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ζπνπδώλ, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο, ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή 

Πνηόηεηα κε ηίηιν: «Trade Marketing και η Ροή Σηρ Πληποθοπίαρ: η ζημαζία ηηρ 

πληποθοπίαρ και ηηρ ηεσνολογίαρ» έρεη ζπγγξαθεί από εκέλα απνθιεηζηηθά θαη ζην 

ζύλνιό ηεο. Γελ έρεη ππνβιεζεί νύηε εγθξηζεί ζην πιαίζην θάπνηνπ άιινπ 

κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο ή πξνπηπρηαθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ, ζηελ Διιάδα ή ζην 

εμσηεξηθό, νύηε είλαη εξγαζία ή ηκήκα εξγαζίαο αθαδεκατθνύ ή επαγγεικαηηθνύ 

ραξαθηήξα. 
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ζηνπο ζπγγξαθείο, ηνλ εθδνηηθό νίθν ή ην πεξηνδηθό, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

πεγώλ πνπ ελδερνκέλσο ρξεζηκνπνηήζεθαλ από ην δηαδίθηπν. 

Παξάβαζε ηεο αλσηέξσ αθαδεκατθήο κνπ επζύλεο απνηειεί νπζηώδε ιόγν γηα ηελ 

αλάθιεζε ηνπ πηπρίνπ κνπ. 
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Δπραξηζηίεο 

Αξρηθά ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο θαζεγεηέο κνπ  πνπ πίζηεςαλ ζε 

εκέλα θαη κνπ έδσζαλ ηελ επθαηξία λα δηαλχζσ κηα ελδηαθέξνπζα πνξεία ζην 

κεηαπηπρηαθφ. Ηδηαίηεξα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θ. Μαθξή, επηβιέπνληα ηεο 

εξγαζίαο, θαη ηνλ θ. Σζφγθα κέινο ηεο επηηξνπήο ηεο εξγαζίαο, πνπ κνπ ζηάζεθαλ 

κε ηηο γλψζεηο  θαη ζπκβνπιέο ηνπο φπνηε θαη αλ ηνπο ρξεηάζηεθα. 

Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ, γηα ηεο πνιχηηκεο γλψζεηο 

θαη παξαηεξήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο, θαζψο θαη ηελ 

εζηθή θαη ςπρνινγηθή ηνπο ζπκπαξάζηαζε.  

Σέινο επραξηζηψ ηελ νηθνγέλεηα κνπ πνπ κε ζηεξίδεη ζε θάζε κνπ βήκα θαη ηνπο 

θίινπο κνπ πνπ πάληα κε ελζαξξχλνπλ λα πξνρσξάσ κπξνζηά. Ηδηαίηεξα ηηο θίιεο 

κνπ Δηξήλε Κεθαιά, Άλλα Πειέηε, Έιελα Φαξάζνγινπ πνπ ραξάμακε καδί απηή ηελ 

πνξεία.  

Μόνο ένα ππάγμα κάνει ηα όνειπα αδύναηο να ππαγμαηοποιηθούν. Ο θόβορ ηηρ 

αποηςσίαρ! (Paulo Coelho). Ξερσξηζηά επραξηζηψ ηελ Δηξήλε Απνζηνιάθε θαη ηνλ 

Αιέμαλδξν Πειεθάλν πνπ κε βνήζεζε λα πξαγκαηνπνηήζσ έλα απφ ηα φλεηξά κνπ. 

 

  

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF_%CE%9A%CE%BF%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BF
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Γηνηθεηηθή Πεξίιεςε(Abstract) 

Ο ζθνπφο ηεο ηξέρνπζαο εξγαζίαο είλαη ε εμέηαζε ηνπ ξφινπ ηεο πιεξνθνξίαο ζην 

trade marketing κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ ην νπνίν εμεγεί 

ηε ζεκαζία ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξίαο ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα θαη πσο 

εκπιέθεηαη ζε απηφ ε ρξήζε  θαη ε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο. 

Δθηφο απφ ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, ε εξγαζία αλαιχεη ηε κειέηε πεξίπησζεο ηεο 

Procter & Gamble/Wal-Mart θαζψο θαη απηήο ηεο Campbell Soup Company. Οη 

κειέηεο πεξίπησζεο ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλεο θαη σο εθ 

ηνχηνπ ππάξρεη έιιεηςε εκπεηξηθήο έξεπλαο.  Σν ελλνηνινγηθφ πιαίζην βαζίζηεθε ζηε 

ζεσξία ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ηνπ trade marketing θαη ηεο πιεξνθνξίαο. 

ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο δηαπηζηψλεηαη φηη νη αβεβαηφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο δήηεζεο, ηηο αιιειεμαξηψκελεο ιεηηνπξγίεο ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο θαη ηελ χπαξμε επθαηξηψλ παξαθηλνχλ ηα κέιε ηεο αιπζίδαο λα 

εθκεηαιιεπζνχλ ηεο αληαιιαγή ηεο πιεξνθφξεζεο. Σα θχξηα νθέιε ηεο αληαιιαγήο 

πιεξνθφξεζεο ζηηο εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο πεξηιακβάλνπλ: ηελ επίηεπμε επθξίλεηαο 

ζηηο ζπκβάζεηο, ηεο απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζεο ηεο αβεβαηφηεηαο ηεο αγνξάο, 

θαη ηεο δηεπθφιπλζεο ηνπ ζπλδπαζκνχ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 
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Διζαγυγή  

Ζ παξνχζα εξγαζία ζηνρεχεη λα κειεηήζεη ην trade marketing ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ 

ξφιν ηεο πιεξνθνξίαο. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Frazier (1994) νη 

εξεπλεηέο ζα πξέπεη «λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο θαη λα εμεγήζνπλ εθηελέζηεξα ηελ 

έλλνηα ηνπ θαλαιηνχ φηαλ αλαπηχζζνπλ ηε ζεσξία …θαη λα εμεγήζνπλ ηα εκπεηξηθά 

απνηειέζκαηα…Οη εξεπλεηέο θάλνπλ γεληθεχζεηο θαη απνηπγράλνπλ λα επηιχζνπλ ην 

γεγνλφο νη πξνβιέςεηο ηνπο λα ηζρχνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα θαλαιηψλ».  

Ζ εξγαζία μεθηλά κε ηελ αλάιπζε ησλ ελλνηψλ ηνπ trade marketing θαη ηνπ ξφινπ ηνπ 

ζηε ζχγρξνλε νηθνλνκία.  

ηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη ν ξφινο ηεο πιεξνθνξίαο. Ζ αληαιιαγή πιεξνθνξίαο κεηαμχ 

ησλ κειψλ ελφο θαλαιηνχ παξέρεη ακνηβαία αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ηφζν ζηηο 

επαπμεκέλεο αμίεο ηνπ πειάηε θαη ζηηο δαπάλεο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ. Σα κέιε 

ηεο αιπζίδαο πνπ ζα παξαδίδνπλ έγθαηξα ηα πξντφληα ηνπο θαη ηα νπνία ζα είλαη 

πςειφηεξεο πνηφηεηαο ζα κπνξνχλ λα ζέζνπλ πςειφηεξεο ηηκέο θαη λα επηηχρνπλ 

απμεκέλεο  πσιήζεηο (Achimugu, 2005). 

 Αξθεηά παξαδείγκαηα απφ πξαθηηθέο ζηνλ θιάδν, φπσο είλαη απηά πνπ αλαθέξνληαη  

ζηελ παξνχζεο κειέηεο πεξίπησζεο, ηεο Procter & Gamble/Wal-Mart θαη ηεο 

Campbell Soup Company δείρλνπλ ηε ζεηηθή επίδξαζε πνπ έρεη ε αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ ζηελ απφδνζε ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ. Ζ Wal-Mart, έλαο θνινζζφο 

ιηαληθήο πψιεζεο, ρξεζηκνπνηεί ειεθηξνληθή αληαιιαγή πιεξνθφξεζεο ησλ 

δεδνκέλσλ ησλ ζεκείσλ πψιεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ 

πσιήζεσλ θαη απνζήθεπζεο κε ηνπο κεγαιχηεξνπο πξνκεζεπηέο ηεο φπσο είλαη ε 

Procter & Gamble. Ο εληνπηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ησλ πσιήζεσλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

ζηνπο πξνκεζεπηέο λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηα δεκνθηιή απφ ηα κε δεκνθηιή πξντφληα 

θαη λα ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα είηε γηα λα αλαπιεξψζεη είηε γηα λα 

ζηακαηήζεη ηελ πξνκήζεηα θάπνησλ πξντφλησλ ζηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο. H 

Campbell Soup ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο πνπ πηνζέηεζαλ ηε ζπλερή αλαπιήξσζε, 

θνξηψλεη εκπνξεχκαηα απφ δηάθνξεο απνζήθεο ζηα θέληξα δηαλνκήο ησλ 

ιηαλνπσιεηψλ απφ ηα νπνία αλεθνδηάδνληαη ηα θαηαζηήκαηα ησλ ιηαλνπσιεηψλ. 

Οη πξνκεζεπηέο κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ην θφζηνο απνζήθεο θαη λα βειηηψζνπλ ηε 

δηαζεζηκφηεηα ησλ πξντφλησλ. Γηα παξάδεηγκα, ε Dell ρξεζηκνπνηεί ειεθηξνληθή 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ γηα λα θηλεηνπνηήζεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη ηε βέιηηζηε εμππεξέηεζε ζηνλ πειάηε. H Dell φρη 
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κφλν ηθαλνπνηεί ηνπο ειεθηξνληθνχο αγνξαζηέο αιιά παξέρεη επίζεο νξαηφηεηα 

ζηνπο πξνκεζεπηέο ππφ ηελ έλλνηα φηη κπνξνχλ λα βιέπνπλ ηηο παξαγγειίεο ησλ 

πειαηψλ. Απηνί νη πξνκεζεπηέο είλαη ζε ζέζε λα δνπλ ηη ζπζηαηηθά ρξεηάδεηαη ε Dell 

θαη ηη ζα ρξεηαζηεί. Ωο απνηέιεζκα, νη πξνκεζεπηέο κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηα 

απνζέκαηα πνπ έρνπλ ζηελ απνζήθε θαζψο θαη ηνπο ρξφλνπο παξάδνζεο 

(Achimugu, 2005). 

Ζ Benetton ιακβάλεη ειεθηξνληθά ηηο παξαγγειίεο θαη ηα ζηνηρεία πσιήζεσλ απφ 

εθαηνληάδεο θαηαζηήκαηα ζε φιν ηνλ θφζκν. Γνθηκάδνληαο ηα ζπζηήκαηα 

θαηαζθεπήο θαη logistics κε ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο πειάηεο ηεο, ε Benetton 

κπνξεί λα ζέζεη ζηνλ θιάδν ηεο ηνπο θαιχηεξνπο ρξφλνπο παξαγγειίαο –παξάδνζεο 

θαη ζρεδφλ ηέιεην επίπεδν εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ. Μείσζε επίζεο ην θφζηνο 

απφ ηηο ρακέλεο πσιήζεηο θαη ηελ απαμίσζε (Achimugu, 2005).  

Ζ Levi Strauss, άιιε κία επηρείξεζε έλδπζεο, θεθαιαηνπνηεί επίζεο ηελ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ θαη ηελ κεραλνγξαθηθή θνπή ησλ πθαζκάησλ γηα λα πξνζαξκφζεη ηα 

Σδελ ηεο ζηηο αλάγθεο ησλ δηαθνξεηηθψλ πειαηψλ ηεο. Με ηελ αχμεζε ζηελ 

πξνζαξκνγή, ε Levi Strauss κπνξεί λα ρξεψζεη πςειφηεξεο ηηκέο γηα ηα πξντφληα 

ηεο (Achimugu, 2005). 

Γεδνκέλνπ ηνπ ζεκαληηθνχ ξφινπ ηεο αληαιιαγήο πιεξνθφξεζεο ζηηο βειηηψζεηο 

ηεο απφδνζεο, νη Lee et al. (1997a,b) ζηηο έξεπλέο ηνπο κειέηεζαλ ηελ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ ζηηο εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο απφ ηελ πιεπξά ηεο δηαρείξηζεο 

ιεηηνπξγηψλ. Οη έξεπλεο ζπλερίζηεθαλ θαη πνηθίιινπλ ζπκπεξηιακβάλνληαο ηφζν  

ζεσξεηηθέο φζν θαη πξαθηηθέο δίλνληαο δηαθνξεηηθή έκθαζε ζηηο δνκέο απφθαζεο 

θαη πιεξνθφξεζεο. Παξφια απηά, δφζεθε ιίγε πξνζνρή ζην λα δεκηνπξγεζεί έλαο 

πεξηεθηηθφο ραξαθηεξηζκφο ηεο αληαιιαγήο πιεξνθφξεζεο ζηηο εθνδηαζηηθέο 

αιπζίδεο.  

Ζ παξνχζα εξγαζία κειεηά ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξίαο κεηαμχ ησλ παξαγσγψλ θαη 

ησλ θαλαιηψλ δηαλνκήο ιακβάλνληαο σο βάζε ηε κειέηε πεξίπησζεο Procter & 

Gamble/Wal-Mart θαη ηεο Campbell Soup Company. Παξαζέηνληαο έηζη δχν 

πεξηπηψζεηο ζηαζκνχο ζηελ αλάπηπμε ηνπ trade Marketing κηα παιαηφηεξε φπνπ ε 

ηερλνινγία βξηζθφηαλ ζηα πξψηα βήκαηα ηνπ θχθινπ δσήο ηεο θαη κία πην πξφζθαηε 

φηαλ ε ηερλνινγία πιένλ έρεη σξηκάζεη. 

