω από τη μέση τιμή του ανταγωνισμού (τονίζεται η θετική 

συσχέτιση μεταξύ ποιότητας και τιμής), Η τιμή καθορίζεται κάτω από τη μέση τιμή (δεν επιδιώκονται 

μεγάλα κέρδη). 

Γ.  Τιμολόγηση βάσει της ζήτησης= Το επάνω όριο στην τιμή μιας υπηρεσίας προσδιορίζεται από το πόσο 

είναι διατεθειμένος να πληρώσει ο πελάτης γι΄ αυτήν.  Βέβαια διαφορετικοί πελάτης τοποθετούν 

διαφορετικά ανώτατα όρια, οπότε αυτού του είδους η τιμολόγηση πρέπει να στηριχθεί σε μια 

αποτελεσματική τμηματοποίηση της αγοράς.  (ανάλογα με τους τύπους πελατών, σύμφωνα με τις χρονικές 

περιόδους και ανάλογα με τα σημεία πώλησης). 

 Στρατηγικές τιμολόγησης 

Οι στρατηγικές τιμολόγησης βάσει της ζήτησης που ακολουθούν οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών πρέπει 

να στηρίζονται στην εκλαμβανόμενη από τον πελάτη αξία.  Αυτή ορίζεται ως η συνολική αξιολόγηση της 

χρησιμότητας της υπηρεσίας από τον καταναλωτή που βασίζεται στην αντίληψή του για το τι παίρνει και 

τι δίνει.  Έχει τέσσερις αξίες: Αξία σημαίνει χαμηλή τιμή, Αξία είναι ό,τι ζητώ από ένα προϊόν ή μια 

υπηρεσία, Αξία είναι η ποιότητα που μπορώ να αγοράσω με τα χρήματα που διαθέτω, Αξία είναι ό,τι 

μπορώ να πάρω για όσα μπορώ να δώσω. 

Στρατηγικές τιμολόγησης για «ΑΞΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΧΑΜΗΛΗ ΤΙΜΗ» 

1. Διαφορική τιμολόγηση= Καθορίζονται διαφορετικές τιμές για τα ίδια προϊόντα  

 α)  Ανάλογα με την ακολουθούμενη στρατηγική προσέλκυσης πελατείας από ορισμένα τμήματα της 

αγοράς και β)  Ανάλογα με το ύψος και το είδος των υπηρεσιών που πωλούνται σε κάθε πελάτη 

2. Ψυχολογική τιμολόγηση= Πρόκειται για τιμολόγηση σε μη στρογγυλοποιημένες τιμές, που στοχεύει στη 

διαμόρφωση τιμών ψυχολογικά πιο ελκυστικών (π.χ. 995 αντί 1000). 

3. Τιμολόγηση διείσδυσης και αποθάρρυνσης= Η πολιτική αυτή ακολουθείται ότι η ελαστικότητα ζήτησης 

είναι μεγάλη, όταν  υπάρχουν υποκατάστατα προϊόντα ή όταν η μεγάλη μάζα των πελατών δεν είναι 

διατεθειμένη να πληρώσει μεγάλη τιμή.  Οι επιχειρήσεις κρίνουν σκόπιμο να τιμολογήσουν χαμηλά ώστε 

να διεισδύσουν σύντομα στην αγορά αποκτώντας σημαντικό μερίδιο αγοράς και να κερδοφορήσουν 

αργότερα.   
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Στρατηγικές τιμολόγησης για «ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ Ο,ΤΙ ΖΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ Η ΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» 

1. Τιμολόγηση κύρους= Εφαρμόζεται στα εστιατόρια, στα ξενοδοχεία, στις αεροπορικές 

εταιρείες, στους διάφορους ομίλους-κλαμπ κλπ. 

