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ΓΖΛΧΖ 

 

Βεβαηψλσ ππεχζπλα φηη είκαη ε ζπγγξαθέαο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη 

φηη έρσ αλαθέξεη ηηο πεγέο απφ ηηο νπνίεο έθαλα ρξήζε δεδνκέλσλ, είηε απηέο 

αλαθέξνληαη αθξηβψο, είηε παξαθξαζκέλεο. Δπίζεο βεβαηψλσ φηη απηή ε 

δηπισκαηηθή εξγαζία είλαη πξσηφηππε θαη εθπνλήζεθε απφ εκέλα πξνζσπηθά γηα 
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Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο. 
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ΤΝΟΦΖ 

 

Ζ επαλαηνπνζέηεζε (repositioning) θάπνηαο εκπνξηθήο επσλπκίαο (brand) 

νπζηαζηηθά κεηαθξάδεηαη ζηελ επαλαηνπνζέηεζε ηεο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο ζηελ 

αγνξά (rebranding) θαη απνηειεί ζπλήζε πξαθηηθή ησλ εηαηξεηψλ πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπίζνπλ ηα ζεκάδηα θζνξάο πνπ επέξρνληαη κε ην πέξαζκα ησλ εηψλ αιιά 

θαη λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ απμαλφκελν αληαγσληζκφ πνπ απνηειεί ηνλ 

ζεκαληηθφηεξν „θίλδπλν‟ πνπ κηα επηρείξεζε πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηεο.  

 

Ζ επαλαηνπνζέηεζε ηεο επηρείξεζεο ζηελ αγνξά είλαη ε απφπεηξα λα απμεζεί ή λα 

ζεκειησζεί ε αμία ηεο επηρείξεζεο (brand equity) θαζψο νη απμεκέλεο απαηηήζεηο 

ησλ θαηαλαισηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππεξπιεζψξα πξνζθνξά πξντφλησλ, 

δηαβξψλνπλ ηελ αμία ηεο επηρείξεζεο κε απνηέιεζκα λα ηελ θαζηζηνχλ κε 

αληαγσληζηηθή.  

 

Σν case study πνπ ζα απνηειέζεη αληηθείκελν δηεξεχλεζεο ζηελ παξνχζα εξγαζία 

είλαη ε εηαηξεία Υξπζφο Οδεγφο Α.Δ. Θα εμεηάζνπκε ηελ κεηάβαζε ηεο απφ κηα 

πξνβιεκαηηθή δεκφζηα επηρείξεζε ζε κηα επηηπρεκέλε θαη θεξδνθφξα ηδησηηθή 

επηρείξεζε. Θα αλαιπζνχλ νη αιιαγέο πνπ πηνζέηεζε ε εηαηξεία ηφζν ζε εζσηεξηθφ 

φζν θαη ζε εμσηεξηθφ επίπεδν, νη νπνίεο νδήγεζαλ ζηελ επηηπρεκέλε 

επαλαηνπνζέηεζε ηεο ζηελ ειιεληθή αγνξά θαη ζηνλ ηνκέα ησλ εηαηξεηψλ παξνρήο 

ππεξεζηψλ. 
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ηνλ θ. ηέθαλν Αλδξένπ, CFO ηεο εηαηξείαο 

Υξπζφο Οδεγφο Α.Δ. γηα ηηο πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο πνπ κνπ παξείρε γηα ηελ 

εθπφλεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

 

Δπηπιένλ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή κνπ θ. Ησάλλε Πνιιάιε γηα ηελ 

εκπηζηνζχλε πνπ έδεημε ζην πξφζσπν κνπ θαη γηα ηελ επηινγή ηνπ λα 

ζπλεξγαζηνχκε ζην ηειηθφ ζηάδην ησλ αθαδεκατθψλ κνπ ζπνπδψλ γηα ηε ζπγγξαθή 

ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.  

 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ, ε νπνία κε ζηήξημε ζε θάζε 

επηινγή πνπ έθαλα θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

 

Ζ επαλαηνπνζέηεζε κηαο εκπνξηθήο επσλπκίαο ή ηεο εηθφλαο ελφο νιφθιεξνπ 

νξγαληζκνχ απνηειεί δεκνθηιή ζηξαηεγηθή, εηδηθά ζε εηαηξείεο πνπ βξίζθνληαη ζην 

ζηάδην ηεο σξίκαλζεο, φπνπ ν αληαγσληζκφο είλαη πνιχ έληνλνο θαη νη απμεκέλεο 

θαη δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ δηαβξψλνπλ ηελ αμία ηεο κάξθαο 

(brand equity). Ζ έλλνηα ηεο επαλαηνπνζέηεζεο απνηειεί ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο εθάζηνηε εηαηξείαο θαζψο ζπλδέεη ηηο έλλνηεο εηθφλαο 

κάξθαο (brand image), αμίαο κάξθαο (brand equity), αιιά θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ γηα ην πξντφλ, ηε δηαδηθαζία ηκεκαηνπνίεζεο (segmentation) θαη 

ηνπνζέηεζεο (positioning), θαζψο θαη ηελ έλλνηα ηεο αιιαγήο (change). 

 

Οη Ries & Trout ζην βηβιίν ηνπο, Positioning: The Battle for Your Mind,
1
 ήδε 30 

ρξφληα πξηλ αλαθέξνπλ φηη ε έλλνηα ηεο ηνπνζέηεζεο δελ είλαη κφλν εθαξκφζηκε ζε 

κηα επσλπκία ή κάξθα, αιιά θαη ζε κηα εηαηξεία, κηα ππεξεζία, έλα θπζηθφ 

πξφζσπν ή έλαλ ηφπν. Αλαθέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά φηη επαλαηνπνζέηεζε είλαη ε 

δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία γίλεηαη πξνζπάζεηα επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο εηθφλαο ηεο 

επηρείξεζεο, ηεο κάξθαο, ηεο ππεξεζίαο θιπ. ζην κπαιφ ηνπ θαηαλαισηή. Με ηε 

ζηξαηεγηθή ηεο επαλαηνπνζέηεζεο γίλεηαη πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο ζην 

κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ θαη δηαηήξεζεο ή αχμεζεο ηεο αληηιακβαλφκελεο αμίαο 

ηεο επσλπκίαο κε απψηεξν ζηφρν ηε δηαηήξεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο.  

 

                                                 
1
Al Ries and Jack Trout, Positioning: The Battle for Your Mind, Warner Books Edition, McGraw-Hill 

Inc., 1981.   
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Ζ εξγαζία απνηειείηαη θαηά βάζε απφ δχν ελφηεηεο. ηε κελ πξψηε, ε νπνία 

απνηειεί ην ζεσξεηηθφ κέξνο, επηρεηξείηαη ε θαηαλφεζε θαη ε αλάιπζε βαζηθψλ 

φξσλ θαη ελλνηψλ κέζσ κίαο ελδειερνχο κειέηεο ηεο ειιεληθήο θαη μέλεο 

βηβιηνγξαθίαο.  

 

ηε δε δεχηεξε, δηελεξγείηαη κηα πξνζέγγηζε εθαξκνγήο ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ 

ζηελ εηαηξεία Υξπζφο Οδεγφο ε νπνία κεηά ηελ εμαγνξά ηεο απφ ηνλ ΟΣΔ ην 2007, 

απφ έλα Private Equity Fund, επηρείξεζε νιηθφ repositioning – επαλαηνπνζέηεζε 

ζηελ αγνξά, ηφζν ζε εζσηεξηθφ φζν θαη ζε εμσηεξηθφ επίπεδν. θνπφο ήηαλ λα 

κεηνπζησζεί ζε κηα πγηή θαη νηθνλνκηθά θεξδνθφξα επηρείξεζε. Θα αλαιπζνχλ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ θιήζεθε λα αληηκεησπίζεη ε λέα δηνίθεζε θαη νη απνθάζεηο πνπ 

ειήθζεζαλ γηα ηελ επίιπζε ηνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2. ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ  

 

 

2.1 πλνπηηθή Αλαθνξά ζηηο Έλλνηεο ηνπ Marketing  

 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο έξεπλαο, απαξαίηεηε ζεσξείηαη ε απνζαθήληζε ηεο 

έλλνηαο ηεο επαλαηνπνζέηεζεο. ην ηκήκα απηφ ηεο κειέηεο, γίλεηαη κηα εθηεηακέλε 

έξεπλα ζηε βηβιηνγξαθία γηα ηελ θαηαλφεζε ηφζν ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ 

φξνπ επαλαηνπνζέηεζε, φζν θαη ησλ ελλνηψλ πνπ ζπλδένληαη άξξεθηα κε απηφ.  

 

Αξρηθά, δίδεηαη ε έλλνηα ηνπ Marketing θαη ηνπ κίγκαηνο Marketing, φπνπ γηα 

πξψηε θνξά ζπλαληάηαη ε έλλνηα ηεο ηνπνζέηεζεο. Έπεηηα, αλαιχεηαη ε έλλνηα ηεο 

εηθφλαο ηεο κάξθαο (brand image), ηεο ηαπηφηεηαο (brand identity) θαη ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο (brand personality), πνπ απνηεινχλ έλλνηεο άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε 

ηελ αληηιακβαλφκελε εηθφλα πνπ έρεη ν θαηαλαισηήο γηα κηα κάξθα θαη ηελ ζέζε 

πνπ απηή θαηέρεη ζηελ αγνξά.. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλάιπζε ηεο έλλνηαο ηεο 

ηνπνζέηεζεο φπνπ ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο ν φξνο 

επαλαηνπνζέηεζε αληηκεησπίδεηαη σο κηα κνξθή ηνπνζέηεζεο. 

 

Αθνινπζεί βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε γχξσ απφ ηνλ φξν επαλαηνπνζέηεζε θαζψο 

γίλεηαη αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηεο αιιαγήο ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν (change 

management) γηα λα γίλνπλ θαηαλνεηά ηα επηκέξνπο ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

επαλαηνπνζέηεζεο θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα επηθέξεη ζην brand. 
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2.1.1 Έλλνηα θαη Οξηζκόο ηνπ Marketing 

 

Ο νξηζκφο ηεο έλλνηαο ηνπ Marketing είλαη δχζθνιε ππφζεζε θαη έρνπλ δηαηππσζεί 

πνιιέο απφςεηο ζρεηηθά. Παξαθάησ παξαηίζεηαη ν νξηζκφο ηνπ Marketing ζχκθσλα 

κε ην American Marketing Association: “Marketing είλαη ε δξαζηεξηόηεηα, ην ζύλνιν 

ησλ ζεζκώλ, θαζώο θαη δηαδηθαζηώλ γηα ηε δεκηνπξγία, ηελ επηθνηλσλία, ηελ 

απόδνζε, θαη ηελ αληαιιαγή πξνζθνξώλ πνπ έρνπλ αμία γηα ηνπο θαηαλαισηέο, ηνπο 

πειάηεο, ηνπο ζπλεξγάηεο θαη ηελ θνηλσλία γεληθόηεξα”.
2
 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί επίζεο θαη ν νξηζκφο ηνπ δφζεθε απφ ηνλ „παηέξα‟ ηνπ 

Marketing Philip Kotler: “Marketing είλαη ε θνηλσληθή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία, 

ηα άηνκα θαη νη νκάδεο απνθηνύλ απηό πνπ ρξεηάδνληαη θαη επηζπκνύλ, 

δεκηνπξγώληαο θαη ζπλαιιάζζνληαο πξντόληα θαη αμία κε ηξίηνπο”.
3
 

 

2.1.2 Σν Μίγκα Marketing 

 

Σν Marketing ζπλίζηαηαη ζηελ νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα κίαο επηρείξεζεο ή ελφο 

νξγαληζκνχ λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο αιιά θαη ηηο επηζπκίεο ησλ θαηαλαισηψλ. 

Πξνζπαζεί δειαδή, κε θχξην εξγαιείν ηελ έξεπλα αγνξάο, λα αληηζηνηρίζεη ηα 

πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο πνπ παξάγεη κε ηνλ πειάηε-ζηφρν πνπ ηα ρξεηάδεηαη ή ηα 

επηζπκεί, ή αθφκα θαιχηεξα αθνχ θαηαλνήζεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ, λα 

θαηαζθεπάζεη ηα αληίζηνηρα πξντφληα ή ππεξεζίεο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο 

                                                 
2
 “Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, 

and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large”. 

Δγθξίζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2007 απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ American Marketing 

Association – http://www.marketingpower.com/AboutAMA/Pages/DefinitionofMarketing.aspx 
3
 “Marketing is the social process by which individuals and groups obtain what they need and want 

through creating and exchanging products and value with others”, 

http://marketingteacher.com/lesson-store/lesson-what-is-marketing.html (ζηηο 22 Ηνπιίνπ 2010). 

http://marketingteacher.com/lesson-store/lesson-what-is-marketing.html
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ηδηφηεηεο πνπ ν πειάηεο επηζπκεί, λα ηνπ ηα γλσζηνπνηήζεη κέζσ ηεο δηαθήκηζεο 

θαη ηεο πξνψζεζεο, λα ηα θαηαζηήζεη δηαζέζηκα κέζα απφ ηα θαλάιηα δηαλνκήο, 

ζηελ ηηκή πνπ ζα πξέπεη απηά λα πσινχληαη. 

 

χκθσλα κε ηνλ Μάιιηαξε,
4
 ην κίγκα Marketing είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ, ζηξαηεγηθνχ, ηαθηηθνχ, εθηειεζηηθνχ, ζε επίπεδν ιεηηνπξγίαο, 

πνπ γίλεηαη ζηα πιαίζηα ηεο επηρεηξεζηαθήο πξνζπάζεηαο πινπνίεζεο ηεο ηδενινγίαο 

ηνπ Marketing. Σα θχξηα ζηνηρεία ηνπ Marketing είλαη ηα ιεγφκελα 4 P πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο αγγιηθέο ιέμεηο: Product, Place, Promotion, Price (δει. πξντφλ, 

ηφπνο-δηαλνκή, πξνψζεζε-πξνβνιή θαη ηηκνιφγεζε αληίζηνηρα). Σα 4 P 

ζρεκαηίδνπλ ην κίγκα Marketing (Marketing mix) θαη ππάξρεη κεγάιε 

αιιειεμάξηεζε θαη αιιεινζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο. Σν κέγεζνο ηνπ ελφο επεξεάδεη 

δπλακηθά ηα κεγέζε ησλ άιισλ θαη αληίζηξνθα. 

 

2.1.3 Σνπνζέηεζε θαη Σκεκαηνπνίεζε 

 

Όηαλ επηηεπρζεί ην κίγκα Marketing θαη ην πξντφλ „ιαλζαξηζηεί‟ ζηελ αγνξά, γηα 

λα ζεσξεζεί πεηπρεκέλν πξέπεη λα „ηνπνζεηεζεί‟ αθνχ ε εηαηξεία 

„ηκεκαηνπνηήζεη‟ ηελ αγνξά θαη λα ιάβεη ζέζε ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ. 

Αξρηθά, ε ΄ηνπνζέηεζε‟ ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά, αθνξνχζε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 

ζηα δηάθνξα ζεκεία πψιεζεο αιιά θαη ν ρψξνο πνπ ζα ηνπνζεηεζεί, ην ηδαληθφ ζα 

ήηαλ, λα ηνπνζεηεζεί ζε ξάθηα ζην χςνο ηνπ καηηνχ ηνπ θαηαλαισηή ψζηε λα είλαη 

πην πηζαλφ λα ην επηιέμεη. Οη Ries & Trout,
5
 έδσζαλ λέα έλλνηα ζηελ ιέμε 

                                                 
4 Πέηξνο Γ. Μάιιηαξεο, Εηζαγσγή ζην Μάξθεηηλγθ, Γ‟ έθδνζε, Δθδ. Αζ. ηακνχιεο, 2001.  
5
 Ries and  Trout. Βι. παξαπάλσ ππνζεκείσζε 1. 
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ηνπνζέηεζε. Αλαθέξνπλ πσο ηνπνζέηεζε, δελ είλαη ηη θάλεηο ζην πξντφλ, αιιά 

ηνπνζέηεζε είλαη ηη θάλεηο ζην κπαιφ ηνπ πηζαλνχ θαηαλαισηή. Αλαθέξνπλ επίζεο 

φηη κηα εηαηξεία θάλεη ηα αδχλαηα δπλαηά ψζηε λα εδξαησζεί ζηελ αγνξά θαη άπαμ 

θαη ην θαηνξζψζεη, θαη ηζρπξνπνηήζεη ην πξντφλ ηεο, είλαη ζρεδφλ αδχλαην λα 

ράζεη ηελ ηζρπξή ηεο ζέζε θαη λα ηελ μεπεξάζεη θάπνηα άιιε αληαγσληζηηθή 

εηαηξεία πνπ πξνζθέξεη ηα ίδηα αληαγσληζηηθά πξντφληα. Όια γίλνληαη γηα λα 

θαηαθηήζνπλ νη εηαηξείεο κία ζέζε ζην κπαιφ ησλ θαηαλαισηψλ.  

 

Οη Ries & Trout ζην βηβιίν ηνπο, The 22 Immutable Laws of Marketing,
6
 

αλαθέξνπλ κεηαμχ άιισλ ηνλ λφκν ηεο θαηεγνξίαο: “Εάλ δελ κπνξείο λα είζαη 

πξώηνο ζε κηα θαηεγνξία, ηόηε δεκηνύξγεζε κηα λέα θαηεγνξία ζηελ νπνία λα 

κπνξείο λα είζαη πξώηνο.” πλνπηηθά, ζα αλαθέξνπκε φηη νη θαηαλαισηέο έρνπλ 

δηάθνξεο αληηιήςεηο γηα ηα πξντφληα ηηο νπνίεο δχζθνια κπνξεί θάπνηνο λα ηηο 

κεηαβάιιεη θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε ηνπνζέηεζε ηνπ λένπ πξντφληνο, γηα λα είλαη 

επηηπρεκέλε, ζα πξέπεη λα γίλεη ζε κηα λέα θαηεγνξία ζηελ νπνία ζα ππεξέρεη ην 

λέν πξντφλ. 

 

Σν πην επηηπρεκέλν positioning ην θαηνξζψλνπλ νη εηαηξείεο νη νπνίεο έρνπλ 

θαηαθέξεη λα είλαη κνλαδηθέο θαη είλαη πνιχ δχζθνιν λα ηηο κηκεζνχλ νη 

αληαγσληζηέο ηνπο. Οη Crawford & Mathews
7
 πξφηεηλαλ πέληε πηζαλνχο ιφγνπο 

πνπ κηα εηαηξεία ρξίδεη ηνπνζέηεζεο: ην πξντφλ, ηελ ηηκή, ηελ επθνιία πξφζβαζεο, 

ηελ πξνζηηζέκελε αμία ιφγσ εμππεξέηεζεο θαη ηελ εκπεηξία πνπ απνιακβάλεη ν 

θαηαλαισηήο. χκθσλα κε κειέηε ηνπο ζε επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο, ζπκπέξαλαλ 

                                                 
6
 Al Ries and Jack Trout, The 22 Immutable Laws of Marketing, Harper Business, 1993. 

7
 Fred Crawford and Ryan Mathews, The Myth of Excellence: Why Great Companies Never Try to Be 

the Best at Everything, Crown Business, 2001. (Product, Price, Ease of access, Value-added service, 

Customer Experience). 



ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΔΠΑΝΑΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΜΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ 

ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΩΖ, ΥΡΤΟ ΟΓΖΓΟ Α.Δ  

ΓΚΔΝΣΑ-ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΚΗΟΦΗΡΖ 

____________________________________________________________________________________  

 

 
MSC “ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ”, ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ, 2010  

14 

φηη κία κεγάιε εηαηξεία θπξηαξρεί ζε έλα απφ ηα παξαπάλσ, δηαθνξνπνηείηαη ζε 

έλα δεχηεξν θαη απνδίδεη ηθαλνπνηεηηθά ζηα ππφινηπα. Υαξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεηαη ε επηηπρεκέλε ηνπνζέηεζε ηνπ ΗΚΔΑ ζηελ Διιάδα, ε νπνία εηαηξεία 

ππεξηεξεί ζηηο ρακειέο ηηκέο, έρεη δηαθνξνπνηήζεη ηα πξντφληα ηεο πξνζθέξνληαο 

πνιχ κεγάιε πνηθηιία αιιά απνδίδεη ηθαλνπνηεηηθά ζηα ππφινηπα ηξία 

ραξαθηεξηζηηθά.  

 

2.2 Δηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηεο Μάξθαο 

 

Ο Philip Kotler
8
 δειψλεη πψο φια γχξσ καο είλαη κάξθα, έλα brand. Brand κπνξεί λα 

είλαη έλα πξντφλ, κηα εηαηξεία, κία ρψξα, έλα πξφζσπν θηι. Υαξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεηαη ε Coca-Cola, ε Mercedes-Benz, ε Διιάδα, θαη ε Madonna αληίζηνηρα. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, νη θαηαλαισηέο, πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε επνρή, είλαη 

εθείλνη πνπ νξίδνπλ ηελ επηηπρία ελφο πξντφληνο. Οη κάξθεο έρνπλ εηζβάιεη ζηε δσή 

καο θαη πνιιά πξντφληα ηα έρνπκε ζπλδέζεη κε ζπγθεθξηκέλεο κάξθεο.
9
 ηε 

ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα, ινηπφλ, ε δχλακε ηεο κάξθαο απνηειεί ηελ πεξηνπζία ηεο 

εηαηξείαο. 

 

Καζεκεξηλά ν θαηαλαισηήο βνκβαξδίδεηαη κε πνιιαπιά κελχκαηα δηαθφξσλ 

πξντφλησλ, ηα νπνία ζηφρν έρνπλ λα θαηαιάβνπλ κία ζέζε ζηελ κλήκε ηνπ ψζηε λα 

ηα ζπκεζεί θαη λα επηιέμεη λα ηα αγνξάζεη. Ζ επηηπρία ηεο εθάζηνηε κάξθαο 

                                                 
8
 Philip Kotler, Marketing Insights from A to Z, 80 Concepts every Manger Needs to Know, John 

Wiley & Sons, Inc., 2003. 
9
 Σν ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα είλαη ε Coca Cola, φπνπ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα καο, αληί λα 

αλαθεξφκαζηε ζην πνηφ ηχπνπ θφια αλαθεξφκαζηε ζηελ κάξθα, αθφκα θαη εάλ δελ επηιέμνπκε λα 

αγνξάζνπκε ηε ζπγθεθξηκέλε κάξθα. Σν ίδην κπνξεί λα αλαθεξζεί, γηα ηε Barbie (αληί γηα παηδηθή 

θνχθια) ην Wittex (αληί γηα παλί), ην Ava (αληί γηα πγξφ πηάησλ), ην Pumaro (αληί γηα ζάιηζα) θαη 

πνιιά άιια παξαδείγκαηα απφ ην εμσηεξηθφ θαη ηελ Διιάδα. 
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εμαξηάηαη απφ ην αλ ζα θαηαθέξεη λα θαηαθηήζεη ην κπαιφ ησλ θαηαλαισηψλ ζην 

δξηκχ αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη. Οη εηαηξείεο γλσξίδνπλ 

φηη νη θαηαλαισηέο, βνκβαξδίδνληαη κε κελχκαηα θαη ζαθψο θάπνηα επηθξαηνχλ 

ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. Όζεο επαλεκθαλίδνληαη ζην κπαιφ ηνπ θαηαλαισηή ρσξίο 

ηδηαίηεξε ζθέςε ζπλήζσο είλαη νη κάξθεο κε πςειή αμία κάξθαο. 

 

2.2.1 Οξηζκόο ηεο Μάξθαο  

 

 Ωο κάξθα (brand name) νξίδεηαη ζχκθσλα κε ην American Marketing Association: 

“Έλα όλνκα, όξνο, ζήκα, ζύκβνιν, ζρέδην ή ν ζπλδπαζκόο ηνπο πνπ ζηνρεύεη ζηελ 

αλαγλώξηζε ησλ πξντόλησλ ή ησλ ππεξεζηώλ ελόο πσιεηή ή κηαο νκάδαο πσιεηώλ 

θαη ζηε δηάθξηζε ηνπο από ηα πξντόληα ή ηηο ππεξεζίεο ησλ αληαγσληζηώλ”.
10

 

 

Ζ κάξθα απνηειεί ζπλεπψο ηκήκα ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο, ην νπνίν 

πξνζδίδεη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά, ζπκβάιινληαο ζηε δηαθνξνπνίεζε απφ άιια 

παξφκνηα αληαγσληζηηθά πξντφληα. Οη δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ 

πξντφλησλ ιφγσ ηεο κάξθαο είλαη ιεηηνπξγηθέο, ινγηθέο θαη πιηθέο ζχκθσλα κε ηελ 

επίδνζε ηνπ πξντφληνο αιιά θαη ζπκβνιηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο ή απιέο αλάινγα κε 

ην ηη αληηπξνζσπεχεη ε κάξθα, αλαθέξoπλ νη Kotler & Keller.
11

 

 

Δπηπιένλ, ν David Aaker
12

 νξίδεη ηελ έλλνηα ηνπ brand σο “έλα ζύλνιν πξνζόλησλ ή 

ηάζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ην όλνκα θαη ην ζύκβνιν ηνπ brand ώζηε λα πξνζδώζνπλ 

                                                 
10

 http://www.marketingpower.com/_layouts/dictionary.aspx?dLetter=B (ζηηο 25 Ηνπιίνπ 2010).  
11

 Philip Kotler and Kevin L. Keller, Marketing Management, 13
th
 Edition, Pearson One, Prentice-

Hall, 2008. 
12

 David A. Aaker, Building Strong Brands, Free Press, 1996. 

http://www.marketingpower.com/_layouts/dictionary.aspx?dLetter=B
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πξνηηζέκελε αμία ζην πξντόλ ή ζηελ ππεξεζία”. πγθεθξηκέλα αλαθέξεη φηη “ε 

εκπνξηθή επσλπκία κηαο εηαηξείαο είλαη ε θπξίαξρε πεγή ηνπ αληαγσληζηηθνύ ηεο 

πιενλεθηήκαηνο θαη έλα πνιύηηκν ζηξαηεγηθό αγαζό”.  

 

χκθσλα κε ηνλ Keller
13

, νη ηζρπξφηεξεο κάξθεο κνηξάδνληαη δέθα θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά. Απηά είλαη: 

1. Τπεξνρή ηεο κάξθαο ζην λα πξνζθέξεη ζηνπο θαηαλαισηέο ηα νθέιε πνπ 

πξαγκαηηθά επηδηώθνπλ. Οη θαηαλαισηέο επηιέγνπλ ζπγθεθξηκέλα 

πξντφληα, δηφηη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εηθφλα ηεο 

κάξθαο, ηελ εμππεξέηεζε θαη δηάθνξα πιηθά θαη άπια ραξαθηεξηζηηθά 

δεκηνπξγνχλ έλα ειθπζηηθφ ζχλνιν.  

2. Δπηθαηξόηεηα. Σα brands, ρσξίο λα ράλνπλ ηα βαζηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, 

ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηα νξίδνπλ, επηθαηξνπνηνχληαη θαη ελεκεξψλνληαη 

ζρεηηθά κε ηηο ηάζεηο ηεο αγνξάο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ. 

3. Ζ ζηξαηεγηθή ηηκνιόγεζεο βαζίδεηαη ζηελ αληίιεςε ησλ θαηαλαισηώλ 

γηα ηελ αμία. Ζ ηηκή ζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα ηθαλνπνηεί ή ππεξβαίλεη ηηο 

πξνζδνθίεο ησλ θαηαλαισηψλ. 

4. σζηή ηνπνζέηεζε κάξθαο. Σα brands, πνπ έρνπλ επηηχρεη ζσζηή 

ηνπνζέηεζε, θαηαιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλε ζέζε ζην κπαιφ ησλ θαηαλαισηψλ. 

Δίλαη παξφκνηα ζε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά, αιιά θαη δηαθνξεηηθά ζε άιια απφ 

ηα αληαγσληζηηθά brands. Σα πην επηηπρεκέλα brands, ζπλαγσλίδνληαη ηνπο 

αληαγσληζηέο ηνπο κε ηελ δεκηνπξγία ζεκείσλ ηζφηεηαο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

άιισλ αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ ελψ ηαπηφρξνλα δεκηνπξγνχλ ζεκεία 

                                                 
13

 Kevin L. Keller, The Brand Report Card, Harvard Business Review on Marketing, 2000.  
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δηαθνξνπνίεζεο ψζηε λα απνθηήζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζε άιια 

ραξαθηεξηζηηθά.  

5. πλέπεηα. Γηα λα δηαηεξεζεί έλα ηζρπξφ brand, ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

ζπλέπεηα θαη ζπλέρεηα ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηηο πνιηηηθέο Marketing πνπ 

αθνινπζεί ε εηαηξεία αιιά επίζεο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαη ε απαξαίηεηε 

αιιαγή ψζηε ην πξντφλ λα παξακέλεη επίθαηξν. 

6. Λνγηθή ζην ραξηνθπιάθην θαη ηελ ηεξαξρία ησλ επσλπκηώλ. Οη 

πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο δελ δηαζέηνπλ κφλν έλα πξντφλ, αιιά πνιιά 

δηαθνξεηηθά ηα νπνία απεπζχλνληαη θαη ζε δηαθνξεηηθφ αγνξαζηηθφ θνηλφ. 

Τπάξρεη ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο, άξα ηα πξντφληα απεπζχλνληαη θαη ζε 

δηαθνξεηηθνχο θαηαλαισηέο. 

7. Τπάξρεη πιήξεο επίγλσζε ηεο αληίιεςεο ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηε 

κάξθα. πρλά, νη εκπνξηθέο επσλπκίεο κπνξεί λα ζπλδεζνχλ κε ινγφηππα, 

κε ζχκβνια, κε ζιφγθαλ, κε ηε ζπζθεπαζία, κε εηδηθή ζήκαλζε θηι. Σα 

επηηπρεκέλα brands, ζπρλά θάλνπλ ηαπηφρξνλε ρξήζε πνιιψλ απφ ηα 

παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ψζηε λα ελδπλακψζνπλ ηελ εηθφλα ηνπ 

πξντφληνο.  

8. Οη brand managers έρνπλ επίγλσζε ηεο ζεκαζίαο ηεο εκπνξηθήο 

επσλπκίαο ζηνπο θαηαλαισηέο. Καηαλννχλ θαη ππνινγίδνπλ φιεο ηηο 

δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο, πεπνηζήζεηο θαη ηηο δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ 

θαηαλαισηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επσλπκία ηεο εηαηξείαο ηνπο. αλ 

απνηέιεζκα θαη θαηαλνψληαο ηα παξαπάλσ, νη managers είλαη ζε ζέζε λα 

ιάβνπλ ζσζηέο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηα πξντφληα ηνπο. 
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9. Ζ κάξθα έρεη θαηάιιειε θαη ζπλερή ππνζηήξημε, ηφζν απφ ην ηκήκα 

έξεπλαο θαη αλάπηπμεο φζν θαη απφ ηα ππφινηπα ηκήκαηα θαη ζηειέρε ηεο 

εηαηξείαο. 

10. Ζ εηαηξεία παξαθνινπζεί ηεο πεγέο ηεο πεξηνπζηαθήο αμίαο ηεο κάξθαο. 

Δθαξκφδεηαη έλα πιήξεο πιάλν γηα ηε δεκηνπξγία ηεο πεξηνπζηαθήο αμίαο 

ηεο κάξθαο. 

 

2.2.2 Δηθόλα Μάξθαο 

 

Ζ εηθφλα ηεο κάξθαο (brand image), δεκηνπξγείηαη απφ ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο 

πεπνηζήζεηο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη νη θαηαλαισηέο γχξσ απφ ηε κάξθα. Σε κάξθα 

κπνξεί λα απνηειεί έλα πξντφλ, έλα πξφζσπν, κηα ππεξεζία, έλαο νξγαληζκφο, κηα 

ρψξα θαη πνιχ ζπρλά ζηηο κέξεο καο, έλα πξφζσπν. Δπίζεο ην brand image 

αλαθέξεηαη ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηνπο ζπλεηξκνχο πνπ πξνθαινχληαη ζηνπο 

θαηαλαισηέο θαη ζρεηίδνληαη κε ηε κάξθα απηή. Σν brand image είλαη ε ζπλνιηθή 

αληίιεςε ελφο πξντφληνο, κηαο ππεξεζίαο, ελφο νξγαληζκνχ θηι, ε νπνία 

δεκηνπξγείηαη απφ ηελ επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο κέζα ζην 

ρξφλν.  