Μεηά ηηο κειέηεο πεξίπησζεο, πξνηείλνληαη επίζεο ιχζεηο γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζην trade marketing κεηαμχ ηνπ παξαγσγνχ θαη ηνπ θαλαιηνχ 

δηαλνκήο. 
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1.0 Trade Marketing 

1.1 Trade Marketing - Οξηζκόο  

 

Trade marketing είλαη ε δηαδηθαζία marketing πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο 

δήηεζεο ζηε ρνλδξηθή θαη ιηαληθή πψιεζε, ζην επίπεδν ηνπ δηαλνκέα θαη φρη ζην 

επίπεδν ησλ θαηαλαισηψλ (Childerhouse et al., 2002). Ωζηφζν, είλαη αλαγθαίν, νη  

ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηεο επσλπκίαο λα είλαη ηέηνηεο έηζη ψζηε λα θαηαιήγνπλ 

επηηπρεκέλα ζηνλ θαηαλαισηή. Έλαο αγνξαζηήο κπνξεί λα είλαη θαη ν θαηαλαισηήο 

θαη είλαη απηφο πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ αγνξαζηηθή δχλακε ελφο πξντφληνο. Γηα λα 

εμαζθαιηζηεί φηη ν ιηαλνπσιεηήο πξνσζεί ην πξντφλ ηεο εηαηξείαο έλαληη ησλ 

αληαγσληζηψλ, ε εηαηξεία πξέπεη λα πξνσζεί ην πξντφλ ηεο κέζσ ησλ εκπφξσλ ηεο 

ιηαληθήο πψιεζεο. ην trade Marketing κπνξεί επίζεο λα πεξηιακβάλνληαη ελέξγεηεο 

φπσο είλαη νη πξνζθνξέο πξντφλησλ ή άιια νθέιε πνπ λα απεπζχλνληαη ζηνπο 

ιηαλνπσιεηέο (Godsell, 2004). Γελ ζα πξέπεη λα παξαβιεθζεη φκσο ην γεγνλφο φηη 

θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ marketing πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαη ε θεξδνθνξία, 

δειαδή, κε άιια ιφγηα, λα ππάξρεη πιήξεο επζπγξάκκηζε ηεο θεξδνθνξίαο θαη ηνπ 

marketing. 

Σν trade marketing  είλαη πνιχ δηαθνξεηηθφ απφ ην brand marketing. Σν trade 

marketing επηθεληξψλεηαη ζην marketing ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο αληί ησλ 

θαηαλαισηψλ. Δίλαη ε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεη πψο πξνσζνχληαη απφ ηελ 

επηρείξεζε ηα πξντφληα ή νη ππεξεζίεο ζηε πειαηεηαθή βάζε κε ηειηθφ ζηφρν ηνπο 

θαηαλαισηέο. 

Ωζηφζν, κεξηθέο θνξέο δεκηνπξγείηαη ζχγρπζε κεηαμχ ηνπ ζρεδηαζκνχ ζηξαηεγηθψλ 

πσιήζεσλ (strategic sales planning) θαη ηνπ trade marketing. Οπζηαζηηθά, ην trade 

marketing είλαη ην κέζν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο κέζσ κηαο 

αιπζίδαο πξνζθνξάο, απηήο,  ησλ δηαλνκέσλ, ησλ ρνλδξέκπνξσλ θαη ιηαλέκπνξσλ 

(Godsell, 2004). Σν trade marketing δελ αληηθαζηζηά ην brand marketing αιιά είλαη 

νπζηαζηηθά κηα δηαδηθαζία ε νπνία δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ θαηαλαισηή λα 

γλσξίζεη ηελ επσλπκία κέζσ ηνπ θαλαιηνχ δηαλνκήο. Δλ νιίγνηο, ην trade marketing 

είλαη ε δηαδηθαζία ε νπνία δηαζθαιίδεη επαξθή πξνζθνξά γηα ηελ θαηαλαισηηθή 

δήηεζε ε νπνία έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ην brand marketing. 
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ΠΗΝΑΚΑ 1: ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ 

 

Πηγή: Godsell, 2004 

Ζ νπζία ηνπ Σrade Marketing είλαη λα βξνχκε πψο ζθέπηεηαη ν Retailer 

(ιηαλνπσιεηήο) θαη λα αλαθαιχςνπκε ηη ηνλ παξαθηλεί. Αθξηβψο φπσο ην marketing 

ησλ θαηαλαισηψλ ζηνρεχεη ζηνλ θαηαλαισηή θαη ραξηνγξαθεί ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

θαηαλαισηή. Απνηειεί ζηνηρείν ηνπ ζπλνιηθνχ marketing πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε 

δεκηνπξγία δήηεζεο ζε ρνλδξέκπνξνπο, ιηαλέκπνξνπο θαη δηαλνκείο. Γηα 

παξάδεηγκα, θίλεηξα πνπ δίδνληαη ζε ιηαλνπσιεηέο, φπσο είλαη ε ππνζηήξημε 

πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ έρνπλ, ζπλήζσο, σο αληάιιαγκα ηε δηάζεζε επηπιένλ 

ρψξνπ πξνβνιήο (Johnston & Clark, 2005). 

Ζ  έθζεζε ζηελ αγνξά ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ 

ρσξίο, φκσο, ππεξβνιή. Μεξηθνί απφ ηνπο ηδαληθνχο ηξφπνπο δηάζεζεο πξντφλησλ 

ζηελ αγνξά είλαη: ε εληαηηθή δηάζεζε ηνπ κέζσ ελφο  ππεχζπλνπ θαη θαηάιιεινπ 

ρνλδξέκπνξνπ ή ιηαλνπσιεηή πνπ ζα ην απνζεθεχζεη ή ην πνπιήζεη. Ζ επηιεθηηθή 

δηάζεζε αθνξά ζηελ επηινγή ελφο αξηζκνχ κεζαδφλησλ. Ζ απνθιεηζηηθή δηάζεζε 

αθνξά ζηελ επηινγή ελφο κνλαδηθνχ αληηπξνζψπνπ ζε κηα γεσγξαθηθή πεξηνρή. 

 

Καηηγοπίερ ηος Trade marketing 

 

Σα ζπζηαηηθά ηνπ trade marketing  κπνξνχλ λα  θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε ηξεηο 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο κε βάζε ην είδνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ην είδνο ηνπ ξφινπ ηεο 

εηαηξείαο πνπ ηηο εθαξκφδεη. Οη θαηεγνξίεο απηέο κπνξεί λα δηαθέξνπλ αλά εηαηξεία, 

αιιά έλα κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε φιν ηνλ θφζκν πεξηιακβάλεη δηαρσξηζκφ 

ζε ζηξαηεγηθέο, ιεηηνπξγηθέο θαη εθαξκνζηηθέο νκάδεο (Piercy, 2002). 
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ΠΗΝΑΚΑ 2: ΚΑΣΖΓΟΡΗΟΠΟΗΖΖ TRADE MARKETING 

 

Πηγή: Piercy, 2002. 

 Παξαδείγκαηα πεξηερνκέλνπ απηψλ ησλ θαηεγνξηψλ (Piercy, 2002):  

Strategic components (ηξαηεγηθή) 

 ηξαηεγηθή Δκπνξίνπ 

 Απνγξαθή ησλ πειαηψλ θαη ηαμηλφκεζε 

 Αλαιχζεηο εκπνξίνπ 

Operational components (Λεηηνπξγία) 

 Δκπνξηθφ αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα 

 Πσιήζεηο & επηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο 

 Καηεγνξία δηνίθεζεο 

 ρεδηαζκφο εκπνξηθήο θάιπςεο θηλδχλνπ 

 Δκπνξηθφ επελδπηηθφ κνληέιν 

Executional component (Δθαξκνγή) 

 Account management 

 Πεξηθεξεηαθφ management 

 Πξνζέγγηζε εκπνξηθψλ επαθψλ 

 Γηαδηθαζία θαιέζκαηνο πειαηψλ 

http://fronterahouse.com/blog/2011/01/27/the-science-of-trade-marketing-%e2%80%93-issue-1-introduction-and-strategy/
http://fronterahouse.com/blog/2011/01/31/the-science-of-trade-marketing-%e2%80%93-issue-2-customer-census-classification/
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 Δκπνξηθέο εθδειψζεηο θαη ζρέζεηο 

1.2 Supply Chain (Δθνδηαζηηθή ξνή) 

Οη πειάηεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (supply chain) πξνέξρνληαη ηφζν απφ ηε 

ρνλδξηθή πψιεζε (wholesale) φζν θαη απφ ηελ ιηαληθή (retail). Σν ρνλδξεκπφξην 

πεξηιακβάλεη δηάθνξνπο δηαλνκείο, θέληξα δηαλνκήο θαη ππφ-δηαλνκείο. Αλάινγα κε 

ηνλ αξηζκφ ησλ επηπέδσλ ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ, απηά ηα κέζα ρνλδξηθήο 

δηαλνκήο κπνξεί λα είλαη ε απεπζείαο αγνξά (δειαδή αγνξά απεπζείαο απφ ηνπο 

θαηαζθεπαζηέο) ή έκκεζε αγνξά (δειαδή αγνξά απφ άιινπο δηαλνκείο ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο). Σν θχξην πιενλέθηεκα ησλ ζπλαιιαγψλ κε ρνλδξέκπνξνπο 

έγθεηηαη ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα πξνσζνχλ απνηειεζκαηηθά κηα πνηθηιία πξντφλησλ, 

απφ πνιινχο θαηαζθεπαζηέο, ζε κηθξέο πνζφηεηεο ζε πνιιά δηαθνξεηηθά ζεκεία 

ιηαληθήο πψιεζεο (Attaran & Attaran, 2007). 

Σν ρνλδξεκπφξην είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζηε δηαδηθαζία ηνπ marketing. Οη 

ρνλδξέκπνξνη είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο θαλάιη ηεο εθνδηαζηηθήο ξνήο. Πνιιέο 

επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ κφλν ρνλδξέκπνξνπο γηα ηε πψιεζε ησλ πξντφλησλ 

ηνπο, νη νπνίνη, ζηε ζπλέρεηα ηα δηαζέηνπλ ζε άιινπο κεζάδνληεο ή παξαγσγνχο θαη 

φρη ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή. Σνπο παξέρεηαη έλα πνζνζηφ έθπησζεο απφ ηελ ηειηθή 

ηηκή δηάζεζεο, ην νπνίν εμαξηάηαη απφ ηελ πνιηηηθή ηεο ηηκνιφγεζεο ηεο επηρείξεζεο. 

Σν ρνλδξεκπφξην (Wholesaling) επηθεληξψλεηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηε 

πψιεζε πξντφλησλ ζε ιηαλέκπνξνπο ή άιινπο εκπφξνπο, ή ζε βηνκεραληθνχο ή 

άιινπο εκπνξηθνχο ρξήζηεο θαη φρη ζε ηειηθνχο θαηαλαισηέο. Σν ρνλδξεκπφξην είλαη 

δξαζηεξηφηεηα κεζαδφλησλ. Ο ρνλδξέκπνξνο (Wholesaler) ζα πξέπεη για ηοςρ 

πελάηερ ηος λα (Chen & Paulraj, 2004):  

 πξνβιέπεη ηηο αλάγθεο 

 αλαδηνξγαλψλεη ηα αγαζά  

 κεξηκλά γηα ηα απνζέκαηα 

 δηαλέκεη ηα αγαζά 

 δέρεηαη πηζηψζεηο 

 παξέρεη πιεξνθνξίεο θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο 

 εμππεξεηεί ηνπο πειάηεο ηνπ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο πψιεζεο/αγνξάο. 
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Ση πξέπεη λα θάλεη ν ρνλδξέκπνξνο για ηον παπαγυγό-ππομηθεςηή (Chen & 

Paulraj, 2004); 

 Να αλαιάβεη κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο πψιεζεο πρ. πκκεηέρεη ζε πξνσζεηηθά 

θαη δηαθεκηζηηθά πξνγξάκκαηα 

 Απνζεθεχεη πξντφληα, κεηψλνληαο ηα έμνδα απνζήθεπζεο 

 πκκεηέρεη ζηε ρξεκαηνδφηεζε  

 Μεηψλεη ην πηζησηηθφ ξίζθν 

 Παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ αγνξά. 

Έλαο ρνλδξέκπνξνο κπνξεί λα εμππεξεηεί ιηαλέκπνξνπο, ηειηθνχο θαηαλαισηέο 

θαζψο θαη παξαγσγνχο. Μεξηθνί ρνλδξέκπνξνη νλνκάδνληαη θαη «brokers» θαη 

νπζηαζηηθά ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ πεξηνξηζκέλεο εκβέιεηαο έκπνξνη, αληηπξφζσπνη 

(agents) ή ρνλδξέκπνξνη κε νινθιεξσκέλε εμππεξέηεζε. Ο marketing manager γηα 

λα επηιέμεη ηνλ θαηάιιειν ρνλδξέκπνξν ζα πξέπεη λα θαηαλνήζεη ηνλ ηχπν ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ρνλδξέκπνξνπ.  

1.2.1 Δςθςγπάμμιζη πελαηών και μεηόσυν 

 

Ζ επζπγξάκκηζε ησλ δπλαηνηήησλ εθνδηαζκνχ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δήηεζεο 

εμαζθαιίδεη φηη ν πειάηεο ηεξαξρείηαη πξψηνο ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Αιιά ε 

επζπγξάκκηζε ησλ δπλαηνηήησλ κε ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε είλαη θάηη πεξηζζφηεξν 

απφ ηελ αληαπφθξηζε ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δήηεζεο θαη ζα πξέπεη λα εκπιέμεη ην 

ζχλνιν ηεο επηρείξεζεο καδί κε ηελ αληαγσληζηηθή ηεο ζέζε. Ζ έλλνηα ηεο 

εςθςγπάμμιζηρ ηων πελαηών νξίδεηαη σο εμήο: είλαη ε δηαδηθαζία πνπ θάλεη ζπκβαηή 

ηε ζηξαηεγηθή ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο κε ηε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ (Cousins et 

al., 2008). 

Κάηη ηέηνην πεξηιακβάλεη ηελ επζπγξάκκηζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηφζν εληφο φζν θαη 

κεηαμχ ησλ εηαίξσλ ζε κία εθνδηαζηηθή αιπζίδα θαη πξνζθέξεη αμία ζηνλ πειάηε. Ζ 

αμία γηα ηνλ πειάηε είλαη ηα αληηιακβαλφκελα νθέιε πνπ απνθηψληαη απφ ην 

πξντφλ/ππεξεζία ζε ζχγθξηζε κε ην θφζηνο ηεο αγνξάο. Ζ απφδνζε αμίαο ζηνλ 

πειάηε είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα κηα επηρείξεζε γηαηί δελ ζα ππήξρε ρσξίο ηνπο 

πειάηεο ηεο. 
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Απφ ηελ άιιε, ε παξνρή νηθνλνκηθήο αμίαο ζηνπο κεηφρνπο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή 

θαη αληαλαθιάηαη ζηα δηάθνξα κεγέζε ηεο επηρείξεζεο φπσο είλαη ην θέξδνο θαη ε 

αλάπηπμε ηεο αγνξάο. Έηζη αλαπηχρζεθε ε έλλνηα ηεο επζπγξάκκηζεο ησλ κεηφρσλ, 

ε νπνία νξίδεηαη σο εμήο: ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο κίαο επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο 

ε νπνία ζα είλαη ζπκβαηή κε ιεηηνπξγηθέο ζηξαηεγηθέο θαζψο θαη κε ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επίηεπμή ηνπο (Powers & 

Reagan, 2007). Σν γεγνλφο απηφ πεξηιακβάλεη ηελ επζπγξάκκηζε ησλ ζηξαηεγηθψλ 

θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηφζν εληφο φζν θαη κεηαμχ ησλ εηαίξσλ ζηελ αιπζίδα 

εθνδηαζκνχ θαη πξνζδίδεη αμία ζηνπο κεηφρνπο. 