2. Τιμολόγηση ξαφρίσματος με υψηλές τιμές= Εφαρμόζεται σε προϊόντα που είναι νέα ή 

αποτελούν σημαντικές βελτιώσεις παλιών και απευθύνονται στην αφρόκρεμα των πελατών 

που αγοράζουν πρώτοι.  Συνήθως ψηλές τιμές είναι πρόθυμοι να πληρώσουν:  

α)  Οι νεωτεριστές (νεαροί σε ηλικία με ανώτερη κοινωνική θέση και ψηλό εισόδημα), β)  Αυτοί που 

πληρώνουν ακριβά για κάτι που θα τους λύσει το πρόβλημα. Οι ψηλές τιμές έχουν το πλεονέκτημα ότι είναι 

ευκολότερο να τις μειώσεις μετά παρά να τις αυξήσεις και  με μικρό τζίρο δημιουργούνται μεγάλα κέρδη. 

Στρατηγικές τιμολόγησης για «ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ Ο,ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΓΙΑ ΟΣΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ 

ΔΩΣΩ» 

1.  Τιμολόγηση πακέτου= Μερικές υπηρεσίες πωλούνται πιο αποτελεσματικά όταν συνδυάζονται με 

άλλες.  Για τον καταναλωτή σημαίνει ότι πληρώνει λιγότερα για το πακέτο απ΄ ότι αν αγόραζε το 

σύνολο των υπηρεσιών μεμονωμένα.  

2.  2. Τιμολόγηση βάσει αποτελέσματος= Είναι συνήθης μέθοδος τιμολόγησης δικηγορικών 

γραφείων, τα οποία πληρώνονται για ορισμένες υποθέσεις βάσει ενός ποσοστού επί του επιδίκου 

ποσού όταν η υπόθεση τελεσιδικήσει.   
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TΟΜΟΣ Β 

Το περιλαμβάνει το μείγμα Προβολής ;  
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Ανάλυση δραστηριοτήτων Προβολής. 

Η προσωπική πώληση. 

Βασικό χαρακτηριστικό της προσωπικής πώλησης είναι η επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο, σε αντίθεση 

με την απρόσωπη μαζική επικοινωνία που χαρακτηρίζει τις περισσότερες από τις άλλες δραστηριότητες 

προβολής. Δημιουργεί ζωντανή, άμεση και αμφίδρομη προσωπική σχέση μεταξύ του πωλητή και του 

πελάτη. Η προσωπική παρουσία του πωλητή βελτιώνει τον βαθμό ανταπόκρισης του πελάτη. 

Διαφήμιση. 

Η διαφήμιση αποτελεί μαζική μορφή επικοινωνίας μέσω της δημόσιας παρουσίασης τυποποιημένων 

μηνυμάτων. Η έννοια της απρόσωπης επικοινωνίας υποδηλώνει τη δυνατότητα ταυτόχρονης μετάδοσης 

μηνυμάτων σε ευρύτερα σύνολα ατόμων με χρήση ΜΜΕ. Η διαφήμιση αποτελεί μια από τις πλέον 

σημαντικές δραστηριότητες του μείγματος προσβολής. Η δύναμή της είναι ποσοτική και ποιοτική. Αποκτά 

διεισδυτικότητα μέσω της δυνατότητας επανάληψης. Επιτρέπει την πρόσβαση σε μεγάλες ομάδες κοινού 

με σταθερό, τυποποιημένο αλλά και εκφραστικό μήνυμα. Προσφέρει τη δυνατότητα διαφοροποίησης μιας 

μάρκας όταν οι άλλοι παράγοντες του μείγματος ΜΚΤ, δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη άλλου 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

Δημόσιες σχέσεις. 

Οι ∆ηµόσιες Σχέσεις ασχολούνται µε προγράµµατα που στοχεύουν στην ανάπτυξη, βελτίωση, διατήρηση 

ή / και προστασία της εικόνας της επιχείρησης ή του προϊόντος. Τα Τµήµατα ∆ηµοσίων Σχέσεων επιτελούν 

πέντε βασικές λειτουργίες: σχέσεις µε τον Τύπο, δηµοσιότητα, εταιρική επικοινωνία, παρασκηνιακές 

ενέργειες και συμβουλευτικές υπηρεσίες. 