 

Ζ επίγλσζε, ε αλαγλψξηζε ηεο κάξθαο (brand awareness) είλαη ε δπλαηφηεηα ησλ 

θαηαλαισηψλ λα αλαγλσξίδνπλ ην φλνκα ή ην ινγφηππν ηεο κάξθαο θάησ απφ 

δηάθνξεο ζπλζήθεο θαη λα ην ζπλδπάζνπλ κε θάπνην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ. 

Καηάιιειεο ζηξαηεγηθέο επηθνηλσλίαο κπνξνχλ λα επηζεκάλνπλ ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο κάξθαο ηα νπνία λα ηε δηαθνξνπνηνχλ απφ ηηο αληαγσληζηηθέο κάξθεο θαη λα 
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απμήζνπλ ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ηεο ή ην βαζκφ αλάθιεζε ηεο ζηε κλήκε ηνπ 

θαηαλαισηή. Απνηειεί ινηπφλ, ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο, ν εληνπηζκφο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξνηίκεζε ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηελ 

πξφζεζε αγνξάο, ψζηε λα γίλεη απνηειεζκαηηθή ηκεκαηνπνίεζε θαη ηνπνζέηεζε ηεο 

κάξθαο ζην κπαιφ ηνπ θαηαλαισηή. ην ζεκεξηλφ αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, είλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο ε εηαηξείεο λα δνκνχλ θαη λα δηαηεξνχλ ην δηθφ ηνπο brand 

awareness, θαζψο θαη λα εληζρχνπλ ηελ αμία ηνπ. Ζ γλσζηή εηαηξεία πψιεζεο θαθέ 

Starbucks, είλαη ε εηαηξεία κε ηελ κεγαιχηεξε αλαγλσξηζηκφηεηα ζηα site ησλ social 

media.
14

 Ζ ζειίδα ηεο ζην Facebook ζπγθέληξσζε πάλσ απφ 10 εθαη. νπαδνχο.  

 

Ζ αλαγλψξηζε ηεο κάξθαο θαη ην λφεκα πνπ πξνζδίδνπλ νη θαηαλαισηέο ζε κηα 

επηρείξεζε παξνρήο ππεξεζηψλ ζπληεινχλ ζηελ δηακφξθσζε ηεο αμίαο ηεο κάξθαο. 

χκθσλα κε ηνλ Aaker, νη κάξθεο εθθξάδνπλ ην brand equity, ην νπνίν αλαθέξεηαη 

ζηελ έκθπηε αμία κίαο αλαγλσξηζκέλεο κάξθαο.
15

 Ζ πξνζήισζε θαη ε επηινγή ηνπ 

ίδηνπ πξντφληνο είλαη ε θχξηα δηάζηαζε ηεο αμίαο ηεο κάξθαο. Γειαδή, εάλ νη 

θαηαλαισηέο είλαη αδηάθνξνη γηα ηε κάξθα θαη είλαη πην επαίζζεηνη ζην ζέκα ηεο 

ηηκήο, ε κάξθα έρεη κηθξή αμία, κηθξφ equity. Αληίζεηα, αλ νη θαηαλαισηέο 

αγνξάδνπλ ηελ ίδηα κάξθα θάζε θνξά, αδηαθνξψληαο γηα ηελ ηηκή ηεο, ηφηε 

απμάλεηαη ε αμία ηεο κάξθαο. 

 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα κία κάξθα λα έρεη απμεκέλν brand equity, γηαηί απηφ 

απνηππψλεη πφζν γλσζηή είλαη ε κάξθα ζηηο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο θαη ηε ζέζε 

πνπ έρεη ζην κπαιφ ηνπ θαηαλαισηή. Έηζη, νη κάξθεο, πνπ έρνπλ πςειή αμία 

                                                 
14

 http://techie-buzz.com/social-networking/starbucks-most-popular-brand-on-social-networking-

sites.html (ζηηο 25 Ηνπιίνπ 2010).  
15

 David Α. Aaker, Βι. παξαπάλσ ππνζεκείσζε 12 

http://techie-buzz.com/social-networking/starbucks-most-popular-brand-on-social-networking-sites.html
http://techie-buzz.com/social-networking/starbucks-most-popular-brand-on-social-networking-sites.html
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κάξθαο, πςειφ brand equity, είλαη απηέο πνπ ζα έξζνπλ πξψηεο ζην κπαιφ ηνπ 

θαηαλαισηή, φηαλ ζα πξνβεί ζην δίιεκκα ηεο αγνξάο ελφο πξντφληνο έλαληη ελφο 

άιινπ κίαο ίδηαο πξντνληηθήο θαηεγνξίαο. Γηα θάζε κία πξντνληηθή θαηεγνξία 

ππάξρεη κία κάξθα πνπ ζεσξείηαη ε πην δεκνθηιήο θαη είλαη ε πξψηε πνπ ζθέθηεηαη 

ν θαηαλαισηήο άξα θαη απηή πνπ αγνξάδεη.  

 

Λφγσ ηεο έθζεζεο ηνπ θαηαλαισηή ζε έλα κεγάιν αξηζκφ δηαθεκηζηηθψλ 

κελπκάησλ, είλαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία επδηάθξηηεο, κνλαδηθήο θαη μερσξηζηήο 

εηθφλαο ηεο κάξθαο, ψζηε ε ηνπνζέηεζε ή ε επαλαηνπνζέηεζε ζην κπαιφ ηνπ 

θαηαλαισηή λα θαηαζηεί επηηπρήο.  

 

χκθσλα κε ηνπο Laurent, Kapferer & Roussel,
16

 ππάξρνπλ ηξεηο δηαδεδνκέλεο 

κέζνδνη κέηξεζεο ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο ηεο επσλπκίαο. Ζ πξψηε κέζνδνο είλαη ε 

„top of mind‟, ε πξψηε πνπ ζνπ έξρεηαη ζην κπαιφ. Δίλαη ε πξψηε κάξθα πνπ 

ζπκάζαη αλαθνξηθά κε κηα θαηεγνξία πξντφληνο. ηε ζπλέρεηα, ε „spontaneous 

awareness‟, φπνπ είλαη ε απζφξκεηε, ε αλεπηηήδεπηε αλάθιεζε ηεο κάξθαο θαη 

ηέινο, ε „aided awareness‟ φπνπ ε αλαγλψξηζε ηεο κάξθαο επηηπγράλεηαη κφλν 

εθφζνλ απηφ δεηεζεί απφ ηνλ θαηαλαισηή. 

 

2.2.3 Σαπηόηεηα κάξθαο 

 

Όπσο θαη ηα άηνκα, έλα brand έρεη μερσξηζηέο αμίεο, θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

πξνζσπηθφηεηα θαη ραξαθηήξα. πλαληάηαη ζηελ βηβιηνγξαθία ε έλλνηα, 

                                                 
16

 Gilles Laurent, Jean-Noël Kapferer, and Françoise Roussel, The underlying structure of brand 

awareness scores, Marketing Science 14 (3), part 2, 1995.  



ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΔΠΑΝΑΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΜΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ 

ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΩΖ, ΥΡΤΟ ΟΓΖΓΟ Α.Δ  

ΓΚΔΝΣΑ-ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΚΗΟΦΗΡΖ 

____________________________________________________________________________________  

 

 
MSC “ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ”, ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ, 2010  

21 

„αξρηηεθηνληθή ηεο κάξθαο‟ φπνπ αλαθέξεηαη φηη είλαη ην απνηέιεζκα ηεο 

δηαδηθαζίαο „ρηηζίκαηνο ηεο ηαπηφηεηαο ηεο κάξθαο‟.
17

 Ζ αξρηηεθηνληθή ηεο κάξθαο 

κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ζπλαηζζεκαηηθά νθέιε, ιεηηνπξγηθά νθέιε, θπζηθά νθέιε, 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο, εηθφλεο ρξεζηψλ, θαζψο θαη κηα πνηθηιία άιισλ 

άυισλ ζηνηρείσλ. 

 

Ζ ηαπηφηεηα ηεο κάξθαο ρσξίδεηαη ζε δπν ηκήκαηα ζχκθσλα κε ηνλ Aaker,
18

 ηε 

βαζηθή πνπ απνηειεί ηελ θεληξηθή θαη δηαρξνληθή νπζία ηεο κάξθαο θαη ηελ 

εθηεηακέλε πνπ απνηειείηαη απφ δηάθνξα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο πνπ είλαη 

νξγαλσκέλα ζε ινγηθέο νκάδεο. Ζ ηαπηφηεηα ηεο κάξθαο αλαθέξεηαη ζηελ νπζία ηεο 

κάξθαο, φπσο αληηκεησπίδεηαη απφ ηελ πιεπξά ηεο επηρείξεζεο, ελψ ε εηθφλα ηεο 

κάξθαο ζπλδέεηαη κε ηελ αληίιεςε ηνπ θαηαλαισηή γηα ηε κάξθα. Ο ίδηνο αλαθέξεη 

φηη ε αλάγθε γηα αιιαγή, θαη ζπγθεθξηκέλα ε αλάγθε γηα επαλαηνπνζέηεζε, 

εκθαλίδεηαη φηαλ ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ηεο εηθφλαο ηεο κάξθαο θαη ηεο 

ηαπηφηεηαο ηεο. 

 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ζχκθσλα κε ηνλ Aaker θαη ηνπο Ries & Trout, ηα 

πάληα γχξσ καο είλαη έλα brand. Ζ ηαπηφηεηα ηεο κάξθαο είλαη έλαο ζπλδπαζκφο 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο κάξθαο ηα νπνία θαζηεξψλνπλ ηελ ζρέζε κεηαμχ ηνπ 

πξντφληνο θαη ηνπ θαηαλαισηή. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά δεκηνπξγνχλ αμία κέζσ 

ιεηηνπξγηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη εθθξαζηηθψλ σθειεηψλ. Ο Aaker αλαγάγεη ηα 

νθέιε απηά ζε ηέζζεξηο νπηηθέο ζρεηηθά κε ηελ ηαπηφηεηα ηεο κάξθαο: 

 

                                                 
17

 Dave Sutton and Tom Klein, Enterprise Marketing Management - The New Science of Marketing, 

John Wiley & Sons, 2003.  
18

 David A. Aaker. Βι. παξαπάλσ ππνζεκείσζε 12.  
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2.2.3.1 Ζ κάξθα σο πξντόλ 

 

ε απηή ηε θαηεγνξία αλήθνπλ νη δηαζηάζεηο ηεο ηαπηφηεηαο ηεο κάξθαο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα ιεηηνπξγηθφηεηαο, φπσο είλαη ε εκβέιεηα ηνπ πξντφληνο, ε 

πνηφηεηα θαη ε αμία, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο θαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ. 

ηφρνο είλαη, φηαλ αλαθέξεηαη κηα θαηεγνξία πξντφληνο, νη θαηαλαισηέο απηφκαηα 

λα αλαθαινχλ ζηελ κλήκε ηνπο ηε ζπγθεθξηκέλε κάξθα. Υαξαθηεξηζηηθά πνπ 

ζπλδένληαη κε έλα πξντφλ κπνξνχλ λα πξνζδψζνπλ ιεηηνπξγηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά 

νθέιε ζηνπο θαηαλαισηέο. Οξηζκέλεο κάξθεο ζπλδένληαη κε κηα ζπγθεθξηκέλε 

εκπεηξία ή κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε έλα πξφζσπν ή έλαλ ηφπν πξννξηζκνχ. Οη Ries 

& Ries
19

 αλαθέξνπλ ζην βηβιίν ηνπο, The 22 Immutable Laws of Branding, ηνλ 

„λφκν ηεο ιέμεο‟: Μηα κάξθα πξέπεη λα επηδηψθεη ηελ „ηδηνθηεζία‟ κηαο δηθήο ηεο 

ιέμεο πνπ ζα ζπλδέεη ηε ιέμε κε ην πξντφλ ζην κπαιφ ηνπ θαηαλαισηή.  

 

2.2.3.2 Ζ κάξθα σο νξγαληζκόο 

 

Ζ κάξθα σο νξγαληζκφο ιακβάλεη ππφςε ηε δχλακε ηεο εηθφλαο ηνπ νξγαληζκνχ σο 

brand. ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ δηαζηάζεηο φπσο είλαη ηα νξγαλσηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Σα ραξαθηεξηζηηθά ελφο νξγαληζκνχ ή κηαο επηρείξεζεο είλαη 

αλζεθηηθά ζην ρξφλν θαη κπνξνχλ λα πξνζζέζνπλ αμία ζηελ ίδηα ηε κάξθα. Ζ κάξθα 

ηαπηίδεηαη κε ηνλ νξγαληζκφ πνπ αληηπξνζσπεχεη θαη ν θαηαλαισηήο πξνζδίδεη 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νξγαληζκνχ ζην πξντφλ ή ζηε κάξθα. Έηζη δηαθνξνπνηείηαη ε 

κάξθα, θαζψο είλαη πην δχζθνιν λα αληηγξαθνχλ κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο 

νιφθιεξνπ νξγαληζκνχ. 

                                                 
 
19

 Al Ries and Laura Ries, The 22 Immutable Laws of Branding, HarperCollins Publishers, Inc., 2002. 



ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΔΠΑΝΑΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΜΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ 

ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΩΖ, ΥΡΤΟ ΟΓΖΓΟ Α.Δ  

ΓΚΔΝΣΑ-ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΚΗΟΦΗΡΖ 

____________________________________________________________________________________  

 

 
MSC “ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ”, ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ, 2010  

23 

2.2.3.3 Ζ κάξθα σο πξόζσπν 

 

Οη δηαζηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη εδψ είλαη, ε πξνζσπηθφηεηα ηεο κάξθαο θαη νη 

ζρέζεηο κεηαμχ κάξθαο θαη πειαηψλ. Ζ πξνζσπηθφηεηα ηεο κάξθαο κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη έλαλ ηζρπξφ δεζκφ κεηαμχ ηεο ίδηαο ηεο κάξθαο θαη ηνπ αηφκνπ. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά κηαο πξνζσπηθφηεηαο κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε κηα κάξθα άκεζα, 

αλ ζπλδέζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηε κάξθα 

κέζσ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ απνδίδνπλ ζηε κάξθα νη επηθνηλσληαθέο πνιηηηθέο 

ηεο επηρείξεζεο είηε είλαη δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο αιιά είηε θαη ην ίδην ην 

ινγφηππν ή ε επσλπκία ηεο εηαηξείαο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηε κάξθα κεηαθέξνληαη ζηελ ίδηα ηε κάξθα. Γελ είλαη άιισζηε ιίγεο 

νη θνξέο πνπ επηιέγνληαη δηάζεκα πξφζσπα, απφ δηάθνξνπο ρψξνπο, γηα ηελ 

δηαθήκηζε απηνθηλήησλ, θαιιπληηθψλ θαη πνιπηειψλ εηδψλ έλδπζεο.
20

 Οη 

θαηαλαισηέο απνδίδνπλ έλα ζχλνιν αλζξψπηλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηε κάξθα θαη 

πνιιέο θνξέο ηείλνπλ λα ηαπηίδνπλ ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο κε ηελ 

εηθφλα ηεο κάξθαο. Έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη φηη, φζν κεγαιχηεξε είλαη ε ζχγθιηζε 

κεηαμχ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δηαθξίλνπλ ηνλ ηδαληθφ ή πξαγκαηηθφ εαπηφ ησλ 

θαηαλαισηψλ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο κάξθαο, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε 

πξνηίκεζε γηα απηή ηε κάξθα.  

 

Ζ Jennifer Αaker, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρνπλ πέληε δηαζηάζεηο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηεο κάξθαο:
21

 

                                                 
20

 Ζ εζνπνηφο Julia Roberts είλαη ην πξφζσπν ηεο εηαηξείαο θαιιπληηθψλ Lancôme. Δπηπιένλ, 

εηαηξείεο αζιεηηθψλ εηδψλ επηιέγνπλ ηνπο θαιχηεξνπο παίρηεο ηνπ εθάζηνηε αζιήκαηνο γηα λα 

δηαθεκίζνπλ ην πξντφλ ηνπο. Ζ Nike επέιεμε γηα ην δηαθεκηζηηθφ ηεο ζπφη πνδνζθαηξηζηέο φπσο ν 

Fabio Canavaro, ν Didier Drogba, ν Wayne Rooney θαη ν Christian Ronaldo. 

http://www.youtube.com/watch?v=idLG6jh23yE (ζηηο 2 επηεκβξίνπ 2010). 
21

 Jennifer Aaker, Dimensions of Brand Personality, Journal of Marketing Research, 34 (3), 1997. 

http://www.google.gr/url?sa=t&source=web&cd=9&ved=0CDAQFjAI&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FDidier_Drogba&ei=_Wl_TK6BPaqU4gbMrq3NCw&usg=AFQjCNHKoXZI_Ep3KQf7Xd14bMi-0wlCsg&sig2=wWJMGEdntf8fzu8ZVWaaYg
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 Δηιηθξίλεηα (Sincerity) 

 Δλζνπζηαζκφο (Excitement) 

 Ηθαλφηεηα (Competence) 

 Δθιεπηπζκφο (Sophistication) 

 Σξαρχηεηα (Ruggedness) 

 

2.2.3.4 Ζ κάξθα σο ζύκβνιν 

 

Έλα ηζρπξφ ζχκβνιν κπνξεί λα πξνζδψζεη ζπλνρή θαη δνκή ζε κηα ηαπηφηεηα θαη 

λα δψζεη αμία ζηε κάξθα θαη λα ηελ θαηαζηήζεη πην αλαγλσξίζηκε. Σν ζχκβνιν 

κπνξεί λα είλαη έλα ινγφηππν, κηα εηθφλα, ή έλα νπηηθναθνπζηηθφ κέζν. χκβνια 

νλνκάδνληαη ηα αληηθείκελα πνπ απνηεινχληαη απφ κνλαδηθά ζεκάδηα, εηθφλεο, 

ζεκεία θαη έλλνηεο. Κάζε πξντφλ, εθηφο απφ ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, έρεη 

θαη θάπνηα άιια ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ηνπ πξνζζέηνπλ αμία θαη απνηεινχλ ηα 

ζπκβνιηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά. Καηά ηε ρξήζε ελφο πξντφληνο νη θαηαλαισηέο 

αληινχλ αμία ηφζν απφ ηα ιεηηνπξγηθά, φζν θαη απφ ηα ζπκβνιηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ πξντφληνο. Οη θαηαλαισηέο έρνπλ ηελ ηάζε λα ζπλδένπλ ρξήζεηο πξντφλησλ ή 

θαη καξθψλ κε πξνζσπηθά βηψκαηα θαη ζπλαηζζήκαηα. Έηζη, ε θαηαλαισηηθή 

ζπκπεξηθνξά σο ζπκβνιηθή ζπκπεξηθνξά γίλεηαη κεξηθέο θνξέο θαη πην ζεκαληηθή 

απφ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα κέζα απφ ηε ρξήζε. 
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2.2.4 Πεξηνπζηαθή Αμία ηεο Μάξθαο  

 

Ζ πεξηνπζηαθή αμία ηεο κάξθαο, (brand equity) είλαη ε πξνζηηζέκελε αμία κε ηελ 

νπνία πξνηθίδνληαη ηα επψλπκα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ 

ησλ Kotler & Keller. 22 Ζ πεξηνπζηαθή αμία ηεο κάξθαο πνπ βαζίδεηαη ζηνλ πειάηε 

κπνξεί λα νξηζηεί σο ε δηαθνξηθή επίδξαζε ηεο γλψζεο ηεο κάξθαο ζηελ αληίδξαζε 

ηνπ θαηαλαισηή απέλαληη ζηηο πνιηηηθέο 

Marketing απηήο ηεο κάξθαο. Μηα κάξθα 

έρεη ζεηηθή πεξηνπζηαθή αμία, φηαλ νη 

θαηαλαισηέο αληηδξνχλ επλντθφηεξα 

απέλαληη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

πξνσζείηαη ε ζπγθεθξηκέλε κάξθα. Ζ 

γλψζε ηεο κάξθαο απνηειείηαη απφ ηηο 

ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο εηθφλεο, ηηο 

εκπεηξίεο θαη ηηο πεπνηζήζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε κάξθα, ζχκθσλα κε ηνπο 

Kotler & Keller.  

 

Ο Aaker
23

 νξίδεη ηε πεξηνπζηαθή αμία ηεο 

κάξθαο σο “ην ζύλνιν ησλ ελεξγεηηθώλ θαη 

παζεηηθώλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλδένληαη ζην 

                                                 
22

 Philip Kotler and Kevin L. Keller. Βι. παξαπάλσ ππνζεκείσζε 11. 
23

 David A. Aaker, Managing Brand Equity, Capitalizing on the Value of a Brand Name, Free Press, 

1991. 

Δηθόλα 1: Αμία Δκπνξηθώλ Δπσλπκηώλ 

http://www.amazon.com/David-A.-Aaker/e/B000APVZQI/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/David-A.-Aaker/e/B000APVZQI/ref=ntt_athr_dp_pel_1
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όλνκα θαη ζην ζπκβνιηζκό κηαο κάξθαο πνπ πξνζζέηνπλ ή αθαηξνύλ από ηελ αμία πνπ 

δεκηνπξγεί έλα πξντόλ ή κηα ππεξεζία ζε κηα εηαηξεία ή ζηνπο πειάηεο ηεο ελ ιόγσ 

εηαηξείαο” 

 

Ωο δηαθξηηηθά ζηνηρεία ηεο κάξθαο, νη Kotler & Keller
24

 νξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

εθείλα ηα νπνία εμππεξεηνχλ ζηελ αλαγλψξηζε θαη δηαθνξνπνίεζε ησλ εκπνξηθψλ 

ζεκάησλ.  

 

Σα επηηπρεκέλα brand
25

 ρξεζηκνπνηνχλ πνιιαπιφ ζπλδπαζκφ ζηνηρείσλ. Ζ επηινγή 

ησλ δηαθξηηηθψλ ζηνηρείσλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή δηαδηθαζία γηαηί κπνξεί λα απμήζεη 

ηελ πεξηνπζηαθή αμία ηεο κάξθαο.  

 

Τπάξρνπλ έμη θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ησλ δηαθξηηηθψλ ζηνηρείσλ κηαο κάξθαο. Σν 

θαηά πφζν ην δηαθξηηηθφ ζηνηρείν είλαη: 

1. Αμηνκλεκόλεπην. Πφζν εχθνια κπνξεί λα αλαθιεζεί ζηε κλήκε ηνπ 

θαηαλαισηή. Καη πφζν εχθνια κπνξεί λα αλαγλσξηζζεί. χληνκα νλφκαηα 

ησλ εκπνξηθψλ επσλπκηψλ βνεζνχλ. Παξάδεηγκα απνηειεί ην Tide, ε Crest 

θηι. 

2. Με λόεκα. Πφζν πεξηεθηηθφ είλαη απηφ ην ζηνηρείν; Πφζν αμηφπηζην; 

Απνδίδεη ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κάξθαο ή πεξηγξάθεη 

ραξαθηεξηζηηθά ελφο ηππηθνχ ηεο ρξήζηε. 

3. Αξέζθεηα. Πφζν αηζζεηηθά θαιφγνπζην ζεσξνχλ νη θαηαλαισηέο ην 

ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν. Δάλ είλαη αξεζηφ θαη κε πνηνπο ηξφπνπο.  

                                                 
24

 Philip Kotler and Kevin L. Keller. Βι. παξαπάλσ ππνζεκείσζε 11, p.282.  
25

 http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=3&artid=4589537 (ζηηο 2 επηεκβξίνπ 2010).  

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=3&artid=4589537
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4. Μεηαβηβάζηκν. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ίδην ζηνηρείν ψζηε λα εηζάγεη 

λέα πξντφληα, ζηελ ίδηα ή θαη ζε άιιε θαηεγνξία πξντφλησλ; 

5. Πξνζαξκόζηκν. Πφζν εχθνια κπνξεί λα αλαλεσζεί ην ζηνηρείν ψζηε λα 

πξνζαξκνζηεί ζηηο λέεο ηάζεηο θαη αλάγθεο ηεο αγνξάο. 

6. Πξνζηαηεύζηκν. Πφζν εχθνια κπνξεί λα πξνζηαηεπηεί λνκηθά ην ζηνηρείν 

ρσξίο λα κπνξεί λα αληηγξαθεί απφ αληαγσληζηέο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ, ε 

κάξθα λα ζπλδεζεί ζηελά κε ην ίδην ην πξντφλ. Παξάδεηγκα απνηειεί ε 

Κleenex, ε Xerox θηι.
26

 

 

Σα πξψηα ηξία ζηνηρεία ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη απνηεινχλ κέξνο ηνπ 

„θηηζίκαηνο ηεο κάξθαο‟, κε ηελ έλλνηα πψο κπνξεί ε πεξηνπζηαθή αμία ηεο κάξθαο 

λα „ρηηζηεί‟, λα δνκεζεί κέζα απφ ηελ νξζή επηινγή θαη ρξήζε ηνπ δηαθξηηηθνχ 

ζηνηρείνπ ηεο κάξθαο. Σα ππφινηπα ηξία, έρνπλ πεξηζζφηεξν ακπληηθφ ραξαθηήξα 

θαη αζρνινχληαη κε ην πψο ε πεξηνπζηαθή αμία πνπ εκπεξηέρεηαη ζε έλα δηαθξηηηθφ 

ζηνηρείν ηεο κάξθαο, είλαη δπλαηφλ λα εληζρπζεί θαη λα δηαηεξεζεί φηαλ 

παξνπζηάδνληαη επθαηξίεο ή αληίζεηα πεξηνξηζκνί.  

 

2.2.5 Ο Κύθινο Εσήο ηεο Μάξθαο 

 

Όπσο φια έρνπλ έλα θχθιν δσήο, έηζη έρνπλ θαη ηα πξντφληα αιιά θαη νη κάξθεο. Ο 

θχθινο δσήο ηεο κάξθαο έρεη κεγαιχηεξε ρξνληθή δηάξθεηα απφ απηήλ ησλ 

πξντφλησλ. Σα ζηάδηα φκσο είλαη ίδηα. Μηα κάξθα πεξλάεη απφ ηα ζηάδηα ηεο 

εηζαγσγήο, ηεο αλάπηπμεο, ηεο σξηκφηεηαο, ηνπ θνξεζκνχ θαη ηεο παξαθκήο.  

 

                                                 
26

 Βι. παξαπάλσ ππνζεκείσζε 9. 
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o Δηζαγσγή ηεο κάξθαο ζηελ αγνξά ε νπνία ζπλνδεχεηαη κε πςειέο επελδχζεηο 

απφ ην κέξνο ησλ εηαηξεηψλ γηα ηελ πξνψζεζή ηεο ζηελ αγνξά. 

o ηάδην αλάπηπμεο. Σν θπξηφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ ζηαδίνπ είλαη ε 

ηαρεία αχμεζε ησλ πσιήζεσλ γηα εθείλεο ηηο κάξθεο, πνπ επέδεζαλ ην πξψην 

ζηάδην, ηεο εηζαγσγήο ηνπο. 

o ηάδην σξηκόηεηαο: ην ηέινο ηνπ ζηαδίνπ απηνχ ε κάξθα έρεη θηάζεη ζην 

πςειφηεξν ζεκείν ηεο απνδνρήο ηεο απφ ηνπο θαηαλαισηέο ηνπ ηκήκαηνο ηεο 

αγνξάο ζην νπνίν απεπζχλεηαη. 

o ηάδην θνξεζκνύ: Καηά ην ηέινο απηνχ ηνπ ζηαδίνπ, νη πσιήζεηο θαη ηα θέξδε 

αξρίδνπλ λα κεηψλνληαη, ν ιφγνο είλαη φηη ε αγνξά ζηξέθεηαη πξνο άιιεο 

αληαγσληζηηθέο κάξθεο. 

o ηάδην παξαθκήο: Σν ζηάδην απηφ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζπλερή κείσζε ησλ 

πσιήζεσλ. 

 

Δηθόλα 2: Ο θύθινο δσήο ηεο κάξθαο 
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Οη ζχγρξνλεο κέζνδνη κάξθεηηλγθ έρνπλ εθαξκφζεη πξαθηηθέο κε ηηο νπνίεο νη 

επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ ζε πην ζηάδην βξίζθεηαη ε πνξεία ηεο κάξθαο, 

ησλ πξντφλησλ ηνπο θαη αθνινχζσο εθαξκφδνπλ δηαδηθαζίεο γηα ηε ζπλερή 

δηαηήξεζε θαη αλάπηπμε ηεο, ζπρλά εθαξκφδνληαο ζηξαηεγηθέο επαλαηνπνζέηεζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3. ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ 

 

 

ην πξνεγνχκελν θεθάιαην, επηρεηξήζεθε ε ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηνπ 

Marketing, θαζψο θαη ζε έλλνηεο πνπ ζπλνδεχνπλ ην brand. Μηα επηρείξεζε, απφ ηελ 

ζηηγκή πνπ ζα θαηνξζψζεη λα εηζάγεη έλα πξντφλ ζηελ αγνξά, ζα επηδηψμεη ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπ. Γειαδή, ηελ εδξαίσζε ηνπ ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ. Ζ 

ηνπνζέηεζε ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά είλαη βαζηθή θαη ζηηο επφκελεο ζειίδεο ζα 

επηρεηξεζεί ε αλάιπζε θαη ν νξηζκφο ηεο έλλνηαο.  

 

3.1 Οξηζκόο Έλλνηαο Σνπνζέηεζεο  

 

 Οη Kotler & Keller
27

 νξίδνπλ ηε δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο σο “ηελ πξάμε ηνπ 

ζρεδηαζκνύ ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εηθόλαο ηεο εηαηξείαο, έηζη ώζηε απηή λα 

θαηαιάβεη κηα μερσξηζηή ζέζε ζην κπαιό, ζηελ αληίιεςε ηεο αγνξάο ζηόρνπ”. 

 

Οη Ries & Trout
28

 επηζεκαίλνπλ φηη ε ηνπνζέηεζε γίλεηαη ζην ππάξρνλ πξντφλ. 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ φηη ε ηνπνζέηεζε μεθηλά κε έλα πξντφλ, έλα 

εκπνξεχζηκν αγαζφ, κηα ππεξεζία, κηα επηρείξεζε, έλαλ νξγαληζκφ, αθφκα θαη έλα 

πξφζσπν. Αιιά, ηνπνζέηεζε, δελ είλαη ηη θάλεηο ζην πξντφλ, αιιά ηη θάλεηο ζην 

κπαιφ ηνπ θαηαλαισηή. Σνπνζεηείο ην πξντφλ ζην κπαιφ ηνπ θαηαλαισηή.  

 

 

                                                 
27

 Philip Kotler and Kevin L. Keller. Βι. παξαπάλσ ππνζεκείσζε 11, p.310. 
28

 Al Ries and Jack Trout, Positioning: The Battle for Your Mind, Warner Books, 1982. 
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3.2 Γηαδηθαζία Σνπνζέηεζεο  

 

Ζ ηνπνζέηεζε ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζπάζεηα λα νξηζηνχλ ηα απηά ραξαθηεξηζηηθά 

θαη νη άυιεο αληηιήςεηο ελφο πξντφληνο ζε ζχγθξηζε κε πξντφληα πνπ πξνζθέξεη ν 

αληαγσληζκφο. Έλαο άιινο νξηζκφο, νξίδεη ηελ δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο σο κηα 

ζθφπηκε, πξνιεπηηθή θαη επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία νξηζκνχ, ηξνπνπνίεζεο θαη 

παξαθνινχζεζεο ησλ αληηιήςεσλ ησλ θαηαλαισηψλ ελφο εκπνξεχζηκνπ πξντφληνο. 