 Ζ αμία ησλ κεηφρσλ είλαη ε νηθνλνκηθή αμία πνπ δεκηνπξγείηαη γηα ηνπο κεηφρνπο 

απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο έρνπλ επελδχζεη. Ζ αλάπηπμε ηεο αμίαο ησλ 

κεηφρσλ θαη ε θεξδνθνξία φπσο θαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο, ηα πάγηα ζηνηρεία θαη ε 

απνδνηηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ απνηεινχλ ηηο βαζηθέο θηλεηήξηεο δπλάκεηο 

(Laarksonen et al.,2008). Καη‟απηφ ηνλ ηξφπν, ηα δχν επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελα 

κέηξα ηεο αμίαο ησλ κεηφρσλ είλαη αγνξαίαο θαη νηθνλνκηθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο. 

Πνιιέο επηρεηξήζεηο αληηκεησπίδνπλ ην δίιεκκα εάλ ζα πξέπεη λα εζηηάζνπλ ηηο 

πξνζπάζεηέο ηνπο ζην λα δψζνπλ αμία ζηνπο κεηφρνπο ή ζηνπο πειάηεο. Απηφ πνπ 

πηζηεχεηαη επξέσο είλαη φηη εάλ δψζεηο αμία ζηνλ έλα ζα κεησζεί ε αμία ηνπ άιινπ. 

Δίλαη ζχλεζεο φκσο λα επηθξαηεί ε αμία ζηνλ κέηνρν θαη λα ράλνληαη, θαη‟απηφ ηνλ 

ηξφπν, νη επθαηξίεο γηα ζπλέξγεηεο.  

Ζ ζηξαηεγηθή ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, άλ θαη ζπλήζσο ζπλδέεηαη κε ηελ απφδνζε 

αλψηεξεο αμίαο ζηνλ πειάηε είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή κε ηελ απφδνζε αμίαο ζηνλ 

κέηνρν. Γίλεη ηε δπλαηφηεηα παξνρήο αμηφπηζηεο εμππεξέηεζεο ηφζν ζηα logistics 

φζν θαη ζηνλ εθνδηαζκφ, κηθξφ θφζηνο απνζήθεο θαη κηθξφηεξνπο ρξφλνπο 

πιεξσκήο. Γη‟απηφ ην ιφγν θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ κεηφρσλ φζνλ αθνξά ζηελ 

αλάπηπμε ησλ εζφδσλ, ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο, ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ θαη ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ (Chen & 

Paulraj, 2004). 

«Γεκηνπξγψ» είλαη ε βαζηθή δηαδηθαζία κίαο επηρείξεζεο, «πεγή» είλαη ε δηαδηθαζία 

απφθηεζεο ησλ ζπζηαηηθψλ/πφξσλ θαη «παξάδνζε» είλαη ε δηαδηθαζία δηαλνκήο ηνπ 

ηειηθνχ πξντφληνο ζηνλ πειάηε (ε επφκελε δηαδηθαζία). Απηέο νη ηξεηο δηαδηθαζίεο 

(δεκηνπξγψ, πεγή θαη παξάδνζε) ζπληνλίδνληαη κέζα ζην ζπλνιηθφ ζρέδην ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (Leonidou et al.,2006). Δάλ ην απεηθνλίζνπκε δηαγξακκαηηθά 

ην πιηθφ κεηαθέξεηαη απφ αξηζηεξά ζε δεμηά (απφ ηηο πξψηεο χιεο ζηνλ ηειηθφ 

θαηαλαισηή) ελψ νη πφξνη κεηαθέξνληαη απφ δεμηά ζηα αξηζηεξά. Οιφθιεξν ην 
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ζχζηεκα θαζνδεγείηαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ηειηθνχ θαηαλαισηή ν νπνίνο θαη 

πιεξψλεη γηα ηα πξντφληα/ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ε εθνδηαζηηθή αιπζίδα θαη έηζη 

δεκηνπξγεί εηζφδεκα απφ ην νπνίν εμαξηψληαη φινη νη εηαίξνη. Μφλν ν ηειηθφο 

θαηαλαισηήο είλαη ειεχζεξνο λα δξάζεη κε ηνλ ηξφπν πνπ ζέιεη, ζηε ζπλέρεηα 

αλαιακβάλεη ην ζχζηεκα. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 3: ΔΤΘΤΓΡΑΜΜΗΖ ΠΔΛΑΣΩΝ 

 

 
 
 
Πηγή: Laarksonen et al., 2008 
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ΠΗΝΑΚΑ 4: ΡΟΖ ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΡΩΝ 

 
 
 
Πηγή: Laarksonen et al., 2008 

 

1.2.2 Κενά Δςθςγπάμμιζηρ 

 

Πψο φκσο κπνξεί ε ζηξαηεγηθή ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο λα επηηξέςεη ζηηο 

επηρεηξήζεηο λα απμήζνπλ ηφζν ηελ αμία ηνπ πειάηε φζν θαη ηνπ κεηφρνπ; Σν 

παξαθάησ ζρεδηάγξακκα απεηθνλίδεη ηα θελά επζπγξάκκηζεο θαη ηξφπνπο 

αληηκεηψπηζήο ηνπο. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 5: ΚΔΝΑ ΔΤΘΤΓΡΑΜΜΗΖ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ 
 

 
 
Πηγή: Laarksonen et al., 2008 
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Έλα θελφ επζπγξάκκηζεο πξνθχπηεη φπνπ ππάξρεη αζπλέπεηα κεηαμχ ηεο 

ζηξαηεγηθήο θαη ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ αζπλέπεηα απηή θαηαιήγεη ζε απψιεηα αμίαο ηφζν 

ζηνλ πειάηε φζν θαη ζηνλ κέηνρν. Σα θελά επζπγξάκκηζεο κπνξεί λα είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλα είηε ζηνλ πειάηε είηε ζηνλ κέηνρν φπσο δείρλνπλ ηα νξηδφληηα 

βέιε ηνπ παξαπάλσ δηαγξάκκαηνο (γηα ηνλ πειάηε) θαη ηα θάζεηα (γηα ηνλ κέηνρν) 

(Powers & Reagan, 2007). 

Σα θελά επζπγξάκκηζεο νξίδνληαη σο αθνινχζσο (Chatterjee & Ravichandran, 2007): 

 

Κελό 1 = θελφ ζηξαηεγηθήο κεηαμχ ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ 

δηαθφξσλ ιεηηνπξγηθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ πεξηθιείνληαη απφ ηε ζηξαηεγηθή ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ. 

 

Κελό 2 = ην θελφ εθπιήξσζεο – δεκηνπξγίαο ηεο δήηεζεο κεηαμχ ηεο ζηξαηεγηθήο 

κάξθεηηλγθ θαη ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 

 

Κελό 3 =  ηα θελά ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο κεηαμχ ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηνπ ζρεδίνπ, ηεο πεγήο, ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο δηαλνκήο. 

 

Κελό 4 = ην θελφ ηεο δηαδηθαζίαο εηζαγσγήο λένπ πξντφληνο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη ηνπ κάξθεηηλγθ. 

 

Κελό 5 = ην θελφ ηεο αμίαο ηνπ πειάηε κεηαμχ ησλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε θαη ηεο 

ζηξαηεγηθήο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο επηρείξεζεο. 

 

Κελό 6= ην θελφ ηνπ πξνκεζεπηή κεηαμχ ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ 

ζηξαηεγηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ πξνκεζεπηή. 

 

Ζ ζηξαηεγηθή ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο επηθεληξψλεηαη ζηελ εθπιήξσζε ηεο 

δήηεζεο.  
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1.2.5 ηπαηηγική Δθοδιαζηικήρ Αλςζίδαρ 

Γηα ηε δεκηνπξγία ζηξαηεγηθήο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο πξνηείλεηαη ην αθφινπζν 

ζρέδην ησλ πέληε βεκάησλ, φπνπ ηα βήκαηα έλα έσο ηξία εμεηάδνπλ ηε ζπλνιηθή 

ζηξαηεγηθή ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ελψ ηα ηειεπηαία δχν βήκαηα εμεηάδνπλ ην 

πψο ε ζηξαηεγηθή ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαιύπηεη ηηο αλάγθεο ησλ πειαηώλ 

(Cheng et al., 2008). 

Βήμα 1: Οξηζκφο ησλ βαζηθψλ δηαζηάζεσλ ηεο δηνίθεζεο ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο.  

χκθσλα κε ηνλ Christopher (1998) ε δηνίθεζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο είλαη «ε 

δηαρείξηζε ησλ αλάληε θαη θαηάληε ζρέζεσλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο 

θαηαλαισηέο γηα ηελ απφδνζε πςειήο αμίαο ζηνλ πειάηε κε ην ιηγφηεξν δπλαηφ 

θφζηνο γηα ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Δθηφο απφ ηε δηαρείξηζε ζρέζεσλ, ε δηνίθεζε 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο αθνξά ζηελ ελζσκάησζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Γη‟απηφ νη Harrison & van Hoek (2005) 

νξίδνπλ ηε δηνίθεζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο σο «ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ζπληνληζκφ 

φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζπλδένπλ ηνπο εηαίξνπο ζε κία εθνδηαζηηθή αιπζίδα 

πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ ηειηθνχ θαηαλαισηή.»  

Οη βαζηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ζθνπνχ, ησλ ζηφρσλ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο είλαη ρξήζηκεο φηαλ θαζνξίδεηαη ε ζεκαζία ηεο γηα κία 

επηρείξεζε (Cousins et al., 2008): 

 Ο ζθνπφο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο αλαθέξεηαη ζηα επηιεγκέλα πεδία ηεο 

ηδηνθηεζίαο, ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο επηξξνήο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ηεο 

επηρείξεζεο. Μία επηρείξεζε κπνξεί λα επηιέμεη λα επηηξέςεη ζηελ αιπζίδα 

εθνδηαζκνχ ηεο λα δηαρεηξηζηεί –φισ ή ελ κέξεη-ηηο δηαδηθαζίεο «ζρεδίνπ, 

πεγήο, δεκηνπξγίαο θαη δηαλνκήο κέζα ζε επηιεγκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. 

Απφ ηελ άιιε, κία επηρείξεζε κπνξεί λα επηιέμεη λα επεθηείλεη ηηο δηθέο ηεο 

δηαδηθαζίεο θαη λα κπεη ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πξνκεζεπηή ή ηνπ πειάηε. Οη 

πξάμεηο απηέο επεξεάδνπλ ην πεδίν ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ηεο 

επηρείξεζεο. 

 Οη ζηφρνη ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο αλαθέξνληαη ζηνπο ιεηηνπξγηθνχο 

ζηφρνπο φπσο είλαη ην θφζηνο, ε πνηφηεηα, ε αμηνπηζηία παξάδνζεο, ε 

αληαπφθξηζε ηεο παξάδνζεο (ηαρχηεηα) θαζψο θαη ε επειημία ηεο. 
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 Ζ ζηξαηεγηθή ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο απνηειείηαη απφ κία ζεηξά αξρψλ, 

δηαδηθαζηψλ θαη ζρεδίσλ δξάζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαρείξηζε ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Γηα παξάδεηγκα, νη επηρεηξήζεηο κπνξεί λα 

εθαξκφζνπλ απιέο, επθίλεηεο ή πβξηδηθέο ζηξαηεγηθέο. ην επίπεδν 

ζρεδηαζκνχ, κία επηρείξεζε κπνξεί λα επηιέμεη λα εθαξκφζεη κία ζηξαηεγηθή 

απφ ηε δεκηνπξγία ζηελ παξαγγειία ελψ κία άιιε κπνξεί λα επηιέμεη κία 

ζηξαηεγηθή απφ ηε δεκηνπξγία ζηελ απνζήθεπζε ή έλα πβξίδην ησλ 

παξαπάλσ ζηξαηεγηθψλ. Μία επηρείξεζε κπνξεί επίζεο λα πξνκεζεχζεη ηα 

πξντφληα ηεο ζε ηαθηέο παξαδφζεηο ή ζε ζπλερείο. Οη επηρεηξήζεηο έρνπλ ηηο 

δηθέο ηνπο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηνλ ζθνπφ θαη ηε ζεκαζία ηεο δηαρείξηζεο 

ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη γη‟απηφ ην ιφγν έρνπλ δηαθνξεηηθέο 

ζηξαηεγηθέο αιιά θαη δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο γηα ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα. 

Παξαδείγκαηα ησλ νξηζκψλ ηεο δηαρείξηζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο απφ 

δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο δίλνπλ έκθαζε «ζηε δηαρείξηζε ησλ πξνκεζεηψλ 

θαη ησλ πξνκεζεπηψλ», ηε δηαρείξηζε ησλ εμεξρφκελσλ logistics θαη ηνλ 

«ζρεδηαζκφ ηεο παξαγσγήο θαη ηεο δηαλνκήο». Οη δηαθνξεηηθέο απφςεηο ζηε 

δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαζνδεγνχλ ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη γη‟απηφ επεξεάδνπλ ζε κεγάιν 

βαζκφ ηελ παξνρή αμίαο ζηνλ θαηαλαισηή θαη ηελ επζπγξάκκηζε κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ δηαδηθαζηψλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Τπάξρεη αλάγθε 

δηεπθξίλεζεο ηεο ζεκαζίαο ηεο δηαρείξηζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ηνπ 

ζθνπνχ ηεο, ησλ ζηφρσλ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο κέζα ζε κία επηρείξεζε. 