Οι δημόσιες σχέσεις οικοδομούν καλές σχέσεις με τις διάφορες ομάδες κοινού ενός οργανισμού μέσω : α/ 

ανάπτυξης θετικής δημοσιότητας της καλής εταιρικής εικόνας, β/ της διαχείρισης και αντιμετώπισης 

αρνητικών φημών και γεγονότων. 

Δημοσιότητα  είναι η μη πληρωμένη απρόσωπη μορφή παρουσίασης ενός μηνύματος σχετικά με έναν 

οργανισμό, προϊόν ή ιδέα. Η επίτευξη δημοσιότητας επιδιώκεται μέσω δελτίων τύπου, άρθρων, 

συνεντεύξεων τύπου, αφιερωμάτων στην TV και το ραδιόφωνο. 

Προώθηση πωλήσεων  Περιλαμβάνουν µέσα και ενέργειες προβολής, βραχυχρόνιου χαρακτήρα, που 

αποσκοπούν στην άµεση αύξηση των πωλήσεων. Η προώθηση των πωλήσεων µπορεί να είναι περισσότερο 

ή λιγότερο απρόσωπη µαζική µορφή επικοινωνίας. 

Ανάλογα με τον αποδέκτη διακρίνουμε δύο κατηγορίες ενεργειών προώθησης των πωλήσεων:  

Καταναλωτική → προώθηση στον τελικό πελάτη → εκπτώσεις, κουπόνια, δώρα. 

Εμπορική → προώθηση στα κανάλια διανομής → εκπτώσεις κύκλου εργασιών, συμμετοχή σε κοινές 

ενέργειες, προώθηση στα σημεία πώλησης. 
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Άλλες δραστηριότητες. 

Το άμεσο Μάρκετινγκ = Πρωτοεμφανίστηκε µε τη µορφή ταχυδροµικών επιστολών και καταλόγων 

ταχυδροµικών παραγγελιών. Μετεξελίχθηκε σε τηλεφωνικές παραγγελίες, τηλεµάρκετινγκ και 

ηλεκτρονικές αγορές. Το χαρακτηριστικό του είναι η άµεση λήψη παραγγελιών από στοχευόμενους πελάτες 

ή δυνητικούς αγοραστές.  Αναφέρεται στην άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ ενός οργανισμού και 

του κοινού – στόχου με σκοπό την υλοποίηση μιας συναλλαγής τη λήψη μιας άμεσης ανταπόκρισης ή τη 

δημιουργία σχέσης. Προσφέρει δύο βασικά πλεονεκτήματα: α/ Προσέγγιση ειδικών ομάδων στόχου με 

προσωποποιημένα μηνύματα και εξατομικευμένες προσφορές. β/ Άμεση μέτρηση των αποτελεσμάτων με 

βάση το βαθμό ανταπόκρισης του κοινού – στόχου. 

 Η χορηγία.  Η χορηγία είναι µια εµπορική ενέργεια όπου η επιχείρηση-χορηγός επιτρέπει σε µια άλλη 

εταιρεία ή οργανισµό την ευκαιρία να συνδέσει το όνοµα ή τα προϊόντα της µε ένα γεγονός (π.χ. αθλητικό, 

κοινωνικό). Στόχος της χορηγίας είναι η ανάπτυξη και η διεύρυνση της εικόνας της επιχείρησης σε 

ανταπόδοση χρηµατικού ποσού ή χρήσης διευκολύνσεων ή δωρεάν παροχής προϊόντων. 

 Τι σημαίνει Τοποθέτηση και Εικόνα μάρκας; 

Είναι η διαδικασία διαφοροποίησης και διαχωρισμού μιας επιχείρησης ή μάρκας από τους ανταγωνιστές 

της, πάνω σε πραγματικές διαστάσεις, με τρόπο που η αγορά να προτιμά την επιχείρηση ή τη μάρκα. 