 

Ο Webster
29

 αλαθέξεηαη ζηελ ηνπνζέηεζε ηεο αμίαο κηαο επηρείξεζεο σο ην 

κνλαδηθφ ηξφπν πξνζθνξάο αμίαο ζηνλ θαηαλαισηή. Ζ έλλνηα ηεο ηνπνζέηεζεο 

αλαπηχρζεθε απφ ηελ έξεπλα πάλσ ζηελ ηκεκαηνπνίεζε θαη απνηειεί ην ηξίην 

ζηάδην κηαο ζπλνιηθήο ζηξαηεγηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ δηαδηθαζία απηή μεθηλά κε ηελ 

ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο, ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηκεκάησλ θαη ηελ επηινγή ηνπ 

ηκήκαηνο φπνπ είλαη πην ειθπζηηθφ, ηελ ζηνρνπνίεζε, θαη θαηαιήγεη ζηελ 

ηνπνζέηεζε. 

 

Ζ ηνπνζέηεζε ινγηθά έπεηαη ηεο ηκεκαηνπνίεζεο θαη ηεο ζηνρνπνίεζεο. Καη απηφ 

δηφηη ε ηνπνζέηεζε επηηπγράλεηαη ζην κπαιφ ηνπ θαηαλαισηή θαη πάληα ζε 

ζχγθξηζε κε ηα αληαγσληζηηθά νκνεηδή αγαζά. 

 

χκθσλα κε ηνλ Webster, ε ζηξαηεγηθή ηνπνζέηεζεο είλαη ε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ 

ηεο επηζπκεηήο εηθφλαο θάζε πξντφληνο, βάζεη ησλ ηδηαίηεξσλ ζπγθξηηηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηελ αμία ηνπ απφ ηα αληαγσληζηηθά πξντφληα 

θαη ην ηνπνζεηνχλ ζε ηδηαίηεξε ζέζε ζην κπαιφ ηνπ θαηαλαισηή. Μηα επηηπρεκέλε 

                                                 
29

 Frederick E. Webster, Jr., Industrial Marketing Strategy, 3
rd

 Edition, John Wiley and Sons, 1991. 
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δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο, ζα πξέπεη λα εκπεξηέρεη ηξία ζηνηρεία. Απηά είλαη: 

Καζνξηζκφο ηνπ επηζπκεηνχ κεξηδίνπ αγνξάο, δειαδή ζε πνηφλ απεπζχλεηαη ην 

πξντφλ, θαζνξηζκφο ηνπ πιαηζίνπ δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ πξντφλ ηνπο πνπ δηαηίζεηαη 

θαη ηέινο, ην φθεινο πνπ απνιακβάλεη ν θαηαλαισηήο, ηνλ ιφγν πνπ πξέπεη λα 

επηιέμεη ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ. 

 

Κάζε επηρείξεζε ηκεκαηνπνηεί ηελ αγνξά κε βάζε ζπγθεθξηκέλα θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ κνηξάδνληαη νη θαηαλαισηέο, λα θαιχπηεη κνλαδηθέο αλάγθεο, 

ζηνρεχεη ζηηο νκάδεο πνπ κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ηηο επηζπκίεο ηνπο κε ηνλ θαιχηεξν 

ηξφπν θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηεί ην πξντφλ ηεο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε ε αγνξά 

ζηφρνο λα αλαγλσξίδεη ηελ μερσξηζηή πξφηαζε θαη ηε κνλαδηθή εηθφλα ηεο 

εηαηξείαο. 

 

Ζ ηνπνζέηεζε δηαδξακαηίδεη θαίξην ξφιν, θαζψο ζπλδέεη ηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο 

θαη ηελ αλάιπζε ηνπ αληαγσληζκνχ κε ηελ εζσηεξηθή εηαηξηθή αλάιπζε. Αλάινγα 

κε ηε θχζε ηεο θάζε επηρείξεζεο, ε δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπνζέηεζεο 

κπνξεί λα ιάβεη ρψξα ζε δηάθνξα επίπεδα.  

 

Καηά ηνλ Lovelock,
30

 πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζεη κηα επηρείξεζε ηε ζηξαηεγηθή 

ηνπνζέηεζεο ζα πξέπεη λα αλαιχζεη: 

 

- ην εζσηεξηθό πεξηβάιινλ. Ζ αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο απαηηεί 

ν νξγαληζκφο λα αλαγλσξίζεη ηνπο πφξνπο πνπ δηαζέηεη, απηνί είλαη ε 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηε νπνία βξίζθεηε, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ε 

                                                 
30

 Christopher H. Lovelock, Service Marketing, Prentice-Hall, 1996.  



ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΔΠΑΝΑΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΜΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ 

ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΩΖ, ΥΡΤΟ ΟΓΖΓΟ Α.Δ  

ΓΚΔΝΣΑ-ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΚΗΟΦΗΡΖ 

____________________________________________________________________________________  

 

 
MSC “ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ”, ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ, 2010  

33 

ηερλνγλσζία, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θηι. Δπίζεο, ηηο αμίεο θαη ηνπο ζηφρνπο 

ηεο δηνίθεζεο φπσο είλαη ε επηδησθφκελε θεξδνθνξία θαη ε αλάπηπμε πνπ 

επηζπκεί λα επηηχρεη. 

 

- ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ. Ζ αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, δειαδή 

ηεο αγνξάο είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηνχλ παξάγνληεο φπσο 

είλαη ε δήηεζε θαη ε γεσγξαθηθή ηνπνζέηεζε. Θα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε 

ελαιιαθηηθνί ηξφπνη ηκεκαηνπνίεζεο ηεο αγνξάο θαη λα αμηνινγεζεί ην κέγεζνο 

θαη ε δπλακηθή ησλ δηαθνξεηηθψλ ηκεκάησλ αγνξάο. Δπηπιένλ, είλαη ρξήζηκν 

λα δηεξεπλεζνχλ νη αλάγθεο θαη νη πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ ζε θάζε 

ηκήκα αγνξάο, αιιά θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν θαζέλαο αληηιακβάλεηαη ηνλ 

αληαγσληζκφ. 

 

- ηνλ αληαγσληζκό. Ζ αλαγλψξηζε θαη ε αλάιπζε ησλ αληαγσληζηψλ κπνξεί λα 

παξέρεη γλψζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ αδπλακηψλ, ε νπνία γλψζε κε ηε ζεηξά 

ηεο κπνξεί λα πξνζθέξεη επθαηξίεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο εηαηξείαο. ε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, ε εηαηξεία ζα 

θαζνξίζεη ηελ θαηάιιειε γηα θάζε ηκήκα ζηξαηεγηθή ψζηε λα επηηχρεη κηα 

νινθιεξσκέλε θαη επηηπρεκέλε ηνπνζέηεζε.  

 

Ζ δηαδηθαζία ηεο ηνπνζέηεζεο ζχκθσλα κε ηνπο Aaker & Shansby
31

 πεξηιακβάλεη 

έμη ζηάδηα: 

1. Αλαγλψξηζε αληαγσληζηψλ. 

2. Αμηνιφγεζε αληαγσληζηψλ απφ ηε κεξηά ηνπ θαηαλαισηή. 

3. Πξνζδηνξηζκφο ησλ ζέζεσλ ησλ αληαγσληζηψλ. 

                                                 
31

 David A. Aaker & Gary J. Shansby, Positioning Your Product, Business Horizons, 1982.  
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4. Αλάιπζε θαηαλαισηψλ 

5. Δπηινγή ζέζεο ηνπ πξντφληνο 

6. Παξαθνινχζεζε ηεο ζέζεο 

 

3.3 Σα 4D’s ηεο Απνηειεζκαηηθήο Σνπνζέηεζεο 

 

Γηα λα ζεσξεζεί επηηπρεκέλε κηα ηνπνζέηεζε ζα πξέπεη λα:  

- Τπάξρεη ζαθήο νξηζκφο ηνπ ηη αληηπξνζσπεχεη ε κάξθα (Defining). 

- Τπάξρεη δηαθνξνπνίεζε ηεο κάξθαο απφ άιιεο παξφκνηεο (Differentiating). 

- Γίλεη εκβάζπλζε ηεο ζχλδεζε ηεο κάξθαο κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ θαηαλαισηή 

(Deepening). 

- Τπάξρεη άκπλα ηεο ζέζεο ηεο επηρείξεζεο απφ αληαγσληζηηθέο αληηδξάζεηο 

(Defending). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4. ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΔΠΑΝΑΣΟΠΟΘΔΣΖΖ  

 

 

Ζ ηνπνζέηεζε επηρεηξήζεσλ ζηελ αγνξά, πνπ εμεηάζακε ζην πξνεγνχκελν 

θεθάιαην, γίλεηαη ζπλήζσο κε ηελ εηζαγσγή ηεο „λέαο‟ εηαηξείαο ζηελ αγνξά ή ηελ 

εηζαγσγή λέσλ πξντφλησλ ηεο εηαηξείαο απηήο, θαη εάλ πεηχρεη ε ηνπνζέηεζε, ηφηε 

είλαη πνιχ πηζαλφλ λα ζεσξεζεί επηηπρεκέλε θαη ε εηαηξεία θαη λα θαηαιάβεη 

ζεκαληηθφ κεξίδην αγνξάο. εκεηψλεηε φηη νη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ζηηο 

ζηξαηεγηθέο επαλαηνπνζέηεζεο είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη ζπλαληάηαη σο πεξίπησζε 

ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπνζέηεζεο θαη εηδηθφηεξα σο εμειηθηηθή ηνπνζέηεζε ή 

αλαγέλλεζε ηεο εηαηξείαο. Ζ ηνπνζέηεζε εζηηάδεη ζηε δεκηνπξγία κηαο εηθφλαο, κηαο 

αληίιεςεο ζην κπαιφ ηνπ θαηαλαισηή θαη νξίδεηαη σο ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα 

πνπ δηαθνξνπνηεί ηελ εηαηξεία απφ ηνλ αληαγσληζκφ. Δλψ ε επαλαηνπνζέηεζε είλαη 

ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ πξνζαξκφδνληαη νη αληηιήςεηο, είηε αθνξνχλ ηελ ίδηα ηελ 

εηαηξεία, είηε ηηο αληαγσλίζηξηεο ηεο, ζην ζπλερψο κεηαβαιιφκελν νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη. 

 

4.1 Οξηζκόο ηεο Δπαλαηνπνζέηεζεο 

 

χκθσλα κε ηνλ Turner,
32

 ε ζηξαηεγηθή επαλαηνπνζέηεζεο απνηειεί κηα ζπλεηδεηή 

δξάζε πνπ αλαιακβάλνπλ λα δηεθπεξαηψζνπλ νη επηρεηξήζεηο σο θνκκάηη ηεο 

πξνζαξκνγήο ηνπο ζην κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη 

θαη απφ ην νπνίν επεξεάδνληαη. 

                                                 
32

 Collin Turner, Issues and Challenges in Strategic Repositioning: The Case of Cable and Wireless, 

John Wiley & Sons, Vol. 12, 2003.  
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Δπαλαηνπνζέηεζε είλαη ε αδηάθνπε πξνζπάζεηα ησλ εηαηξεηψλ κε ζθνπφ λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζην κεηαβαιιφκελν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. Δπαλαηνπνζέηεζε 

είλαη ε επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ αιιαγή ηεο ππάξρνπζαο 

αληίιεςεο γηα ην brand απφ ηνπο θαηαλαισηέο. Ζ επαλαηνπνζέηεζε νξίδεηαη 

επηπιένλ σο ε ζπλεηδεηή επηινγή απφ ηνπο ππεπζχλνπο marketing κηαο εηαηξείαο, κε 

ζθνπφ λα πξνζαξκνζηεί ε εηαηξεία ζην ζπλερψο κεηαβαιιφκελν νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ. 

 

Ζ επαλαηνπνζέηεζε, ζπλεπψο, είλαη απαξαίηεηε φηαλ ε ζπκπεξηθνξά ησλ 

θαηαλαισηψλ αιιάδεη, ε ηερλνινγία εμειίζζεηαη θαη ε αληίιεςε ησλ θαηαλαισηψλ 

γηα ηα πξντφληα απηά κεηαβάιιεηαη. 

 

4.2. Λόγνη πνπ νδεγνύλ ζε Δπαλαηνπνζέηεζε 

 

Ο Jack Trout
33

 αλαθέξεη θαη αλαιχεη ηνπο ιφγνπο πνπ ε επηρείξεζε νδεγείηαη ζηελ 

απφθαζε λα αθνινπζήζεη ζηξαηεγηθή επαλαηνπνζέηεζεο. Οη ιφγνη απηνί είλαη ν 

αληαγσληζκφο, ε αιιαγή θαη ηέινο ε θξίζε πνπ ελδερνκέλσο λα πιήηηεη ηελ αγνξά. 

 

4.2.1 Δπαλαηνπνζέηεζε ιόγσ Αληαγσληζκνύ 

 

Ο αληαγσληζκφο είλαη ην κνλαδηθφ θαηλφκελν πνπ ραξαθηεξίδεη θαη πιήηηεη φιεο 

αλεμαηξέησο ηηο επηρεηξήζεηο θαη ν νπνίνο δηαξθψο απμάλεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ 

                                                 
33

 Jack Trout with Steve Rivkin, Repositioning, McGraw Hill, 2010. (The 3 C‟s: competition, change, 

crisis). 
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ρξφλνπ αθνχ δηαξθψο λέεο εηαηξείεο εηζάγνληαη ζην ρψξν. Ζ επαλαηνπνζέηεζε 

ιφγσ αληαγσληζκνχ, ζπρλά πξνυπνζέηεη ηνλ εληνπηζκφ κηαο αδπλακίαο ζην 

ηζρπξφηεξν παίθηε ηεο αγνξάο θαη ηελ επηθέληξσζε ηεο ζηξαηεγηθήο πάλσ ζην 

ραξαθηεξηζηηθφ απηφ. Παξάδεηγκα ζηε πεξίπησζε απηή απνηειεί ε δηαθεκηζηηθή 

θακπάληα ζηελ Ακεξηθή, ηεο εηαηξείαο ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ Avis, ε νπνία 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηνλ αληαγσληζκφ απφ ηελ πξσηνπφξν Hertz 

πξνέηξεπε ηνπο πειάηεο λα ελνηθηάζνπλ απφ εθείλε δηφηη ε αλακνλή γηα ηελ 

ελνηθίαζε απηνθηλήηνπ ήηαλ κηθξφηεξε απ‟νηη ζηελ Hertz.
34

 Ζ Avis παξαδέρηεθε φηη 

εξρφηαλ δεχηεξε ζηελ αλακέηξεζε ελαληίνλ ηεο Hertz, θάηη ην νπνίν γλψξηδαλ φινη, 

αθφκα θαη ε πειάηεο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ επηθεληξψζεθε ζηα ζεηηθά ηεο ζηνηρεία, 

φηη ιφγσ ηνπ φηη έξρεηαη δεχηεξε ζηελ αλακέηξεζε, πξνζπαζεί σο εηαηξεία 

πεξηζζφηεξν λα είλαη θαιή θαη λα θαηαθηήζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ, 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηελ δηαθνξνπνηνχζαλ απφ ηελ Hertz.  

 

Πνιιέο θνξέο έρνπκε ζπλαληήζεη θαη παξαηεξήζεη δηαθεκηζηηθά κελχκαηα ηα νπνία 

θάλνπλ ζαθή αλαθνξά ζε άιια αληαγσληζηηθά πξντφληα, αλαθεξφκελα θπξίσο ζηα 

αξλεηηθά ηνπο ζηνηρεία. πρλά, νη ππαηληγκνί είλαη αξθεηά μεθάζαξνη ψζηε λα 

αληηιεθζεί θαη λα θαηαλνήζεη ν θαηαλαισηήο ηελ επίζεζε πνπ δέρεηαη έλα πξντφλ 

έλαληη ελφο άιινπ.  

 

ε ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ, ε ζηξαηεγηθή επαλαηνπνζέηεζεο δελ ζα πξέπεη λα 

ζηεξηρζεί θαη λα πξνβάιεη σο θχξην επηρείξεκα ηελ ηηκή ηνπ πξντφληνο. Ζ ηηκή είλαη 

ζπλήζσο ν ερζξφο ηεο δηαθνξνπνίεζεο, αλαθέξεη ν Jack Σrout ελλνψληαο φηη 

                                                 
34

 “Rent from Avis. The line at our counter is shorter”, http://mokokoma.co.za/how-avis-made-the-

best-of-%E2%80%94-not-being-the-best/  (ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2010). 

http://mokokoma.co.za/how-avis-made-the-best-of-%E2%80%94-not-being-the-best/
http://mokokoma.co.za/how-avis-made-the-best-of-%E2%80%94-not-being-the-best/
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εμ‟νξηζκνχ φηαλ θάηη δηαθέξεη, ηφηε ν θαηαλαισηήο είλαη πξφζπκνο λα πιεξψζεη 

θάπνην πνζφ αλάινγα κε ην brand equity φπσο έρεη αλαιπζεί παξαπάλσ. χκθσλα 

κε ηνλ Michael Porter, “ε κείσζε ησλ ηηκώλ είλαη ζπλήζσο ηξέια, εάλ ν 

αληαγσληζκόο κπνξεί λα ζε αθνινπζήζεη ζηα ίδηα ρακειά επίπεδα”. 

 

Ζ δηαθνξνπνίεζε είλαη ε ιέμε θιεηδί φζνλ αθνξά ηελ επαλαηνπνζέηεζε εηαηξεηψλ 

πνπ πιήηηνληαη απφ αληαγσλίζηξηεο εηαηξείεο ηνπ ίδηνπ θιάδνπ. Ζ αλαγσγή ηνπ 

πξντφληνο ζε κνλαδηθφ, θαιχηεξν, θαηλνηφκν εμαζθαιίδεη ζηελ εηαηξεία ζεκαληηθή 

ζέζε ζηελ αγνξά θαη ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ.  

 

Ζ επαλαηνπνζέηεζε πξντφλησλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε πέληε ηξφπνπο ψζηε λα 

θαηαθηήζνπλ ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο, θαη απηνί είλαη: 

1. Σαπηνπνίεζε. Ζ πην γλσζηή – θαη θαιή(;) – κάξθα κπαλάλαο είλαη ε 

Chiquita θαη νη θαηαλαισηέο έρνπλ ζπλδέζεη ηελ πνηφηεηα κε ην φλνκα απηφ.  

2. Πξνζσπνπνίεζε. Δπαγσγή ελφο πξντφληνο κε κηα κάξθα.  

3. Γεκηνπξγία λένπ πξντόληνο ή επσλπκίαο ηνπ ίδηνπ γέλνπο. Καζηζηά πην 

πξνζηηφ ην πξντφλ ζηνλ θαηαλαισηή επηηπγράλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ 

επαλαηνπνζέηεζε ηνπ. ηελ Ηαπσλία, γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο ρψξνπ 

δεκηνχξγεζαλ ηεηξάγσλν θαξπνχδη
35

 ην νπνίν είρε δηαηεζεί ζηελ αγνξά ζε 

πνιχ πςειφηεξε ηηκή, απφ ην θαλνληθφ ζηξνγγπιφ θαξπνχδη.  

4. Αιιαγή ηνπ νλόκαηνο. Τπάξρνπλ θνξέο φπνπ ην φλνκα ελφο πξντφληνο 

κπνξεί λα ζπλδεζεί κε θάηη δπζάξεζην ζηελ γιψζζα ή ζηελ θνπιηνχξα 

θάπνηαο ρψξαο. Σφηε επηβάιιεηαη ε αιιαγή νλφκαηνο ψζηε ην πξντφλ λα 

θαηαθηήζεη ζηελ αγνξά ηε ζέζε πνπ ηνπ αμίδεη. Παξάδεηγκα απνηειεί ε 

                                                 
35

 http://news.bbc.co.uk/2/hi/1390088.stm  (ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2010). 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/1390088.stm
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ζεηξά απηνθηλήησλ ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο Seat ε νπνία ιάλζαξε ηελ 

ζεηξά Málaga ε νπνία εηζήρζε ζηελ ειιεληθή αγνξά κε ην φλνκα Seat 

Gredos, δηφηη ίζσο λα πξνθαινχζε αληηδξάζεηο ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ηεο 

εηαηξείαο. 

5.  Δπαλαηνπνζέηεζε ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία αλήθεη ην πξντόλ. Ζ 

επαλαηνπνζέηεζε νιφθιεξεο ηεο θαηεγνξίαο είλαη απαξαίηεηε φηαλ νη 

θαηαλαισηέο απνξξίπηνπλ έλα πξντφλ ιφγσ ελφο άζρεκνπ γεγνλφηνο πνπ 

έρεη ζπκβεί θαη έρεη ζπλδεζεί κε ην πξντφλ. Παξάδεηγκα απνηειεί ε λφζνο 

ησλ βνεηψλ ή ε λφζνο ησλ ρνίξσλ, νπφηε θαη νη θαηαλαισηέο ηεο Δπξψπεο 

ζηακάηεζαλ λα θαηαλαιψλνπλ ην ζπγθεθξηκέλν είδνο θξέαηνο ηελ εθάζηνηε 

θνξά. Με θαηάιιειεο ηερληθέο νη ππεχζπλνη marketing αλέζηξεςαλ ηελ 

αξλεηηθή απηή εηθφλα επαλαηνπνζεηψληαο ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία 

θξέαηνο ζην κπαιφ ησλ θαηαλαισηψλ θαη απνθαηαζηάζεθε ε δήηεζε ησλ ελ 

ιφγσ αγαζψλ.  

 

4.2.2 Δπαλαηνπνζέηεζε ιόγσ Αιιαγήο 

 

 Σα πάληα ξεη, είρε πεη ν Έιιελαο θηιφζνθνο, Ζξάθιεηηνο, θαη δελ ζα κπνξνχζε 

παξά λα είλαη απφιπηα αιήζεηα θαη ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν. Σα πάληα γχξσ 

κεηαβάιινληαη θαη εμειίζζνληαη θαη νη εηαηξείεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε εγξήγνξζε 

ψζηε λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο κεηαβνιέο πνπ κπνξεί λα επέιζνπλ ζπλήζσο απφ ηελ 

εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο είηε απφ αιιαγέο ζε πνιηηηζκηθφ επίπεδν. 
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Ο Jack Trout,
36

 αλαθέξεη φηη εάλ κηα εηαηξεία δελ είλαη πξνζεθηηθή ζηηο θηλήζεηο 

ηεο, ηίπνηα δελ κπνξεί λα ηελ „ζθνηψζεη‟ πην γξήγνξα απ‟νηη κπνξεί ε αιιαγή. 

Όπσο θαη ν αληαγσληζκφο, ε αιιαγή ζπλερίδεη λα επηηαρχλεηαη ράξε ζηελ 

ηερλνινγία. Καη φζν κεγαιχηεξε ζε κέγεζνο είλαη ε εηαηξεία ηφζν πην δχζθνιν είλαη 

λα δηακνξθψλεη ζπλερψο ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηελ ζηξαηεγηθή ηεο ψζηε λα 

θαηνξζψζεη λα είλαη αληαγσληζηηθή ζην πεξηβάιινλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη. 

 

Παξαδείγκαηα πνπ δείρλνπλ ηελ δξακαηηθή αιιαγή πνπ έρεη επέιζεη ζηνλ θιάδν ηεο 

ηερλνινγίαο είλαη ηα παξαθάησ: ε ρξήζε internet θαη ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

ζρεδφλ απνθιεηζηηθά γηα φιε ηελ αιιεινγξαθία πνπ αθνξά ηελ εηαηξεία, ελψ ζην 

παξειζφλ, απηφ γηλφηαλ κέζσ ηνπ παξαδνζηαθνχ ηαρπδξνκείνπ είηε κέζσ θαμ. Άιιε 

αιιαγή είλαη νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, ή ηα θηλεηά ηειέθσλα ηα νπνία έρνπλ 

κεηαβιεζεί ζε ζπζθεπέο κηθξν-ππνινγηζηψλ (smart phones), φπσο είλαη ην iΡhone 

θαη ην BlackBerry φπνπ δελ είλαη πιένλ απιά έλα ηειέθσλν αιιά κηθξνγξαθία ηνπ 

ππνινγηζηή αθνχ παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα ζπλδεζεί ζην internet, 

ιεηηνπξγεί σο ζπζθεπή gps, παξέρεη δπλαηφηεηα ιήςεο θσηνγξαθηψλ θαη πνιιψλ 

άιισλ εθαξκνγψλ. Αμίδεη λα γίλεη θαη ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηελ απηνκαηνπνίεζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο κηαο εηαηξείαο, ε νπνία επέθεξε πνιιέο αιιαγέο ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο. 

 

Οη εηαηξείεο πνπ δελ έρνπλ πηνζεηήζεη ηελ λέα δηαζέζηκε ηερλνινγία, ζίγνπξα 

ρξίδνπλ επαλαηνπνζέηεζεο ψζηε λα θαηνξζψζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη λα 

θαηαζηνχλ αληαγσληζηηθέο ζε αληηδηαζηνιή κε άιιεο νκνεηδείο ηνπ θιάδνπ. Θα 

πξέπεη λα απνδερηνχλ ηηο θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ πξνζθέξεη ε ηερλνινγία, θπξίσο ζε 

                                                 
36

 Jack Trout with Steve Rivkin. Βι. παξαπάλσ ππνζεκείσζε 32. 
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επηθνηλσληαθφ επίπεδν, νη νπνίεο είλαη πνιχ πην απνηειεζκαηηθέο, γξήγνξεο θαη 

θζελέο. Γηα ηελ επαλαηνπνζέηεζε κηαο εηαηξείαο, ν πην δηαδεδνκέλνο ηξφπνο πξνο 

ηελ εμέιημε είλαη ε ρξήζε λέσλ ηδεψλ ψζηε λα αλαλεσζεί ην brand. Ζ αλαδήηεζε 

λέσλ ηξφπσλ ρξήζεο γηα ηα ππάξρνληα πξντφληα ηεο εηαηξείαο έρεη δηαηεξήζεη 

πνιιά brands ζην πξνζθήλην.  

 

Έλαο επηπιένλ ηξφπνο γηα λα θξαηήζεηο έλα πξντφλ ζην πξνζθήλην είλαη λα ην 

ζπλδπάζεηο κε κηα πξνζθεξφκελε ππεξεζία. Ζ εηαηξεία www.amazon.com αξρηθά 

πξνζέθεξε κφλν βηβιία ζηνπο πειάηεο ηεο, ελψ αξγφηεξα ελίζρπζε ην πξντφλ κε ηελ 

ππεξεζία εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ, ηεο άκεζεο παξάδνζεο κέζσ εηαηξεηψλ 

ηαρπκεηαθνξψλ θαη ηελ δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ ηεο παξαγγειίαο, ηα νπνία απηά 

ραξαθηεξηζηηθά ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη, ηελ έρνπλ 

θαηαζηήζεη κηα απφ ηεο πην θεξδνθφξεο εηαηξείεο ησλ θιάδν ηεο πψιεζεο βηβιίσλ.  

 

Ζ επαλαηνπνζέηεζε ησλ εηαηξεηψλ πνπ αθνινπζνχλ ηηο επηηαγέο ηνπ ζχγρξνλνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ θαη πηνζεηνχλ αιιαγέο, κπνξεί λα απνθέξεη ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ζην εζσηεξηθφ ηεο εηαηξείαο θαη λα εληζρχζεη ηελ εηθφλα ηεο 

εηαηξείαο ζηνπο εξγαδνκέλνπο. Μηα επηηπρεκέλε εηαηξεία, έρεη θαη επηηπρεκέλα 

ζηειέρε ην νπνίν ζπλήζσο ζπλεπάγεηαη θαη ηθαλνπνηεκέλν ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ, 

ην νπνίν έρεη δηαπηζησζεί φηη απνδίδνπλ θαη θαιχηεξα, θαζηζηψληαο επηηπρεκέλε 

ηελ ίδηα ηελ εηαηξεία.
37

 ηελ Διιάδα, ηελ πξψηε ζέζε θαηαιακβάλεη ε Coca-Cola κε 

πάλσ απφ 250 εξγαδφκελνπο θαη ε Bristol-Myers Squibb ζηελ θαηεγνξία κε 

ιηγφηεξν απφ 250 εξγαδφκελνπο.  

                                                 
37

 Great places to work γηα ηελ Διιάδα ην 2010: http://www.greatplacetowork.gr/best/list-gr.htm (ζηηο 

30 επηεκβξίνπ 2010). 

http://www.greatplacetowork.gr/best/list-gr.htm
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Ζ απφθαζε πνπ ζα πξέπεη λα παξζεί γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα πινπνηήζεη ε εηαηξεία ηε 

ζηξαηεγηθή επαλαηνπνζέηεζεο ησλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά, πνπ ζπλερψο 

εμειίζζεηαη, είλαη εάλ ζα εληζρχζεη ην brand ηεο ή φρη. Με άιια ιφγηα, εάλ ζα κείλεη 

πηζηή ζην βαζηθφ ηεο brand, εάλ ζα εηζάγεη έλα ππνπξντφλ ηνπ brand ή εάλ ζα 

ιαλζάξεη έλα μερσξηζηφ, λέν brand. Ζ απφθαζε πνπ θαιείηαη λα πάξεη ε εηαηξεία 

έγθεηηαη ζην ζε πνηα αγνξά επηζπκεί ε εηαηξεία λα εμειηρζεί.  

 

Αλαθέξζεθε ραξαθηεξηζηηθά παξαπάλσ, φηη φζν κεγαιχηεξε είλαη ε εηαηξεία, ηφζν 

πην δχζθνιν είλαη λα δερηεί λα αιιάμεη ψζηε λα θαηαζηεί αληαγσληζηηθή. Οη ιφγνη 

γηα ηνπο νπνίνπο ζπκβαίλεη απηφ, αλαθέξεη ν Trout είλαη δηφηη ηηο κεγάιεο ζε 

κέγεζνο εηαηξείεο ηηο δηαθξίλεη σο έλα βαζκφ δπζθακςία, εζσζηξέθεηα θαη 

γεληθφηεξε βιαβεξή γηα ηελ εηαηξεία ζπκπεξηθνξά ζην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ 

πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη. Σα παξαπάλσ γίλνληαη πξάμε απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ είρε 

ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ έπιεμε ην παγθφζκην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ απφ ην 2008 

έσο ηηο κέξεο καο ζε κεγάινπο νηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο φπσο είλαη ε AIG, ε 

Citigroup, ε Merrill Lynch θηι. ζε παγθφζκην επίπεδν αιιά θαη πνιιά παξαδείγκαηα 

απφ ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, φπνπ πνιιέο εηαηξείεο δελ κπφξεζαλ λα 

αληαπεμέιζνπλ ηεο θξίζεο.  

 

Ζ επαλαηνπνζέηεζε ρξίδεη επειημίαο θαη νη κεγάιεο εηαηξείεο δελ δηαθξίλνληαη γηα 

ηελ επειημία ηνπο. Οη εγέηεο ηεο αγνξάο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνπλ ηελ θαηλνηνκία 

θαη λα ηελ πηνζεηνχλ, δηαθνξεηηθά θάπνηνο άιινο ζα ην θάλεη θαη ζα ράζνπλ ην 

αληαγσληζηηθφ ηνπο πιενλέθηεκα. Παξάδεηγκα απνηειεί ε Xerox ε νπνία 

αλαθάιπςε ηελ ηερλνινγία laser γηα ηηο εθηππψζεηο, αιιά ζηελ πξνζπάζεηα ηεο λα 
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κελ επεξεάζεη ηελ αγνξά ησλ εθηππσηψλ, ηελ πινπνίεζε κφλν ζηα κεγάια 

θσηνηππηθά ηεο κεραλήκαηα θαη ηφηε, ε αληαγσληζηηθή εηαηξεία Hewlett-Packard 

άδξαμε ηελ επθαηξία, εθάξκνζε ηελ ηερλνινγία θαη κεηέηξεςε ηνπο εθηππσηέο ηεο 

ζε laser θεξδίδνληαο έδαθνο έλαληη ηεο Xerox θαη θαηαιακβάλνληαο ηελ πξψηε ζέζε 

ζηελ αγνξά, ελψ δελ ήηαλ εθείλε ε εηαηξεία πνπ εηζήγαγε ηελ θαηλνηφκν απηή 

ηερλνινγία.
38

  

 

Σέινο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχκε ζην εάλ ζα πξέπεη φιεο νη εηαηξείεο λα 

πξνβαίλνπλ ζε αιιαγέο θαη λα επαλαηνπνζεηνχλ ην πξντφλ ηνπο. Ζ απάληεζε είλαη 

φρη. Κακηά εηαηξεία δελ ζα πξέπεη λα ιάβεη ηελ απφθαζε ηεο επαλαηνπνζέηεζεο 

κφλν θαη κφλν επεηδή ην πεξηβάιινλ ηνπο γχξσ αιιάδεη. Ζ αιιαγή, φηαλ δελ είλαη 

επηβεβιεκέλε, κπνξεί λα αιινηψζεη ηελ ηαπηφηεηα ηεο εηαηξείαο θαη λα δψζεη 

έλαπζκα ζε θάπνηνλ εμεηδηθεπκέλν αληαγσληζηή λα εθκεηαιιεπηή ην γεγνλφο θαη λα 

θαζηεξσζεί θαηαθηψληαο ζεκαληηθφ κεξίδην αγνξάο.  