 

Βήμα 2: Καζνξηζκφο ησλ παξαγφλησλ δηαθνξνπνίεζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

ην επφκελν επίπεδν, νη ζηξαηεγηθέο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο κπνξεί λα εηδσζνχλ 

αλαθνξηθά κε θάζε δηαδηθαζία ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (ζρεδηαζκφο, πεγή, 

δεκηνπξγία, δηαλνκή) θαη ηε δηαδηθαζία εηζαγσγήο λένπ πξντφληνο. Γηα θάζε 

δηαδηθαζία εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, κπνξεί λα ππάξρνπλ ήδε δηαθνξεηηθέο 

ζηξαηεγηθέο νη νπνίεο είλαη δηαθνξνπνηεκέλεο απφ ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο. Ζ 

δηαθνξνπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη ν παξάγνληαο ν νπνίνο νδεγεί κία επηρείξεζε 

λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο κε δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο. Αλαθέξεηαη 

ζε έλαλ (ή πεξηζζφηεξνπο) παξάγνληεο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα απνθαζηζζνχλ νη αλάγθεο ησλ δηαθνξεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ 

ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ παξέρνληαο, ζπλήζσο, ζε δχν πειαηεηαθέο ή πξντνληηθέο 

νκάδεο ηελ θαηάιιειε εμππεξέηεζε (Duffy, 2008). Παξαδείγκαηα ησλ παξαγφλησλ 

δηαθνξνπνίεζεο είλαη ην θφζηνο, ν ρξφλνο, ν ηχπνο ηνπ πιηθνχ, ν ηχπνο πειάηε, ε 
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εμάξηεζε απφ ηνλ φγθν ζπλαιιαγψλ, ε αβεβαηφηεηα ηεο δήηεζεο θαη ε ζηαζεξφηεηα 

ηεο πξνζθνξάο. Γηα παξάδεηγκα, κία επηρείξεζε κπνξεί λα πξνκεζεχζεη πξντφληα 

ζε δχν πνιχ ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο πειαηψλ, κία κε πςειά πξνβιέςηκε δήηεζε θαη 

κία άιιε κε πςειφ βαζκφ κε πξνβιεςηκφηεηαο. Ζ αβεβαηφηεηα ηεο δήηεζεο είλαη ν 

παξάγνληαο δηαθνξνπνίεζεο φηαλ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο (γηα παξάδεηγκα κία απιή ζηξαηεγηθή γηα πξνβιέςηκε δήηεζε θαη κία 

επέιηθηε ζηξαηεγηθή γηα αβέβαηε δήηεζε). 

 

Βήμα 3: Οξηζκφο ησλ θπξίαξρσλ ζηξαηεγηθψλ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

 
Μεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ γηα θάζε δηαδηθαζία ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο, ππάξρνπλ κία ή δχν πνπ είλαη θπξίαξρεο. Κάπνηεο επηρεηξήζεηο 

ιεηηνπξγνχλ κε αξθεηέο ζηξαηεγηθέο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο αιιά κία απφ απηέο είλαη 

απηή πνπ επηθξαηεί. πλήζσο είλαη απηή πνπ εμππεξεηεί ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

πειάηεο ελψ κπνξεί λα ππάξρνπλ δεπηεξεχνπζεο ζηξαηεγηθέο πνπ κπνξεί λα 

δηαθέξνπλ ή είλαη παξαιιαγή ηεο θπξίαξρεο ζηξαηεγηθήο. 

Οη ηέζζεξηο πηζαλέο ζηξαηεγηθέο είλαη (Duffy, 2008): 

 πλερήο αλαλέσζε: ζηφρνο είλαη λα αλαλεψζεη φηη έρεη αγνξαζηεί κέζσ 

ζπρλψλ θαη ηαθηηθψλ πξνκεζεηψλ. Σαηξηάδεη γηα πξντφληα ηα νπνία πσινχληαη 

ζε πξνβιέςηκε δήηεζε κε ζηαζεξνχο βαζκνχο δήηεζεο. Σα θαηαλαισηηθά 

αγαζά θαη ηα ζπζηαηηθά πνπ πξνκεζεχνληαη just-in-time απνηεινχλ 

παξαδείγκαηα φπνπ νη ζηξαηεγηθέο ζπλερνχο αλαλέσζεο ρξεζηκνπνηνχληαη 

πεξηζζφηεξν ζπρλά. 

 Απιή (ζρεδηάδσ θαη εθηειώ): έρεη σο ζηφρν ηελ απφθηεζε ησλ πην 

απνηειεζκαηηθψλ κεζφδσλ παξαγσγήο θαη δηαλνκήο κεηψλνληαο ηα 

απφβιεηα ζην ζχζηεκα. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε δήηεζε είλαη γλσζηή ή 

πξνθαζνξηζκέλε εθ ησλ πξνηέξσλ, ηα πξντφληα ζρεδηάδνληαη θαη θηηάρλνληαη 

ζε απνηειεζκαηηθέο παξηίδεο γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο παξαγγειίεο ησλ 

πειαηψλ. Καη‟ απηφ ηνλ ηξφπν δελ ππάξρνπλ απψιεηεο θαη απνζεκαηηθά, 

ηνπιάρηζηνλ ησλ εηζεξρφκελσλ ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Ζ ζηξαηεγηθή, 

παξφια απηά είλαη επηξξεπήο ζε ππεξβνιηθά απνζεκαηηθά ησλ εμεξρφκελσλ 

ηειηθψλ πξντφλησλ. Σα πξντφληα π.ρ. απηνθηλήηνπ πνπ είλαη κεγάινπ φγθνπ 

παξάγνληαη κέζσ ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο. 
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 Αλαβνιή (θαζπζηεξεκέλε δηακόξθσζε): έρεη σο ζηφρν ηελ αλαβνιή ηεο 

ηειηθήο ζπλαξκνιφγεζεο, ππνζπλαξκνιφγεζεο ή δηακφξθσζεο ησλ 

πξντφλησλ κέρξη λα γίλεη γλσζηή ε παξαγγειία ηνπ πειάηε. Απηή είλαη 

θαηάιιειε γηα πξντνληηθέο νηθνγέλεηεο κε πςειή αβεβαηφηεηα δήηεζεο. Ζ 

αλαβνιή είλαη πηζαλή γηαηί ν ρξφλνο εθηέιεζεο ησλ παξαγγειηψλ είλαη αξθεηά 

κεγάινο γηα λα αληαπνθξηζεί θάπνηνο. Όζν πην ζχληνκνο είλαη ν ρξφλνο 

εθηέιεζεο ηφζν κεγαιχηεξε αλαβνιή κπνξεί λα επηηεπρζεί. 

 Δπθίλεηε (αληηδξώ θαη εθηειώ): ζηνρεχεη λα αληηκεησπίζεη ηελ αβέβαηε θαη 

πςειά κεηαβιεηή δήηεζε, φπνπ νη πειάηεο παξφια απηά ρξεηάδνληαη 

κηθξφηεξνπο ρξφλνπο εθηέιεζεο ησλ παξαγγειηψλ. Ζ ζηξαηεγηθή δίλεη 

πξνηεξαηφηεηα ζηελ επέλδπζε ζε κηθξφηεξνπο ρξφλνπο παξάδνζεο θαη 

δεκηνπξγεί δηαδηθαζίεο πνπ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ γξήγνξα ζηελ 

επκεηάβιεηε δήηεζε. Μία επηρείξεζε κπνξεί λα ζπλδπάζεη δχν ή ηξεηο απφ 

ηηο παξαπάλσ ζηξαηεγηθέο.  

Βήμα 4: Αμηνιφγεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζην ράξηε ηνπ 

νδεγνχ ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ 

Σν πξνεγνχκελν βήκα θαζφξηζε ηηο θπξίαξρεο ζηξαηεγηθέο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ 

γηα θάζε δηαδηθαζία ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ. Σν ηέηαξην βήκα καο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο ησλ ηξερνπζψλ θπξίαξρσλ ζηξαηεγηθψλ ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο ζε ζρέζε κε ηελ δήηεζε θαη ηελ εμππεξέηεζε. 

Βήμα 5: Αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ επζπγξάκκηζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο 

ην βήκα απηφ γίλεηαη ζχγθξηζε ηνπ «ρψξνπ ησλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε» κε ηηο 

ηξέρνπζεο θπξίαξρεο ζηξαηεγηθέο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη 

νξίδεηαη εάλ νη ζηξαηεγηθέο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο βξίζθνληαη 

κέζα ζε απηφ ηνλ ρψξν. Οη δηαδηθαζίεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο πνπ βξίζθνληαη 

εθηφο ηνπ «ρψξνπ ησλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε» δελ επζπγξακκίδνληαη κε ηηο 

πεξηζζφηεξεο αλάγθεο ησλ πειαηψλ. 

ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα γίλεη ζχγθξηζε ηνπ ζρεηηθνχ εληνπηζκνχ ησλ ζηξαηεγηθψλ 

ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (ζρέδην, πεγή, δεκηνπξγία θαη δηαλνκή) 

γηα λα νξηζηεί εάλ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα πεξηνρή ζην ράξηε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

(Davenport & Brook, 2007). Μία κεγάιε απφζηαζε κεηαμχ ησλ δχν ζηξαηεγηθψλ 
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επεμεξγαζίαο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ππνδειψλεη φηη νη δχν απηέο ζηξαηεγηθέο 

δελ επζπγξακκίδνληαη. 

1.3 Trade marketing – Δλδηάκεζνη – Δπσλπκία Πξντόληνο  

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο ζην trade marketing αλαθέξεηαη θπξίσο ζηνλ 

θιάδν ησλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ. ηνλ θιάδν απηφ νη παξαγσγνί πξέπεη λα 

κάζνπλ λα δνπλ κε ηελ νινέλα θαη απμαλφκελε δχλακε ησλ ελδηακέζσλ πνπ είλαη ηα 

ζνχπεξ κάξθεη. Οη Stem & Reve (1980) πηζηεχνπλ φηη ε θαλαιηθή δπάδα επεξεάδεηαη 

απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ εμσηεξηθή νηθνλνκία θαη απφ ηελ θαηαλνκή 

ηεο εμνπζίαο κέζα ζην θαλάιη αιιά θαη απφ ηελ άζθεζε εμνπζίαο απφ ηνπο 

εκπιεθφκελνπο.  

Ο Davis (2006) πεξηγξάθεη απηή ηελ θαηάζηαζε σο «ηξακπάια»: ν θαηαζθεπαζηήο 

ρξεζηκνπνηεί ηε δχλακε ηεο επσλπκίαο ελψ ν ιηαλνπσιεηήο ρξεζηκνπνηεί ηελ 

αγνξαζηηθή ηνπ δχλακε θαη ηελ απεηιή απνκάθξπλζεο απφ ην θαηάζηεκά ηνπ ηεο 

επσλπκίαο. Αληηπαξαζέηεη απηή ηελ άπνςε κε ηελ πξνζέγγηζε πνπ βαζίδεηαη ζηε 

ζπλεξγαζία, δειαδή κε άιια ιφγηα, ην «παξάδεηγκα ζπλεξγαζίαο» ζεκεηψλνληαο φηη 

απηφ είλαη «ζεκειησδψο δηαθνξεηηθφ απφ εθείλν πνπ ιακβάλεηαη ζηε δηαρείξηζε ησλ 

ζρέζεσλ». Ωζηφζν, ν Buttle (1996) ζρνιηάδεη φηη ελψ απηφ ην λέν παξάδεηγκα 

θεξδίδεη έδαθνο «ππάξρνπλ πνιχ ιίγα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ αλαδηαλνκή ηνπ 

θέξδνπο». Ο Kumar (1997) ηζρπξίδεηαη φηη, κέζσ ηεο ελνπνίεζεο, ηεο ηερλνινγηθήο 

επηηήδεπζεο θαη ησλ θαηλνηφκσλ ηχπσλ θαηαζηεκάησλ, νη ιηαλνπσιεηέο έρνπλ γίλεη 

«νη θηλεηήξηεο δπλάκεηο ηεο αγνξάο» θαη έρνπλ «επαλαπξνζδηνξίζεη ηνπο θαλφλεο 

εκπινθήο κε ηνπο αληαγσληζηέο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο θαη αλακνξθψλνπλ ηελ 

αιπζίδα αμίαο. 

Σν γεγνλφο φηη απηή ε επαλάζηαζε ζην ιηαληθφ εκπφξην επεξεάδεη πιένλ ηηο αγνξέο 

ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ζεκαίλεη φηη νη κέρξη ζήκεξα αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνη 

θαηαζθεπαζηέο/παξαγσγνί είλαη ππνρξεσκέλνη λα αλαδεηνχλ λένπο ηξφπνπο γηα λα 

πξνζζέζνπλ αμία ζηνπο εκπνξηθνχο πειάηεο ηνπο. Μία πεξαηηέξσ παξαηήξεζε φηη ν 

ηππηθφο  ηειηθφο θαηαλαισηήο δελ είλαη θαη 'αλάγθελ πηζηφο ζηελ επσλπκία ζεκαίλεη 

φηη νη παξαγσγνί εκπνξεπκάησλ πνπ κνηάδνπλ κε πξντφληα δελ κπνξνχλ 

απαξαίηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε δχλακε ηεο επσλπκίαο ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο 

ηνπο κε ην εκπνξηθφ θαλάιη. 
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1.4 Trade Marketing θαη Οηθνλνκία 

 

Σα ρξήκαηα πνπ δαπαλψληαη ζην κάξθεηηλγθ ζε παγθφζκηα βάζε είλαη πεξηζζφηεξα 

απφ $ 1,4 ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. χκθσλα κε ηελ Deloitte (2008), ζρεδφλ έλα 

ηξίην απφ ηα ρξήκαηα απηά δαπαλψληαη γηα πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο (trade promotion). 

Δάλ πξνζζέζνπκε ζε απηά ην πνζφ πνπ δαπαλνχλ απεπζείαο νη παξαγσγνί ζηελ 

πξνψζεζε γηα ηνπο θαηαλαισηέο π.ρ. θνππφληα αιιά θαη ε απμαλφκελε δηαθήκηζε 

ζην Γηαδίθηπν θαη νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ζηελ πξνψζεζε ηνπ 

θαλαιηνχ δηαλνκήο έρνπκε άιιν έλα πεξίπνπ $1 ηξηζεθαηνκκχξην δνιάξηα. 

Οη δχν πξαγκαηηθνί θηλεηήξηνη κνρινί αχμεζεο ησλ δαπαλψλ ηνπ εκπνξίνπ είλαη 

(AMR Research, 2009): 

1) φιν θαη πην εθιεπηπζκέλνη θαηαλαισηέο 

2) καδηθνί αιιά ζηεξεκέλνη απφ πφξνπο ιηαλνπσιεηέο νη νπνίνη ζα πξέπεη λα 

θαιχςνπλ έλαλ ζπλερψο απμαλφκελν αξηζκφ κνξθνηχπσλ θαη θαλαιηψλ. 

Οη θαηαλαισηέο αιιάδνπλ επσλπκίεο, ιηαλνπσιεηέο θαη θαλάιηα πεξηζζφηεξν απφ 

πνηέ: 

 68% αιιάδεη επσλπκίεο. Μφλν 5% είλαη πηζηφ ζε κία επσλπκία. 

 75% ςσλίδνπλ ζε πέληε ή πεξηζζφηεξα θαλάιηα. Μφλν ην 26% είλαη πηζηνί ζε 

έλαλ ζπγθεθξηκέλν ιηαλνπσιεηή. 

Μηα λέα "ιηηή" ζπκπεξηθνξά αλαδεηθλχεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή 

χθεζε, έηζη ψζηε νη αληηιήςεηο ησλ θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε ηελ αμία λα αιιάδνπλ. 