Τοποθέτηση είναι η διαδικασία διαφοροποίησης και διαχωρισμού μιας επιχείρησης ή μάρκας από τους 

ανταγωνιστές της, πάνω σε πραγματικές διαστάσεις, με τρόπο που η αγορά να προτιμά την επιχείρηση, ή 

τη μάρκα. 

• Η τοποθέτηση βοηθά τους πελάτες να αναγνωρίζουν τις πραγματικές διαφορές ανάμεσα σε ανταγωνιστικά 

προϊόντα και έτσι να μπορούν να επιλέξουν εκείνο που κρίνουν ότι προσφέρει μεγαλύτερη αξία. 

• Η ιδέα, που δικαιολογεί την έννοια της τοποθέτησης πηγάζει από τη διαπίστωση ότι μια μάρκα είναι αδύνατον 

να διαφοροποιείται από τον ανταγωνισμό όταν διατείνεται ότι απευθύνεται σε όλους και μπορεί να κάνει τα 

πάντα. 

• Στόχος είναι η μάρκα να θεωρείται το πλέον επιθυμητό μέσο ικανοποίησης μιας ανάγκης ή επιθυμίας ή το 

κατεξοχήν κατάλληλο μέσο για την επίλυση ενός προβλήματος. 

Για την επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής τοποθέτησης προσφέρονται επτά εναλλακτικές δυνατότητες 

με βάση: 

• Τα οφέλη που προσφέρει η μάρκα, Τη σχέση ποιότητας- τιμής, Την ευκαιρία χρήσης της μάρκας, Τους 

χρήστες της μάρκας, Κατηγορία προϊόντος, Συμβολικές αναφορές, Ανταγωνισμό. 

 Επιλογή στρατηγικής τοποθέτησης  

Για την επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής τοποθέτησης προσφέρονται επτά εναλλακτικές δυνατότητες 

με βάση: 

1. Τα οφέλη που προσφέρει η μάρκα. τί συγκεκριμένα οφέλη θα έχει ο καταναλωτής από το προϊόν – 

όχι εστίαση στα τεχνικά χαρακτηριστικά  

2. Τη σχέση ποιότητας- τιμής. Εστίαση στο γεγονός ότι το προϊόν έχει την κατάλληλη ποιότητα για 

την τιμή του 
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3. Την ευκαιρία χρήσης της μάρκας. Εστίαση σε συγκεκριμένους τρόπους με τους οποίους μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί το προϊόν και πιθανή πρόταση για καινούριες χρήσεις 

4. Τους χρήστες της μάρκας. Εστιάζει στα χαρακτηριστικά που έχουν οι τελικοί καταναλωτές στους 

οποίους στοχεύει η επιχείρηση πχ Nike για τους πρωταθλητές. 

5. Κατηγορία προϊόντος. Για παράδειγμα ο χυμός Life είναι ένας φρέσκος χυμός ανήκει δηλαδή στην 

κατηγορία των φρέσκων χυμών και διατηρείται στο ψυγείο. 

6. Συμβολικές αναφορές, αναφέρονται στα χαρακτηριστικά εκείνα που δεν προσδιορίζονται απτά,για 

παράδειγμα ένα άρωμα είναι «πικάντικο» ή η χώρα του Marlboro. 

7. Ανταγωνισμό. Αναφέρεται στην μάρκα ως προς τη σχέση της με τον ανταγωνισμό, για παράδειγμα 

«Η μεγαλύτερη σε πωλήσεις επιχείρηση» 

Μέσω της διαφήμισης θα πρέπει να δημιουργηθεί στο μυαλό του καταναλωτή ένα σαφές νόημα σχετικά με 

το τι είναι η μάρκα συγκρινόμενη με αυτά που προσφέρει  ο ανταγωνισμός. Η τοποθέτηση λοιπόν εκφράζει 

την άποψη που έχει δημιουργήσει ο καταναλωτής για την μάρκα. Αναφέρεται στο ποιο είναι το προϊόν ή η 

μάρκα, γιατί πρέπει να αγοράσει κάποιος την συγκεκριμένη μάρκα, τι διαφορετικό έχει που δεν έχουν οι 

άλλες μάρκες και γιατί να την εμπιστευτούμε. 