 

4.2.3 Δπαλαηνπνζέηεζε ιόγσ Κξίζεο 

 

ηελ επνρή ηνπ δηαλχνπκε, ε θξίζε είλαη παξαπάλσ απφ εκθαλήο ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Αληηκεησπίδνπκε βέβαηα δχν εηδψλ θξίζεο, ηελ θξίζε 

ζε καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν θαη ηελ θξίζε ζε κηθξννηθνλνκηθφ επίπεδν. Ζ 

καθξννηθνλνκηθή θξίζε έρεη πιήμεη ηελ παγθφζκηα αγνξά θαη απεηιεί κεγάινπο θαη 

ηζρπξνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. Ο θιάδνο ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, ν ηξαπεδηθφο 

θηι αληηκεησπίδνπλ ηεξάζηηα πξνβιήκαηα παξαζχξνληαο θαη άιινπο θιάδνπο, φπσο 

                                                 
38

http://printerinkcartridges.printcountry.com/printer-ink-cartridges-information-facts-

downloads/who-invented-the-first-laser-printer/ (ζηηο 4 Οθησβξίνπ 2010).  

http://printerinkcartridges.printcountry.com/printer-ink-cartridges-information-facts-downloads/who-invented-the-first-laser-printer/
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ην ιηαληθφ εκπφξην ζε παξαθκή. Ζ κηθξννηθνλνκηθή θξίζε εληνπίδεηαη ζηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ κεκνλσκέλεο επηρεηξήζεηο ησλ δηαθφξσλ θιάδσλ, 

φπνπ παξαηεξνχληαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη κηα εηαηξεία. Παξάδεηγκα 

απνηειεί ε Citigroup θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ είρε ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηνλ νξγαληζκφ 

θαη θαη‟επέθηαζε ζηελ θνηλσλία. 

 

Ζ επαλαηνπνζέηεζε εηαηξεηψλ ή πξντφλησλ ιφγσ θξίζεο είλαη αξθεηά δχζθνιε 

δηαδηθαζία δηφηη νη θαηαλαισηέο είλαη δχζθνιν λα πεηζζνχλ θαη λα δερηνχλ ην 

πξντφλ θαη λα ην επηιέμνπλ φηαλ έρεη επέιζεη θξίζε ζηνλ ηνκέα. Παξάδεηγκα 

απνηειεί ε βηνκεραλία ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο, φπνπ απφ ην ππξεληθφ αηχρεκα ζην 

Σζέξλνκπηι θαη κεηά ε βηνκεραλία επηρεηξεί λα αιιάμεη ηελ αληίιεςε ησλ 

θαηαλαισηψλ πξνο ηελ ππξεληθή ελέξγεηα θαη λα εδξαησζεί ζηελ ζπλείδεζε ησλ 

πνιηηψλ, κε φρη θαη πνιχ ζεηηθά απνηειέζκαηα. Ζ ζηξνθή ηεο θνηλσλίαο ζε 

ελαιιαθηηθέο κνξθέο ελέξγεηαο θαη ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ζα ιέγακε φηη 

βνεζνχλ ηελ επαλαηνπνζέηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο ελέξγεηαο θαη ηελ 

θαζηζηνχλ ην θαχζηκν ηνπ κέιινληνο. ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα, θαη γηα λα 

θαηαζηεί επηηπρεκέλε ε επαλαηνπνζέηεζε, ζα πξέπεη λα επηιεγνχλ ηα θαηάιιεια 

επηθνηλσληαθά κελχκαηα πνπ ζα σθειήζνπλ ην πξντφλ ή ηελ πξνζθεξφκελε 

ππεξεζία, δηφηη φπσο έρεη αλαθεξζεί εθηεηακέλα, ε επαλαηνπνζέηεζε ζρεηίδεηαη 

πεξηζζφηεξν κε ηηο αληηιήςεηο ησλ θαηαλαισηψλ αλαθνξηθά κε ην πξντφλ παξά κε 

ην ίδην ην πξντφλ.  

 

Άιιν παξάδεηγκα απφ ηελ πξφζθαηε νηθνλνκηθή θξίζε απνηειεί ε General Motors 

(GM), ε νπνία έθηαζε ζε ζεκείν πηψρεπζεο ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν θαη θηλδχλεςε 

λα θιείζεη αθήλνληαο εθηεζεηκέλνπο ρηιηάδεο εξγαδφκελνπο. Ζ επαλαηνπνζέηεζε 



ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΔΠΑΝΑΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΜΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ 

ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΩΖ, ΥΡΤΟ ΟΓΖΓΟ Α.Δ  

ΓΚΔΝΣΑ-ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΚΗΟΦΗΡΖ 

____________________________________________________________________________________  

 

 
MSC “ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ”, ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ, 2010  

45 

πνπ ρξίδεη ε εηαηξεία είλαη άκεζε αιιά ε ζσζηή επαλαηνπνζέηεζε, ζα πξέπεη λα 

γίλεη ζηα επηκέξνπο πξντφληα θαη brands ηεο εηαηξείαο. Ζ εηαηξεία δηαζέηεη πέληε 

brands απηνθηλήησλ, ηελ Buick, ηελ Cadillac, ηελ Chevrolet, ηελ GMC θαη ηελ 

Hummer. Όια ηα ηζρπξά brands ηνπ θιάδνπ ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο ζπλδένληαη 

κε θάπνην ζηεξεφηππν, θάπνηα αληίιεςε γηα απηά. Παξάδεηγκα απνηειεί ε 

Mercedes, ε νπνία δηαθξίλεηαη γηα ηηο θαιήο πνηφηεηαο κεραλέο ηνπ θηλεηήξα, ελψ ε 

Volvo γηα ηελ αζθάιεηα πνπ δηαθξίλεη ηα απηνθίλεηα ηεο. Έηζη θαη ε GM ζα πξέπεη 

λα επαλαηνπνζεηήζεη ην θάζε brand μερσξηζηά, δηαθνξνπνηψληαο ηα απφ ηα άιια 

απηνθίλεηα πξνβάιινληαο ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ θαζελφο θαη ηκεκαηνπνηψληαο ηελ 

αγνξά ζηελ νπνία απεπζχλεηαη ην θαζέλα ψζηε ηα απηνθίλεηα ηεο εηαηξείαο λα 

απνθηήζνπλ ηζρπξή ζέζε ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηα επηκέξνπο 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαζέηνπλ θαη ζην θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλνληαη.  

 

4.2.4 Σξόπνη Δπαλαηνπνζέηεζεο  

Ζ επαλαηνπνζέηεζε είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ απαηηεί πνιχ ρξφλν θαη ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη ζηαδηαθά. Γηα λα πεηχρεη, ζα πξέπεη λα γίλεη πξψηα ζε εζσηεξηθφ, θαη ζε 

δεχηεξν ρξφλν, ζε εμσηεξηθφ επίπεδν.  

 

4.2.4.1 Δζσηεξηθή Δπαλαηνπνζέηεζε 

Ζ επαλαηνπνζέηεζε γίλεηαη ζε εζσηεξηθφ επίπεδν πξψηα δηφηη θαζψο είλαη κηα 

δχζθνιε θαη πνιπδάπαλε δηαδηθαζία, ζα πξέπεη ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο πνπ ρξίδεη 

επαλαηνπνζέηεζεο λα πεηζηεί ε ίδηα αξρηθά ψζηε λα πινπνηήζεη ηελ απφθαζε. 

Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα πεηζηνχλ νη εξγαδφκελνη ηεο εηαηξείαο θαη λα θαηαλνήζνπλ 

ηνπο ιφγνπο πνπ νδεγνχλ ζηελ επαλαηνπνζέηεζε αιιά λα πεηζηεί θαη ην δηνηθεηηθφ 
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ζπκβνχιην. Θα πξέπεη λα αλαινγηζζνχλ επηπιένλ ηα νθέιε πνπ ζα απνιαχζεη ε 

εηαηξεία ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνρσξήζεη ζηελ απφθαζε επαλαηνπνζέηεζεο αιιά 

θαη νη ζπλέπεηεο ζε πεξίπησζε πνπ δελ ην θάλεη. 

Αιιαγέο ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζε εζσηεξηθφ επίπεδν, φζνλ αθνξά ηελ θνπιηνχξα ηεο 

εηαηξείαο, ην εηαηξηθφ πξνθίι πνπ ζα επηζπκνχζε λα πηνζεηήζεη θαη λα πξνβάιιεη 

ζην θνηλφ αιιά θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ ζηξαηεγηθψλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο. 

 

4.2.4.2 Δμσηεξηθή Δπαλαηνπνζέηεζε 

Ζ εμσηεξηθή επαλαηνπνζέηεζε ηεο εηαηξείαο έγθεηηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ 

ζηξαηεγηθή Marketing πνπ ζα επηιέμεη γηα λα επηθνηλσλήζεη ην λέν, επηζπκεηφ ηεο 

πξφζσπν θαη λα εδξαηψζεη ηε λέα ηεο ηαπηφηεηα ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ. Αιιά 

φηαλ ε εηαηξεία δεκηνπξγεί έλα λέν brand, ηφηε ε εμσηεξηθή επαλαηνπνζέηεζε 

πξέπεη λα γίλεη θαη ζηελ πξντνληηθή ζεηξά ηεο εηαηξείαο.  

 

4.2.5 ηξαηεγηθέο Δπαλαηνπνζέηεζεο 

 

Οη Corstjens & Doyle
39

 αλαγλψξηζαλ ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ζηξαηεγηθψλ 

επαλαηνπνζέηεζεο: 

1. Μεδεληθή επαλαηνπνζέηεζε. Γελ απνηειεί ζηελ νπζία ζηξαηεγηθή 

επαλαηνπνζέηεζεο, θαζψο ε επηρείξεζε δηαηεξεί ηελ αξρηθή ηεο ζηξαηεγηθή 

θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο κεηαβνιήο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, 

εζηηάδνληαο ζηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο φπνπ ε ίδηα έρεη αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα. Έρεη παξαηεξεζεί φηη, εάλ κεηαβάιιεηαη ην νηθνλνκηθφ 

                                                 
39

 Marcel Corstjens and Peter Doyle, Evaluating alternative retail repositioning strategies, Marketing 

Sciences 8(2), 1989. 
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πεξηβάιινλ, νη εηαηξείεο νη νπνίεο εθαξκφδνπλ ζηξαηεγηθή κεδεληθήο 

επαλαηνπνζέηεζεο, καθξνπξφζεζκα, ράλνπλ ην αληαγσληζηηθφ ηνπο 

πιενλέθηεκα.  

2. ηαδηαθή επαλαηνπνζέηεζε. Ζ εηαηξεία πξαγκαηνπνηεί ζηνηρεηψδεηο θαη 

ζπλερείο κεηαηξνπέο ζηελ ζηξαηεγηθή ηνπνζέηεζεο, νη νπνίεο 

αληαλαθιψληαη ζηελ εμέιημε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο. Ζ ζηαδηαθή 

επαλαηνπνζέηεζε εζηηάδεη ζε θαλνληθέο, κηθξέο θαη ζπλερείο πξνζαξκνγέο 

ζηελ ππάξρνπζα ζηξαηεγηθή ηνπνζέηεζεο πνπ εθαξκφδεη ε εηαηξεία. ηφρνο 

είλαη λα επηηεπρζεί ε κηθξφηεξε δπλαηφλ δηαθνξά αλάκεζα ζηηο αλάγθεο ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο ή ππεξεζίαο απφ ηελ 

εηαηξεία. 

3. Ρηδηθή επαλαηνπνζέηεζε. Ζ εηαηξεία πηνζεηεί κηα αδηάθνπε κεηαθίλεζε 

ελδηαθέξνληνο ζε έλα λέν ηκήκα ηεο αγνξάο ή ζε έλα λέν αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα. πλήζσο ε ξηδηθή επαλαηνπνζέηεζε πηνζεηείηαη φηαλ ε 

εηαηξεία γηα πνιιά ρξφληα αθνινπζνχζε κεδεληθή ζηξαηεγηθή 

επαλαηνπνζέηεζεο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ έρεη δεκηνπξγεζεί ράζκα κεηαμχ 

ησλ αλαγθψλ πνπ παξνπζηάδνπλ νη θαηαλαισηέο θαη ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

πξντφληνο ή ππεξεζίαο απφ ηελ εηαηξεία. Ζ ζηξαηεγηθή απηή παίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν δηφηη βνεζά ηελ εηαηξεία λα επηηχρεη κηα ξηδηθή θαη κεγάιε 

αιιαγή. 

 

ε θάζε πεξίπησζε, είλαη απαξαίηεηνο ν δηαρσξηζκφο ηεο εηαηξηθήο ηαπηφηεηαο απφ 

ηελ εηαηξηθή εηθφλα. Ζ εηαηξηθή ηαπηφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ έλλνηα ηεο εηαηξείαο, 

φπσο ηελ αληηιακβάλεηαη ε ίδηα ε εηαηξεία, ελψ ε εηαηξηθή εηθφλα αληαπνθξίλεηαη 

ζηελ αληίιεςε ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηελ εηαηξεία. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθή κηα 
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εηαηξεία λα είλαη ζε ζέζε λα θάλεη ηνλ παξαπάλσ δηαρσξηζκφ, θαζψο απεηθνλίδεη ηηο 

ζηξαηεγηθέο θαη ηηο ςπρνινγηθέο δηαζηάζεηο ηεο επαλαηνπνζέηεζεο. Θα κπνξνχζακε 

λα νξίζνπκε ηε δηαδηθαζία επαλαηνπνζέηεζεο σο ηε δηαδηθαζία αιιαγήο ηφζν ηεο 

εηαηξηθήο ηαπηφηεηαο φζν θαη ηεο εηαηξηθήο εηθφλαο. Ζ αλάγθε γηα αιιαγή 

πξνθχπηεη φηαλ δηαθέξνπλ ε εηαηξηθή ηαπηφηεηα θαη ε εηαηξηθή εηθφλα.  

 

Ο Yannik
40

 αλαθέξεη πέληε ζεκαληηθέο παξαδνρέο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ φξν 

επαλαηνπνζέηεζε: 

1. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο επαλαηνπνζέηεζεο αληηθαηνπηξίδεη κηα πξνζαξκνζηηθή 

ζηξαηεγηθή, φπνπ ε επηρείξεζε αιιάδεη ηελ εηθφλα ιφγσ αιιαγψλ ζηηο 

πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ, ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηνπ επξχηεξνπ 

πεξηβάιινληνο. Δπίζεο ε ζηξαηεγηθή απηή κπνξεί λα αθνινπζεζεί γηα 

πξνιεπηηθνχο ιφγνπο. 

2. Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο αγνξάο κεηξηάδεη ηελ απφθαζε ηεο επηρείξεζεο γηα 

επαλαηνπνζέηεζε ησλ καξθψλ ηεο. Έλαο νξγαληζκφο κε ηζρπξφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ αγνξά ηείλεη λα επαλαηνπνζεηεζεί πην γξήγνξα.  

3. O ζηφρνο ηεο ζηξαηεγηθήο επαλαηνπνζέηεζεο είλαη λα εληζρχζεη ηελ γλψζε ησλ 

θαηαλαισηψλ γηα ηε κάξθα, γηα λα δεκηνπξγήζεη, λα δηαηεξήζεη ή λα 

επαλαθηήζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 

4. Ζ γλψζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηε κάξθα ε νπνία είλαη ζπλδπαζκφο ηεο 

επίγλσζεο ηεο κάξθαο θαη ηεο εηθφλαο ηεο κάξθαο, κεηξηάδεη ηηο επηπηψζεηο ηεο 

επαλαηνπνζέηεζεο ζηελ απφδνζε ηεο κάξθαο.  

                                                 
40

 St-James Yannik, Retail Brand Repositioning: An Historical Analysis, νκηιία πνπ παξνπζηάζηεθε 

ζην πλέδξην CHARM (Conference on Historical Analysis and Research in Marketing) ην 2001.  
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5. Ο βαζκφο αιιαγψλ ζηε γλψζε πνπ έρεη ν θαηαλαισηήο γηα ηε κάξθα, 

επεξεάδεηαη απφ :  

- Σε ζπλνρή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ κίγκαηνο Marketing. 

- Σε ζπλέπεηα ηεο λέαο εηθφλαο κε ηελ ππάξρνπζα εηθφλα ηεο κάξθαο 

θαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο. 

- Σε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο ζηξαηεγηθήο επαλαηνπνζέηεζεο. 

- Σελ ηζηνξία επαλαηνπνζεηήζεσλ ηεο κάξθαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5. CASE STUDY: ΥΡΤΟ ΟΓΖΓΟ 

 

 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία επηιέρζεθε σο αληηθείκελν κειέηεο ε εηαηξεία 

Υξπζφο Οδεγφο Έληππε & Ζιεθηξνληθή Πιεξνθφξεζε Α.Δ. (“Υξπζφο Οδεγφο”). Ο 

ζθνπφο ηεο κειέηεο απηήο είλαη λα αλαιχζεη ηε ζηξαηεγηθή πνπ αθνινχζεζε ε 

εηαηξεία ηνπ Υξπζνχ Οδεγνχ, κεηά ηεο ηδησηηθνπνίεζε ηεο ψζηε λα επηηχρεη ηελ 

επαλαηνπνζέηεζε ηεο ζηελ αγνξά, ηελ αλαλέσζε ηνπ brand ηεο, ηελ αχμεζε ηεο 

αλαγλσξηζηκφηεηαο ηνπ brand θαη ηνπ brand equity, ηεο πεξηνπζηαθήο αμίαο ηνπ 

brand, θαη θαηά ζπλέπεηα λα επηηχρεη ηε ζπλνιηθή αλάπηπμε ηνπ νξγαληζκνχ.  

 

5.1 Δηζαγσγηθά ηνηρεία Δηαηξείαο  

 

Ο Υξπζφο Οδεγφο - πξψελ Infote - πνπιήζεθε απφ ηνλ ΟΣΔ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 

2007 ζε έλα επελδπηηθφ ζρήκα, ηελ Rhone Capital LLC θαη ζηελ Zarkona 

Trading
41,42

 πξνο €300 εθαη. ιφγσ ηεο αιιαγήο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ επεδίσμε ν 

ΟΣΔ.
43

 Απνηέιεζκα ήηαλ ε εμαγνξά κε ηελ κέζνδν ηνπ “leveraged buyout”, δειαδή 

κε απμεκέλε δαλεηαθή κφριεπζε, κε ηελ εηαηξεία λα ζπλάπηεη ζπκθσλίεο γηα 

ζεκαληηθφ δαλεηζκφ κε ειιεληθέο ηξάπεδεο. Καηά ζπλέπεηα ε παξνπζία ηνπ Fund 

θαη ησλ ηξαπεδψλ δεκηνπξγεί απμεκέλεο απαηηήζεηο γηα κεληαίν Financial Reporting 

                                                 
41

 Οη εηαηξείεο Rhone θαη Zarkona ζα θαηέρνπλ 85% θαη 15%, αληίζηνηρα, ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

ηεο Infote. Ζ Rhone Capital LLC είλαη κηα δηεζλήο εηαηξεία ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ κε γξαθεία ζην 

Λνλδίλν, ην Παξίζη θαη ηε Νέα Τφξθε. H Zarkona Trading Limited απνηειεί έλα εηαηξηθφ φρεκα ην 

νπνίν έρεη ζπζηαζεί κε ζηφρν ηε ζπκκεηνρή ζε εμαγνξέο επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα θαη ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ.  
42

 Γειηίν Σχπνπ, http://www.epr.gr/release-pdf.php?press_id=119428 , 

http://www.yellowpages.gr/corporate/gr/mediacenter/news/2007/article_8987.html (ζηηο 9 

επηεκβξίνπ 2010). 
43

 http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=853543 (ζηηο 9 επηεκβξίνπ 2010). 

http://www.epr.gr/release-pdf.php?press_id=119428
http://www.yellowpages.gr/corporate/gr/mediacenter/news/2007/article_8987.html
http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=853543
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πξνο ηνπο επελδπηέο, θάηη πνπ ε εηαηξεία δελ ήηαλ απαξαίηεην λα απνδίδεη ζην 

παξειζφλ θάησ απφ ηε ζθέπε ηνπ ΟΣΔ.  

 

Ο Υξπζφο Οδεγφο εμεηδηθεχεηαη ζηηο πσιήζεηο θαηαρσξήζεσλ θαη απνηειεί ηνλ 

κεγαιχηεξν εθδφηε επαγγεικαηηθψλ θαηαιφγσλ ζηελ Διιάδα. Δδξεχεη ζην λνκφ 

Αηηηθήο, ηα θεληξηθά ηεο γξαθεία ζηεγάδνληαη ζε θηίξην επί ηεο νδνχ 

Μηραιαθνπνχινπ 184 θαη δηαζέηεη νθηψ επηπιένλ γξαθεία ζηε Θεζζαινλίθε, ζηελ 

Καβάια, ζηα Ησάλληλα, ζηε Λάξηζα, ζηελ Πάηξα, ζην Ζξάθιεην, ζηα Υαληά θαη ζηε 

Ρφδν.  

 

Ο Υξπζφο Οδεγφο απνηειεί ηε καθξνβηφηεξε ειιεληθή εηαηξεία ζηνλ θιάδν ησλ 

Τellow Pages, ε νπνία είρε ην πξνλφκην λα ιεηηνπξγεί ζηελ αγνξά επί πεξίπνπ 

ηέζζεξηο δεθαεηίεο ρσξίο αληαγσληζκφ.
44

 Όκσο απφ ηηο αξρέο ηνπ θαινθαηξηνχ ηνπ 

2010 ν αληαγσληζκφο
45

 άξρηζε λα δηαθαίλεηαη θαζψο ε εηαηξεία “Δηδεζενθσληθή 

Διιάο Α.Δ.Δ. Αλψλπκε Δκπνξηθή Δηαηξεία Τπεξεζίεο 

Σειεερνπιεξνθφξεζεο/Οινθιεξσκέλεο Τπεξεζίεο Πιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλσληψλ” ή δηαθνξεηηθά Newsphone κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο ηεο ΑΚΔΠ. Α.Δ. 

αλαθνίλσζε φηη ε εηαηξεία ζα δξαζηεξηνπνηείηαη κέζσ ηεο λέαο δηαθεκηζηηθήο 

πιαηθφξκαο ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Καηαιφγνπ 11880, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηνπο 

Έληππνπο Δπαγγεικαηηθνχο Καηαιφγνπο 11880, ηνλ Ζιεθηξνληθφ Δπαγγεικαηηθφ 

Καηάινγν www.vrisko.gr
46

 θαη ηελ πξνβνιή κέζσ ηεο ππεξεζίαο Σειεθσληθνχ 

                                                 
44

 ηελ Διιάδα, ε αγνξά ησλ ππεξεζηψλ ηειεπιεξνθφξεζεο, ζηελ νπνία αλήθεη θαη ν Υξπζφο 

Οδεγφο αλαπηχζζεηαη ζεκαληηθά. ήκεξα, ζηελ αγνξά ησλ Πιεξνθνξηψλ Καηαιφγνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη αξθεηέο εηαηξείεο νη νπνίεο παξέρνπλ πνηθίιεο πιεξνθνξίεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

κειέηε ζα επηθεληξσζεί ζηνλ Υξπζφ Οδεγφ θαη ζηηο πιεξνθνξίεο θαηαιφγνπ επαγγεικαηηψλ πνπ 

θπξίσο πξνζθέξεη.  
45

 http://www.capital.gr/Articles.asp?id=1009768 (ζηηο 9 επηεκβξίνπ 2010). 
46

 http://www.vrisko.gr/ (ζηηο 9 επηεκβξίνπ 2010). 

http://www.capital.gr/Articles.asp?id=1009768
http://www.vrisko.gr/
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Καηαιφγνπ 11880. Ζ Newsphone έρεη αλαπηχμεη κηα επηζεηηθή δηαθεκηζηηθή 

εθζηξαηεία ζε φια ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο γηα ηελ νπνία ν Υξπζφο Οδεγφο 

δελ θαίλεηαη λα αλεζπρεί δηφηη ην brand ηνπ είλαη πνιχ ηζρπξφ θαη κε κεγάιν brand 

awareness, θάηη ην νπνίν είλαη γλσζηφ θαη ζηνπο ρξήζηεο θαη πειάηεο ηνπ Υξπζνχ 

Οδεγνχ.  

 

Ο Υξπζφο Οδεγφο απνηειεί ζήκεξα ηελ θνξπθαία εηαηξεία δηαρείξηζεο 

πιεξνθφξεζεο ζηελ Διιάδα θαη ζπλερίδεη λα εμειίζζεηαη, κε ηε βειηίσζε ησλ 

πθηζηακέλσλ πεγψλ γλψζεο αιιά θαη κε ηε δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά – πιενλεθηήκαηα
47

 ηεο επηρείξεζεο είλαη ηα 

εμήο: 

 Ο Υξπζφο Οδεγφο είλαη ν κεγαιχηεξνο εθδφηεο επαγγεικαηηθψλ θαηαιφγσλ ζηελ 

Διιάδα. 

 Ο θαηάινγνο Υξπζφο Οδεγφο βξίζθεηαη ζρεδφλ 40 ρξφληα ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνχ, 

έρεη ηδηαίηεξα πςειή αλαγλσζηκφηεηα θαη θαιχπηεη φινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 Σα ηειεπηαία ρξφληα ε εηαηξεία έρεη δηεπξχλεη ην θάζκα ησλ πξντφλησλ ηεο γηα λα 

θαηνξζψζεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο απμαλφκελεο θαη νινέλα πεξηζζφηεξν 

εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο ηνπ θνηλνχ. 

 Ζ εηαηξεία ζήκεξα παξέρεη έληππνπο νδεγνχο, θσλεηηθέο ππεξεζίεο θαη ππεξεζίεο 

internet. 

 Ζ εηαηξεία ζρεδηάδεη ηα νξάκαηα θαη ηηο αμίεο ηεο πξνζπαζψληαο λα ζπκβάιιεη 

ζηελ πξνψζεζε ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηνπ αζιεηηζκνχ ζηεξίδνληαο έηζη ελέξγεηεο πνπ 

πξνάγνπλ ηελ θνηλσλία θαη ηνλ άλζξσπν. 

                                                 
47

 http://www.yellowpages.gr/corporate/gr/customercenter/ (ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2010).  

http://www.yellowpages.gr/corporate/gr/customercenter/
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5.2 Οξγαλσηηθή Γνκή Δηαηξείαο  

5.2.1 Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

 

 

Πξόεδξνο & Γηεπζύλσλ ύκβνπινο Πάλνο Κπξηαθόπνπινο 

Αληηπξόεδξνο Ferdinand Groos 

Δθηειεζηηθά Μέιε Μαλώιεο Γξατλάθεο 

 Πάλνο Νηθνιόπνπινο 

Με Δθηειεζηηθά Μέιε Sebastien Simon Mazella Di Bosco 

 Γηάλλεο Βαξδηλνγηάλλεο 

 Steven Langman 

 Peter Buxton 

 

5.2.2 Όξγαλα Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο 

 

 

Γηεπζύλσλ ύκβνπινο Πάλνο Κπξηαθόπνπινο 

Αλαπιεξσηήο Γηεπζύλσλ ύκβνπινο Μαλώιεο Γξατλάθεο 

Chief Administration Officer Πάλνο Νηθνιόπνπινο 

Chief Financial Officer ηέθαλνο Αλδξένπ 
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5.3 Οηθνλνκηθά ηνηρεία ηεο Δηαηξείαο 

 

Ζ εμαγνξά ηνπ Υξπζνχ Οδεγνχ έγηλε κε ηελ κέζνδν ηνπ leverage buyout, δειαδή κε 

απμεκέλε δαλεηαθή κφριεπζε. Σν πνζφ ηεο επέλδπζεο γηα ηελ εμαγνξά απφ ηνλ 

ΟΣΔ ήηαλ €300 εθαη. ηα νπνία πξνήιζαλ εμνινθιήξνπ απφ ηε ζχλαςε δαλείσλ.  

 

Ζ ζπλνιηθή θεξδνθνξία ηεο εηαηξείαο απμήζεθε ην 2008 θαη ην 2009 ζε ζρέζε κε ην 

2007, πνπ ήηαλ θαη ην έηνο εμαγνξάο. Με ηα δεδνκέλα ινηπφλ απηά, ν ηδίξνο ηεο 

εηαηξείαο ην 2008 αλήιζε ζε €65,5 εθαη., θαη ην 2009 ζε €59,7 εθαη. Σα θέξδε πξν 

ηφθσλ, θφξσλ θαη απνζβέζεσλ ζε €24,9 εθαη., ελψ ην 2009 ζε €22,1 εθαη. Οη 

επελδχζεηο μεπέξαζαλ ην €1 εθαηνκκχξην θαη γηα ηα δχν έηε. Άιιε πεγή εζφδσλ γηα 

ηνλ Υξπζφ Οδεγφ πξνέξρεηαη απφ ηελ εθηχπσζε ησλ νλνκαζηηθψλ θαηαιφγσλ γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ ΟΣΔ.  

 

Σν ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο γηα ην 2009 αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 430 

άηνκα. Παξάιιεια, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο πειαηψλ ηνπ Υξπζνχ Οδεγνχ κεηψζεθε, 

απφ ηνπο πεξίπνπ 180.000 πνπ αξηζκνχζε ε Infote, δηφηη ε ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξείαο 

ήηαλ λα κελ πξνζεγγίδεη πιένλ πνιχ κηθξνχο πειάηεο, λα θάλεη δειαδή θαηάξγεζε 

ηνπ direct mail, αιιά λα ζηνρεχεη ζε πειάηεο νη νπνίνη ζα απνιάκβαλαλ 

νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο απφ ηελ εηαηξεία. 
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5.4 ηξαηεγηθή Δπαλαηνπνζέηεζεο ηεο Δηαηξείαο  

 

ηελ παξνχζα κειέηε επηρεηξείηαη ε αλάιπζε ηεο ηξαηεγηθήο Δπαλαηνπνζέηεζεο 

πνπ αθνινχζεζε ν Υξπζφο Οδεγφο, κεηά ηελ ηδησηηθνπνίεζε απφ ηνλ ΟΣΔ ην 2007. 

Ζ εηαηξεία, ρξεηάζηεθε λα αθνινπζήζεη ζηξαηεγηθή επαλαηνπνζέηεζεο γηα ηνλ ιφγν 

φηη άιιαμε ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο θαη ήηαλ επηηαθηηθή αλάγθε λα θαηαζηεί άκεζα 

θεξδνθφξα επηρείξεζε ψζηε λα θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ησλ επελδπηψλ. 