Σα θνηλσληθά δίθηπα εκθαλίδνληαη σο «πεγή ηεο αιήζεηαο» γηα ηηο επσλπκίεο, 

ηξνθνδνηψληαο αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ αιιαγή ηεο επσλπκίαο (Deloitte, 2008). 

ηελ νπζία, ν θαηαλαισηήο έρεη σξηκάζεη θαη απηή ε σξηκφηεηα δεκηνπξγεί έλα πην 

δχζθνιν έξγν ηφζν γηα ηνπο παξαγσγνχο φζν θαη γηα ηνπο κεηαπσιεηέο αλαθνξηθά 

κε ηελ πξνζέιθπζε θαη δηαηήξεζε ελφο πηζηνχ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. 

χκθσλα κε κία έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε ην Φεβξνπάξην 2009, ε AMR Research 

(2009) επεζήκαλε φηη απφ ηηο αξρέο ηνπ 2008, ην 40% ησλ απνθάζεσλ πνπ 

ιακβάλεη ν αγνξαζηήο έιαβαλ ρψξα «ζην ξάθη». Σν 2009 κφλν ην 24% ησλ 

αγνξαζηηθψλ απνθάζεσλ ιήθζεθε ζην ξάθη.  Οη ιηαλνπσιεηέο θαη νη παξαγσγνί 

δηαθέξνπλ ζηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην πνπ ζα πξέπεη λα γίλνληαη νη δαπάλεο 
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εκπνξίνπ. Οη θαηαλαισηέο, απφ ηελ άιιε, εξεπλνχλ, ζρεδηάδνπλ θαη δηελεξγνχλ ηηο 

αγνξέο ηνπο πεξηζζφηεξν ζηξαηεγηθά ιφγσ ηεο χθεζεο ζηελ νηθνλνκία, 

επεξεάδνληαο δξακαηηθά ηελ επίδξαζε ηεο εκπνξηθήο πξνψζεζεο. 

Οη ιηαλνπσιεηέο ζπλερίδνπλ λα πξνβαίλνπλ ζε ζπγρσλεχζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

απμήζνπλ ηε δχλακή ηνπο. ην ελ ησ κεηαμχ, νη επηρεηξεζηαθέο απνηπρίεο γίλνληαη 

φιν θαη πην θνηλέο ιφγσ ηνπ έληνλνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο θαθήο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο (Fung et al., 2007). Πνιινί παξαγσγνί θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ 

εμππεξεηνχλ, ζήκεξα, κφλν κεξηθνχο ιηαλνπσιεηέο. 

Λφγσ ηεο εληζρπκέλεο παξνπζίαο ηνπο ζηελ αγνξαζηηθή εκπεηξία ηνπ θαηαλαισηή, 

πνιινί ιηαλνπσιεηέο επέλδπζαλ ζηελ εηθφλα ηεο δηθήο ηνπο επσλπκίαο, επέθηεηλαλ 

ηελ πξντνληηθή ζεηξά κε ηε δηθή ηνπο επσλπκία θαη εθάξκνζαλ ζηξαηεγηθέο 

κάξθεηηλγθ ησλ αγνξαζηψλ θαηά ζπλέπεηα φια απηά επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηηο 

θαηαλαισηηθέο επσλπκίεο.  

Όκσο, παξά ηελ ελνπνίεζε θαη ηνλ αληαγσληζκφ ηνπ ηδησηηθνχ ζήκαηνο, νη 

επηρεηξήζεηο ησλ θαλαιηψλ δηαλνκήο - ηδηαίηεξα νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο ιηαληθνχ 

εκπνξίνπ - δελ είλαη νη θπξίαξρνη πνπ θαίλεηαη φηη  είλαη. 

Σα πεξηζψξηα θέξδνπο ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ έρνπλ κεησζεί ζεκαληηθά εηδηθά φηαλ ηα 

πξντφληα πξνσζνχληαη ή εθαξκφδεηαη έθπησζε ζε θάζε πξντφλ πνπ πσιείηαη (AMR 

Research, 2009). Καη ελψ νη καδηθέο ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο πνπ έρνπλ ζπκβεί 

ηηο ηειεπηαίεο ηξεηο δεθαεηίεο κείσζαλ ηνλ αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

αζρνινχληαη ζην θαλάιη, έρεη φκσο πξνθαιέζεη κία ηεξάζηηα αχμεζε ησλ ηνπνζεζηψλ 

θαη ησλ κνξθνηχπσλ ησλ ιηαληθψλ θαηαζηεκάησλ πνπ πξνζθέξνπλ πνιχ 

πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα ηνλ θαηαλαισηή απφ φηη πξηλ. Σα θαηλνχξηα θαηαζηήκαηα, 

ην πην επξχρσξν θαη ειθπζηηθφ εζσηεξηθφ, ε κεγαιχηεξε έκθαζε ζηηο πξντνληηθέο 

θαηεγνξίεο θαη ε επέθηαζε απφ ηα πξντφληα ζε ζπλδπαζκνχο πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ ζπλεπάγνληαη πςειφηεξν θφζηνο, κεγαιχηεξε πνιππινθφηεηα θαη 

πςειφηεξν βαζκφ αλεζπρίαο ηφζν γηα ηνπο ιηαλνπσιεηέο φζν θαη γηα ηνπο 

παξαγσγνχο (Fletcher, 2008). 

Αλαθνξηθά κε ηελ νηθνλνκία, ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, ην θέληξν εζηίαζεο 

γηα ηελ νηθνλνκηθή βνήζεηα (ζπλεξγαηηθή δηαθήκηζε θαη πφξνη εκπνξίνπ) 

κεηαθηλήζεθε απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ ζηνπο ιηαλνπσιεηέο κε 

απνηέιεζκα ηελ επηηάρπλζε ησλ δαπαλψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δεθαεηηψλ 1980 θαη 

1990 (Godsell, 2004). Πνιπάξηζκεο επηρεηξήζεηο θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ άιιαμαλ ηε 
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κεζνδνινγία ρξεκαηνδφηεζεο απφ γεληθή ρξεκαηνδφηεζε ζε πξντνληηθή 

πξνθεηκέλνπ λα ειέγρνπλ θαιχηεξα ηηο δαπάλεο ηνπο. 

Ζ πξνζπάζεηα αξρηθά ζηέθζεθε κε επηηπρία, γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 2000, νη δαπάλεο ζηαζεξνπνηήζεθαλ. Αιιά ε ηξέρνπζα παγθφζκηα νηθνλνκηθή 

θξίζε άιιαμε ηελ εζηίαζε μαλά. Ζ θξίζε ζηεξεί ηνλ ιηαλνπσιεηή απφ θεθάιαην θαη 

αζθεί ηεξάζηηα νηθνλνκηθή πίεζε ζηηο επηρεηξήζεηο θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ ζε φιεο 

θαηεγνξίεο γηα λα θαηλνηνκήζνπλ θαη λα αλαθηήζνπλ ηελ πίζηε ζηελ επσλπκία. 

Πιένλ νη παξαγσγνί θαη νη ιηαλνπσιεηέο πξνηηκνχλ δηαθνξεηηθέο ηαθηηθέο 

πξνψζεζεο (AMR Research, 2009): 

 Οη ιηαλνπσιεηέο πξνηηκνχλ ηαθηηθέο «πξηλ ην θαηάζηεκα» γηαηί πηζηεχνπλ φηη 

θαη‟ απηφ ηνλ ηξφπν έρνπλ θαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηηο δαπάλεο. 

 Οη παξαγσγνί πξνηηκνχλ ηαθηηθέο «ζην ξάθη» γηαηί πνιιέο αγνξαζηηθέο 

απνθάζεηο ιακβάλνληαη ζην θαηάζηεκα. 

 Πνιιέο απφ ηηο δαπάλεο πνπ γίλνληαη απφ ηνλ ιηαλνπσιεηή είλαη 

πξσηνβνπιίεο «πξηλ ην θαηάζηεκα»-ηαθηηθέο πξνψζεζεο πνπ ζθνπεχνπλ λα 

παξέρνπλ εθπηψζεηο ζηηο ηηκέο, παξέρεη δηαθήκηζε πξηλ ην γεγνλφο ή άιιε 

δξαζηεξηφηεηα πξηλ ηελ πξνψζεζε. Πεξηζζφηεξν απφ ην 41% ηεο δαπάλεο 

ηνπ ζπλνιηθνχ εκπνξίνπ ζπκπεξηιακβάλεη απηφ ηνλ ηχπν εμφδσλ. Οη 

παξαγσγνί ζπκθσλνχλ φηη απηά ηα θφζηε είλαη ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθά.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε δαπάλε ε νπνία θαηεπζχλεηαη γηα ηε δεκηνπξγία επηζπκίαο 

απφ ηελ πιεπξά ησλ πειαηψλ θαη ε αγνξά ζην ξάθη είλαη ε πην δχζθνιε γηα λα 

απνδείμεη ηε ζπκκφξθσζε ζηελ απφδνζε. Ζ ίδηα κειέηε δείρλεη φηη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δαπάλεο (πνπ βαζίδεηαη θπξίσο ζηνλ απνηέιεζκα ηεο 

απφδνζεο ηεο επέλδπζεο) είλαη νξηαθά πςειφηεξε γηα ηηο ηαθηηθέο «πξηλ ην 

θαηάζηεκα» θαηά κέζν φξν 7,48 κε 7,34 απφ ηα 10,00 γηα ηε δαπάλε «ζην ξάθη» 

(AMR Research, 2009). Οη νπζηαζηηθέο δηαθνξέο ζηηο πεπνηζήζεηο ηνπ ιηαλνπσιεηή 

θαη ηνπ παξαγσγνχ ζρεηηθά κε ηελ αληαπφθξηζε ησλ θαηαλαισηψλ απνηειεί ηε βάζε 

ηεο δηαθσλίαο, ηεο έιιεηςεο εκπηζηνζχλεο θαη ησλ ηεηακέλσλ ζρέζεσλ πνπ 

ππήξραλ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ θαη ησλ ιηαλνπσιεηψλ. 

Γηα κία ζεηξά εηψλ, ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδαλ νη ιηαλνπσιεηέο θαη νη 

παξαγσγνί ήηαλ ζπρλά νξαηά θαη απφ ηνπο κελ θαη απφ ηνπο δε ή αθφκα ρεηξφηεξα 

ην θαλάιη αζθνχζε ηφζν κεγάιε εμνπζία ζηνλ παξαγσγφ /πξνκεζεπηή πνπ ε 

πνιηηηθή «κελ ξσηάο» ηνπ αγνξαζηή ηνπ θαλαιηνχ ήηαλ απηή πνπ επηθξαηνχζε. Απηφ 
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ζήκαηλε φηη πεξηζζφηεξα ρξήκαηα δίλνληαλ θαη ιακβάλνληαλ ιηγφηεξν αλαθνξηθά κε 

ηηο αιεζηλέο επθαηξίεο κάξθεηηλγθ πνπ ππήξραλ. Οη παξαγσγνί εζηίαδαλ ηα 

πξνγξάκκαηά ηνπο ζηελ απφθηεζε θαη δηαθξάηεζε πειαηψλ αλαγλσξίδνληαο απφ 

ηελ άιιε ηηο αλάγθεο ησλ ιηαλνπσιεηψλ γηα βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηνπο. 

Οη παξαγσγνί φιν θαη πεξηζζφηεξν ππνρσξνχζαλ ζηα πξνγξάκκαηα πνπ γίλνληαλ 

κε πξσηνβνπιία ησλ ιηαλνπσιεηψλ γηαηί νη ιηαλνπσιεηέο είραλ γίλεη πην έμππλνη 

φζνλ αθνξά ζηνπο θαηαλαισηέο ηνπο θαη νη ιηαλνπσιεηέο δηέζεηαλ απιά 

πεξηζζφηεξε εμνπζία ζηε ζρέζε. Οη παξαγσγνί πξέπεη λα βειηηψζνπλ ηελ 

θαηαλφεζε πνπ έρνπλ αλαθνξηθά κε ηα ζηνηρεία ησλ ιηαλνπσιεηψλ πξνθεηκέλνπ λα 

αλαθηήζνπλ έδαθνο. 

Μία αληίδξαζε ησλ παξαγσγψλ ζην ζέκα είλαη ε δεκηνπξγία αθνζησκέλσλ 

δηαιεηηνπξγηθψλ νκάδσλ πσιήζεσλ (Laarksonen et al., 2008). Ζ απμεκέλε εζηίαζε 

κίαο εηδηθήο νκάδαο παξέρεη ζηνπο παξαγσγνχο ηελ επθαηξία λα ελαξκνληζηνχλ πην 

θαιά ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ. Μέρξη ζηηγκήο, απηή ε 

ζεκειηψδεο αιιαγή ζηνπο πφξνπο δελ έρεη ηαηξηάμεη κε ηηο αιιαγέο ζηε ιεηηνπξγηθή 

δνκή ησλ επηρεηξήζεσλ νχηε ζην πιεξνθνξηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Απαηηείηαη έλα λέν 

πξφηππν γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ζρέζεο ηνπ εκπνξηθνχ θαλαιηνχ. Έρνληαο ην θαλάιη 

λα δίλεη ηελ θαηεχζπλζε, ηηο ηαθηηθέο, ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε, 

εχθνια πηζηεχεη θάπνηνο φηη ν παξαγσγφο έρεη ιίγε ή ζρεδφλ θαζφινπ δχλακε γηα λα 

θάλεη θαινπξναίξεηεο ζπζηάζεηο πξνψζεζεο. Πξνθεηκέλνπ φκσο λα δεκηνπξγήζνπλ 

πηζηνχο πειάηεο θαη λα θεξδίζνπλ εμέρνπζα ζέζε ζην θαλάιη δηαλνκήο, νη 

παξαγσγνί ζπλερίδνπλ λα θιηκαθψλνπλ ην ξφιν ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο πξνψζεζεο 

ηνπ θαλαιηνχ δηαλνκήο (Leonidou et al., 2006). 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα απηφ πνπ ηζρχεη είλαη φηη θαη νη δχν εηαίξνη έρνπλ έλαλ θνηλφ 

ζηφρν: λα παξαθηλήζνπλ ηνλ θαηαλαισηή λα κπεη ζην θαηάζηεκα θαη λα παξακείλεη 

πηζηφο πειάηεο. 