 

 Η δημιουργία μοναδικής τοποθέτησης είναι ένα σημαντικό βήμα για τα στελέχη μάρκετινγκ γιατί η 

στρατηγική τοποθέτησης είναι ο οδηγός για αποφάσεις σχετικές με το πρόγραμμα μάρκετινγκ. 

"Τοποθέτηση είναι η διαδικασία σχεδιασμού της εταιρικής προσφοράς και εικόνας έτσι ώστε να κατακτήσει 

η μάρκα ένα ξεχωριστό μέρος στο μυαλό του κοινού - στόχου. Το τελικό αποτέλεσμα της τοποθέτησης 

είναι η επιτυχημένη δημιουργία μιας πελατοκεντρικής πρότασης αξίας (proposition value), μιας 

συγκεκριμένης αιτίας να αγοράσει το κοινό - στόχος το προϊόν." (Kottler P., Keller L.; 2006). 
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"Η τοποθέτηση αναφέρεται στη θέση που μια μάρκα ή ένα προϊόν αποκτά στο μυαλό του καταναλωτή σε 

σχέση με τις ανάγκες του και τα ανταγωνιστικά προϊόντα καθώς και στην απόφαση του marketer να 

δημιουργήσει μια τέτοια θέση." (Walker C., Boyd H., Larreche J.;1996). 

 Ποια είναι τα βασικά οφέλη που αντλεί ένας πελάτης από την κατοχή και 

την χρήση των προϊόντων; 

Τα οφέλη που προσφέρει στον πελάτη η μάρκα αποτελούν πηγή δημιουργίας μηνυμάτων 

μάρκετινγκ. Ο πελάτης αποτιμά την αξία της μάρκας με βάση τρεις κατηγορίες ωφελημάτων που 

μπορεί να αντλεί (Βαλάκας, 2008, σελ. 59): 

➢ Λειτουργικά οφέλη πχ απόδοση, οικονομία, ταχύτητα, ασφάλεια 

➢ Συμβολικά οφέλη, τα οποία εκφράζουν αυτό που σημαίνει η μάρκα για τον πελάτη 

➢ Οφέλη κοινωνικής σημασίας, Αυτό που σημαίνει η μάρκα στον κοινωνικό περίγυρο 

του πελάτη (π.χ. επιτυχία, κύρος κλπ) 

Η προσφερόμενη αξία είναι η δήλωση των ωφελημάτων που προσφέρει η μάρκα και τα οποία 

δημιουργούν αξία για τον πελάτη. Αυτή η αξία, θα οδηγήσει τον καταναλωτή στην επιλογή της 

μάρκας, την επαναγορά της και την γενική ικανοποίηση του.  

Η εικόνα της μάρκας, αποτυπώνει αυτό που τελικά αντιλαμβάνεται ο πελάτης ότι του υπόσχεται 

η μάρκα.  Η σύνθετη εικόνα που διαμορφώνεται για μια μάρκα, παρομοιάζεται με την εικόνα που 

σχηματίζουμε για κάποιο άτομο.  Μέσω συσχετισμών της μάρκας με αξίες, τρόπους ζωής και 

κατηγορίες χρηστών, ο πελάτης σκιαγραφεί την προσωπικότητα της μάρκας.  

Η εικόνα που τελικά θα σχηματίσει ο πελάτης είναι αποτέλεσμα επικοινωνίας και εμπειρίας.  Η 

επικοινωνία αφορά το σύνολο των μηνυμάτων μάρκετινγκ που θα αντιληφθεί και την ανταλλαγή 

πληροφοριών και απόψεων με τον κοινωνικό του περίγυρο.  Η εμπειρία παράγεται από την άμεση 

επαφή με το προϊόν και την επιχείρηση που το προσφέρει. 