 

Ζ ζηξαηεγηθή επαλαηνπνζέηεζεο έγθεηηαη ηφζν ζε εζσηεξηθφ, φζν θαη ζε εμσηεξηθφ 

επίπεδν κε ζηφρν ηελ εδξαίσζε ηεο εηαηξείαο ζηελ αγνξά θαη ηελ αλάδεημε ηεο ζε 

θεξδνθφξα θαη επηηπρεκέλε επηρείξεζε. Αξρηθά, ζα γίλεη αλαθνξά ζηηο 

δπζιεηηνπξγίεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζε ε επηρείξεζε ηελ πεξίνδν πξηλ 

ηελ εμαγνξά θαη ζηα κέηξα πνπ πηνζέηεζε ε λέα Γηνίθεζε ψζηε λα ηα επηιχζεη θαη 

λα επηηχρεη ηελ νκαιή επαλαηνπνζέηεζε ηεο εηαηξείαο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη έλα λέν 

δπλακηθφ μεθίλεκα σο κηα ηδησηηθή θαη απηφλνκε πιένλ εηαηξεία. 

 

ρεδφλ ηξία ρξφληα κεηά ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ, ν Υξπζφο Οδεγφο, 

αλαδηνξγαλψζεθε, ελίζρπζε ην βαζηθφ ηεο πξντφλ, πνπ είλαη ν γλσζηφο ζε φινπο 

έληππνο „Υξπζφο Οδεγφο‟, αιιά παξάιιεια πξνζαλαηνιίζηεθε θαη ζηα λέα κέζα 

φπσο είλαη ην internet θαη ε θηλεηή ηειεθσλία, κε επελδχζεηο πνπ μεπέξαζαλ ην 

€1 εθαηνκκχξην. 

 

Οη αληημνφηεηεο πνπ θιήζεθε λα αληηκεησπίζεη ε λέα Γηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο 

ήηαλ πνιιέο θαη ε επαλαηνπνζέηεζε ηεο εηαηξείαο ζε πνιινχο ηνκείο θξίζεθε 
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δσηηθήο ζεκαζίαο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά, ηα εμήο δεηήκαηα πνπ 

έρξηδαλ άκεζεο αληηκεηψπηζεο: 

 

 Αιιαγή εξγαζηαθνχ θαζεζηψηνο θαη αλάπηπμε ηδησηηθήο εηαηξηθήο θνπιηνχξαο. 

 Άληζε θαηαλνκή κεηαμχ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη πξνζσπηθνχ πσιήζεσλ. 

 Κακία ζχλδεζε ζέζεο θαη απφδνζεο κε έλα ζχζηεκα αληακνηβήο. 

 Τπήξραλ 3 δηαθνξεηηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ελψ παξάιιεια είρε αξρίζεη ε 

αλάπηπμε λένπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηχπνπ ERP. 

 Αλάγθε εθζπγρξνληζκνχ ηνπ Λνγηζηεξίνπ θαη δεκηνπξγία λέαο Οηθνλνκηθήο 

Γηεχζπλζε. 

 

5.4.1 Δζσηεξηθή Δπαλαηνπνζέηεζε 

 

Ζ λέα δηνίθεζε ηνπ Υξπζνχ Οδεγνχ, αληηκεηψπηζε κηα δχζθνιε θαηάζηαζε πνπ 

έπξεπε λα κεηαβιεζεί άκεζα ψζηε ε εηαηξεία λα ιεηηνπξγήζεη απνδνηηθά θαη λα 

θαηαζηεί θεξδνθφξα αληαπνθξηλφκελε ζηηο απαηηήζεηο ησλ επελδπηψλ. Ζ εζσηεξηθή 

επαλαηνπνζέηεζε ήηαλ ε ακεζφηεξε θαη ην ζεκείν απ‟φπνπ ε δηνίθεζε απνθάζηζε 

λα μεθηλήζεη γηα λα εθαξκφζεη ηε ζηξαηεγηθή επαλαηνπνζέηεζεο.  

 

5.4.1.1 Μεηνλνκαζία από Infote ζε Υξπζό Οδεγό 

 

Ζ ηδησηηθνπνίεζε ηεο εηαηξείαο Infote απφ ηνλ θξαηηθφ ΟΣΔ, απέθεξε θαη 

ππνρξέσζε πξνο ηε λέα δηνίθεζε λα αιιάμεη ηελ επσλπκία ηεο επηρείξεζεο δηφηη 

ιφγσ λνκηθψλ δεηεκάησλ δελ ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη κε ηελ ίδηα νλνκαζία. 

Βέβαηα, ν βαζηθφηεξνο ιφγνο ήηαλ φηη ε εηαηξεία ήζειε λα πηνζεηήζεη ηελ 
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θηινζνθία, Νέα εηαηξεία – Νέν φλνκα! θαη λα ηελ κεηαιακπαδέςεη ζηνπο εηαίξνπο 

αιιά θαη ζηνπο εξγαδφκελνπο. Δπηπιένλ, ε νλνκαζία Infote, δελ ήηαλ έλα φλνκα κε 

αλαγλσξηζηκφηεηα θαη νη πειάηεο φπσο θαη νη θαηαλαισηέο δελ ηαχηηδαλ ηελ 

νλνκαζία Infote κε ηελ παξερφκελε ππεξεζία. Ήδε ζηελ Διιάδα, φπσο θαη ζην 

εμσηεξηθφ, είρε επηθξαηήζεη ην φλνκα Υξπζφο Οδεγφο, ην νπνίν απνηειεί έλα πνιχ 

ηζρπξφ θαη θαζηεξσκέλν brand name. αλ απνηέιεζκα, κε ηελ αιιαγή ηεο 

νλνκαζίαο επηηεπρζεί ε ηαχηηζε ηνπ νλφκαηνο ηεο εηαηξείαο κε ην φλνκα ηνπ 

πξντφληνο.  

 

5.4.1.2 Γηαηύπσζε Οξάκαηνο θαη Απνζηνιήο ηεο Νέαο Δηαηξείαο  

 

Πξσηαξρηθφ ξφιν ζηελ επαλαηνπνζέηεζε επηρείξεζεο ζηελ αγνξά απνηειεί ν 

θαζνξηζκφο νξάκαηνο θαη απνζηνιήο γηα κηα εηαηξεία, ηα νπνία ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

Υξπζνχ Οδεγνχ, ζα ηα νξίζεη ε λέα δηνίθεζε θαη ζα ην κεηαιακπαδέςεη ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο ηεο εηαηξείαο. Ζ δηαηχπσζε ζηξαηεγηθνχ νξάκαηνο θαη απνζηνιήο 

απφ κηα εηαηξεία είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθά θαζψο απνηειεί κέξνο ηεο κειινληηθήο 

θαηεχζπλζεο πνπ επηζπκεί λα αθνινπζήζεη ε εηαηξεία. Δηδηθφηεξα απνηειεί κηα 

θαζνδεγεηηθή έλλνηα γηα ην ηη πξνζπαζεί λα θάλεη ε επηρείξεζε θαη γηα ην ηη 

πξνζπαζεί ηαπηφρξνλα λα αληηπξνζσπεχζεη. 

 

χκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο, ην φξακα
48

 ηνπ Υξπζνχ Οδεγνχ είλαη λα 

απνηειέζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πιαηθφξκα δηαθεκηζηηθήο πξνβνιήο θαη ηελ 

πιένλ αμηφπηζηε πεγή αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ, επελδχνληαο ζε λέεο ηερλνινγίεο, 

ζηνπο αλζξψπνπο πνπ ηελ ζηειερψλνπλ, παξέρνληαο θάζε κνξθή δνκεκέλεο 

                                                 
48

 http://www.yellowpages.gr/corporate/gr/company/vision.html (ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2010). 

http://www.yellowpages.gr/corporate/gr/company/vision.html


ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΔΠΑΝΑΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΜΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ 

ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΩΖ, ΥΡΤΟ ΟΓΖΓΟ Α.Δ  

ΓΚΔΝΣΑ-ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΚΗΟΦΗΡΖ 

____________________________________________________________________________________  

 

 
MSC “ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ”, ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ, 2010  

58 

επαγγεικαηηθήο πιεξνθνξίαο θαη αμηνπνηψληαο φια ηα ζχγρξνλα έληππα θαη 

ειεθηξνληθά κέζα. 

 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ νξάκαηφο ηεο, ε εηαηξεία Υξπζφο Οδεγφο βαζίδεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο αμίεο πνπ δηέπνπλ ηελ εηαηξεία. Απηέο είλαη:  

 Πειαηνθεληξηθή αληίιεςε  

 Οκαδηθφηεηα  

 Απνηειεζκαηηθφηεηα  

 Αθνζίσζε  

 Πξνζαξκνζηηθφηεηα  

 εβαζκφο ζηνλ άλζξσπν  

 

Απνζηνιή ηεο εηαηξείαο είλαη, ε δηαηήξεζε ηεο θπξίαξρεο ζέζεο πνπ θαηέρεη ζηελ 

αγνξά, ε παξνρή νινθιεξσκέλσλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ζηξαηεγηθψλ 

δηαρείξηζεο ηεο πιεξνθνξίαο, ε πξνβνιή ηνπ θνηλσληθνχ πξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο κε 

έκθαζε ζηελ αλάιεςε δξάζεσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζην θνηλσληθφ – πνιηηηζηηθφ 

γίγλεζζαη θαη ηέινο ε ελδπλάκσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο εηαηξείαο γηα ηε 

δηάδνζε ηεο εηαηξηθήο γλψζεο κέζσ ηεο αλάπηπμεο πιεξνθνξηαθψλ εθαξκνγψλ θαη 

βειηίσζεο ησλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ ηεο εηαηξείαο. Πξφζεζε ηνπ νξγαληζκνχ είλαη ε 

δπλακηθή εδξαίσζε ζην θιάδν θαη ε δηαηήξεζε ηεο θνξπθήο ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ 

θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. ηνρεχεη ζην λα μεπεξάζεη ηνλ αληαγσληζκφ κε βάζε ηα 

πξνζθεξφκελα πξντφληα θαη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο αιιά βέβαηα θαη κε ηελ 

ελεξγή ζπκκεηνρή ζηα θνηλσληθά δξψκελα.  
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Ζ δηαηχπσζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ νξάκαηνο θαη ηεο απνζηνιήο ηεο εηαηξείαο είλαη 

κείδνλνο ζεκαζίαο δηφηη κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα εδξαησζεί ν λένο επηζπκεηφο ζηφρνο 

ηεο εηαηξείαο θαη ην λέν πξφζσπν πνπ ζα παξνπζηάζεη ζε πειάηεο θαη ππαιιειηθφ 

πξνζσπηθφ.  

 

Με κηα επίζθεςε ζηα θεληξηθά γξαθεία ηνπ Υξπζνχ Οδεγνχ, ν θαζέλαο κπνξεί λα 

δηαπηζηψζεη φηη φια ηα παξαπάλσ απνηεινχλ πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ λέα δηνίθεζε. 

Υαξαθηεξηζηηθά ζα αλαθέξνπκε, φηη ζε θνκβηθά ζεκεία, θπξίσο ζε ζεκεία 

αλακνλήο, έρνπλ ηνπνζεηεζεί νζφλεο νη νπνίεο επηθνηλσλνχλ, ζε εξγαδφκελνπο θαη 

επηζθέπηεο ηνπ Υξπζνχ Οδεγνχ, ην φξακα θαη ηηο αμίεο ηεο εηαηξείαο.  

 

5.4.1.3 Δηαηξηθή Κνπιηνύξα  

 

Ζ λέα δηνίθεζε ηνπ Υξπζνχ Οδεγνχ, θιήζεθε λα εμεηάζεη θαη λα αλαπξνζαξκφζεη 

ηελ εηαηξηθή θνπιηνχξα πνπ δηαθαηείρε ηνπο εξγαδφκελνπο, θπξίσο ηνπο παιαηνχο 

εξγαδφκελνπο ζηελ Infote. Σα πξνβιήκαηα κε ηα νπνία ήξζε αληηκέησπε ε λέα 

δηνίθεζε ήηαλ πνιχ ζεκαληηθά δηφηη ζηελ Infote επηθξαηνχζε λννηξνπία δεκνζίνπ, 

γξαθεηνθξαηία πνπ δπζρέξαηλε ηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο, άληζε 

κεηαρείξηζε εξγαδνκέλσλ, ιαλζαζκέλα θίλεηξα θαη κε νξζνινγηθά πξνλφκηα 

θάπνησλ εξγαδνκέλσλ. ηελ αξρηθή εηαηξεία ππήξρε ππεξάξηζκν πξνζσπηθφ, 

παξαηεξνχληαλ ζπγθεληξσηηζκφο αξκνδηνηήησλ ζε ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ή κε 

εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ ζε άιια θαη ππήξραλ πεξηηηέο ππεξσξηαθέο ακνηβέο πνπ 

επηβάξπλαλ ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηεο εηαηξείαο. Σέινο, έλα πξαγκαηηθφ πξφβιεκα 

πνπ έρξηδε άκεζεο αληηκεηψπηζεο ήηαλ ε αλχπαξθηε εμππεξέηεζε πειαηψλ δηφηη δελ 
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ιεηηνπξγνχζε ηέηνην ηκήκα ζηελ Infote αθνχ ε εχξεζε λέσλ πειαηψλ θαη ε 

ηηκνιφγεζε ηνπο γηλφηαλ κέζσ ηνπ ΟΣΔ θαη απεηθνληδφηαλ ζηνλ ινγαξηαζκφ.  

 

Ζ λέα δηνίθεζε πηνζέηεζε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο γηα λα θαηνξζψζεη λα 

πινπνηήζεη ηελ αιιαγή λννηξνπίαο θαη λα ηελ πξνζαξκφζεη ζηηο απαηηήζεηο ηεο λέαο 

εηαηξείαο. Οη βαζηθέο ελέξγεηαο πεξηιάκβαλαλ: 

 Δπηθνηλσλία ελεκέξσζεο φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 Πξνζιήςεηο ζε επίπεδν δηεπζπληψλ θαη πςειφβαζκσλ ζηειερψλ, πξνεξρφκελνη 

απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, κε αλάινγε εκπεηξία. 

 Δπηβνιή αμηνθξαηηθψλ θξηηεξίσλ, πξνζαξκνγή κηζζψλ, θηλήηξσλ θαη πξνλνκίσλ. 

 Καηάξγεζε ή απινπνίεζε γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ . 

 Δλζάξξπλζε πξνζσπηθνχ γηα ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ. 

 Αλαηξνπή σξαξίνπ 9 πκ – 5 κκ γηα ηα ζηειέρε ηεο εηαηξείαο. 

 

5.4.1.4 Δγθαηάζηαζε Νένπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο 

 

Γηα ηελ επηηπρεκέλε πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο εζσηεξηθήο επαλαηνπνζέηεζεο, ν 

Γεσξγφπνπινο
49

 αλαθέξεη φηη δελ κπνξεί λα εθηειεζηεί ρσξίο έλαλ αξηζκφ 

ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπο ιεηηνπξγηψλ. πγθεθξηκέλα γηα 

ηνλ Υξπζφ Οδεγφ, ηα ζηνηρεία ησλ πειαηψλ πνπ δηαζέηεη είλαη ηθαλά λα ηνπ 

πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα δηαθνξνπνίεζεο ζηνλ ρψξν. Άιισζηε ηα ζηνηρεία ησλ 

πειαηψλ απνηεινχλ ην βαζηθφ „πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν‟ ηεο επηρείξεζεο. 

 

                                                 
49

 Νηθφιανο Γεσξγφπνπινο, Σηξαηεγηθό Μάλαηδκελη, Δθδφζεηο Μπέλνπ, 2006. 
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Ζ Infote ρξεζηκνπνηνχζε έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ην SIEBEL,
50

 κφλν γηα ηελ 

παξαγσγή ησλ καθεηψλ θαη ηελ εθηχπσζε ησλ βηβιίσλ γηα ην νπνίν πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα είρε ιήμεη ε ηερληθή ππνζηήξημε ηελ ζηηγκή ηεο εμαγνξάο θαη δελ θάιππηε 

πιένλ ηηο ηερληθέο αλάγθεο πνπ παξνπζίαδε ε εηαηξεία. Δπηπιένλ, ε εηαηξεία 

δηαηεξνχζε έλα ζηνηρεηψδεο ζχζηεκα γηα ην ινγηζηήξην, ην Κεθάιαην. Σα 

ζπζηήκαηα απηά, δελ είραλ θακία ζχλδεζε κεηαμχ ηνπο θαη δπζρέξαηλαλ ην έξγν ηεο 

εηαηξείαο ην πνίν γηλφηαλ θαηά θχξην ιφγν manually. Γελ ππήξρε εληαίν ζχζηεκα 

πνπ λα ειέγρεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο, θάπνην νινθιεξσκέλν ERP, θαη πην 

ζεκαληηθά, δελ ππήξρε ειεθηξνληθή ζχλδεζε κεηαμχ ησλ ππαξρφλησλ ζπζηεκάησλ 

θαη ε επηθνηλσλία δηεμαγφηαλ κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν.  

 

ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ παιαηνχ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα πξνζηεζεί, φηη δελ θάιππηε 

ηηο απμεκέλεο αλάγθεο ηηκνιφγεζεο, παξαθνινχζεζεο ησλ απαηηήζεσλ απφ πειάηεο 

θαη ηελ θάιπςε θαζπζηεξεκέλσλ νθεηιψλ. Με άιια ιφγηα, ε εηαηξεία, δελ ήηαλ ζε 

ζέζε λα ηηκνινγήζεη ηνπο πειάηεο ηεο αιιά νχηε λα παξαθνινπζήζεη ηα ππφινηπα 

ησλ νθεηιψλ ηνπο. Οη δηαδηθαζίεο απηέο εθηεινχληαλ απφ ηνλ ΟΣΔ κέζσ ησλ 

ινγαξηαζκψλ ηειεθψλνπ, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ελψ ε Infote κε ηελ ζεηξά 

ηεο, απιψο ηηκνινγνχζε ηνλ ΟΣΔ γηα ην ζπλνιηθφ πνζφ.  

 

Ζ αληηθαηάζηαζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ήηαλ επηηαθηηθήο αλάγθεο θαη 

έπξεπε λα γίλεη ην ηαρχηεξν δπλαηφλ δεδνκέλνπ φηη φιεο νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο 

εηαηξείαο βαζίδνληαη ζε απηφ. Οη λέεο απαηηήζεηο πνπ πξνέθπςαλ θαη έπξεπε λα 

κεξηκλήζεη γηα απηέο ε λέα δηνίθεζε ηνπ Υξπζνχ Οδεγνχ ήηαλ νη εμήο: 

                                                 
50

 http://www.oracle.com/siebel/index.html (ζηηο 25 επηεκβξίνπ 2010) 

http://www.oracle.com/siebel/index.html
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 Δληαίν ζχζηεκα πνπ λα πεξηιακβάλεη αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία ησλ πειαηψλ θαη ησλ 

ζπκβνιαίσλ πνπ είραλ ζπλάςεη κε ηελ εηαηξεία. Σηο καθέηεο γηα παξαγσγή ησλ 

βηβιίσλ, πιεξνθνξίεο απφ ηπρφλ επηθνηλσλίεο θαη παξαηεξήζεηο απφ ηνλ πειάηε.  

 Απεπζείαο ηηκνιφγεζε κεγάινπ πιήζνπο πειαηψλ. 

 Αλαβάζκηζε ινγηζκηθνχ Λνγηζηεξίνπ πνπ λα ππνζηεξίδεη ζχζηεκα νηθνλνκηθήο 

πιεξνθφξεζεο, παξαθνινχζεζεο πξνυπνινγηζκνχ, παγίσλ ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε 

ηα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα, έγθξηζε δαπαλψλ ζε δηάθνξα επίπεδα, ζρεκαηηζκνχ 

παξαγγειηψλ πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο. 

 Παξαθνινχζεζε απαηηήζεσλ απφ πειάηεο, δηαρείξηζε θαζπζηεξεκέλσλ θαη 

επηζθαιψλ απαηηήζεσλ, παξαγσγή αλαιχζεσλ θαη αλαθνξψλ εηζπαξαμηκφηεηαο 

θαη ελειηθίσζεο ππφινηπσλ πειαηψλ. 

 

Σα θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία επηιέρζεθε ην θαηαιιειφηεξν πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα πνπ ζα θάιππηε ηηο αλάγθεο ηνπ Υξπζνχ Οδεγνχ ήηαλ θπξίσο δχν: ε 

ηαρχηεηα εθαξκνγήο θαη ε θάιπςε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ ηεο εηαηξείαο. Γηα ην 

Customer Care θαη ηελ δεκηνπξγία ησλ βηβιίσλ, δειαδή ηηο καθέηεο θαη ηελ 

εθηχπσζε είραλ ήδε δνζεί νη πξνδηαγξαθέο ζε κηα εηαηξεία ινγηζκηθνχ ψζηε λα 

αλαπηχμεη έλα λέν ζχζηεκα. Ζ εηαηξεία πνπ επειέρζε ήηαλ ε DPS Software Systems 

Inc.
51

 Ζ έξεπλα αγνξάο πνπ έθαλε ν Υξπζφο Οδεγφο ηνπο νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα 

πσο γηα ηελ θάιπςε ησλ ινγηζηηθψλ απαηηήζεσλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο 

παξαθνινχζεζεο ησλ αλαγθψλ ηεο, έλα κεζαίνπ επηπέδνπ ζχζηεκα ζα ήηαλ ην 

πιένλ θαηάιιειν γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Υξπζνχ Οδεγνχ. Ζ ηειηθή επηινγή ηεο 

δηνίθεζεο ήηαλ ε εηαηξεία ATLANTIS πνπ αληαπνθξηλφηαλ ζηηο απαηηήζεηο πνπ είρε 
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 http://www.dpssoft.com/index.html (ζηηο 25 επηεκβξίνπ 2010). 

http://www.dpssoft.com/index.html
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ζέζεη ε εηαηξεία. Σέινο, ην ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ 

θαη θαζπζηεξεκέλσλ ππνινίπσλ ζα κπνξνχζε λα εγθαηαζηαζεί κφλν αθνχ ζα είραλ 

πινπνηεζεί ηα δχν πξψηα ζπζηήκαηα. Σν ζχζηεκα πνπ ηειηθά επηιέρζεθε ήηαλ 

δνθηκαζκέλν ζε εηαηξείεο κε αληίζηνηρν αξηζκφ πειαηψλ θαη πξνζαξκφζηεθε ζηηο 

εηδηθέο πξνδηαγξαθέο θαη απαηηήζεηο ηνπ Υξπζνχ Οδεγνχ. 

 

Ζ κεηάβαζε απφ ην παιηφ ζην λέν ζχζηεκα πινπνηήζεθε απφ εηδηθά δηακνξθσκέλεο 

νκάδεο εξγαζίαο ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ ζηειέρε απφ θάζε Γηεχζπλζε ηεο εηαηξείαο 

θαη πάληα ζχκθσλα κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Γηεπζπληή πιεξνθνξηθήο θαη 

ππεχζπλνπ ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο. Γελ κεζνιάβεζε παξάιιειε ιεηηνπξγία ηνπ 

παιαηνχ κε ην λέν ζχζηεκα, δηφηη έγηλε κεηάπησζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ απφ ην 

παιαηφ ζην λέν ζχζηεκα κε ηνλ απαξαίηεην θπζηθά έιεγρν πξηλ ηελ έλαξμε ηεο λέαο 

εθαξκνγήο. Ζ κεηάβαζε απφ ην DPS ζην ATLANTIS έγηλε ζε πεξίπνπ νθηψ κήλεο 

ελψ ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο απαηηήζεσλ (CT Collect) νινθιεξψζεθε ζε ηξεηο 

κήλεο.  

 

Τπάξρνπλ ηξία ζπζηήκαηα πνπ επηθνηλσλνχλ ειεθηξνληθά κεηαμχ ηνπ. Οη αλάγθεο 

θαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπο έρνπλ νξηζηεί ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο 

πνπ παξνπζηάδεη θάζε ηκήκα θαη αθνξνχλ θπξίσο Customer Relationship 

Management (CRM), Παξαγσγή Βηβιίσλ, Λνγηζηηθή, Οηθνλνκηθή Παξαθνινχζεζε 

θαη Γηαρείξηζε Απαηηήζεσλ Πειαηψλ.  

 

Ο απαξαίηεηνο ρξφλνο γηα ηελ ινγηζηηθή απφζβεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ππνινγίζηεθε 

ζε ηξία ρξφληα. Ζ νηθνλνκηθή αληίζεηα απφζβεζε ζπλήζσο εμαξηάηαη απφ ηηο 
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αλαβαζκίζεηο πνπ θάλνπλ νη εηαηξείεο ινγηζκηθνχ θαη απφ ηελ δηακφξθσζε ησλ 

λέσλ αλαγθψλ πνπ πξνθχπηνπλ.  

 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο απφθαζεο γηα ηελ αιιαγή ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ε 

δηνίθεζε ηνπ Υξπζνχ Οδεγνχ, αληηκεηψπηζε θάπνηα πξνβιήκαηα. Σα ελ ιφγσ 

πξνβιήκαηα είραλ λα θάλνπλ κε αληηξξήζεηο θαη επηθπιάμεηο πνπ εθθξάζηεθαλ απφ 

ην πξνζσπηθφ πνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζεσξνχζαλ φηη ζηγφηαλ απφ ηηο 

επεξρφκελεο αιιαγέο. Γειαδή, κε ην λέν απηνκαηνπνηεκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

πνιιέο παιαηφηεξεο εξγαζίαο, δελ ήηαλ πιένλ απαξαίηεηεο, φπσο κηα θαηαρψξεζε 

πνπ γηλφηαλ απφ ππάιιειν ή έλαο έιεγρνο. Παιαηφηεξα, επηθξαηνχζε αληίιεςε 

απνθιεηζηηθφηεηαο ζηε δηαρείξηζε δεδνκέλσλ θαη ζε δηαδηθαζίεο πνπ 

δεκηνπξγνχζαλ απφιπηε εμάξηεζε απφ ζπγθεθξηκέλα άηνκα, ε νπνία αλεηξάπε κε 

ην λέν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Έλαο αθφκα ιφγνο πνπ πξνθάιεζε αληηδξάζεηο ήηαλ 

νη επηπιένλ ψξεο εξγαζίαο πνπ ρξεηάζηεθαλ πέξα απφ ην ζπλεζηζκέλν σξάξην 

εξγαζίαο θαζψο θαη αιιαγέο θαη πξνζζήθεο πξνδηαγξαθψλ ηελ ηειεπηαία ζηηγκή 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξψησλ δνθηκψλ ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 

Ο απνινγηζκφο ηνπ δχζθνινπ απηνχ εγρεηξήκαηνο, ηξία ρξφληα κεηά θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε εηαηξεία δελ ζηακάηεζε λα ιεηηνπξγεί θαζ‟νιε ηε 

δηάξθεηα ηεο κεηάβαζεο, είλαη ζεηηθφο. Ζ εηαηξεία δελ ζα ήηαλ ζε ζέζε λα 

ιεηηνπξγήζεη απνδνηηθά ρσξίο ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηξηψλ εηψλ, πξνέθππηαλ ζπλερψο λέεο αλάγθεο 

θαη απαηηήζεηο πνπ έπξεπε λα θαιχςεη ην λέν ινγηζκηθφ. Έλα ζεκαληηθφ κέξνο 

απηψλ ησλ αλαγθψλ θαιχθζεθε απφ αλαβαζκίζεηο θαη αλαπξνζαξκνγέο θαζψο θαη 

απφ ηελ αλάπηπμε επηπιένλ ινγηζκηθνχ θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπ γηα ηνλ Υξπζφ 
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Οδεγφ. Παξάιιεια, πξνέθππηαλ θαη δπζθνιίεο ζηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο απφ ηνπο ππαιιήινπο ηα νπνία αληηκεησπίζηεθαλ αθνχ φινη νη ρξήζηεο 

είραλ δερηεί εηδηθή εθπαίδεπζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ιεηηνπξγία ελφο ηκήκαηνο help 

desk, ην νπνίν αθφκα θαη ζήκεξα θαιχπηεη ηξέρνπζεο αλάγθεο, αλαβαζκίζεηο 

ινγηζκηθνχ θηι. Ζ εηαηξεία θαηφξζσζε ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα λα εμππεξεηεί, 

λα ηηκνινγεί θαη λα δηαρεηξίδεηαη κεγάιν πιήζνο πειαηψλ. Καηά ζπλέπεηα, ε 

απφθαζε γηα ηελ αιιαγή ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ήηαλ απφιπηα 

πεηπρεκέλε. Ο Υξπζφο Οδεγφο δελ ζηακαηά πνηέ λα αλαδεηεί ην θαηαιιειφηεξν 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο θαη 

απμεκέλεο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο.  

 

5.4.1.5 Γεκηνπξγία Νέσλ Σκεκάησλ 

 

πλερίδνληαο ηελ αλάιπζε γηα ηα ζηξαηεγηθά βήκαηα εζσηεξηθήο 

επαλαηνπνζέηεζεο πνπ πηνζέηεζε ν Υξπζφο Οδεγφο, είλαη θαζφια ζεκαληηθφ λα 

αλαθεξζνχκε ζην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο θαη πσο απηφ είρε θαηαλεκεζεί επί ηνπ 

παιαηνχ θαζεζηψηνο ηεο Infote θαη γηα ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο πνπ επέβαιε ε λέα 

δηνίθεζε. 

 

5.4.1.5.1 Σκήκα Πσιήζεσλ  

 

Infote:  

ηελ Infote, ιεηηνπξγνχζαλ 2 ηκήκαηα πσιήζεσλ. Έλα field, φπνπ νη πσιεηέο 

επηζθέπηνληαλ ηνπο πειάηεο ζηνλ ρψξν ηνπο γηα ηελ απαξαίηεηε ελεκέξσζε θαη 
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ζχλαςε ζπκβνιαίσλ θαη ην ηκήκα πσιήζεσλ tele, δειαδή ε πξνζέιθπζε θαη ε 

ελεκέξσζε λέσλ πειαηψλ απφ ηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο, ζπλήζσο κέζσ ηειεθψλνπ.  

 

Οη πσιήζεηο ζηελ Infote, δηεμάγνληαλ κέζα απφ ηηο θακπάληεο γηα θάζε πεξηνρή, γηα 

ην ζπγθεθξηκέλν γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα θαη πεξηιάκβαλαλ ζπγθεθξηκέλνπο 

ζηφρνπο θαη θίλεηξα γηα ηελ πξνζέιθπζε λέσλ πειαηψλ, ηελ αλαλέσζε ζπκβνιαίσλ 

θαη ηελ κείσζε ησλ απσιεηψλ. 

 

Ζ Infote ηελ ζηηγκή ηεο ηδησηηθνπνίεζεο είρε πεξίπνπ 180.000 πειάηεο θαη θαηείρε 

ην 96% ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο, πνζνζηφ εμαηξεηηθά πςειφ. Θα πξέπεη βέβαηα λα 

αλαινγηζηνχκε φηη ε Infote, απνιάκβαλε ηα νθέιε ζρεδφλ κνλνπσιηαθνχ 

θαζεζηψηνο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί εδψ, φηη ηα έζνδα απφ ηηο πσιήζεηο ησλ 

θαηαρσξήζεσλ αλέξρνληαλ ζε πεξίπνπ €60 εθαη. θαη επαξθνχζαλ γηα ηελ θάιπςε 

ησλ αλαγθψλ ηεο εηαηξείαο, αθνχ ην EBITDA μεπεξλνχζε ηα €21 εθαη. Οη πσιεηέο, 

αλάινγα κε ηελ απφδνζε ηνπο, αληακείβνληαλ κε θάπνην bonus, ρσξίο λα 

απνιακβάλνπλ επηπιένλ παξνρέο.  

 

Σν ηκήκα πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο Infote αληηκεηψπηδε πξνβιήκαηα πνπ εκπφδηδαλ 

ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ θαη πνπ έρξηδαλ αληηκεηψπηζεο. Απηά ήηαλ θπξίσο ε 

ειιηπήο εθπαίδεπζε ησλ πσιεηψλ, ε θαθή επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο, ε γεληθή 

λννηξνπία δεκνζίνπ πνπ δηαθαηείρε ηελ εηαηξεία θαη ν κε νξζνινγηθφο ζρεδηαζκφο 

ηεο ζηξαηεγηθήο πσιήζεσλ. 