Ζ πξνζέιθπζε ηνπ θαηαλαισηή δελ είλαη θάηη θαηλνχξην θπζηθά αιιά νη ζεκεξηλνί 

θαηαλαισηέο είλαη πην εθιεπηπζκέλνη θαη νη ζηξαηεγηθέο πξνψζεζεο εμειίζζνληαη 

απφ ηέρλε ζε επηζηήκε. Οη ελέξγεηεο ηεο βηνκεραλίαο φπσο είλαη ην VICS 

Collaborative Planning, Forecasting & Replenishment (CPFR) έδεημαλ φηη νη 

ιηαλνπσιεηέο θαη νη παξαγσγνί κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηε κείσζε ησλ 

απνζεκάησλ. ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηα 

πξνβιήκαηα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ εκπνξίνπ (Leonidou et al., 2006). 
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1.5 Η δηαρείξηζε ησλ ρέζεσλ Trade Marketing ζηνπο Με 

Καηαλαισηηθνύο Κιάδνπο 

 

Πψο φκσο κπνξνχλ νη παξαγσγνί/θαηαζθεπαζηέο λα απμήζνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ ζην νινέλα θαη πην απαηηεηηθφ θαλάιη ηεο αγνξάο; 

O Gronroos (1997) ζεσξεί φηη «γηα λα είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηεί ηε δεκηνπξγία 

αμίαο ζε έλα ζρεζηαθό πιαίζην, ε επηρείξεζε  πξέπεη λα εζηηάζεη  ζηνπο πόξνπο - 

πξνζσπηθό, ηερλνινγηθνύο, γλώζεσλ θαη πιεξνθνξηώλ, ζην δηαζέζηκν ρξφλν ηνπ 

πειάηε θαζώο θαη ζηηο ηθαλόηεηεο ηεο επηρείξεζεο ζρεηηθά κε ηελ απόθηεζε θαη ηε 

δηαρείξηζε απηώλ ησλ πόξσλ ".  Ζ  Vandermerwe  ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο πξνζζήθεο 

αμίαο κέζσ κίαο ππεξεζίαο ζε κία ζεηξά δηαθνξεηηθώλ θιάδσλ.. Γηα παξάδεηγκα, 

αλαθέξεη ην παξάδεηγκα ζρεηηθά ηνπ  πώο ε DuPont αληηκεηώπηζε ην πξόβιεκα ηεο 

κείσζεο ησλ πσιήζεσλ ζηα ραιηά ηεο δηεύζπλζεο θάιπςεο παησκάησλ. Η εηαηξεία 

πήξε ην πξνβάδηζκα ζηελ πξνζθνξά πξνζηηζέκελεο αμίαο ζε όιε ηελ αιπζίδα 

δηαλνκήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κύισλ ραιηώλ  θαη ηνπο ιηαλνπσιεηέο γηα ηνπο 

νηθηαθνύο θαη επηρεηξεκαηηθνύο ρξήζηεο. Σα παξαδείγκαηα πεξηιακβάλνπλ ηελ 

παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά  κε ηε δηαθόζκεζε ζηνπο ηειηθνύο ρξήζηεο θαη ζηελ 

παξνρή θαηάξηηζεο, merchandising θαη ζπκβνπιώλ δηαξξύζκηζεο θαηαζηεκάησλ ζηα  

θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πώιεζεο. 

Η ζπλεηζθνξά ηεο  εμππεξέηεζεο  πειαηώλ ζην trade marketing  έρεη επηζεκαλζεί 

από ηνλ Christopher (1998). ρνιηάδεη όηη ε "δηαζεζηκόηεηα" ελόο πξντόληνο κπνξεί 

λα θαζνξίζεη ηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ πειάηε, ηόζν ζηηο θαηαλαισηηθέο φζν 

θαη ζηηο βηνκεραληθέο αγνξέο. Τπάξρνπλ ελδείμεηο πνπ  ππνδειώλνπλ όηη εάλ ην 

πξντόλ δελ είλαη δηαζέζηκν ζην ρξόλν πνπ ην δεηά ν πειάηεο θαη  ππάξρεη  δηαζέζηκν 

εθείλε ηε ζηηγκή έλα ζηελό ππνθαηάζηαην, ηόηε ε πώιεζε ζα ραζεί θαη ζα ηελ 

θεξδίζεη ν αληαγσληζκόο. Έηζη, ην ζέκα ηεο εθνδηαζηηθήο δηαρείξηζεο θαζίζηαηαη 

πνιύ ζεκαληηθό γηα ηνπο θαηαζθεπαζηέο/παξαγσγνύο. Σα ζηνηρεία ηεο εμππεξέηεζεο 

ηνπ πειάηε αλαθνξηθά κε ηηο ππεξεζίεο  logistics πεξηιακβάλνπλ ηνλ θχθιν ηεο 

παξαγγειίαο, ην βαζκφ πξαγκαηνπνίεζεο ηεο παξαγγειίαο, ηελ πξνζβαζηκφηεηα θαη 

ηνλ ρεηξηζκφ παξαπφλσλ. 
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Απηό ην ηειεπηαίν ζεκείν ηνλίζηεθε επίζεο απφ ηνπο Armistead θαη Clark (1994), νη 

νπνίνη επηζεκαίλνπλ ηε ζεκαζία ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ  πξνκεζεπηή λα «δηνξζώζεη  ηα 

πξάγκαηα». 

Ζ πηζαλή επίπησζε ηεο εμππεξέηεζεο πειαηώλ θαη ηεο δηαρείξηζεο  ησλ logistics 

ζηελ  απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ κάξθεηηλγθ απεηθνλίδεηαη από ηνλ Christopher (1998) 

ζηνλ Πίλαθα 6. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 6: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ, LOGISTICS & ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ 

ΠΔΛΑΣΩΝ 

 

 

 

Πηγή: Christopher, 1998 

 

 Ζ πξφηαζε εδψ είλαη φηη ηα επίπεδα παξνρήο ππεξεζηψλ επεξεάδνπλ ηνλ εκπνξηθφ 

πειάηε φζν θαη ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή. Ο αληίθηππνο θαη ησλ δχν κπνξεί λα 

εληζρπζεί ή λα κεησζεί απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ logistics ηνπ 

θαηαζθεπαζηή. 

Ο Christopher (1998) πηζηεχεη φηη  κφλν φηαλ φια ηα ηξία ζηνηρεία ιεηηνπξγνχλ κε 

βέιηηζην ηξφπν  ηφηε κεγηζηνπνηείηαη θαη ε κάξθεηηλγθ  απνηειεζκαηηθφηεηα .Ζ άπνςε 

ηνπ Christopher (1998) γηα ηελ  αιπζίδα αμίαο είλαη ζπλεπψο  ζχκθσλε κε εθείλε ηνπ 

Ganesan (1994)  ν νπνίνο πεξηγξάθεη ην κάξθεηηλγθ σο θάηη ην νπνίν αθνξά " ζηελ 

θαηαλφεζε, ζηε δεκηνπξγία θαη ζηε δηαρείξηζε ζρέζεσλ αληαιιαγήο κεηαμχ ησλ 

νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ: ησλ θαηαζθεπαζηψλ/παξαγσγψλ, ησλ παξφρσλ ηεο 

ππεξεζίαο, ησλ δηαθφξσλ κειψλ ηνπ θαλαιηνχ θαη ησλ ηειηθψλ θαηαλαισηψλ».  

Γηα παξάδεηγκα, ε ζεκαζία ηεο εμππεξέηεζεο πειαηψλ ζην trade marketing  

ηνλίδεηαη απφ ηνλ  Dewsnap (1997), ελψ ν Kumar (1997) πξνεηδνπνηεί γηα ηελ 

αλάγθε ησλ θαηαζθεπαζηψλ/παξαγσγψλ λα πξνβνχλ ζε κεγάιεο επελδχζεηο ζηε 
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δηαθήκηζε θαη ζηα θαηλνηνκηθά πξντφληα  γηα ηε δεκηνπξγία επσλπκίαο. Πηζηεχεη φηη 

αλ αξρίζνπλ λα μνδεχνπλ πάξα πνιχ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ εκπνξίνπ θαη λα 

πξνζθέξνπλ κεησκέλεο  ηηκέο θαη παξαρσξήζεηο ζηηο ππεξεζίεο ζηνπο  

ιηαλνπσιεηέο, νη πξνκεζεπηέο κπνξεί λα βξεζνχλ παγηδεπκέλνη ζε έλα θαχιν θχθιν 

ν νπνίνο ζα επηηξέςεη ζην ιηαληθφ εκπφξην λα θπξηαξρήζεη ζηελ αιπζίδα 

εθνδηαζκνχ. Ο Piercy (2002) πξνζθέξεη πεξαηηέξσ πξνηάζεηο γηα λα δψζεη ζηελ 

επσλπκία έλα βηψζηκν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

θάζκαηνο ησλ πξντφλησλ πνπ πξνζθέξνληαη, ηεο δχλακεο ησλ  πσιεηψλ θαη ηεο 

πνηφηεηαο ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Αηζζάλεηαη φηη 

ην  trade marketing  ζα πξέπεη επίζεο λα πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ θαη 

ηε δηαρείξηζε ρψξνπ θαζψο θαη ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ηεο αγνξάο γηα παξνπζηάζεηο 

ζε εηαηξηθνχο πειάηεο. Απηέο νη πνιιαπιέο ζπζηάζεηο θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ κε ηα 

πνξίζκαηα ησλ Mohr θαη Nevin (2000), νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ φηη ε δνκή θαλαιηψλ, 

ην θιίκα θαη ζρέζεηο εμνπζίαο αιιειεπηδξνχλ κε ηα ζηνηρεία ηεο επηθνηλσληαθήο 

ζηξαηεγηθήο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ηνπ θαλαιηνχ. 

Σέηνηνπ ηχπνπ ελεξγεηηθέο ζηξαηεγηθέο θαίλεηαη φηη ππνδειψλνπλ φηη ππάξρεη 

αλάγθε γηα κία πξνζέγγηζε key account management (ΚΑΜ), ε νπνία πηζαλά λα 

ζπκπεξηιακβάλεη δηαιεηηνπξγηθέο νκάδεο πιένλ ηνπ εληαίνπ ζεκείνπ επαθήο κεηαμχ 

πσιεηή θαη αγνξαζηή. 

ηε βηνκεραλία θαηαζθεπαζηηθψλ πιηθψλ, ηα αξρηθά επξήκαηα έρνπλ βξεη φηη ε ΚΑΜ 

είλαη γλσζηή σο «δηαρείξηζε θαλαιηνχ» (channel management) έλαο φξνο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο Walker et al.(2005). Έλαο ζεκαληηθφο ζηφρνο ηεο 

δηαρείξηζεο θαλαιηνχ/ΚΑΜ είλαη ε αλάπηπμε ζρέζεσλ κέζσ ηεο άζθεζεο ηνπ 

κάξθεηηλγθ ζρέζεσλ. ην πιαίζην ηνπ θαλαιηνχ, ν Ganesan (1994) επηζεκαίλεη φηη 

«νη ιηαλνπσιεηέο είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα έρνπλ καθξνπξφζεζκν 

πξνζαλαηνιηζκφ κε έλαλ πσιεηή απφ ηνλ νπνίν εμαξηψληαη δειαδή κε θάπνηνλ πνπ 

παξέρεη ζεκαληηθνχο πφξνπο». Ο Gronroos (1997) πηζηεχεη φηη ην κάξθεηηλγθ 

ζρέζεσλ κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ηελ καθξνπξφζεζκε αλάγθε αμίαο ησλ πειαηψλ 

κφλν εάλ ε επηρείξεζε πηνζεηεί έλα «αιεζηλά ζρεζηαθφ πεξηερφκελν.» χκθσλα κε 

ηνλ Christopher (1998), ε αξρή πνπ βξίζθεηαη πίζσ απφ ην κάξθεηηλγθ ζρέζεσλ είλαη 

φηη ε επηρείξεζε πνπ πξνκεζεχεη πξέπεη ζπλερψο λα πξνζπαζεί λα αλαπηχζζεη 

ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ γηα λα δηαηεξήζεη θαη λα ελδπλακψζεη ηελ πίζηε ζηνλ 

πειάηε. Οη Peck et al. (2009) ππνζηεξίδνπλ επίζεο ηελ πξνζέγγηζε ζρέζεσλ ε 

νπνία πξνζζέηεη αμία ζηηο επηρεηξήζεηο πειάηεο. Πξάγκαηη, νη McDonald & Rogers 

(1998) πηζηεχνπλ φηη ην ΚΑΜ θαη ε δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζα 

ζπγρσλεπηνχλ ζηε «δηαρείξηζε αμίαο» ε νπνία φπσο δειψλνπλ : «αληηπξνζσπεχεη 
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ην αληίζεην ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο». Σν ΚΑΜ είλαη ε ζεκεξηλή ζηξαηεγηθή γηα 

επηρεηξήζεηο πνπ ζέινπλ λα δηαθνξνπνηήζνπλ ην πξντφλ θαη ηελ ππεξεζία ηνπο 

πξνζζέηνληαο ζηνηρεία πνπ ηαηξηάδνπλ ζηηο αλάγθεο θάζε «ζηξαηεγηθνχ πειάηε». 

Δπηζεκαίλνπλ, σζηφζν, φηη νη ζρέζεηο κπνξεί λα ηειεηψζνπλ απφ ηελ επηρείξεζε πνπ 

αγνξάδεη εάλ παξνπζηαζηνχλ πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ 

ηνπ παξαγσγνχ.  

Δπηπιένλ, ηζρπξίδνληαη φηη ζηηο εκπνξεπκαηηθέο αγνξέο νη νπνίεο έρνπλ απιέο 

δηαδηθαζίεο αγνξάο θαη πψιεζεο, νη ζρέζεηο είλαη απίζαλν λα θηλεζνχλ, αξρηθά,  

πέξα απφ ην ζηάδην ζπλαιιαγήο. Αθφκε θαη νη παξαγσγνί πνπ έρνπλ δεζπφδνπζα 

ζέζε ζηελ αμία ηεο επσλπκίαο ζα δηαπηζηψζνπλ φηη πξνθαινχληαη απφ ηνλ 

ιηαλνπσιεηή ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε αληηιακβαλφκελε ππεξβνιηθή ρξήζε απηήο 

ηεο εγεζίαο ηεο επσλπκίαο. 
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2.0 Πληποθοπία και ο Ρόλορ ηηρ 
ζηο Trade Marketing 

 

2.1 Πιεξνθνξία - Οξηζκόο 

 

Ζ βηβιηνγξαθία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πιεξνθνξία ζπρλά εκπιέθεη ηα δεδνκέλα, ηελ 

πιεξνθφξεζε θαη ηε γλψζε ζε κία αιιειέλδεηε ηεξαξρία  (Tuomi, 2000).  

Οη έλλνηεο  πνπ ζπλδένληαη κε ηα δεδνκέλα θαηαιήγνπλ  ζε πιεξνθνξίεο θαη νη 

πιεξνθνξίεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ γλψζε.  