 Ποια είναι η έννοια των Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ 

(ΟΕΜ), άξονες ανάλυσης του περιεχομένου των ΟΕΜ, κατευθύνσεις και 

συντελεστές συντονισμού των ΟΕΜ 

ΕΝΝΟΙΑ «ΟΕΜ» Ως Ολοκληρωμένη Επικοινωνία ΜΚΤ ορίζεται ο στρατηγικός συντονισμός πολλαπλών 

μηνυμάτων με σκοπό τη μεγιστοποίηση του αποτελέσματος σε μια διαδικασία επικοινωνίας με πελάτες, 

αλλά και με άλλες ομάδες κοινού, μέσω συντονισμού δραστηριοτήτων ΜΚΤ, όπως διαφήμιση, προσωπική 

πώληση, προώθηση των πωλήσεων, άμεσο ΜΚΤ, συσκευασία. 

Το σχέδιο ΟΕΜ. Το σχέδιο ΟΕΜ αποτελεί γενική διατύπωση, με σκοπό τη σύνθεση, το συντονισμό και 

την εξασφάλιση συνέργειας στόχων, μηνυμάτων, δραστηριοτήτων, μέσων και τεχνικών για τη συνολική 

διαδικασία της επικοινωνίας της επιχείρησης με κάθε κατηγορία κοινού στο οποίο απευθύνεται. Στο 

επίπεδο αυτό, οι αποφάσεις καθορίζουν γενικές κατευθύνσεις, έχουν μακροχρόνιο προσανατολισμό και 

δημιουργούν τα θεμέλια για την ανάπτυξη σχεδίων ΕΜΚΤ για κάθε κατηγορία προϊόντων και για κάθε 

μάρκα. 
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ΟΕΜ = δεν υπάρχει ένας ενιαίος και κοινά αποδεκτός ορισμός. Μία προσέγγιση αναγνωρίζει το στρατηγικό 

ρόλο των ΔΠ και δίνει έμφαση στην ανάγκη αλληλοσυμπλήρωσης και συντονισμού τους, ώστε να 

εξασφαλίζεται ενιαία παρουσίαση και συνοχή μηνυμάτων. 

Η Ο.Ε.Μ. είναι ένα concept σχεδιασμού της επικοινωνίας μάρκετινγκ το οποίο αναγνωρίζει την 

επιπρόσθετη αξία που παρέχει το ολοκληρωμένο εκείνο πλάνο επικοινωνίας το οποίο αξιολογεί τον 

στρατηγικό ρόλο πλειάδας εργαλείων επικοινωνίας (π.χ. γενική διαφήμιση, προώθηση πωλήσεων, ενέργειες 

άμεσης ανταπόκρισης, δημόσιες σχέσεις) και συνθέτει τα εργαλεία αυτά ώστε να υπάρξει συνέπεια, 

σαφήνεια και μέγιστη επίδραση του μηνύματος επί του κοινού-στόχου. 

Σκοπός της ΟΕΜ = η εκδήλωση από το κοινό- στόχος μιας συγκεκριμένης ανταπόκρισης, διαχρονικά 

σταθερής, ώστε να εξασφαλίζεται προσήλωση στη μάρκα και την επιχείρηση. 

Κοινό – στόχος της ΟΕΜ = δεν είναι μόνο οι υπάρχοντες και οι πιθανοί πελάτες, αλλά και άλλες ομάδες 

κοινού, οι οποίες έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τις δραστηριότητες της επιχείρησης. 

Αναγκαιότητα υιοθέτησης της ΟΕΜ = ένας μεγάλος αριθμός παραγόντων δημιουργούν την ανάγκη 

υιοθέτησης και εφαρμογής στην πράξη της ΟΕΜ.  