 

Σν θπξηφηεξν φκσο πξφβιεκα ήηαλ, φηη ην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο ήηαλ 

θαηαλεκεκέλν κε ηνλ εμήο ηξφπν, νη πσιεηέο απνηεινχζαλ ην 35% ηνπ πνζνζηνχ 
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ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ην 65% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνζηνχ 

ησλ εξγαδνκέλσλ.  

 

 Υξπζφο Οδεγφο: 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ αλαθνξά ζην εξγαζηαθφ θαζεζηψο ηεο παιαηάο εηαηξείαο 

Infote , νη αιιαγέο πνπ έπξεπε λα θάλεη ε λέα δηνίθεζε ηνπ Υξπζνχ Οδεγνχ, ήηαλ 

επηηαθηηθέο.  

 

Οη βαζηθέο αιιαγέο πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ ηνλ Υξπζφ Οδεγφ ήηαλ νη εμήο:  

 Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πσιεηψλ κε λέεο πξνζιήςεηο θαη εζσηεξηθέο 

κεηαθηλήζεηο. 

 Γηαθνπή ζπλεξγαζίαο κε πσιεηέο πνπ είραλ ρακειή απφδνζε. 

 πλερήο εθπαίδεπζε ζηνπο πιένλ ζχγρξνλνπο ηξφπνπο πψιεζεο Yellow Pages, κε 

ηνπο θαιχηεξνπο παγθνζκίσο εθπαηδεπηέο. 

 Γξαζηηθή θαη άκεζε αιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο απφδνζεο Bonus. 

 Μεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο, πνιιαπιαζηαζηηθή επίπησζε κε 

αχμεζε ηεο απφδνζεο, επηπιένλ παξνρέο, εθδειψζεηο επηβξάβεπζεο ησλ 

θαιχηεξσλ πσιεηψλ. Οη απνδνηηθφηεξνη πσιεηέο ηνπ κήλα εκθαλίδνληαη ζην 

αληίζηνηρν ηκήκα ζε νζφλεο φπνπ αλαθέξεηαη ε επηηπρία ηνπ ζηφρνπ φπνπ ηνπο είρε 

αλαηεζεί. Δπηπιένλ, ελψ ν ρψξνο ζηάζκεπζεο πξννξίδεηαη κφλν γηα ηα ζηειέρε ηεο 

εηαηξείαο, δχν ζέζεηο παξαρσξνχληαη ζηνπο πσιεηέο κε ηελ θαιχηεξε απφδνζε.  

 Βειηίσζε νξγάλσζεο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ δηαθεκηζηηθψλ εθζηξαηεηψλ.  
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ρεηηθά κε ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηελ Infote, ε ζπκθσλία ηνπ Υξπζνχ Οδεγνχ κε ηελ 

δηνίθεζε ηνπ ΟΣΔ πεξηειάκβαλε ηελ επάλνδν ζηνλ ΟΣΔ κφλν ησλ ππαιιήισλ πνπ 

αξρηθά είραλ απνζπαζηεί απφ ηνλ νξγαληζκφ ζηελ Infote, ζχκθσλα κε ηνλ 

θ. ηέθαλν Αλδξένπ, CFO ηνπ Υξπζνχ Οδεγνχ. πλερίδεη, ιέγνληαο φηη νη 

πεξηζζφηεξεο αλαθαηαηάμεηο ππαιιήισλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέζα ζην πξψην έηνο 

ηεο εμαγνξάο, ελψ θάπνηεο απφ ηηο αιιαγέο ζπλερίδνληαη ζε κηθξφ βαζκφ κέρξη θαη 

ζήκεξα, κηα δηαδηθαζία ηδηαίηεξα δχζθνιε δηφηη παξάιιεια ήηαλ αλαγθαίν λα 

εμεπξεζνχλ θαηάιιεια ζηειέρε γηα ηελ θάιπςε ζεκαληηθψλ ζέζεσλ. Σέινο, 

απνηηκά φηη ε επηθνηλσλία θαη ε ζπλεξγαζία κε ην ζσκαηείν ησλ εξγαδνκέλσλ 

δηεμήρζε ζε θαιφ επίπεδν. Παξνρέο θαη απμήζεηο ζηνπο ππαιιήινπο, δφζεθαλ κφλν 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα θαζήθνληα θαη ε λέα ηνπο ζέζε ην δηθαηνινγνχζε.  

 

Δθπαίδεπζε ησλ Πσιεηώλ  

 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε εθπαίδεπζε ησλ πσιεηψλ γίλεηαη ζηνλ Υξπζφ 

Οδεγφ απφ ηνπο θαιχηεξνπο παγθνζκίσο εθπαηδεπηέο ζηνπο ζχγρξνλνπο ηξφπνπο 

πψιεζεο Yellow Pages. Ζ εθπαίδεπζε ησλ πσιεηψλ γίλεηαη πνιχ ζπζηεκαηηθά θαη 

πεξηιακβάλεη ελεκέξσζε γηα ηα λέα πξντφληα ηεο εηαηξείαο, ηνπο ηξφπνπο θαη ηηο 

ηερληθέο πξνζέγγηζεο ησλ πειαηψλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ παξνπζηάδεη ν 

θαζέλαο.  

 

Ζ εθπαίδεπζε ησλ πσιεηψλ αλαθέξεηαη θαη ζηελ εμνηθεηψζεη ηνπο κε νηθνλνκηθέο 

έλλνηεο φπσο Return on Investment (ROI), έλλνηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ κέηξεζε 

αληαπνδνηηθφηεηαο ηεο δηαθήκηζεο ζηνλ Υξπζφ Οδεγφ ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ 

δαπαλνχλ νη πειάηεο. Μέξνο ηεο εθπαίδεπζεο απνηειεί θαη ε ελεκέξσζε ησλ 
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πσιεηψλ γηα ηνπο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο πιεξσκήο ησλ νθεηιψλ ησλ πειαηψλ, 

κέζσ επηηαγψλ ή πηζησηηθψλ θαξηψλ.  

 

Ζ εθπαίδεπζε ησλ λέσλ πσιεηψλ, ζπλήζσο δηαξθεί έλα κήλα, δηάζηεκα εχινγν 

ψζηε λα εηζαρζνχλ ζηνπο θφιπνπο ηνπ Υξπζνχ Οδεγνχ, λα θαηαλνήζνπλ ηηο αμίεο 

θαη ην φξακα ηεο εηαηξείαο θαη λα εμππεξεηήζνπλ απνδνηηθά ηα ζρέδηα θαη ηηο 

ζηξαηεγηθέο πψιεζεο ηεο. Οη ππφινηπεο εθπαηδεχζεηο ησλ πσιεηψλ είλαη δηάξθεηαο 

κηαο εβδνκάδαο. Ζ εηαηξεία επελδχεη ζε εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα, κε ζθνπφ λα 

εληζρχζεη ην αίζζεκα νκαδηθφηεηαο, ηε θαηαλφεζε θαη εκπέδσζε ησλ αμηψλ ηεο 

εηαηξείαο αιιά θαη ζεκηλάξηα πνπ αθνξνχλ ζε ζέκαηα management.  

 

5.4.1.5.2 Οηθνλνκηθή Γηεύζπλζε 

 

Ζ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε ζηελ εηαηξεία Infote ήηαλ πιήξσο ελαξκνληζκέλε 

ζηα πιαίζηα ηνπ δεκνζίνπ θαη ε θηινζνθία απηή δηαθαηείρε θαη ηνπο ππαιιήινπο 

φισλ ησλ ηκεκάησλ, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ. Γελ ζα κπνξνχζε ινηπφλ λα 

απνηειεί εμαίξεζε θαη ην Οηθνλνκηθφ Σκήκα. Γηα ηελ αθξίβεηα, δελ ππήξρε 

νξγαλσκέλε νηθνλνκηθή δηεχζπλζε παξά έλα ηκήκα ινγηζηεξίνπ. Αλαθέξζεθε 

επηπιένλ φηη ε Infote δελ ηηκνινγνχζε απεπζείαο ηνπο πειάηεο αιιά ζπγθεληξσηηθά 

ηνλ ΟΣΔ, αθνχ ε είζπξαμε ησλ νθεηιψλ απφ ηεο ππεξεζίεο ηεο εηαηξείαο 

εμνθινχληαλ κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ ΟΣΔ. Με ηελ αιιαγή ηεο δηνίθεζεο θαη 

ηεο ζχζηαζεο ηεο λέαο εηαηξείαο, δεκηνπξγήζεθε κηα ζχγρξνλε Οηθνλνκηθή 

Γηεχζπλζε πνπ ήηαλ πιήξσο ηθαλή λα αληηκεησπίζεη ηεο απαηηήζεηο ηεο λέαο 

δηνίθεζεο αιιά λα αληαπνθξηζεί θαη ζηηο αλάγθεο πνπ παξνπζίαδε ν Υξπζφο 

Οδεγφο. 



ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΔΠΑΝΑΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΜΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ 

ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΩΖ, ΥΡΤΟ ΟΓΖΓΟ Α.Δ  

ΓΚΔΝΣΑ-ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΚΗΟΦΗΡΖ 

____________________________________________________________________________________  

 

 
MSC “ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ”, ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ, 2010  

70 

 

Με ηελ αιιαγή ηεο δηνίθεζεο δεκηνπξγήζεθαλ δχν λέα ηκήκαηα ζηελ Γηεχζπλζε 

Οηθνλνκηθνχ. Σν πξψην είλαη ην ηκήκα Billing θαη ην ηκήκα Collection. 

 

Σν ηκήκα Billing 

Σν ηκήκα Billing είλαη έλα λενζχζηαην ηκήκα ζηνλ Υξπζφ Οδεγφ απαξαίηεην γηα 

ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκηθήο δηεχζπλζεο, ην νπνίν είλαη αξκφδην γηα ηελ 

ηηκνιφγεζε ησλ πειαηψλ ηεο εηαηξείαο αλάινγα κε ην ζπκβφιαην πνπ έρνπλ 

επηιέμεη. Δπηπιένλ, ην ηκήκα Billing αζρνιείηαη κε ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο 

πιεξσκήο ησλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο πειάηεο πνπ ηνπο πξνζθέξεη ν Υξπζφο Οδεγφο. 

 

Σν ηκήκα Collection 

Δίλαη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο απαηηήζεσλ απφ πειάηεο. Τπάιιεινη ηεο εηαηξείαο 

είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηελ ελεκέξσζε ησλ πειαηψλ γηα ηηο νθεηιέο ηνπο πξνο ηελ 

εηαηξεία θαη ηνπο πηζαλνχο ηξφπνπο απνπιεξσκήο. Δπηπιένλ, ην ηκήκα είλαη 

επηθνξηηζκέλν γηα ηελ δηαπξαγκάηεπζε ησλ ζπκβνιαίσλ ησλ πειαηψλ. 

 

5.4.2 Δμσηεξηθή Δπαλαηνπνζέηεζε 

 

Ζ εμσηεξηθή επαλαηνπνζέηεζε ηνπ Υξπζνχ Οδεγνχ έγθεηηαη ζηνλ ηξφπν 

πξνζέιθπζεο λέσλ πειαηψλ ζηελ εηαηξεία, ζε ζρέζε κε ηνλ παιηφ ηξφπν πνπ είρε 

πηνζεηήζεη ε Infote θαη ν νπνίνο, δηαθέξεη ζε νξηζκέλα ζεκεία. ε ζρέζε κε ην 

παξειζφλ, έρνπλ επέιζεη νη εμήο αιιαγέο: 

 Πεξηζζφηεξν εκπινπηηζκέλε βάζε δπλεηηθψλ πειαηψλ. 

 Πην ζηνρεπκέλα θίλεηξα πξνζέγγηζεο λέσλ πειαηψλ αλά θαηεγνξία. 
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Ζ εηαηξεία Υξπζφο Οδεγφο, πξνζθέξεη αλάινγα κε ην χςνο ηνπ ζπκβνιαίνπ ησλ 

πειαηψλ θαη κεγαιχηεξεο δηεπθνιχλζεηο ζηελ πιεξσκή ησλ νθεηιψλ. Σνπο 

παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα πεξηζζφηεξσλ δφζεσλ. Ζ εηαηξεία, έρεη εηζάγεη θαη 

ζεκαληηθά πνζνζηά έθπησζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα πξνπιεξσκέλα ζπκβφιαηα. 

Παξάιιεια, παξέρνληαη εηδηθά θίλεηξα, εθπηψζεηο γηα θαηαρσξήζεηο ζε 

πεξηζζφηεξα απφ έλα βηβιία ή θαηεγνξίεο θαζψο θαη πξνγξάκκαηα εθπηψζεσλ γηα 

αλαβάζκηζε ηεο δηαθήκηζεο ζε αθξηβφηεξε θαηεγνξία.  

 

5.4.2.1 ηξαηεγηθή Marketing 

 

ηα πιαίζηα ηεο ζηξαηεγηθήο εμσηεξηθήο επαλαηνπνζέηεζεο, ν Υξπζφο Οδεγφο έρεη 

επελδχζεη κεγάια πνζά ζηνλ ηνκέα ηνπ marketing. Όπσο γηα θάζε επηρείξεζε, έηζη 

θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ηα θαλάιηα δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ 

ηνπο απνηεινχλ βαζηθφ ζηνηρείν πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο marketing. Ζ δηνίθεζε 

ηεο επηρείξεζεο ζπρλά ιακβάλεη απνθάζεηο αλαθνξηθά κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαλνκήο, πην ζπγθεθξηκέλα σο πξνο ηελ έθηαζε ηεο θάιπςεο ηνπ 

δηθηχνπ δηαλνκήο θαη ηηο κεζφδνπο δηαλνκήο. 

 

ηξαηεγηθή marketing απνηειεί θαη ην γεγνλφο φηη ε θαη‟νίθνλ δηαλνκή ησλ 

θαηαιφγσλ δελ γίλεηαη πιένλ ζηελ είζνδν ηεο πνιπθαηνηθίαο αιιά ζηα ίδηα ηα 

δηακεξίζκαηα, ψζηε ε εηαηξεία λα επηηχρεη ηελ επξχηεξε θάιπςε ησλ γεσγξαθηθψλ 

δηακεξηζκάησλ ηεο ρψξαο θαη ψζηε θάζε θαηαλαισηήο λα ιάβεη ην δηθφ ηνπ 

αληίηππν. Μάιηζηα, ε εηαηξεία ειέγρεη κε πνιχ απζηεξά κέζα ηε δηαθίλεζε ησλ 
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θαηαιφγσλ, κε ζηφρν λα ειαρηζηνπνηήζεη ηα πεξηζψξηα ιαζψλ θαη παξαιείςεσλ 

αιιά θαη λα δηαζθαιίζεη φηη ν θαηάινγνο έρεη παξαιεθζεί.  

 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ν Υξπζφο Οδεγφο θζάλεη ζηα ρέξηα πεξηζζφηεξσλ 

απφ 3.500.000 πνιηηψλ, ζε θάζε πεξηνρή ηεο Διιάδαο κε ζηφρν λα απνθέξεη αθφκα 

κεγαιχηεξν φθεινο ζηνπο επαγγεικαηίεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ επηιέγνπλ ηελ 

πξνβνιή ηνπο κέζσ ηνπ Υξπζνχ Οδεγνχ.  

 

Σνλ ζπνπδαηφηεξν παξάγνληα ζηελ ζηξαηεγηθή marketing απνηεινχλ ηα 

δηαθεκηζηηθά κελχκαηα πνπ θαζηζηνχλ ηελ πξνζθεξφκελε απφ ηνλ Υξπζφ Οδεγφ 

ππεξεζία πην αλαγλσξίζηκε θαη πξνζηηή ηνπο θαηαλαισηέο-ρξήζηεο θαη θαηά 

ζπλέπεηα ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ επηιέγνπλ λα πξνβιεζνχλ κέζσ ηνπ Οδεγνχ. Σα 

κελχκαηα πνπ πξνσζνχληαη ζηηο δηαθεκίζεηο είλαη απιά θαη θαηαλνεηά ηα νπνία 

έρνπλ σο ζηφρν ηελ ελδπλάκσζε ηεο ζεηηθήο εηθφλαο ηεο εηαηξείαο απφ ηνπο 

θαηαλαισηέο.  

 

Ζ εηαηξεία Υξπζφο Οδεγφο δεκηνχξγεζε έμππλα θαη ρηνπκνξηζηηθά δηαθεκηζηηθά 

ζπφη ηα νπνία πξνβάιινληαη ζε ξαδηφθσλν θαη ηειεφξαζε. Σν κήλπκα πνπ 

επηρεηξείηαη λα θζάζεη ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε είλαη πσο ν Υξπζφο Οδεγφο απνηειεί ηελ 

πην εχρξεζηε θαη πιήξεο πεγή πιεξνθφξεζεο. Οη δηαθεκίζεηο είλαη ρηνπκνξηζηηθέο 

θαη πξνσζνχλ ην παξαπάλσ κήλπκα κέζα απφ θαζεκεξηλέο εηθφλεο θαη θαηαζηάζεηο.  

 

Σν 2008, ε εηαηξεία κέζα απφ έλα ηειενπηηθφ ζπφη πξφβαιε έλα ρξπζνζήξα λα 

αλαδεηεί ρξπζάθη θαη ελ ηέιεη λα ην βξίζθεη ζηελ είζνδν ηνπ ζπηηηνχ ηνπ κε ην 

ζιφγθαλ: “Ψάρλεηο; Βξίζθεηο!”. Ζ εηαηξεία, ηελ πεξίνδν εθείλε πξνζέθεξε ζε έλαλ 
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ηπρεξφ ην βάξνο ηνπ Οδεγνχ ζε πξαγκαηηθφ ρξπζφ. Σξεηο επηπιένλ δηαθεκίζεηο ηελ 

ίδηα ρξνληά δηαθήκηδαλ ην www.xo.gr κέζα απφ πνιχ ρηνπκνξηζηηθέο θαηαζηάζεηο 

φπνπ πξνέηξεπαλ ηνπο θαηαλαισηέο λα επηζθεθηνχλ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οδεγνχ θαη 

λα αλαδεηήζνπλ νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία επηζπκνχζαλ. Σν ζιφγθαλ ηνπ 

ρξεζηκνπνίεζε ε εηαηξεία ήηαλ “Μπήθεο; Βξήθεο!” θαζηζηψληαο ηνλ Υξπζφ Οδεγφ 

σο ηελ πιεξέζηεξε κεραλή αλαδήηεζεο. Γηα ηελ πεξίνδν 2009-2010 ν Υξπζφο 

Οδεγφο δεκηνχξγεζε λέεο δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο – δηαηεξψληαο πάληα ηελ 

απιφηεηα θαη ην ρηνχκνξ – θαζηζηψληαο ηνλ Υξπζφ Οδεγφ θαηαιιειφηεξν κέζνλ 

γηα ηελ αλαδήηεζε πάζεο θχζεσο πιεξνθνξηψλ κέζσ ηνπ έληππνπ θαηαιφγνπ, ηνπ 

internet ζηελ δηεχζπλζε www.xo.gr θαη κέζσ ηνπ Υξπζνχ Οδεγνχ mobile. Ζ 

ηζηνζειίδα www.diafhmiseis.gr 
52

 ραξαθηήξηζε ην ηειενπηηθφ ζπφη ηνπ Υξπζνχ 

Οδεγνχ, φπνπ ε ζθελή δηαδξακαηίδεηαη κεηαμχ κηαο γπλαίθαο θαη ελφο λεαξνχ 

αγνξηνχ ζε έλα ιεσθνξείν, σο επθπέζηαηε θαη κηα απφ ηηο θαιχηεξεο πνπ 

πξνβάιινληαη.  

 

Δπηπιένλ, ε εηαηξεία Υξπζφο Οδεγφο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο, πξνβάιεη δηαθεκίζεηο 

εηαηξεηψλ, θαη κηα απφ απηέο είλαη ηνπ ηειενπηηθνχ θαλαιηνχ Star Channel, φπνπ ζε 

κεηαθέξεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ελ ιφγσ ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ. Σν θαλάιη κε ηελ 

ζεηξά ηνπ πξνβάιιεη ηα ηειενπηηθά ζπφη ηνπ Υξπζνχ Οδεγνχ αλάκεζα ζηα 

ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ κεηαδίδεη. Ζ ζπλεξγαζία κε ην Star Channel 

παξάιιεια κε ηηο λέεο δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο έρνπλ δψζεη κηα λέα ψζεζε ηφζν 

ζηελ αλαγλσξηζηκφηεηα φζν θαη ζηελ αλαδσνγφλεζε ηνπ πξνθίι ηνπ Υξπζνχ 

Οδεγνχ.  

                                                 
52

 http://diafhmiseis.gr/chrysos-odhgos/ (ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2010). 

http://www.xo.gr/
http://www.xo.gr/
http://www.diafhmiseis.gr/
http://diafhmiseis.gr/chrysos-odhgos/


ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΔΠΑΝΑΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΜΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ 

ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΩΖ, ΥΡΤΟ ΟΓΖΓΟ Α.Δ  

ΓΚΔΝΣΑ-ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΚΗΟΦΗΡΖ 

____________________________________________________________________________________  

 

 
MSC “ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ”, ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ, 2010  

74 

5.4.2.2 Δηζαγσγή Νέσλ Πξντόλησλ  

 

Ζ λέα εηαηξηθή εηθφλα ηνπ Υξπζνχ Οδεγνχ εληζρχζεθε φρη κφλν κε ηελ βειηίσζε 

ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη κε ηελ αλάπηπμε λέσλ ζηξαηεγηθψλ πνπ 

βαζίζηεθαλ ζε λέα πξντφληα. Ζ λέα ζεηξά πξντφλησλ ηεο εηαηξείαο εζηηάδεη ζηελ 

βέιηηζηε πνηφηεηα θαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα ζηηο 

πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ.  

 

Ζ αξρηθή δνκή ηνπ ηκήκαηνο marketing ηεο Infote ήηαλ επηθεληξσκέλε ζηνλ έληππν 

νδεγφ θαη ππνιεηπφηαλ θαηά πνιχ απφ ηηο ζχγρξνλεο ιεηηνπξγίεο πνπ πξέπεη λα 

ππάξρνπλ ζε έλα ηέηνην ηκήκα. Τπήξρε πξνζπάζεηα πινπνίεζεο πξνσζεηηθψλ 

ελεξγεηψλ, αιιά φρη εζηηαζκέλα. Γηλφηαλ ρνξεγίεο ζην φλνκα ηεο Infote, νη νπνίεο 

φκσο δελ πξνσζνχζαλ θαζφινπ ηελ αχμεζε ηεο ρξήζεο ηνπ Υξπζνχ Οδεγνχ αιιά 

δελ είραλ θαη θαλέλα αληίθηππν ζηηο πσιήζεηο ηνπ brand.  

 

Ζ ζεκεξηλή εηθφλα ηνπ ηκήκαηνο marketing ηνπ Υξπζνχ Οδεγνχ είλαη πιήξσο 

αλεπηπγκέλε θαη αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ 

εηαηξείεο yellow pages. Σν ηκήκα marketing έρεη ρσξηζηεί ζην ηκήκα ησλ έληππσλ 

πξντφλησλ θαη ζην ηκήκα ησλ on line πξντφλησλ πνπ έρεη ηελ παξάιιειε 

ππνζηήξημε απφ εηδηθή νκάδα ηεο δηεχζπλζεο πιεξνθνξηθήο. Σν ηκήκα marketing 

είλαη επηθνξηηζκέλν κε ηνλ ζρεδηαζκφ λέσλ πξντφλησλ, ησλ ζρεδηαζκφ θακπαληψλ 

πσιήζεσλ αλά πεξηνρή (canvas planning) θαη εξεπλψλ αγνξάο. Δπηπιένλ, 

αλαπηχζζεη ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή θαη ηελ ζπληήξεζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ.  
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Ο Υξπζφο Οδεγφο ρξεζηκνπνίεζε ηε ζηξαηεγηθή ηεο πξντνληηθήο πνηθηιίαο θαη 

δηεχξπλε ηελ πξντνληηθή ηεο γξακκή, κεηαηξέπνληαο ηνλ Υξπζφ Οδεγφ ζε πνιχ 

ηζρπξφ brand. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε εηαηξεία ζέηεη εκπφδηα γηα νπνηαδήπνηε άιιε 

επηρείξεζε επηρεηξήζεη λα θεξδίζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ηνπ Υξπζνχ 

Οδεγνχ.  

 

Γίδνληαο πξνηεξαηφηεηα ζηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ, ν Υξπζφο Οδεγφο 

ζρεδίαζε ηα λέα πξντφληα κε ζηφρν λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ, ησλ 

ρξεζηψλ ηεο ππεξεζίαο ελδπλακψλνληαο έηζη ηε θήκε θαη ην brand ηεο εηαηξείαο. 

Σν πην δηαδεδνκέλν πξντφλ ηεο εηαηξείαο είλαη ν θαηάινγνο ηνπ Υξπζνχ Οδεγνχ ν 

νπνίνο ηαπηφρξνλα απνηειεί θαη ην παιαηφηεξν πξντφλ ηεο εηαηξείαο αιιά απνηειεί 

ηαπηφρξνλα θαη ηνλ πην πιήξε θαη επξείαο εκβέιεηαο νδεγφ επαγγεικαηηψλ θαη 

επηρεηξήζεσλ έρνληαο πεξίπνπ 40 ρξφληα ηζηνξία.  

 

Ο θαηάινγνο έρεη ηδηαίηεξα πςειή αλαγλσζηκφηεηα θαη θαιχπηεη φινπο ηνπο ηνκείο 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Γεδνκέλνπ φκσο φηη νη απαηηήζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ δηαξθψο απμάλνληαη, ε εηαηξεία εηζήγαγε νινθιεξσκέλε ζεηξά 

πξντφλησλ κε ζθνπφ λα είλαη πξψηε ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ θαη λα 

θαιχπηεη φιεο ηηο εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο ηνπ θνηλνχ γηα πιεξνθφξεζε. 

 

Ο Υξπζφο Οδεγφο, πξνζθέξεη ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο επαγγεικαηίεο ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνζεγγίζνπλ ην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο αγνξάο, πξνβαιιφκελνη ζε 

ηξία αιιεινζπκπιεξνχκελα κέζα, ην έληππν, ην internet θαη ην θηλεηφ, 

απνδεηθλχνληάο ηνπο ηαπηφρξνλα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα απηήο ηεο πξνβνιήο, κε 

έλα ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα κέηξεζεο, κέζσ ηνπ νπνίνπ ν θάζε πειάηεο γλσξίδεη 
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πφζν αθξηβψο απέδσζε ε δηαθήκηζή ηνπ απηή. Πφζνπο, δειαδή, πειάηεο ηνπ έθεξε 

ε ζπγθεθξηκέλε δηαθήκηζε θαη πφζα έζνδα. 

 

Σα πξντφληα ηεο εηαηξείαο είλαη ηα παξαθάησ:  

5.4.2.1.1 Έληππνη Οδεγνί
53

 

 

Υξπζόο Οδεγόο  

O θαηάινγνο ηνπ Υξπζνχ Οδεγνχ βξίζθεηαη εδψ θαη 39 ρξφληα 

ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνχ θαη απνηειεί ηνλ πην πιήξε 

επαγγεικαηηθφ θαηάινγν θαιχπηνληαο φινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. χκθσλα κε ηελ εηαηξεία, 

ζηφρνο ηνπ είλαη ε αμηφπηζηε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, πνπ 

αθνξνχλ ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο επαγγεικαηηψλ θαη 

επηρεηξήζεσλ, 24 ψξεο ην 24σξν, 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα. 

 

 

“Οπνηνζδήπνηε επαγγεικαηίαο ή επηρείξεζε, αλεμάξηεηα από ηα δηάθνξα άιια κέζα 

πξνβνιήο πνπ ρξεζηκνπνηεί, κε ηε δηαθήκηζε ζην Χξπζό Οδεγό εμαζθαιίδεη ηε καδηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ θνηλνύ, ηόζν ησλ ππαξρόλησλ, όζν θαη ησλ δπλεηηθώλ πειαηώλ ηνπ” 

αλαθέξεη ε εηαηξεία σο ζηξαηεγηθή θίλεζε εθ κέξνπο ησλ πειαηψλ.  

 

Ο θαηάινγνο δηαλέκεηαη δσξεάλ ζε πεξηζζφηεξα απφ 3.500.000 λνηθνθπξηά θαη 

επηρεηξήζεηο ζε φιε ηελ Διιάδα θαη δηαηίζεηαη ζε 10 εθδφζεηο θαιχπηνληαο 

νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα. Ο Υξπζφο Οδεγφο δηαλέκεηαη πιένλ ζηελ είζνδν θάζε 
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 http://www.yellowpages.gr/corporate/gr/products/printed_directories/xmlcontent_0001.html  

(ζηηο 25 επηεκβξίνπ 2010).  

Δηθόλα 3: Καηάινγνο Υξπζόο Οδεγόο 
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ζπηηηνχ θαη θάζε γξαθείνπ ή επηρείξεζεο, έρεη αλαλεσζεί σο πξνο ηελ εκθάληζή ηνπ 

γηα λα είλαη επθνιφηεξα αλαδεηήζηκεο νη πιεξνθνξίεο πνπ ςάρλνπλ νη ρξήζηεο θαη 

βέβαηα ζπκπιεξψλεηαη ζπλερψο πξνθεηκέλνπ λα ππάξρνπλ αμηφπηζηεο θαη πξφζθαηα 

επηθαηξνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο. 

 

Σνπηθόο Υξπζόο Οδεγόο 

 

Ζ θαηεγνξία απηή πεξηέρεη λένπο, κηθξνχο ζε κέγεζνο 

νδεγνχο νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

ηνπηθέο αγνξέο θάζε πεξηνρήο θαη ηνπο γεηηνληθνχο ηεο 

δήκνπο. Δπηπιένλ, ζηνλ Σνπηθφ Υξπζφ Οδεγφ 

πεξηιακβάλνληαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο, ηειέθσλα θαη 

ράξηεο, νλνκαζηηθφο θαηάινγνο επαγγεικαηηψλ θαη  

 

επηρεηξήζεσλ, θαηαρσξίζεηο αλά επαγγεικαηηθή θαηεγνξία θαη επσλπκία, θαζψο θαη 

επξεηήξην επαγγεικαηηθψλ θαηεγνξηψλ. Οη ηνπηθνί Υξπζνί Οδεγνί θπθινθνξνχλ ζε 

εηήζηα βάζε, δηαλέκνληαη δσξεάλ θαη θαιχπηνπλ φια ηα κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο 

ρψξαο.  

 

Ο Σνπηθφο Υξπζφο Οδεγφο θπθινθνξεί ζε εηήζηα βάζε θαη δηαλέκεηαη δσξεάλ ζε 

κεγάιεο πφιεηο ηεο Διιάδαο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη ζηελ Αηηηθή 

εθδίδνληαη 12 Οδεγνί ζε 1.000.000 αληίηππα. 

 

Αξθεηέο πεξηνρέο ηεο πεξηθέξεηαο έρνπλ αλαπηχμεη ηνπηθνχο νδεγνχο ρξήζεο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα απνηεινχλ δπλεηηθνχο αληαγσληζηέο ηνπ Σνπηθνχ Υξπζνχ Οδεγνχ, νη 

νπνίνη φκσο δελ είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλνη θαη παξακέλνπλ ζηαηηθνί γηα αξθεηά 

Δηθόλα 4: Σνπηθόο Υξπζόο Οδεγόο  
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ρξφληα ρσξίο λα επηθαηξνπνηνχληαη ψζηε λα κεηαθέξνπλ νινθιεξσκέλεο θαη 

έγθπξεο πιεξνθνξίεο ζηνπο ρξήζηεο.  

 

Υξπζόο Οδεγόο Δπηρεηξείλ 

 

Ο Υξπζφο Οδεγφο Δπηρεηξείλ είλαη έλαο έγθπξνο νδεγφο, ν 

νπνίνο απεπζχλεηαη ζε επαγγεικαηίεο θαη επηρεηξήζεηο πνπ 

αλαδεηνχλ πξνκεζεπηέο θαη ζπλεξγάηεο αλά ηελ Διιάδα, κε 

ζηφρν ηε δηεχξπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηαο. “Ο Χξπζόο Οδεγόο Επηρεηξείλ θέξλεη ηνλ 

επηρεηξεκαηηθό θόζκν ζην γξαθείν θάζε επαγγεικαηία!”  