Σα δεδνκέλα απνηεινχλ κία αλαπαξάζηαζε ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ, φπσο είλαη ηα 

γεγνλφηα, ηα θαηλφκελα, ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηα νλφκαηα, θαη νχησ θαζεμήο. Μπνξνχλ 

λα παξνπζηάδνληαη σο αξηζκεηηθά, αιθαξηζκεηηθά, ή εηθφλεο πνπ ππάξρνπλ ζε ραξηί 

θαη ζε βάζεηο δεδνκέλσλ. 

  Σα δεδνκέλα γίλνληαη πιεξνθνξίεο, φηαλ νη άλζξσπνη ηα απνθηνχλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο θαη απνδίδνπλ  λφεκα ζε απηά 

κέζσ εξκελείαο. Οη πιεξνθνξίεο ππάξρνπλ ζην ζπιινγηθφ κπαιφ ησλ αλζξψπσλ. 

Οη  πιεξνθνξίεο γίλνληαη γλψζε φηαλ έλα πξφζσπν ηελ εζσηεξηθεχεη ζε ηέηνην 

βαζκφ πνπ ζα είλαη δηαζέζηκε γηα άκεζε ρξήζε γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ή γηα 

εμήγεζε. 

  Ζ γλψζε κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο. Ο Polanyi (1967) 

δηαθνξνπνηεί ηε γλψζε ζε άξξεηε θαη ξεηή βαζηδφκελνο ζην βαζκφ άξζξσζήο ηεο.  

Οη κνξθέο γλψζεο φπσο είλαη νη  πεπνηζήζεηο, ε δηαίζζεζε, θαη νη θξηηηθέο  

ηθαλφηεηεο πνπ δελ επηθνηλσλνχληαη  εχθνια  ηηο απνθαιεί άξξεηε γλψζε. Οη 

πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο επηθνηλσληαθέο  κνξθέο γλψζεο 

απνηεινχλ ηε ξεηή γλψζε (Polanyi, 1967). Οη Jensen θαη Meckling (2002) 

πξνηείλνπλ ηηο θαηεγνξίεο ησλ εηδηθψλ θαη γεληθψλ γλψζεσλ κε βάζε ην θφζηνο  

κεηαθνξάο. Οη εηδηθέο γλψζεηο είλαη δαπαλεξέο αλαθνξηθά κε ηε κεηαθνξά ηνπο 

κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ.Οη γεληθέο γλψζεηο απνηεινχληαη απφ ηηο κνξθέο ηεο γλψζεο 

πνπ είλαη αλέμνδεο γηα κεηάδνζε. Καη νη δχν έλλνηεο ηαμηλνκήζεηο είλαη ζεκαληηθέο 

γηα ηε δεκηνπξγία θαη αληαιιαγή ηεο  γλψζεο. 



 
 

33 

Δάλ θαη ε ηεξαξρηθή άπνςε ηεο γλψζεο εμεγεί πψο ε γλψζε δεκηνπξγείηαη,  δελ 

εμεγεί φκσο πψο ε γλψζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εληνπίζεη ηελ 

απαηηνχκελε πιεξνθφξεζε  θαη λα απαληήζεη ζε εξσηήζεηο ή λα πάξεη απνθάζεηο. 

Μηα δηαδξαζηηθή άπνςε ζπλεπψο πξνηείλεηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηφζν ηηο πξνο ηα 

εκπξφο φζν θαη ηηο πξνο ηα πίζσ ζπλδέζεηο ησλ πιεξνθνξηψλ . Κάζε θαηάζηαζε  

ησλ δεδνκέλσλ, ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο γλψζεο  κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε 

κεηαγελέζηεξε ή πξνεγνχκελε θαηάζηαζε. Ζ άξξεηε γλψζε πνπ απνηειείηαη απφ 

επηθπξσκέλεο ζεσξίεο θαη απφ θαηαλφεζε κπνξεί λα εθθξαζζεί κε ιφγηα γηα λα 

θαηαζθεπάζεη πιεξνθνξίεο. Οη πιεξνθνξίεο κπνξεί λα επηζεκνπνηεζνχλ γηα λα 

ελεκεξψζνπλ ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία. Σα δεδνκέλα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηνλ 

πξαγκαηηθφ θφζκν ζα νδεγήζνπλ ζε παξαηεξήζηκα γεγνλφηα. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, θάζε επηρείξεζε  πξέπεη λα αληρλεχζεη ην πεξηβάιινλ θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο  

γηα ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ. Έλα ζχλνιν ελδείμεσλ  πνπ έρεη λφεκα γηα ηνλ 

πξαγκαηηθφ θφζκν θαιείηαη  δεδνκέλα (Goldratt, 2000). Κάπνηνο πξέπεη λα γλσξίδεη 

ηε ζχκβαζε ή ηνπο  θαλφλεο ηεο θσδηθνπνίεζεο γηα ηελ αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ απφ 

ηα δεδνκέλα. Σα πξνβιήκαηα ή νη απνθάζεηο κπνξεί λα επηιπζνχλ κφλν κε ηε ρξήζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ. Οκνίσο, ν Goldratt (2000) ηνλίδεη ην γεγνλφο φηη νη πιεξνθνξίεο 

είλαη ε απάληεζε ζην εξψηεκα πνπ έρεη ηεζεί, θαη φρη ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα 

λα απαληεζεί ε  εξψηεζε. Έηζη, ε πιεξνθνξία εμάγεηαη απφ ηα δεδνκέλα κε ηε 

ρξήζε ζπκβάζεσλ ή θαλφλσλ επαγσγήο. Σέινο, νη πιεξνθνξίεο κεηαηξέπνληαη ζε  

γλψζε κέζσ  ηεο δνθηκήο, ηεο επηθχξσζεο θαη ηεο θσδηθνπνίεζεο. 

Μηα δηαδξαζηηθή πξνβνιή ησλ πιεξνθνξηψλ επηηξέπεη ζηνπο αλζξψπνπο λα 

θαζνξίδνπλ ην επίπεδν ησλ πιεξνθνξηψλ  πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα ιχζνπλ ηα 

πξνβιήκαηα ή λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο. Αλάινγα κε ηηο απνθάζεηο, κεξηθνί 

άλζξσπνη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα δεδνκέλα γηα λα απαληήζνπλ ζηηο 

εξσηήζεηο, αιιά θαη άιινη, πξέπεη λα εμαγάγνπλ πιεξνθνξίεο απφ ηα ίδηα δεδνκέλα 

γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο. Απηή ε δηαδξαζηηθή άπνςε, επίζεο, 

επηηξέπεη ζηνπο αλζξψπνπο λα εληνπίζνπλ ηελ πεγή ηεο γλψζεο απφ ηα δηαζέζηκα 

ζηνηρεία, ή γηα λα θαζνξίζνπλ ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία πνπ βαζίδνληαη ζηε ξεηή 

γλψζε ηνπο (Yam et al.,2007). Έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 

ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη δηάδνζε πιεξνθνξηψλ ψζηε λα είλαη δηαζέζηκν γηα ηε 

ιήςε απνθάζεσλ, ηε ζσζηή ζηηγκή. Παξαδνζηαθά, έλα ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ 

αζρνιείηαη κε κεηαβηβάζηκα δεδνκέλα κέζσ  απιψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο, φπσο είλαη 

ην  EDI θαη ην δηαδίθηπν. Ζ πξφζθαηε πξφνδνο ηεο ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ 

πξνζθέξεη κηα πινχζηα πνηθηιία κέζσλ, φπσο είλαη ε ηειεδηάζθεςε θαη ηα 

ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα  ππνζηήξημεο απνθάζεσλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ ιήςε 
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απνθάζεσλ γηα ηε κεηαηξνπή ηεο άξξεηεο γλψζεο ζε ξεηή θαη λα κνηξαζηνχλ ηε 

ξεηή γλψζε. 

 

2.2 Αζύκκεηξε Πιεξνθνξία 

 

Ζ αζχκκεηξε πιεξνθνξία αλαθέξεηαη ζε δηάθνξνπο παίθηεο ζηελ αιπζίδα 

εθνδηαζκνχ νη νπνίνη έρνπλ δηαθνξεηηθέο ηδησηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο 

πφξνπο (ηθαλφηεηα, θαηάζηαζε ησλ απνζεκάησλ, θαη θεθάιαηα), δηάθνξα δεδνκέλα  

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θφζηνο, ηηο ιεηηνπξγίεο  ηεο αιπζίδαο (π.ρ., ηηο πσιήζεηο, ηελ 

παξαγσγή, ην ρξνλνδηάγξακκα παξάδνζεο, ηελ πξφβιεςε), ηελ θαηάζηαζε 

απφδνζεο, θαζψο θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. Έλαο παίθηεο έρεη ηδησηηθέο  

πιεξνθνξίεο πνπ νη άιινη δελ έρνπλ ψζηε λα ιάβνπλ θαιέο απνθάζεηο. Ωο 

απνηέιεζκα, ε αιπζίδα εθνδηαζκνχ πάζρεη απφ (i) παξεμήγεζε αλαθνξηθά κε ηηο 

ακνηβαίεο πξνζπάζεηεο ζπλεξγαζίαο, (ii) δπζθνιία ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

αβεβαηφηεηαο ηεο αγνξάο, (iii) αλαληίζηνηρεο απνθάζεηο, θαη (iv) θαηξνζθνπηθή 

ζπκπεξηθνξά (Lee & Wang, 2000). 

Σα κέιε ηεο αιπζίδαο κπνξνχλ εχθνια λα παξαζπξζνχλ ζε παξεμήγεζε ζρεηηθά κε 

ηηο ακνηβαίεο πξνζπάζεηεο  ζπλεξγαζίαο επεηδή έρνπλ δηαθνξεηηθέο ζέζεηο ζηελ 

αιπζίδα εθνδηαζκνχ θαη σο εθ ηνχηνπ έρνπλ δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο, ζηξαηεγηθέο θαη  

ξφινπο. Δάλ δελ κνηξάδνληαη ηηο επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

αλάπηπμε θνηλψλ ζηφρσλ θαη ζηξαηεγηθψλ, ζα εκπιαθνχλ ζε ζχγθξνπζε ιφγσ ησλ  

αληηθξνπφκελσλ ζηφρσλ, δηθαησκάησλ απφθαζεο, θαη ησλ επζπλψλ. Ζ ζχγθξνπζε 

απηή κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κε παξαγσγηθή θαηαλνκή ησλ πφξσλ, θαη ζε πεξηηηέο ή 

αιιειεπηθαιππηφκελεο δξαζηεξηφηεηεο (Anderson et al.,2004). Οη δηαθνξέο ζηηο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο κεηαμχ ησλ παηθηψλ νδεγεί  ζε 

δπζθνιίεο αληηκεηψπηζεο ηεο  αβεβαηφηεηαο ζηελ αγνξά. 

Οη εηαηξείεο ιηαληθήο πψιεζεο, γηα παξάδεηγκα, έρνπλ θαιχηεξε πξφζβαζε ζε 

απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ ζε ζχγθξηζε κε άιινπο αλάληε παίθηεο. πρλά 

ζπζζσξεχνπλ  πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηε  δήηεζε  θαη ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ ζε 

κεγάιεο παξηίδεο κε ηα άκεζα  αλάληε κέιε (Yam et al., 2007).  

Σα δεδνκέλα κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ παξαγγειία θαη ηηο αλάγθεο ησλ 

πειαηψλ. Σα δεδνκέλα ηεο παξαγγειίαο είλαη ζεκαληηθά γηα λα θαζνξίζνπλ ηελ 

πξφβιεςε ηεο  δήηεζεο θαη λα πξνγξακκαηίζνπλ πφηε, πφζν πνιχ, θαη πνχ λα 
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παξαδψζνπλ ηα πξντφληα. Σα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηνλ πειάηε πξέπεη λα ιεθζνχλ 

ππφςε θαηά ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ. Γεδνκέλνπ φηη νη κεηαγελέζηεξνη παίθηεο 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζηξεβιψζνπλ ηηο ζπλζήθεο ηεο δήηεζεο, νη αλάληε παίθηεο 

κπνξνχλ λα βηψζνπλ κεγαιχηεξε δηαθχκαλζε ζηε δήηεζε ηνπ πειάηε. Δθηφο απφ 

ηελ έιιεηςε νξαηφηεηαο ηεο δήηεζεο ησλ ηειηθψλ θαηαλαισηψλ, άιινη παξάγνληεο 

πνπ ζπκβάιινπλ ζηηο απμαλφκελεο δηαθπκάλζεηο  δήηεζεο πεξηιακβάλνπλ ηελ 

πξνψζεζε θαη ηελ ηηκή ζηνπο ηειηθνχο πειάηεο  θαη  ηηο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο κεηαμχ 

ησλ κειψλ ηεο αιπζίδαο (Lee et al., 1997b). Έλα κεγάιν ζθάικα πξφβιεςεο νδεγεί 

ζε ζπρλέο ελεκεξψζεηο ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ, ζε δπζθνιία ζηε δηαρείξηζε 

πξαγκαηηθήο έιιεηςεο ρσξεηηθφηεηαο, κεγάινπο  ρξφλνπο, ζε δηαηήξεζε ηεο 

θεξδνζθνπηθήο απνγξαθήο, θαζψο θαη ζε απμεκέλν θίλδπλν απαμίσζεο ηνπ 

πξντφληνο. 

Δπηπιένλ, ε έιιεηςε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ θαζηζηά 

δπζρεξή ην ζρεδηαζκφ ησλ πξντφλησλ ν νπνίνο ζεσξείηαη σο ν πην επηζπκεηφο, 

εηδηθά, αλαθνξηθά κε ηα θαηλνηφκα πξντφληα. Σα μεπεξαζκέλα πξντφληα κπνξεί λα 

βξίζθνληαη ζε ρακειφηεξεο ηηκέο θαη λα απνζχξνληαη. 

Οη ππν-βέιηηζηεο απνθάζεηο ζπκβαίλνπλ φηαλ ηα κέιε ηεο αιπζίδαο δελ κπνξνχλ λα 

επηηχρνπλ δηάθνξνπο ζπκβηβαζκνχο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, επεηδή ην 

κέινο ηεο αιπζίδαο δελ έρεη ηελ απαηηνχκελε πιεξνθνξία γηα λα ιάβεη 

επηρεηξεζηαθέο απνθάζεηο πνπ κπνξεί λα εμαζθαιίζνπλ φηη ηα πξντφληα ζα 

θαηαιήμνπλ ζσζηά ζηνπο ηειηθνχο πειάηεο (Simchi-Levi et al., 2009). Δάλ δελ 

ππάξρεη θακία αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, ηφηε νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε βάζε ηελ 

θαιχηεξε εθηίκεζε ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ. Σέηνηεο απνθάζεηο κπνξεί λα είλαη 

πξνθαηεηιεκκέλεο θαη λα απνηξέπνπλ ην αηνκηθφ κέινο ηεο αιπζίδαο απφ ηελ 

επίηεπμε ηεο βέιηηζηεο ιχζεο. 