α/ παράγοντες ΜΚΤ = έχουν σχέση με αλλαγές που συντελούνται στο εσωτερικό περιβάλλον της 

επιχείρησης. 

β/ παράγοντες του περιβάλλοντος = έχουν σχέση με τις συνθήκες του ανταγωνισμού, με την καινοτομία, 

κ.λ.π. 

 Η διαδικασία της επικοινωνίας 

Επικοινωνία είναι η μετάδοση και ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω κάποιου διαύλου. Για να επιτευχθεί 

απαιτείται ένας πομπός (ο αποστολέας), ένα μέσο, ένα δίαυλος ή ένα κανάλι επικοινωνίας και ένας δέκτης 

(αυτός στον οποίο απευθύνεται το μήνυμα). 

 

 Επιλεκτική έκθεση & Επιλεκτική προσοχή & Επιλεκτική ερμηνεία 

 

Επιλεκτική έκθεση= Ο πελάτης εκδηλώνει επιλεκτική έκθεση στα διάφορα μέσα ανάλογα με τους στόχους 

και τα ενδιαφέροντα του.  Θα υπάρξει αυξημένη πιθανότητα επαφής του δέκτη με το μήνυμα μάρκετινγκ 

όταν έχει καθοριστεί με ακρίβεια η ταυτότητα του κοινού-στόχου (χαρακτηριστικά, ενδιαφέροντα, 

συνήθειες κλπ) και η επιλογή του μέσου μετάδοσης του μηνύματος γίνει με βάση τα κίνητρα, τις 

προτιμήσεις και τις συνήθειές του. 
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Επιλεκτική προσοχή= Η προσοχή προϋποθέτει τον συνειδητό προσανατολισμό της αντίληψης σε ένα 

ερέθισμα.  Αντίληψη είναι η διαδικασία μέσω της οποίας το άτομο, διατηρεί επαφή με τον κόσμο που το 

περιβάλλει.  Η επιλεκτική προσοχή δεν είναι συνάρτηση μόνο παραγόντων που συνδέονται με τον δέκτη, 

αλλά και της δυνατότητας του μηνύματος να ενεργοποιεί και να ενισχύει την πνευματική διεργασία.  Ειδικά 

στη διαφήμιση, η προσέλκυση της προσοχής είναι το πρώτο ζητούμενο. 

Προσπάθεια προσέλκυσης της προσοχής, γίνεται μέσω της χρήσης τριών τεχνικών:  

➢ Της έκκλησης στη λογική (χρήση επιχειρημάτων) και στο συναίσθημα 

➢ Της καινοτομίας, του νεωτερισμού, του ασυνήθιστου, του απρόβλεπτου, του παράδοξου 

➢ Της υπερβολής στη σύνθεση και της έντασης του ερεθίσματος σε ό,τι αφορά το μέγεθος, τα 

χρώματα, τις αντιθέσεις, το νόημα των λέξεων που χρησιμοποιούνται 

Σε πρακτικό επίπεδο, θεωρείται ότι η δυνατότητα του διαφημιστικού μηνύματος να προσελκύει την 

προσοχή αυξάνεται όταν διαθέτει ένα ή περισσότερα από τα πιο κάτω:        a)  ένταση στο χρώμα και τον 

ήχο   β) επανάληψη,  γ)  μέγεθος,  δ) κίνηση,   ε)  αντίθεση. 

Επιλεκτική ερμηνεία= Η ερμηνεία αφορά την οργάνωση του περιεχομένου των ερεθισμάτων και γίνεται 

σύμφωνα με ατομικά κριτήρια ερμηνείας της πραγματικότητας.  Τα κριτήρια αυτά διαφέρουν από άτομο 

σε άτομο.  Η ερμηνεία του μηνύματος συνήθως εξαρτάται: από τις στάσεις του δέκτη, την ικανότητα του 

μηνύματος να πείθει,την αξιοπιστία της πηγής που μεταδίδει το μήνυμα. 