 

 

Κπθινθνξεί ζε 100.000 αληίηππα θαη δηαλέκεηαη θαη απηφο δσξεάλ ζε κεγάια 

αζηηθά θέληξα ηεο ρψξαο, θαζψο επίζεο ζε επηρεηξήζεηο, επηκειεηήξηα, ζπιιφγνπο, 

θξαηηθνχο θνξείο θαη άιια ζεκεία επηρεηξεκαηηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

 

Greek Yellow Pages 

 

Ο αγγιφθσλνο νδεγφο θπθινθνξεί ζε κηθξφ, εχρξεζην 

κέγεζνο, πξνζθέξνληαο αλαιπηηθνχο ράξηεο, ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ δηακνλή, ηελ δηαηξνθή, ηελ 

δηαζθέδαζε θαη ηε κεηαθίλεζε θαζψο θαη γηα επαγγεικαηίεο 

πνπ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ αγγιφθσλσλ θαηνίθσλ θαη 

επηζθεπηψλ ηεο Διιάδαο.  

 

Δηθόλα 5: Υξπζόο Οδεγόο Δπηρεηξείλ 

Δηθόλα 6: Greek Yellow Pages 
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ηνλ εηήζην απηφ Οδεγφ, ν επηζθέπηεο ηεο Διιάδαο ή κφληκνο θάηνηθνο κπνξεί λα 

βξεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο, πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηε δηακνλή ηνπ θαη είλαη 

ηαμηλνκεκέλεο ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο ελδηαθέξνληνο: 

 Γηακνλή  

 Γηαζθέδαζε, Σέρλε & Αγνξέο  

 Γαζηξνλνκία  

 Τγεία & Οκνξθηά  

 Μεηαθίλεζε & Σαμηδησηηθέο Τπεξεζίεο  

 Δπαγγεικαηίεο & Δπηρεηξήζεηο  

 

Κπθινθνξεί ζε 160.000 αληίηππα θαη δηαλέκεηαη ζε ηνπξηζηηθνχο θνξείο ηεο 

Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, ζε μελνδνρεία, ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, ζε πξεζβείεο 

θαη πξνμελεία ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. 

 

Υξπζόο πλ-Οδεγόο 

 

Έλαο πιήξεο νδεγφο κε πιεξνθνξίεο γηα ην ηαμίδη θαη ηηο 

κεηαθηλήζεηο, κε θαηαρσξίζεηο ησλ επαγγεικαηηψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηνπ απηνθηλήηνπ, ηεο 

κνηνζηθιέηαο θαη ηνπ ηνπξηζκνχ. Παξέρνληαη ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαζ' νδφλ εμππεξέηεζε, γηα πξαηήξηα 

βελδίλεο, ζπλεξγεία, νδηθή βνήζεηα, θαη γηα ηηο ηαμηδησηηθέο 

ππεξεζίεο, φζνλ αθνξά μελνδνρεία, εζηηαηφξηα, ηξάπεδεο θηι. 

 
Δηθόλα 7: Υξπζόο πλ-Οδεγόο 
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Ο Υξπζφο πλ-Οδεγφο θπθινθνξεί ζε 260.000 αληίηππα θαη δηαλέκεηαη ζε ζηαζκνχο 

δηνδίσλ ζε φιε ηελ Διιάδα, ζε γξαθεία ελνηθηάζεσο απηνθηλήησλ, ζε ΚΣΔΟ, ζε 

ρψξνπο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ, ζε πξαηήξηα βελδίλεο θηι. 

 

Θαιάζζηνο Υξπζόο Οδεγόο 

 

Νένο, εχρξεζηνο νδεγφο γηα ην ζθάθνο θαη ηηο ζαιάζζηεο 

κεηαθηλήζεηο πνπ πεξηέρεη πιεξνθνξίεο κε βαζηθέο λαπηηθέο 

γλψζεηο, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ απφπινπ-θαηάπινπ 

ζθαθψλ, γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε λαπηηιία, δηεζλείο 

θαλφλεο αζθαιψλ πιεχζεσλ θαη απνθπγήο ζπγθξνχζεσλ 

θαη θπζηθά ηειέθσλα πξψηεο αλάγθεο. 

 

 

Κπθινθνξεί ζε 60.000 αληίηππα θαη δηαλέκεηαη ζε καξίλεο, θεληξηθά ιηκελαξρεία, 

λαπηηθνχο νκίινπο, εθζέζεηο ζθαθψλ θαη ζε άιια ζεκεία ζρεηηθά κε ηνλ θιάδν. 

 

5.4.2.1.2 Ζιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο 

 

www.xo.gr 

 

Δθηφο απφ ηελ θιαζηθή έληππε έθδνζε ηνπ Υξπζνχ 

Οδεγνχ, ε εηαηξεία αθνπγθξαδφκελε ηηο απαηηήζεηο ησλ 

πειαηψλ ηεο θαη θαζψο ε ππεξεζία internet έρεη γίλεη 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο καο,  

Δηθόλα 9: Λνγόηππν ειεθηξνληθήο δηεύζπλζεο 

Θαιάζζηνο Υξπζόο Οδεγόο 
 

Δηθόλα 8: Θαιάζζηνο Υξπζόο Οδεγόο 
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δεκηνχξγεζε κηα ειεθηξνληθή κεραλή αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ. Ζ ειεθηξνληθή 

αλαδήηεζε πξνζθέξεη αλακθηζβήηεηα πνιιά νθέιε αθνχ ππεξέρεη, ιφγσ ηνπ 

εχξνπο ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη, ηφζν ζε επίπεδν αλαδήηεζεο, φζν θαη ζε 

επίπεδν απνηειεζκάησλ. 

 

Σν www.xo.gr εμαζθαιίδεη ζηνπο πειάηεο ζηνρεπκέλε θαη απνηειεζκαηηθή πξνβνιή 

θαη δίλεη κεγάιε αμία ζηελ θαηαρψξηζε ηνπο δηφηη έρεη πςειή επηζθεςηκφηεηα θαη 

πξνζθέξεη πνιιαπιέο επηινγέο θαη δπλαηφηεηεο πξνβνιήο ψζηε λα ηθαλνπνηήζεη θαη 

ηνπο πην απαηηεηηθνχο πειάηεο.. Ζ ππεξεζία πξνζθέξεηαη ζε δχν γιψζζεο, ζηα 

ειιεληθά θαη ζηα αγγιηθά.  

 

Σν www.xo.gr είλαη ακηγψο κία κεραλή αλαδήηεζεο πνιιαπιψλ πιεξνθνξηψλ. Έρεη 

αλαβαζκηζηεί θαη πξνζθέξεη πνιιέο δπλαηφηεηεο ζηνλ ρξήζηε ψζηε λα 

αξηζηνπνηείηαη ε επηινγή ηνπ θαη ε αλαδήηεζε λα αληαπνθξίλεηαη αθξηβψο ζε απηφ 

ην νπνίν αλαδεηά ν ρξήζηεο.  

 

Πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ηαμίδηα, φπνπ ν ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα 

λα αλαδεηήζεη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πξννξηζκφ ηνπ, φπσο είλαη ν θαηξφο, 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα λα θηάζεη ζηνλ πξννξηζκφ, αιιά θαη πιεξνθνξίεο γηα 

ηελ δηακνλή, ηελ εζηίαζε, ηελ ελνηθίαζε απηνθηλήηνπ θαη άιιεο ρξήζηκεο γηα ηνπο 

ηαμηδηψηεο πιεξνθνξίεο.  

 

Κάζε πξννξηζκφο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Υξπζφ Οδεγφ εληζρχεηαη απφ ηνπο 

ράξηεο πνπ έρεη ελζσκαηψζεη ε εηαηξεία γηα ηελ πιεξέζηεξε ελεκέξσζε ησλ 

ρξεζηψλ. Υξήζηκεο θαη επηθαηξνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο δίδνληαη θαη ζρεηηθά κε ηελ 

http://www.xo.gr/
http://www.xo.gr/
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δηαζθέδαζε. ηηο θαηεγνξία ζηλεκά θαη ζέαηξν, ν ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη γηα ηηο 

πξνβνιέο θαη ηηο παξαζηάζεηο ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε.  

 

Σν portal ηνπ Υξπζνχ Οδεγνχ πξνζθέξεη δχν αθφκα επηινγέο ζηνλ ρξήζηε. Απηέο 

είλαη: 

 

Τπεξεζία “Κνληά κνπ” 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία εμππεξεηεί θάζε αλάγθε ησλ ρξεζηψλ θνληά ζηελ 

πεξηνρή πνπ ζα θαζνξίζνπλ. ηελ νζφλε ηνπ ρξήζηε εκθαλίδνληαη ράξηεο θαη 

αλαιπηηθή ιίζηα φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ βξίζθνληαη γχξσ απφ έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζεκείν εθθίλεζεο. Ζ θαηαρψξεζε γηα θάζε πειάηε πεξηέρεη ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο ζηνλ ρξήζηε φπσο: δηεχζπλζε, βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

επηρείξεζε, δηαδξαζηηθφ ράξηε, νδεγίεο δηαδξνκήο θαη δπλαηφηεηα κεηάβαζεο ζην 

site ηεο πξνβαιιφκελεο επηρείξεζεο.  

 

Τπεξεζία “Υάξηεο” 

Δληνπηζκφο δηεχζπλζεο θαη εχξεζε δηαδξνκήο γηα πξννξηζκνχο ζε φιε ηελ Διιάδα. 

Δίλαη ε ππεξεζία κε ηε κεγαιχηεξε παλειιήληα γεσγξαθηθή θάιπςε αθνχ ν 

ρξήζηεο ηεο λα είλαη ζε ζέζε λα βξεη νπνηαδήπνηε δηεχζπλζε ελδηαθέξεη ηνλ ρξήζηε 

ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη νδεγίεο δηαδξνκήο απφ έλα ζεκείν ζε έλα άιιν. Δπηπιένλ, 

κέζσ ησλ δηαδξαζηηθψλ απηψλ ραξηψλ, παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα 

εθεκεξεχνληα λνζνθνκεία, ηα εθεκεξεχνληα θαξκαθεία αιιά θαη ηελ 

θπθινθνξηαθή θίλεζε πνπ επηθξαηεί ζηε πεξηνρή. 

 



ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΔΠΑΝΑΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΜΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ 

ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΩΖ, ΥΡΤΟ ΟΓΖΓΟ Α.Δ  

ΓΚΔΝΣΑ-ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΚΗΟΦΗΡΖ 

____________________________________________________________________________________  

 

 
MSC “ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ”, ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ, 2010  

83 

5.4.2.1.3 Τπεξεζίεο ζην Κηλεηό 

 

Σν θηλεηφ έρεη γίλεη αλαπφζπαζην εξγαιείν θάζε αηφκνπ θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ν 

Υξπζφο Οδεγφο πξνζθέξεη κηα επηπιένλ ππεξεζία πξνο 

δηεπθφιπλζε ησλ ρξεζηψλ, ηελ Υξπζφ Οδεγφ Mobile. Όιε ε 

πιεξνθφξεζε παξέρεηαη θαη ζην θηλεηφ, ψζηε ν ελδηαθεξφκελνο 

λα είλαη ζε ζέζε λα βξίζθεη φηη ρξεηάδεηαη, αλά πάζα ζηηγκή, 

αθφκα θαη ελ θηλήζεη. 

 

Με ην Υξπζφ Οδεγφ Mobile νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα βξνπλ ηνλ επαγγεικαηία ή ηελ 

επηρείξεζε πνπ ηνπο ελδηαθέξεη, φπνπ θαη αλ βξίζθνληαη. Απνηειεί κηα θηιηθή 

κεραλή αλαδήηεζεο κε πεξηζζφηεξεο απφ 1.000 επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο, πνπ 

ζπλερψο αλαλεψλνληαη. Πξνζθέξεη ιεπηνκεξείο παλειιαδηθνχο ράξηεο κε νδεγίεο 

πινήγεζεο, θαη νη δηαθεκηδφκελνη εκθαλίδνληαη πάληα θαηά πξνηεξαηφηεηα 

αλαινγηθά κε ην πνζφ ηεο δαπάλεο ηνπο, κεγηζηνπνηψληαο ηελ απφδνζε ηεο 

επέλδπζήο ηνπο.  

 

Με ηελ έθδνζε γηα θηλεηά, ν Υξπζφο Οδεγφο πεξλάεη ζε λέα επνρή, πξνζθέξνληαο, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ην www.xo.gr κηα νινθιεξσκέλε πιαηθφξκα πξνβνιήο γηα θάζε 

επηρείξεζε θαη επαγγεικαηία.  

 

Απνηειεί ζηξαηεγηθή ζπκκαρία ηεο εηαηξείαο ε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία θηλεηήο 

ηειεθσλίαο Vodafone, γηα ηελ ππεξεζία Vodafone Live. Γίδεηαη ζηνλ ρξήζηε ε 

δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ κέζσ ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ. Ζ ΑΣC 

νινθιήξσζε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Υξπζνχ Οδεγνχ ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο 

Δηθόλα 10: Λνγόηππν Τπεξεζίαο mobile 
 

http://www.xo.gr/
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Greek Yellow Pages, ε νπνία ππνζηεξίδεη ηε mobile έθδνζή ηνπ Υξπζνχ Οδεγνχ 

γηα ρξήζηεο iPhone. 

 

5.4.2.1.4 Σειεθσληθέο Τπεξεζίεο 

 

Υξπζόο Αξηζκόο 11811 

 

Ο Υξπζφο Αξηζκφο είλαη κηα ηειεθσληθή ππεξεζία γηα αλαδήηεζε απφ ηνλ ρξήζηε, 

επαγγεικαηηθψλ πιεξνθνξηψλ. ε κηα επνρή πνπ ην ηειέθσλν, ζηαζεξφ ή θηλεηφ, 

απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν επηθνηλσλίαο, ε εηαηξεία θξφληηζε 

λα αμηνπνηήζεη απηφ ην κέζν, κε κηα 24σξε δσληαλή 

ηειεθσληθή ππεξεζία παξνρήο πιεξνθνξηψλ θαηαιφγνπ, 

απφ ζηαζεξφ ή θηλεηφ ηειέθσλν, πνπ απαληά ζε θάζε 

αλάγθε.  

 

 

Ο Υξπζφο Αξηζκφο 11811 απνηειεί κία ζχγρξνλε, εχρξεζηε θαη επέιηθηε 

ηειεθσληθή ππεξεζία, ε νπνία παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα πξντφληα, ππεξεζίεο, 

επαγγεικαηίεο θαη επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη πιεξνθνξίεο γεληθνχ ελδηαθέξνληνο αλά 

πάζα ζηηγκή ηεο εκέξαο. Οη πιεξνθνξίεο αθνξνχλ: 

 

 Πιεξνθνξίεο γηα ζεκεία γεληθνχ ελδηαθέξνληνο.  

 Πιεξνθνξίεο νλνκαζηηθνχ ηειεθσληθνχ θαηαιφγνπ. 

 Άκεζε ηειεθσληθή ζχλδεζε κε ηνλ επηζπκεηφ αξηζκφ.  

 Απνζηνιή απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο (θεηκέλνπ θαη ράξηε) κέζσ e-mail.  

Δηθόλα 11: Λνγόηππν Σειεθσληθήο Τπεξεζίαο 
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 Γηαλπθηεξεχνληα θαξκαθεία.  

 Γηαλπθηεξεχνληα βελδηλάδηθα. 

 Αλεχξεζε θηλεκαηνγξάθσλ θαη ζεάηξσλ, βάζεη πεξηνρήο ή έξγνπ πξνβνιήο. 

 

5.4.2.3 ηξαηεγηθέο πκκαρίεο  

 

Ο Υξπζφο Οδεγφο, αλαγλσξίδνληαο ην αληαγσληζηηθφ θαη παγθνζκηνπνηεκέλν 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ιφγσ ηεο γεληθήο θαη εθηεηακέλεο 

ρξήζεο ηνπ internet, πξνρψξεζε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Βνπιγαξηθή εηαηξεία Golden 

Pages. Ζ ππεξεζία επηηξέπεη ζε φπνηνλ ρξήζηε ηεο ηζηνζειίδαο ην επηζπκεί λα 

αληιήζεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάπνην πξνγξακκαηηζκέλν ηαμίδη ζηελ 

Βνπιγαξία, λα αλαδεηήζεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε επηρεηξήζεηο ηεο ρψξαο, αιιά 

θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ δηακνλή, εζηηαηφξηα, θαηαζηήκαηα θηι. Ζ Golden 

Pages απνηειεί ηελ πην αμηφπηζηε, πξνζβάζηκε θαη ρξήζηκε πεγή επαγγεικαηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ Βνπιγαξία. 

 

Ζ ζπλεξγαζία απηή πξνέθπςε δηφηη ν Υξπζφο Οδεγφο εληφπηζε ηελ αλάγθε 

επηρεηξήζεσλ θαη επαγγεικαηηψλ απφ ηηο δχν ρψξεο γηα πξνβνιή ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπο ζην θνηλφ ηεο θάζε ρψξαο αληίζηνηρα. Ζ ηζηνζειίδα www.goldenpages.bg έρεη 

παξφκνηα ζρεηηθά πιαηθφξκα κε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υξπζνχ Οδεγνχ. Ζ δπλαηφηεηα 

πξνβνιήο πινπνηήζεθε άκεζα κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηζρπξήο παξνπζίαο πνπ έρνπλ 

νη δχν εηαηξείεο ζην Internet, κέζα απφ ηηο ηζηνζειίδεο ηνπο. Σν www.xo.gr ζηελ 

Διιάδα θαη ην www.goldenpages.bg ζηελ Βνπιγαξία πξνβάινπλ επαγγεικαηίεο θαη 

επηρεηξήζεηο πνπ ην επηζπκνχλ ζηε γεηηνληθή ρψξα. Ο Υξπζφο Οδεγφο πξνζθέξεη 

http://www.goldenpages.bg/
http://www.xo.gr/
http://www.goldenpages.bg/
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ηελ επθαηξία ζηνπο πειάηεο ηνπ λα πξνβάιινληαη ηφζν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

εηαηξείαο φζν θαη ζηνλ ειεθηξνληθφ νδεγφ www.goldenpages.bg. Έηζη ε θάζε 

Διιεληθή επηρείξεζε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβιεζεί κε ηα θαηάιιεια κέζα ζην 

Βνπιγαξηθφ θνηλφ θαη αληίζηνηρα νη Έιιελεο πνπ ην επηζπκνχλ λα αληινχλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηε γείηνλα ρψξα.  

 

Όια ηα παξαπάλσ ζπλζέηνπλ έλα νινθιεξσκέλν επηθνηλσληαθφ κίγκα πνπ 

απαξηίδεηαη απφ πνηθίια εξγαιεία θαη είλαη απνδεθηφ πσο φζν πεξηζζφηεξα 

εξγαιεία επηθνηλσλίαο αμηνπνηεί ε επηρείξεζε ηφζν απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα λα 

πεηχρεη κεγαιχηεξε έθζεζε θαη αλαγλψξηζε απφ ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ην νπνίν 

ζηνρεχεη θαζψο ε επηθνηλσλία ζπκβάιιεη φρη κφλν ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ πξντφλησλ 

ζηελ αγνξά ζπγθξηηηθά κε αληαγσληζηηθά πξντφληα αιιά επεξεάδεη αθφκα θαη ηελ 

πνηφηεηα πνπ νη πειάηεο αληηιακβάλνληαη.  

 

Όια ηα κέζα, είηε έληππα, είηε ειεθηξνληθά ή ε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο κέζσ θηλεηνχ 

σο κέζα είλαη απφιπηα ζπκπιεξσκαηηθά θαη απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ηα ζηνηρεία 

πνπ ππάξρνπλ φρη κφλν ζηελ Διιάδα, αιιά θαη ζε ψξηκεο αγνξέο ζηηο ππεξεζίεο 

Yellow Pages. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ν Υξπζφο Οδεγφο επηιέγεη λα επελδχεη παξάιιεια 

θαη ζηηο ηξεηο θαηεπζχλζεηο.  

 

Έρεη παξαηεξεζεί φηη νη έληππνη νδεγνί δηαγξάθνπλ θζίλνπζα πνξεία φζνλ αθνξά 

ηε ρξήζε ηνπο θαη φηη ην internet είλαη απηφ πνπ θεξδίδεη έδαθνο, θπξίσο κεηαμχ ησλ 

λέσλ ρξεζηψλ. Ζ ρξήζε ηνπ internet ζηελ Διιάδα είλαη ζε πςειά επίπεδα, κεηαμχ 

ησλ λέσλ ζε κεγάια αζηηθά θέληξα, αιιά ζε ηδηαίηεξα ρακειά ζηελ πεξηθέξεηα θαη 

γηα ηνλ ιφγν απηφ έλα πνιχ κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ επηιέγεη λα ςάρλεη 

http://www.goldenpages.bg/
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πιεξνθνξίεο κέζσ ησλ θαηαιφγσλ, είηε γηαηί ην internet δελ είλαη ηδηαίηεξα θηιηθφ, 

είηε ιφγσ ζπλήζεηαο, είηε γηα ηνλ ιφγν φηη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζηηγκέο ή κέξε είλαη πην 

βνιηθφ θαη έηζη ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο πηζηεχεη φηη ην έληππν ζα εμαθνινπζήζεη 

λα ρξεζηκνπνηείηαη, ελψ παξάιιεια ζα απμάλεηαη ε ρξήζε ηνπ internet.  

 

5.5 Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε 

 

Ζ εηαηξεία Υξπζφο Οδεγφο, επελδχεη ζηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε κε ζθνπφ λα 

εληζρχζεη ηελ πξνζπάζεηα επαλαηνπνζέηεζε ηεο, ηφζν ζε εζσηεξηθφ φζν θαη ζε 

εμσηεξηθφ επίπεδν. ε εζσηεξηθφ δηφηη επηρεηξεί λα πξνζθέξεη έλα ιεηηνπξγηθφ θαη 

επράξηζην θιίκα εξγαζίαο ζηνπο ππαιιήινπο ηεο αιιά θαη γηα λα θαηαζηήζεη ζαθέο 

φηη ε εηαηξεία, αλαγλσξίδεη θαη αληαπνδίδεη κε ηελ ζεηξά ηεο ηηο πξνζπάζεηεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, πξνζθέξνληαο παξνρέο νη νπνίεο φρη κφλν δηεπθνιχλνπλ ηνπο 

εξγαδφκελνπο αιιά έρνπλ θαη ζεηηθφ αληίθηππν ηαπηφρξνλα πξνζθέξνληαο έλα 

επράξηζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο. ε εμσηεξηθφ επίπεδν, ε επαλαηνπνζέηεζε 

εληζρχεηαη κέζσ ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο δηφηη έρεη εδξαησζεί θαη 

επηθξαηεί ζην κπαιφ ησλ θαηαλαισηψλ φηη φιεο νη εηαηξείεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν ζα πξέπεη λα είλαη θνηλσληθά 

ππεχζπλεο θαη λα πξνζθέξνπλ ζηνπο πνιίηεο, ην πεξηβάιινλ θαη ηελ θνηλσλία. 

 

Ζ εηαηξεία ζεσξεί θαζήθνλ ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο 

πξνάγνπλ ην θνηλσληθφ γίγλεζζαη θαζψο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο πξνζπάζεηαο νκάδσλ, 

πνπ ζπκβάιινπλ πξαγκαηηθά ζηε βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. 

Δπηπιένλ, ζηνρεχνληαο ζηελ αέλαε αλάπηπμή ηεο, ε εηαηξεία ιακβάλεη πάληα ππφςε 

ηνλ αληίθηππν ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζην πεξηβάιινλ, ζηελ θνηλσλία θαη ζηνπο πειάηεο 
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ηεο. Οη επηκέξνπο ελέξγεηεο ηνπ Υξπζνχ Οδεγνχ ζηνλ ηνκέα ηεο Δηαηξηθήο 

Κνηλσληθήο Δπζχλεο, έσο ζήκεξα, ζπλνςίδνληαη ζηηο παξαθάησ ελφηεηεο:
54

  

 

5.5.1 Γηα ηελ Κνηλσλία θαη ηνλ Πνιηηηζκό 

 

 Ζ εηαηξεία πξνρσξά ζηε δηαλνκή ελφο έλζεηνπ κε ηίηιν “Σα κπζηηθά ηεο αζθαινχο 

νδήγεζεο” καδί κε ην Υξπζφ πλ-Οδεγφ κε ζηφρν λα ζπκβάιεη ζηελ εμαζθάιηζε 

ηεο ζσζηήο νδεγηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ πνιηηψλ.  

 πκκεηνρή σο κέινο ζην Διιεληθφ Γίθηπν γηα ηελ “Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε”. 

 πλεξγαζία κε ηνλ Οξγαληζκφ Νενιαίαο θαη Άζιεζεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ γηα ηε 

δσξεάλ εθηχπσζε ησλ εληχπσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο “Αζινπαηδηέο” πνπ 

δηνξγαλψζεθε κε ζθνπφ ηε κχεζε ησλ παηδηψλ ζην αζιεηηθφ πλεχκα. 

 Αλάιεςε ηεο ζπλ-δηνξγάλσζεο ηεο επίδεημεο κφδαο Makis Tselios 2006 πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ην θηιαλζξσπηθφ ζθνπφ ηεο ζπγθέληξσζεο εζφδσλ γηα ηελ 

αλέγεξζε ηνπ παηδηθνχ ρσξηνχ SOS Θξάθεο.  

 Τπνζηήξημε ηνπ Με Κεξδνζθνπηθνχ Οξγαληζκνχ ηεο Δθθιεζίαο Διιάδνο 

“Αιιειεγγχε” κε ζηφρν ηε θηινμελία 20 θπβεξλεηηθψλ ζηειερψλ ηεο πξηαθήο 

Κπβέξλεζεο θαηά ηνπο κήλεο Απξίιην – Μάην 2005, ψζηε λα κάζνπλ ηελ ειιεληθή 

γιψζζα θαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηνλ ειιεληθφ Πνιηηηζκφ.  

 Τπνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ Με Κεξδνζθνπηθνχ Οξγαληζκνχ Δ.Λ.Η.Α. γηα ηε 

δηαηήξεζε θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ ζπάλησλ ζπιινγψλ (αξρεία, θσηνγξαθίεο, 

βηβιία, θ.ι.π.).  

 Γσξεάλ εθηχπσζε εηδηθψλ δίπηπρσλ γηα ην Υακφγειν ηνπ Παηδηνχ.  

                                                 
54

 http://www.yellowpages.gr/corporate/gr/company/responsibility/ (ζηηο 25 επηεκβξίνπ 2010). Όιεο 

νη δξάζεηο ηνπ Υξπζνχ Οδεγνχ γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε είλαη αλαξηεκέλεο ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείεο. Παξαπάλσ αλαθέξνληαη επηιεθηηθά παξαδείγκαηα αλά θαηεγνξία.  

http://www.yellowpages.gr/corporate/gr/company/responsibility/
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 Υνξεγία ζην Παγθφζκην Πξσηάζιεκα Beach Volley Αλδξψλ-Γπλαηθψλ 2005 θαη 

2006.  

 

5.5.2 Γηα ηνπο Δξγαδνκέλνπο  

 

 Παξέρεη πξφζζεηε ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε γηα φιν ην 

πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο. 

 πκκεηέρεη ζηα έμνδα θχιαμεο ησλ ηέθλσλ ησλ ππαιιήισλ ηεο εηαηξείαο ζε 

βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο. 

 Πξνζθέξεη γακήιην ρξεκαηηθφ δψξν.  

 Παξέρεη εηαηξηθή εθπησηηθή θάξηα κε πνζνζηφ έθπησζεο πνπ θπκαίλεηαη απφ 10% 

- 50% ζε θαηαζηήκαηα ξνχρσλ, νπηηθψλ, εηδψλ δψξνπ θηι.  

 Γίδεηαη ε δπλαηφηεηα εθγχκλαζεο ζε φιν ην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο, ζην λέν 

Γπκλαζηήξην ην νπνίν ιεηηνπξγεί εληφο ηνπ θεληξηθνχ θηηξίνπ.  

 Ζ εηαηξεία, παξέρεη δπλαηφηεηα ηαηξηθνχ ζπκβνχινπ ηνλ νπνίσλ κπνξεί λα 

επηζθέπηεηαη θάζε εξγαδφκελνο.  

 

5.5.3 Γηα ην Πεξηβάιινλ  

 

 Υξήζε αλαθπθισκέλνπ ραξηηνχ ζηηο εθδφζεηο ησλ θαηαιφγσλ.  

 Σνπνζέηεζε εηδηθψλ θάδσλ ζπιινγήο ραξηηνχ γηα αλαθχθισζε.  

 πκκεηνρή ζην Πξφγξακκα Αλαθχθισζεο Μπαηαξίαο πνπ πξαγκαηνπνηεί ν κε 

θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο ΑΦΖ Α.Δ.  

 Αλαθχθισζε Μειαληψλ. 

http://www.yellowpages.gr/corporate/gr/company/responsibility/staff.html
http://www.yellowpages.gr/corporate/gr/company/responsibility/environment.html
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5.6 πκπεξάζκαηα ηεο Μειέηεο Πεξίπησζεο  

 

Ζ εηαηξεία Υξπζφο Οδεγφο επέλδπζε ζε φινπο ηνπο ηνκείο κε ζηφρν ηελ ξηδηθή 

επαλαηνπνζέηεζε ηεο επηρείξεζεο. Ζ επαλαηνπνζέηεζε έγηλε ζε εζσηεξηθφ επίπεδν 

κε ηελ αλαδηνξγάλσζε, ελίζρπζε θαη δεκηνπξγία λέσλ ηκεκάησλ αιιά θαη ζε 

εμσηεξηθφ κε ηελ ελίζρπζε ησλ ζηξαηεγηθψλ marketing ηνπ brand αιιά θαη ηνπ 

brand awareness κέζσ ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο.  

 

Ζ εηαηξεία επελδχεη ζπλνιηθά ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο δηφηη ηηο ζεσξεί 

ζπκπιεξσκαηηθέο. Σφζν ηνπο έληππνπο νδεγνχο, ηελ mobile ππεξεζία φζν θαη ην 

on line portal ηεο εηαηξείαο. Σν www.xo.gr έρεη εμειηρζεί ζε έλαλ ππεξπιήξε, 

ζχγρξνλν νδεγφ παξέρνληαο πιεξνθνξίεο γηα φινπο ηνπο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ πνιηηψλ. ηφρνο ηεο δηνίθεζεο είλαη λα μεθχγεη απφ ηα ζηελά 

πιαίζηα ηνπ directory, ππεξεζία γηα ηελ νπνία βέβαηα, εδξαηψζεθε ν Υξπζφο 

Οδεγφο, θαη λα εμειηρζεί ζε search engine θαη λα κπνξέζεη λα αλακεηξεζεί κε άιιεο 

κεραλέο αλαδήηεζεο φπσο είλαη ε Google.  