1) Η στάση του δέκτη, εκφράζει μια σχετικά μόνιμη, θετική ή αρνητική αξιολόγηση ενός ατόμου σε 

σχέση με πρόσωπα, γεγονότα ή αντικείμενα.  Οι στάσεις είναι προϊόντα μάθησης και εμπειρίας και 

προσανατολίζουν την αντίδραση του δέκτη όταν εκτεθεί σε ένα ερέθισμα.  Κάποιοι παράγοντες 

που επηρεάζουν την στάση, είναι η γνωστική διαφωνία (η διαφωνία του πελάτη με το μήνυμα) 

και ο αντιληπτός κίνδυνος (ο κίνδυνος που σχετίζεται με την αβεβαιότητα του πελάτη σε σχέση 

με την επιλογή του και την επιφύλαξη του για αρνητικές συνέπειες μιας λανθασμένης επιλογής) 

2) Η πειθώ είναι το μέσο που χρησιμοποιείται ώστε να γίνει αποδεκτό το μήνυμα, να υπάρξει αλλαγή 

στάσεων και να οδηγηθεί ο πελάτης στο να υιοθετήσει μια συμπεριφορά.  Οι μέθοδοι που 

χρησιμοποιούνται στηρίζονται στη λογική διεργασία με βάση τα επιχειρήματα που προσφέρει το 

μήνυμα, στα αντανακλαστικά που προκαλούνται στον δέκτη κατά την έκθεσή του στο ερέθισμα.  

Μέση της επανάληψης, επιδιώκεται η σταθερή σύνδεση θετικών συναισθημάτων με τη μάρκα.  

Όταν επιτευχθεί η σύνδεση, η συγκινησιακή κατάσταση που δημιουργείται τείνει να είναι 

ανεξάρτητη από τη λογική διεργασία. 

3) Η προσωπική ταύτιση του δέκτη με το μήνυμα ώστε να παραχθούν θετικά ή αρνητικά 

συναισθήματα.   
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 Τι είναι το Κοινό-στόχος και οι στόχοι επικοινωνίας μάρκετινγκ (ΕΜΚΤ); 

Κοινό στόχος  ορίζεται μια ειδική ομάδα ατόμων με κοινά χαρακτηριστικά, η οποία δέχεται και ερμηνεύει 

μηνύματα ΜΚΤ για μια μάρκα ή για μια επιχείρηση και με βάση αυτά διαμορφώνει στάσεις και  εκδηλώνει 

συμπεριφορές. Κατηγορίες άμεσου κοινού – στόχου της επικοινωνίας ΜΚΤ: Πελάτες με προσήλωση στη 

μάρκα, Πελάτες του ανταγωνισμού, Συχνοί χρήστες, Μέσοι χρήστες, Περιστασιακοί χρήστες, Πιθανοί 

χρήστες , Πελάτες – άτομα, Πελάτες – νοικοκυριά, Κανάλια διανομής, Ιδιωτικές επιχειρήσεις,

 Επαγγελματίες, Δημόσιες επιχειρήσεις. 

Κοινό- στόχος της ΕΜΚΤ μπορεί να είναι επίσης και ομάδες ατόμων, για τις οποίες αντικειμενικός σκοπός 

δεν είναι η πώληση, αλλά η διαμόρφωση θετικής στάσης υπέρ της μάρκας και της επιχείρησης. 

Κατηγορίες Έμμεσου Κοινού – Στόχου. 

 Εργαζόμενοι στην επιχείρηση 

 Διαμορφωτές κοινής γνώμης 

 Προμηθευτές 

 Εταιρείες συμβουλευτικών υπηρεσιών 

 Τράπεζες 

 Εταιρείες επενδύσεων 

 ΜΜΕ 

 Κυβέρνηση 

 Τοπική Αυτοδιοίκηση 

 Κοινωνικές Οργανώσεις 

 Περιβαλλοντικές οργανώσεις 

 Ευρύτερη Κοινή Γνώμη. 
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