 

Απψηεξνο ζηφρνο ηνπ ηκήκαηνο ησλ on line ππεξεζηψλ ηνπ Υξπζνχ Οδεγνχ είλαη λα 

θαηαζηεί „one stop shop‟ ψζηε νη θαηαλαισηέο λα βξίζθνπλ νπνηαδήπνηε 

πιεξνθνξία ηνπο ελδηαθέξεη ζε έλα κφλν portal. Δπίζεο, κε ηελ εδξαίσζε ηνπ 

„one stop shop‟ ν Υξπζφο Οδεγφο ζηνρεχεη ζην λα θαζηεξσζεί σο ππεξεζία 

„top of mind‟ γηα ηνπο θαηαλαισηέο. Γειαδή, ζε θάζε πεξίπησζε θαη γηα θάζε 

πιεξνθνξία πνπ αλαδεηά ν ρξήζηεο, απηφκαηα λα ηελ αλαδεηά ζην site ηεο 

εηαηξείαο θαη ε πιεξνθνξία απηή λα ηνπ δίδεηαη κέζσ ηνπ www.xo.gr. Γηα ηνπο 

ιφγνπο απηνχο, ν Υξπζφο Οδεγφο επελδχεη κεγάια ρξεκαηηθά πνζά ζηα on line 

http://www.xo.gr/
http://www.xo.gr/
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πξντφληα θαη απνηειεί ηελ πξψηε θαη κνλαδηθή εηαηξεία πνπ πξνζθέξεη 

νινθιεξσκέλεο πιεξνθνξίεο ζε έλαλ κφλν „ζηαζκφ. Σν φξακα θαη νη ζηφρνη ηεο 

εηαηξείαο ζπλνςίδνληαη ζηελ παξαθάησ έθθξαζε πνπ έρεη πηνζεηήζεη ε εηαηξεία: 

 

“Χξπζόο Οδεγόο, όηη ζεο, κε όπνηνλ ηξόπν ζέο, όπνηε ην ζέο!” 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6. ΓΔΝΗΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

 

 

Ζ επαλαηνπνζέηεζε κηαο επηρείξεζεο είλαη πνιχπινθε δηαδηθαζία θαη δελ ππάξρνπλ 

αθξηβείο ζεσξίεο ή κνληέια γηα ηελ εθαξκνγή ηεο. Ο θνηλφο παξαλνκαζηήο ζε φιεο 

ηηο αλαθνξέο γηα ηηο εηαηξείεο πνπ επηιέγνπλ επαλαηνπνζέηεζε, είλαη ε επηζπκία 

κεηάβαζεο απφ έλα ζεκείν ζε έλα άιιν, θαιχηεξν.  

 

Καηά ηελ δηαδηθαζία επαλαηνπνζέηεζεο κηαο εηαηξείαο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, φπσο 

αλαθέξζεθε θαη ζηα παξαπάλσ θεθάιαηα, νη managers, νη θάηνρνη δηνηθεηηθψλ θαη 

δηεπζπληηθψλ ζέζεσλ, λα επηθεληξσζνχλ ζηηο ηξέρνπζεο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο θαη 

λα πηνζεηήζνπλ επηηπρεκέλεο, ζε άιιεο αληίζηνηρεο εηαηξείεο, εθαξκνζκέλεο 

ηερληθέο. Πην ζεκαληηθά, νη managers ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζνπλ φηη φινη νη 

εξγαδφκελνη έρνπλ θαηαλνήζεη θαη απνδερηεί ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη 

εηαηξεία ζα εθαξκφζεη ζηξαηεγηθή επαλαηνπνζέηεζεο αιιά θαη ηα νθέιε πνπ ζα 

πξνθχςνπλ απφ ηελ δηαδηθαζία απηή.  

 

Ζ εθαξκνγή ηεο έλλνηαο ηεο επαλαηνπνζέηεζεο επηρείξεζεο ζηελ αγνξά, ζεκαίλεη 

φηη ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα αιιάμεη θάηη ην νπνίν είλαη ήδε παξφλ θαη εδξαησκέλν 

ζηελ αγνξά θαη ζην κπαιφ ησλ θαηαλαισηψλ. 

 

Ζ επαλαηνπνζέηεζε εηαηξεηψλ ζηελ αγνξά είδακε παξαπάλσ φηη γίλεηαη γηα 

δηάθνξνπο ιφγνπο κε θπξηφηεξνπο ηνλ αληαγσληζκφ, ηελ επηζπκία γηα αιιαγή απφ 

ηελ πιεπξά ηεο εηαηξείαο θαη ηέινο γίλεηαη επαλαηνπνζέηεζε ιφγσ πεξηφδσλ θξίζεο. 
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Γηα λα επηηεπρζεί ε επαλαηνπνζέηεζε φηαλ ε εηαηξεία επηζπκεί ηελ αιιαγή θαη ηελ 

αλαλέσζε ηνπ brand, ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθή θαη λα ηελ επηιέμεη γηα 

ηνπο ζσζηνχο ιφγνπο, ρσξίο λα αιινηψζεη ηελ ηαπηφηεηα ηεο εηαηξείαο, 

πξνρσξψληαο ζε κηα κε αλαγθαία αιιαγή ζηελ εηαηξεία. Ο Trout, ζηo βηβιίν ηνπ 

Repositioning, αλαθέξεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπ ζα έπξεπε ε δηνίθεζε λα 

απνθχγεη ηελ επαλαηνπνζέηεζε γηα ιφγνπο αιιαγήο θαη κφλν. Απηνί είλαη:  

- Μελ επηιύεηο έλα αλύπαξθην πξόβιεκα. Ζ δεκηνπξγία πξντφλησλ λέαο 

γεληάο, ζα πξέπεη λα επηιχεη πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα θαη λα απνθαζηζηά 

ηπρφλ ειιείςεηο, ψζηε ηα λέα απηά πξντφληα λα είλαη ηθαλά λα νδεγήζνπλ 

ηελ δηνίθεζε ζην λα απνθαζίζεη λα ηα ιαλζάξεη αιιά θαη νη θαηαλαισηέο λα 

ηα δερηνχλ θαη λα ηα πξνηηκήζνπλ.  

- Μελ αιιάδεηο ηελ παξάδνζε. Τπάξρνπλ θάπνηα „πξνβιήκαηα‟ φζνλ αθνξά 

ηα πξντφληα ηα νπνία νη άλζξσπνη, δελ ζέινπλ αλ ηα επηιχζνπλ. Πξνηηκνχλ 

θάπνηα παξαδνζηαθά πξντφληα αληί γηα ηελ εθζπγρξνληζκέλε εθδνρή ηνπο.  

- Σν πξντόλ πνπ ζα πξνθύςεη ζα πξέπεη λα είλαη πξαγκαηηθά θαιύηεξν. Ζ 

εηαηξεία, ζα πξέπεη λα απνθιείζεη ηελ επαλαηνπνζέηεζε ηνπ πξντφληνο, εάλ 

δελ είλαη ζίγνπξε φηη ην λέν πξντφλ ζα ππεξηεξεί θαη ζα είλαη θαιχηεξν απφ 

ην πξνυπάξρνλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Γηαθνξεηηθά, ππάξρνπλ πνιιέο 

πηζαλφηεηεο νη θαηαλαισηέο λα ην απνξξίςνπλ.  

 

ε έλα δηαξθψο αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, γηα λα γίλεη επηηπρεκέλε 

επαλαηνπνζέηεζε θαη εηδηθά φηαλ απηή απνθαζίδεηαη ζε πεξηφδνπο θξίζεο, ζα 

πξέπεη θάζε εηαηξεία λα απνθχγεη ηα δπλαηά ζεκεία ηνπ αληαγσληζηή θαη λα 

πξνζπαζήζεη λα βξεη επθαηξία θαη λα εθκεηαιιεπηεί ηπρφλ αδπλακίεο πνπ κπνξεί λα 

παξνπζηάδεη ν αληαγσληζκφο. Σα δπλαηά θαη ηα αδχλακα ζεκεία ζηελ αγνξά, 
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εληνπίδνληαη ζηελ αληίιεςε ησλ θαηαλαισηψλ γηα απηά, νπφηε ε επηηπρεκέλε 

επαλαηνπνζέηεζε ζα πξέπεη νπζηαζηηθά λα ζηνρεχεη ζηελ επαλαηνπνζέηεζε ησλ 

αληηιήςεσλ ησλ θαηαλαισηψλ.  

 

Όπνηα ζηξαηεγηθή επαλαηνπνζέηεζεο θαη αλ επηιερζεί, ππάξρνπλ ηέζζεξα ζηάδηα 

πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαρζεί ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. 

Σν πξψην ζηάδην είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία βξίζθεηε ε 

εηαηξεία, έπεηηα ζα πξέπεη ε εηαηξεία λα θαζνξίζεη ην φξακα ηεο θαη ζηελ ζπλέρεηα 

λα δεκηνπξγήζεη ην πξφγξακκα επαλαηνπνζέηεζεο ηεο. Σέινο, ζην ηέηαξην ζηάδην 

λα ηειεηνπνηήζεη ηελ ζηξαηεγηθή επαλαηνπνζέηεζεο θαη ηελ παξνπζίαζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο απηήο ζηελ δηνίθεζε. 

 

Καζ‟φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο, αιιά θαη ζηελ επηκέξνπο κειέηε 

ηεο πεξίπησζεο ηνπ Υξπζνχ Οδεγνχ, δηαπηζηψζεθε πφζε ζεκαληηθή είλαη ε έλλνηα 

ηεο αιιαγήο. Καη ε έλλνηα ηεο αιιαγήο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ 

δηαδηθαζία ηεο επαλαηνπνζέηεζεο.  

 

Πνιιά έρνπλ γξαθηεί ζηελ παγθφζκηα βηβιηνγξαθία γηα ην change management.
55

 

Οη επηρεηξήζεηο βξίζθνληαη ζε κηα ζπλερή αιιειεπίδξαζε κε ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ θαη δέρνληαη πηέζεηο ηαπηφρξνλα απφ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Γηα ηνλ 

ιφγν απηφ νθείινπλ λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο ζπλζήθεο απηέο ηξνπνπνηψληαο πνιιέο 

                                                 
55

 Ζ βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ην Change Management είλαη εμαηξεηηθά πινχζηα. Αλαθέξνληαη θάπνηα 

παξαδείγκαηα: John P. Kotter, Leading Change, Harvard Business School Press, 1996 – Louis Carter, 

David Ulrich and Marshall Goldsmith, Best Practices in Leadership Development and Organization 

Change, John Wiley & Sons, Inc., 2005 – Harvard Business Review on Change, 1998 – Kate Nelson 

and Stacy Aaron, The Change Management Pocket Guide, Tools for Managing Change, Change 

Guides LLC, 2005 – Jeffrey M. Hiatt and Timothy J. Creasey, Change Management, Prosci, 2003 – 

Michael Beitler, Strategic Organizational Change, Practitioner Press International, 2006. 
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θνξέο ηνπο ζηφρνπο, ηε δνκή, ηηο δηαδηθαζίεο, ηελ ηερλνινγία αιιά θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ ηνπο.  

 

Οη ηχπνη αιιαγήο πνπ ελδερνκέλσο λα επηηάζζνπλ ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο εηαηξείαο 

αθνξνχλ:  

- ηελ ηερλνινγία. Αιιάδνπλ νη δηαδηθαζίεο θαη ε ππάξρνπζα ηερλνινγία 

απαμηψλεηαη. 

- ην πξντφλ. Πξφθεηηαη γηα ηξνπνπνηήζεηο ζε ήδε ππάξρνληα πξντφληα ή 

εηζαγσγή λέσλ ζηελ αγνξά. 

- ηε δηνίθεζε. Πξφθεηηαη γηα αιιαγέο ζηνπο ζηφρνπο, ηελ νξγαλσηηθή δνκή, ηα 

ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο θαη ακνηβήο, ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ζηελ 

θνπιηνχξα ηεο εηαηξείαο. 

- ηνπο εξγαδνκέλνπο. Οη αιιαγέο απηέο αθνξνχλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

αλάπηπμε ηνπο, ζηηο λέεο πξνζιήςεηο, αιιαγέο ζηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηε 

δηνίθεζε θ.η.ι. 

 

Βέβαηα, πνιχ ζπρλά παξαηεξνχληαη θαηλφκελα αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή εηδηθά απφ 

ην κέξνο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ελδερνκέλσο λα ζίγνληαη απφ ηηο αιιαγέο πνπ ζα 

επηθέξεη ε λέα ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξείαο θαη αξλνχληαη λα ηελ πηνζεηήζνπλ. Ζ 

αληίζηαζε κπνξεί λα έρεη ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ελφο 

νξγαληζκνχ θαη λα επεξεάζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε κειινληηθή εμέιημε θαη αλάπηπμε 

ηνπ. Δάλ δελ ππάξρεη επηηπρήο αληηκεηψπηζε, ηα απνηειέζκαηα κπνξεί λα απνβνχλ 

θαηαζηξνθηθά γηα ηελ επηηπρή πνξεία ελφο νξγαληζκνχ ή κηαο επηρείξεζεο.  
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Ζ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή αληηκεησπίδεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ change management 

αιιά θαη ηεο επηζηήκεο ηεο ζπκπεξηθνξάο, σο εκπφδην γηα αιιαγή. Ο ξφινο πνπ 

δηαδξακαηίδεη ν εηζεγεηή ηεο αιιαγήο, ν νπνίνο ζπλήζσο βξίζθεηαη ζε αλψηεξεο 

ηεξαξρηθέο θιίκαθεο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφο. Γηφηη έρεη ηε δχλακε λα επεξεάδεη, λα 

εκπλέεη θαη λα θαζνδεγεί, επεξεάδνληαο, είηε ζεηηθά αιιά θαη ζε πεξηπηψζεηο 

αξλεηηθά, ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε γλψκε ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο εθάζηνηε εηαηξείαο. 

πλήζσο, επηιέγνληαη πςειφβαζκα ζηειέρε, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ πνιιά ηκήκαηα 

γηα λα εθαξκφζνπλ ηελ λέα ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξείαο ψζηε λα είλαη θαη επθνιφηεξν 

γηα ηνπο εξγαδφκελνπο λα δερηνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ.   

 

Οη Dent & Goldberg
56

 αξρηθά, θαη άιινη ζπγγξαθείο
57

 ππνζηήξημαλ φηη νη άλζξσπνη 

δελ αληηζηέθνληαη ζηελ ίδηα ηελ αιιαγή σο έλλνηα θαη θηινζνθία, αιιά ζηηο 

αλακελφκελεο ζπλέπεηεο πνπ ζπλδένληαη κε απηή, φπσο είλαη νη απνιχζεηο, ν 

ππνβηβαζκφο θαη ε αιιαγή ζηηο ζπλήζεηεο θαη ηηο λννηξνπίεο πνπ επηθξαηνχλ. Οη 

άλζξσπνη αληηζηέθνληαη ζε πεξηζηαζηαθέο απεηιέο απέλαληη ζηα ζπκθέξνληα ηνπο ή 

θνβνχληαη δπζάξεζηα απνηειέζκαηα, ηέηνηα είλαη λα ηνπο δεηεζεί λα δνπιέςνπλ 

πεξηζζφηεξν ή κε ιηγφηεξα ρξήκαηα αλαθέξνπλ νη Kotter & Schlesinger.
58

  

 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ε έθθξαζε ηνπ Machiavelli:
59

 “Δελ ππάξρεη ηίπνηα πην 

δύζθνιν λα θαηαπηαζηεί θαλείο, πην επηθίλδπλν λα δηεμάγεη ή πεξηζζόηεξν αβέβαην σο 

πξνο ηελ επηηπρία ηνπ, από ην λα αλαιάβεη ηελ εηζαγσγή κηαο λέαο ηάμεο πξαγκάησλ.” 

                                                 
56

 Eric B. Dent and Susan Galloway Goldberg, Challenging resistance to change, The Journal of 

Applied Behavioral Science, 35, 1999. 
57

 Jeffrey D. Ford, Laurie W. Ford and Angelo D‟Amelio, Resistance to Change: The rest of the story, 

Academy of Management Review, Vol.33, No.2, 2008. 
58

 John P. Kotter and Leonard A. Schlesinger, Choosing strategies for change, Harvard Business 

Review, 57, 1979. 
59

 Niccolo Machiavelli, Ο εγεκόλαο , 1532. 
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χκθσλα κε ηα παξαπάλσ θαη γηα λα γίλνπλ νη εξγαδφκελνη πην δεθηηθνί ζηελ 

αιιαγή πνπ ζα επέιζεη κε ηελ λέα ζηξαηεγηθή επαλαηνπνζέηεζεο πνπ έρεη επηιέμεη 

λα εθαξκφζεη ε εηαηξεία, ζα πξέπεη λα εδξαησζνχλ λέεο βάζεηο γηα ηελ ιεηηνπξγία 

ηεο επηρείξεζεο θαη λα δνζνχλ θίλεηξα πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο, ηθαλά λα 

θαηαπνιεκήζνπλ ηε ηπρφλ αληίζηαζε πνπ πξνβάιινπλ ζηελ πηνζέηεζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο επαλαηνπνζέηεζεο. Απηέο είλαη ε ζσζηή, ιεπηνκεξείο θαη ζηαδηαθή 

επηθνηλσλία ηεο λέαο ζηξαηεγηθήο ηεο εηαηξείαο θαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο είλαη 

απαξαίηεηε. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη νη εξγαδφκελνη λα γίλνπλ κέξνο ηεο θνπιηνχξαο 

ηεο λέαο εηαηξείαο, λα ηελ πηνζεηήζνπλ θαη λα επηρεηξήζνπλ ζηελ ζπλέρεηα λα ηελ 

κεηαιακπαδέςνπλ θαη ζε ηξίηνπο. Σέινο, θαη ίζσο ην πην ζεκαληηθφ, είλαη ε 

αλάπηπμε ζπζηεκάησλ αληακνηβψλ θαη αμηνθξαηίαο ζηελ εηαηξεία.
60

  

 

6.1 Δπηηπρεκέλεο θαη Απνηπρεκέλεο Πεξηπηώζεηο Δπαλαηνπνζέηεζεο 

 

Ζ κειέηε πεξίπησζεο ηεο εηαηξείαο Υξπζφο Οδεγφο, πνπ αλαιχζεθε εθηελψο 

παξαπάλσ, δείρλεη ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο επαλαηνπνζέηεζεο ζηελ ειιεληθή 

αγνξά κε κεγάιε επηηπρία. Ζ εηαηξεία νδεγήζεθε, ππφ λέα εγεζία θαη ηδηνθηεζηαθφ 

θαζεζηψο, ζε κηα ζχγρξνλε θαη θεξδνθφξα επηρείξεζε. Άιιεο πεξηπηψζεηο 

επηηπρνχο επαλαηνπνζέηεζεο ζηελ ειιεληθή αγνξά είλαη ε επαλαηνπνζέηεζε ηεο 

αεξνπνξηθήο εηαηξείαο Olympic Air. Ζ εζσηεξηθή επαλαηνπνζέηεζε ήηαλ 

ζεκαληηθή θαζψο ε εηαηξεία νδεγήζεθε ζε ξηδηθέο αιιαγέο ηεο δνκήο ηεο δηνίθεζεο 

ηεο αιιά θαη ζε πιήξε αλαλέσζε ηνπ brand. Ζ εμσηεξηθή επαλαηνπνζέηεζε, ζε 

πνιινχο ηνκείο βνήζεζε ηελ εηαηξεία λα κεηαηξαπεί απφ δεκηνγφλα δεκφζηα 

                                                 
60

 Νηθφιανο Γεσξγφπνπινο, Σηξαηεγηθό Μάλαηδκελη, Δθδφζεηο Μπέλνπ, 2006. 
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επηρείξεζε ζε θεξδνθφξα ηδησηηθή, θαη θάλνληαο ζσζηή επαλαηνπνζέηεζε ηελ 

ψζεζε ζην λα θεξδίζεη ην αζεκέλην βξαβείν σο Αεξνπνξηθή Δηαηξεία ηεο Υξνληάο 

γηα ηελ πεξίνδν 2010/11
61

 ζην δηαγσληζκφ πνπ δηνξγαλψλεη θάζε ρξφλν ν χλδεζκνο 

Δπξσπατθψλ Πεξηθεξεηαθψλ Αεξνπνξηθψλ Δηαηξηψλ. Παξάιιεια ε εηαηξεία 

θαηφξζσζε θαη θάηη πνιχ ζεκαληηθφ, λα επαλαηνπνζεηήζεη πιήξσο ηελ αληίιεςε 

ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηελ εηαηξεία θαη ηηο πξνζθεξφκελεο απφ απηή ππεξεζίεο.  

 

Άιιε πεξίπησζε επηηπρνχο επαλαηνπνζέηεζεο απνηειεί ε επαλεκθάληζε ηεο κπχξαο 

FIX
62

 απφ ηελ Οιπκπηαθή Επζνπνηία πνπ αλήθεη πηα ζηνλ φκηιν Υήηνο ΑΔΒΔ. Ζ 

επαλαηνπνζέηεζε ηνπ πξντφληνο απηνχ έγηλε πνιχ πεηπρεκέλα θαη ην πνηφ 

θαηέθηεζε ηελ παιαηά, πςειή ζέζε πνπ θαηείρε ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ.  

 

Σέινο, γηα ηελ ειιεληθή αγνξά, ζα αλαθεξζνχκε ζηελ πεξίπησζε ηεο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίαο Hyundai, ε νπνία κε ηελ ζεηξά i (απφ ηελ ιέμε inspiration) 

θαη ιαλζάξνληαο ην i10, ην i20 θαη ην i30, απηνθίλεηα πνπ θαηαηάζζνληαη ζε πςειή 

θαηεγνξία, επηρεηξεί λα επαλαηνπνζεηήζεη ηελ εηαηξεία θαη ηελ αληίιεςε πνπ είραλ 

νη θαηαλαισηέο γηα ηελ Hyundai σο θηελή, κε αξθεηά αζθαιή θαη θαθήο πνηφηεηαο 

απηνθίλεηα. Παξά ηελ θξίζε πνπ πιήηηεη ηνλ θιάδν, ε Hyundai βξίζθεηαη ζηηο 

πξψηεο ζέζεηο αγνξάο απηνθηλήησλ δίπια ζε πνιχ ηζρπξέο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ, ηε 

ζηηγκή πνπ νη ηηκέο ησλ απηνθηλήησλ ηεο είλαη ζηα ίδηα επίπεδα κε ηηο 

πξνζθεξφκελεο ηηκέο απηνθηλήησλ άιισλ εηαηξεηψλ, φπσο ε Toyota θαη ε Opel.  

 

                                                 
61

 http://www.olympicair.com/News.aspx?a_id=1935 (ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2010). 
62

 Ζ ηζηνζειίδα παξνπζηάδεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξντφλ, Ζ Φημ ηνπ Υζεο, Ζ Φημ ηνπ ήκεξα. 

Δίλαη πιήξεο θαη ζηεκέλν κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμππεξεηεί ηηο αμίεο πνπ θέξεη ην πξντφλ. 

http://www.fix-beer.gr 

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=335878&ct=19&dt=06/06/2010 (ζηηο 30 επηεκβξίνπ 

2010).  

http://www.olympicair.com/News.aspx?a_id=1935
http://www.fix-beer.gr/
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=335878&ct=19&dt=06/06/2010
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ΟΗ 10 ΠΡΧΣΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ – ΠΩΛΖΔΗ ΗΑΝ. – ΔΠ. 2010  

1. Toyota 15.022 

2. Volkswagen 11.173 

3. Opel 10.849 

4. Ford 8.940 

5. Hyundai 8.333 

6. FIAT 8.077 

7. Skoda 6.287 

8. Nissan 6.127 

9. Suzuki 5.857 

10. Citroen 5.552 

 
Πίλαθαο 1. ηνηρεία Πσιήζεσλ Απηνθηλήησλ ζηελ Διιάδα

63  
 

Ζ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ηεο Hyundai, ηφζν ζηελ Διιάδα ηφζν θαη ζην εμσηεξηθφ 

είλαη πνιχ ζεκαληηθή, εάλ αλαινγηζηεί θαλείο θαη ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε 

πνπ έπιεμε ηνλ θιάδν ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο. Ζ εηζαγσγή λέσλ κνληέισλ απφ 

ηελ Hyundai, νδήγεζε ζε αχμεζε 19% γηα ηελ Hyundai Motor Co. ην θαινθαίξη ηνπ 

2010,
64

 ελψ ε Toyota Motor Corp. – ε κεγαιχηεξε απηνθηλεηνβηνκεραλία 

παγθνζκίσο – γλψξηζε κείσζε παξαδφζεσλ θαηά -3,2%. 

 

Τπάξρνπλ βέβαηα θαη πεξηπηψζεηο φπνπ ε επαλαηνπνζέηεζε εηαηξεηψλ δελ είλαη 

πάληα επηηπρεκέλε. Ζ επαλαηνπνζέηεζε απνηπγράλεη θπξίσο δηφηη ράλεηαη ν ηζρπξφο 

δεζκφο κεηαμχ ηνπ brand θαη ησλ θαηαλαισηψλ. Άιινη εμσηεξηθνί ιφγνη, είλαη ε 

                                                 
63

 http://www.e-go.gr/wmotors/article.asp?catid=15824&subid=2&pubid=4519002, χλδεζκνο 

Δηζαγσγέσλ Αληηπξνζψπσλ Απηνθηλήησλ http://www.seaa.gr/common/statistics.asp?language=greek, 

http://www.e-go.gr/wmotors/article.asp?catid=15824&subid=2&pubid=4519002 (ζηηο 6 Οθησβξίνπ 

2010). 
64

 http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=190072  

http://www.e-go.gr/wmotors/article.asp?catid=15824&subid=2&pubid=4519002
http://www.seaa.gr/common/statistics.asp?language=greek
http://www.e-go.gr/wmotors/article.asp?catid=15824&subid=2&pubid=4519002
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=190072
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παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, νη ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο θαη νη θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο. ην βηβιίν ηνπ ν Matt Haig
65

 αλαθέξεηαη ζε πνιιά ήδε απνηπρηψλ.  

 

Απνηπρίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επαλαηνπνζέηεζε θαη ηηο νπνίεο ην αγνξαζηηθφ 

θνηλφ ηηο απνξξίπηεη. Απνηπρίεο πνπ ζπλδένληαη κε λέεο ηδέεο, κε επέθηαζε ηεο 

εηαηξείεο ζε ηνκείο πνπ δελ ηελ αληηπξνζσπεχνπλ θαη κε ιάζε ζε πξνγξάκκαηα 

επηθνηλσλίαο. Οη απνηπρίεο ζηελ ζηξαηεγηθή ηνπνζέηεζεο ή επαλαηνπνζέηεζεο 

ζεκεηψλνληαη θαη γηα πνιηηηζκηθνχο ιφγνπο. Παξάδεηγκα απνηειεί ε εηαηξεία 

γξήγνξα θαγεηνχ KFC φηαλ επηρείξεζε λα εηζαρζεί θαη λα εδξαησζεί ζηελ Ηαπσλία, 

ζε κηα ρψξα φπνπ ε δηαηξνθή ησλ πνιηηψλ βαζίδεηαη ζηελ απιφηεηα θαη απνηειείηαη 

θαηά θχξην ιφγν απφ θξέζθν ςάξη. Ζ απνηπρία ζρεηίδεηαη θαη κε αλζξψπηλα ιάζε, 

κε αιιαγέο ζηελ εηαηξηθή εηθφλα ηεο εηαηξείαο αιιά πην ζπρλά κε ηηο αιιαγέο πνπ 

επηθέξεη ην internet θαη νη αλαθάιπςε λέσλ ηερλνινγηψλ φπνπ ζπλήζσο 

απνηπγράλνπλ εηαηξείεο θαη κάξθεο πνπ έρνπλ απαξραησζεί θαη έρνπλ θνπξάζεη ηνπο 

θαηαλαισηέο. 

 

Ζ πην δηαδεδνκέλε πεξίπησζε απνηπρίαο, πνπ εμεηάδεηαη απφ ηελ παγθφζκηα 

βηβιηνγξαθία κε πνιιέο θαη ζπρλέο αλαθνξέο, είλαη ε πεξίπησζε πνπ ε Coca-Cola 

δεκηνχξγεζε ηελ New Coke. H Coca-Cola απνηειεί ηελ πην δηαδεδνκέλε εκπνξηθή 

επσλπκία κε δηζεθαηνκκχξηα πσιήζεσλ παγθνζκίσο. Ζ δηνίθεζε ηεο Coca-Cola, 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 απνθάζηζε, παξφιε ηελ επηηπρία ηεο λα 

αληηθαηαζηήζεη ηελ Coca-Cola κε ηελ New Coke. Οη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ηελ 

δηνίθεζε ζηελ απφθαζε απηή, ήηαλ φηη ε εηαηξεία δερφηαλ κεγάιεο πηέζεηο ζηνλ 

                                                 
65

 Matt Haig, Brand Failures, The Truth About the 100 Biggest Branding Mistakes of All Time, Kogan 

Page, 2003. 
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ηνκέα ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ Pepsi-Cola. Καη ελψ ε Coca-Cola ήηαλ πην 

επηηπρεκέλε θαη πην θεξδνθφξα απφ ηελ αληαγσληζηηθή ηεο, ε Pepsi-Cola έθαλε 

επαλαηνπνζέηεζε ηνπ πξντφληνο ηεο θαη κεηέηξεςε ηελ Pepsi-Cola „ζην πνηφ ησλ 

λέσλ‟. Ζ επαλαηνπνζέηεζε ήηαλ επηηπρεκέλε θαη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ 

άξρηζε λα κεηψλεηε κε ηνπο θαηαλαισηέο λα πξνηηκνχλ ηελ Pepsi-Cola έλαληη ηεο 

Coca-Cola. Ζ Pepsi δηεμήγαγε έλα „blind test‟ φπνπ νη θαηαλαισηέο, ρσξίο λα 

γλσξίδνπλ πνηα κάξθα απφ ηηο δχν είλαη, θαίλνληαλ λα πξνηηκνχλ ηελ Pepsi-Cola 

φζνλ αθνξά ηε γεχζε ηνπ αλαςπθηηθνχ. Όια ηα παξαπάλσ νδήγεζαλ ηελ δηνίθεζε 

ηεο Coca-Cola λα ιάβεη ηελ απφθαζε λα δεκηνπξγήζεη κηα λέα θφξκνπια γηα ην 

αλαςπθηηθφ ηεο εηαηξείαο ψζηε λα αληηκεησπίζεη ηελ κεγάιε άλνδν ηεο 

αληαγσληζηηθήο Pepsi-Cola. Λίγν αξγφηεξα ε εηαηξεία εηζήγαγε ζηελ αγνξά ηελ 

New Coke, αθνχ πξψηα είρε δηεμάγεη πνιιαπιά ηεζη έλαληη ηεο Pepsi-Cola θαη απηή 

ηελ θνξά νη θαηαλαισηέο θαίλνληαλ λα πξνηηκνχλ ηελ New Coke.  

 

Ζ εηαηξεία γηα ηνλ ιφγν φηη δελ κπνξνχζα λα δηαζέηεη δχν ζρεδφλ παξφκνηα 

αληαγσληζηηθά πξντφληα, απνθάζηζε λα εμαθαλίζεη ηελ θιαζηθή Coca-Cola ελ κηα 

λπθηί θαη λα ηνπνζεηήζεη ζηε ζέζε ηεο ην λέν πξντφλ, ζηακαηψληαο ηαπηφρξνλα θαη 

ηελ παξαγσγή θαη ηελ εκθηάισζε ηεο θιαζηθήο θφξκνπια. Οη θαηαλαισηέο 

εμνξγίζηεθαλ θαη απνθάζηζαλ λα κπνυθνηάξνπλ ην λέν πξντφλ ηεο εηαηξείαο. 

Σειηθά, ε δηνίθεζε δελ είρε άιιε επηινγή απφ ην λα ελδψζεη ζηηο επηζπκίεο ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη λα απνθαζίζεη ηελ επηζηξνθή ηεο θιαζηθήο Coca-Cola.  

 

Ήηαλ μεθάζαξν φηη ε εηαηξεία είρε ππνηηκήζεη ην ηζρπξφ φλνκα πνπ έθεξε ην πξντφλ 

θαη φηη ε επαλαηνπνζέηεζε, ήηαλ κελ απαξαίηεηε αιιά ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα 

έπξεπε λα εζηηάζεη ζην ίδην ην πξντφλ. Ζ επαλαηνπνζέηεζε ήηαλ απαξαίηεηε φζνλ 
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αθνξά ηηο ηερληθέο marketing θαη επηθνηλσλίαο, πνπ ζα σθεινχζαλ ην πξντφλ θαη 

ηελ εηαηξεία. Σν „κάζεκα‟ πνπ έιαβαλ ηα ζηειέρε ηεο Coca-Cola ήηαλ ε 

ζπγθέληξσζε ηεο ζηξαηεγηθήο ζηελ αληίιεςε ησλ θαηαλαισηψλ γχξσ απφ ην 

πξντφλ, άιισζηε ζχκθσλα κε ηνλ Trout:
66

 “ην marketing είλαη κηα κάρε αληηιήςεσλ, 

όρη πξντόλησλ.” 
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 Jack Trout, Differentiate or Die, John Wiley & Sons, Inc., 2000. 
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