Γηα παξάδεηγκα, ν θαηαζθεπαζηήο/παξαγσγφο παξαδίδεη ζπρλά κεγάιεο παξηίδεο 

πξντφλησλ γηα λα ειαρηζηνπνηεζεί ην θφζηνο κεηαθνξάο, αιιά απηφ αλαζηαηψλεη ηελ 

έγθαηξε παξάδνζε, επεηδή δελ ππάξρεη δηαθάλεηα ζρεηηθά κε ην ηη ζέινπλ νη ηειηθνί 

πειάηεο θαζψο θαη ην επίπεδν ησλ απνζεκάησλ πνπ είλαη δηαζέζηκν ζηα 

θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο (Powers & Reagan, 2007). Υσξίο ηελ παγθφζκηα 

νξαηφηεηα, νη παίθηεο δελ κπνξνχλ λα ιάβνπλ ζσζηέο απνθάζεηο  νη νπνίεο λα 

κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηε ζπλνιηθή απφδνζε ηεο αιπζίδαο. Ζ θαηξνζθνπηθή 

ζπκπεξηθνξά πεγάδεη απφ ηελ ηδηνηέιεηα ησλ παηθηψλ, ν θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο 

απηνχο,  πξνζπαζεί λα κεγηζηνπνηήζεη επηκέξνπο πιενλεθηήκαηα θαη λα απνθχγεη ην 

θφζηνο. Οιφθιεξε ε αιπζίδα εθνδηαζκνχ είλαη επάισηε ζηνλ νπνξηνπληζκφ. Ζ 
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αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε θαζηζηά δπλαηφ γηα ηνπο παίθηεο λα θξχςνπλ ηηο ηδησηηθέο 

πιεξνθνξίεο θαη λα είλαη έλνρνη γηα ηε κείσζε ηνπ επηπέδνπ πξνζπάζεηαο. Σν 

δπλακηθφ γηα ηνλ θαηξνζθνπηζκφ κπνξεί λα ζπκβεί πξηλ, ή κεηά, ηε ζχκβαζε (Molho, 

2007). Ο πξν-ζπκβαηηθφο νπνξηνπληζκφο είλαη γλσζηφο σο δπζκελήο επηινγή. 

Πεξηιακβάλεη  ηε δηαζηξέβισζε  ή  ηελ απφθξπςε αιεζψλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε 

ηελ ηθαλφηεηα, ηνπο πφξνπο, θαη ηηο ζπλζήθεο δήηεζεο  πνπ πξέπεη λα θαηαλεκεζνχλ  

πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Οη εζηθνί θίλδπλνη, φπσο είλαη ε παξνρή 

παξαπιαλεηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε απφδνζεο, ε κείσζε ησλ 

πξνζπαζεηψλ ηνπ επηπέδνπ  ππεξεζηψλ, θαζψο θαη έλα ειάρηζην επίπεδν 

δέζκεπζεο θαηαλνκήο πφξσλ  ζπκβαίλεη κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Σα κέιε 

ηεο αιπζίδαο πξέπεη λα εληνπίζνπλ θαη λα αληηκεησπίζνπλ θαη ηνπο δχν ηχπνπο ηνπ 

νπνξηνπληζκνχ. 

2.3 Αληαιιαγή Πιεξνθνξηώλ 

Μηα ζπκθσλία γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ είλαη κηα δέζκεπζε κεηξηαζκνχ ηεο 

αζχκκεηξεο πιεξνθφξεζεο  κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο αιπζίδαο κέζσ ηεο παξνρήο 

πξφζβαζεο ζε πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο (Anderson et al., 2004). 

Φπζηθά, ε πξνζπκία γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ εμαξηάηαη απφ ηελ 

εκπηζηνζχλε θαη ηελ νηθνλνκηθή αμία ησλ πιεξνθνξηψλ. Μφιηο ηα κέιε ηεο αιπζίδαο 

είλαη πξφζπκα λα κνηξαζηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο, ρξεηάδεηαη λα  επαλαζρεδηάζνπλ ηε 

δνκή ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπο γηα λα είλαη ζε ζέζε λα ζπγθεληξψζεη θαη λα κεηαθέξεη 

ηδησηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο γηα ηε ιήςε ζεηηθψλ απνθάζεσλ. 

Ζ δνκή πιεξνθνξηψλ αλαθέξεηαη ζε κηα πεξηγξαθή ηνπ θάζκαηνο ηεο ηδησηηθήο 

πιεξνθνξίαο ηεο θάζε επηρείξεζεο  (πνηνο μέξεη ηη) θαη ηε δηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ 

κεηαμχ ησλ κειψλ (Lee & Wang, 2000). Γεδνκέλεο ηεο δνκήο ησλ πιεξνθνξηψλ, ηα 

κέιε ηεο αιπζίδαο πξέπεη λα θαηαξηίζνπλ ηηο βέιηηζηεο ζηξαηεγηθέο γηα ηε ιήςε 

απνθάζεσλ. Αλη‟ απηνχ, ηα κέιε ηεο αιπζίδαο πξέπεη λα επαλαζρεδηάζνπλ ηα 

ζπζηήκαηα ηνπο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα παξέρνπλ ηηο 

απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο θνξείο ιήςεο απνθάζεσλ. Ζ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ δηεπθνιχλεη ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ, ηελ ηεθκεξίσζε, θαη ηελ 

απνζήθεπζε, αλάθηεζε θαη κεηαθνξά ησλ ηδησηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Ζ αληαιιαγή 

εμαξηάηαη απφ ην επίπεδν δνκήο ηεο απφθαζεο πνπ απαηηεί εηδηθά δεδνκέλα 

(Gunasekaram & Nkai, 2004). 
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Ζ δνκή ηεο απφθαζεο απνηειείηαη απφ ηηο απνθάζεηο  πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ζην 

επίπεδν ησλ ιεηηνπξγηψλ, ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο. Αλάινγα κε ηε δνκή 

απφθαζεο, ε δνκή ησλ πιεξνθνξηψλ θπκαίλεηαη απφ ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξίαο 

ζρεηηθά κε ηελ παξαγγειία, ηε κεξηθή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη απφ ηε 

ζηξαηεγηθή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ. Ζ αληαιιαγή πιεξνθνξίαο ζρεηηθά κε ηελ 

παξαγγειία ζεκαίλεη  φηη ηα κέιε ηεο αιπζίδαο επηθνηλσλνχλ κέζσ δεδνκέλσλ 

παξαγγειίαο γηα ζπλαιιαγέο (Hsu et al., 2008). Ζ κεξηθή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 

επηηξέπεη επηιεγκέλα δεδνκέλα, φπσο είλαη νη πσιήζεηο θαη ηα ζηνηρεία απνγξαθήο, 

λα είλαη δηαζέζηκα γηα ηα αλάληε κέιε ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ πξνθεηκέλνπ λα 

ππάξρεη θαιχηεξνο πξνγξακκαηηζκφο θαη έιεγρνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ νξαηφηεηα  

ηεο ζηξαηεγηθήο πιεξνθνξίαο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηελ αληαιιαγή ζηξαηεγηθψλ 

πιεξνθνξηψλ, φπσο είλαη ε δηαρείξηζε ηεο θαηεγνξίαο (category management), ε 

έξεπλα αγνξάο θαη ηα δεδνκέλα  πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θφζηνο. Κάηη ηέηνην δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηα κέιε ηεο αιπζίδαο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη 

λα εληζρχζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα. Σα κέιε ηεο αιπζίδαο πνπ  εκπιέθνληαη ζηε 

ζηξαηεγηθή νξαηφηεηα  πξέπεη λα πξνζηαηεχζνπλ  πξνζεθηηθά  ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα 

ησλ δεδνκέλσλ βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο (Lee θαη Whang, 2000). 

Δθηφο απφ ηηο δνκέο απνθάζεσλ θαη  πιεξνθνξηψλ, ηα κέιε ηεο αιπζίδαο πξέπεη 

επίζεο λα πξνζδηνξίζνπλ θαη λα πνζνηηθνπνηήζνπλ  ηα νθέιε ηεο αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηψλ.  Ζ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαίλεηαη λα απαηηεί άκεζν θφζηνο - αιιά 

ηα ζπκκεηέρνληα κέιε ζα πξέπεη λα δαπαλήζνπλ επηπιένλ ρξφλν, γηα λα  είλαη ζε 

ζέζε λα ζπιιάβνπλ θαη λα δηαλείκνπλ ηα νθέιε ηεο αληαιιαγήο  πιεξνθνξηψλ. Σα 

νθέιε ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ πξέπεη λα είλαη πξαγκαηηθά γηα ηελ παξνρή 

βνήζεηαο ζηε ιήςε ησλ νξζψλ απνθάζεσλ πνπ δεκηνπξγνχλ αληαγσληζηηθά 

πιενλεθηήκαηα. Σα νθέιε κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ ζε λνκηζκαηηθνχο θαη κε  

λνκηζκαηηθνχο φξνπο. Τπάξρνπλ ηέζζεξα θχξηα νθέιε αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ 

ζηηο αιπζίδεο εθνδηαζκνχ (Attaran & Attaran, 2007): (i)  επίηεπμε ζπκβαηηθήο 

επθξίλεηαο, (ii) αληηκεηψπηζε ηεο αβεβαηφηεηαο ζηελ αγνξά, (iii) δηεπθφιπλζε ηνπ 

ζπληνληζκνχ ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ, θαη (iv) κείσζε ηνπ νπνξηνπληζκνχ.  

Παξαθάησ ζα ζπδεηήζνπκε  ηα ηέζζεξα πιενλεθηήκαηα ηεο αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηψλ (Hsu et al, 2008). 

  Πξψηνλ, ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ βνεζά ζηελ επίηεπμε επθξίλεηαο ζηηο 

ζπκβάζεηο. Ζ ζχκβαζε είλαη κηα ζπκθσλία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο αιπζίδαο ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε αγνξά πνπ θαζνξίδεη ηνπο ζηφρνπο, ηηο πεξηνρέο ηνπ ηνκέα απφθαζεο, 

ην επίπεδν ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηείηαη, ηα κέηξα απφδνζεο, 
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θαζψο θαη ηε κεηαθνξά ησλ πιεξσκψλ. Οη γεληθνί φξνη ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα 

ρσξηζηνχλ ζε ηέζζεξηο θάζεηο: ηελ πεξίνδν αλάιεςεο πξσηνβνπιίαο, ηνλ 

καθξνπξφζεζκν πξνγξακκαηηζκφ, ηελ εθηέιεζε, θαη ηελ αλαζεψξεζε. Ζ ζχκβαζε  

ζα μεθηλήζεη κεηαμχ ησλ παηθηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ εθθίλεζεο. ηε 

ζπλέρεηα, νη παίθηεο εθπνλνχλ  ηαθηηθφ ζρεδηαζκφ, ψζηε λα ηαηξηάμνπλ ηνπο πφξνπο 

(δειαδή ηελ ηθαλφηεηα, θαη ηελ απνγξαθή) κε ηηο κειινληηθέο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο. 

Καηά ηε θάζε  εθηέιεζεο, νη παίθηεο πξαγκαηηθά εθηεινχλ ηηο δηαδηθαζίεο  κε βάζε ηα 

ηαθηηθά ζρέδηα.  Ζ εθηέιεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαηαιήγεη ζε  απνηειέζκαηα  ηεο 

δηαδηθαζίαο (δειαδή, ζε έγθαηξε παξάδνζε, ζε ηθαλφηεηα ρξήζεο, ζε  απνγξαθή ηνπ 

θχθινπ εξγαζηψλ θαη ζε βειηησκέλεο ζπκβάζεηο  κεηαθνξάο) θαζψο ζε 

απνηειέζκαηα ηνπ πειάηε  (δειαδή, βειηησκέλε εμππεξέηεζε  πειαηψλ θαη 

ηθαλνπνίεζε). Σα απνηειέζκαηα ησλ πειαηψλ νδεγνχλ ζε νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, 

φπσο είλαη νη πσιήζεηο θαη νη ηακεηαθέο ξνέο . Σέινο, ε αλαζεψξεζε ηεο ζχκβαζεο 

είλαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ 

απφθαζε εάλ πξέπεη ηξνπνπνηεζεί, λα επεθηαζεί ή λα  ηεξκαηηζηεί 

Τπάξρνπλ δχν δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαζνξίδνπλ πφζν θαιά ηα κέιε ηεο αιπζίδαο 

επηηπγράλνπλ ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ζηφρνπο. Πξψηνλ, ν ηαθηηθφο ζρεδηαζκφο 

θαζνξίδεη πφζν θαιά ηα κέιε ηεο νκάδαο θαηαλέκνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο 

ζηηο δηαδηθαζίεο. Ο ζρεδηαζκφο απηφο ρξεζηκνπνηεί ζρεηηθή πιεξνθφξεζε γηα ηελ 

δήηεζε ησλ θαηαλαισηψλ πξνθεηκέλνπ λα ζπγρξνλίζεη πφξνπο θαη δηαδηθαζίεο. 

Γεχηεξν, ε δξαζηεξηφηεηα εθηέιεζεο θαζνξίδεη πφζν θαιά ηα κέιε ηεο αιπζίδαο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο πφξνπο. 

 Ζ αμηνιφγεζε θαη ησλ δχν δξαζηεξηνηήησλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο βάζε 

θαηαλνκήο ησλ σθειεκάησλ θαη ησλ βαξψλ ηεο ζχκβαζεο. Ζ θαηαλνκή ησλ πφξσλ 

θαη ε αμηνπνίεζε επηθέξνπλ ιεηηνπξγηθά θφζηε θαη θφζηνο εξγαζηαθνχ θεθαιαίνπ. Οη 

κεηξήζεηο  ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηεο απφδνζεο ησλ πειαηψλ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα αμηνινγήζνπλ  πφζν θαιά ηα κέιε ηεο 

αιπζίδαο θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο. Δπηπιένλ, ε κέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

απνηειεζκάησλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα αληακείςεη ηελ θαηάιιειε 

θαηαλνκή ησλ πφξσλ (Chatterjee & Ravichandran, 2007). Ζ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ θαζηζηά δπλαηή ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ, ηε 

κέηξεζε ηεο ζπλνιηθήο απφδνζεο, θαη ηε δηαλνκή ησλ βαξψλ θαη ησλ νθειψλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα θαηάιιεια θίλεηξα. 

Γεχηεξνλ, ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ησλ δεδνκέλσλ ησλ πειαηψλ βνεζά ηα κέιε 

ηεο αιπζίδαο λα αληαπνθξηζνχλ  γξήγνξα ζηηο αβεβαηφηεηεο ηεο αγνξάο. Ο 
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ιηαλνπσιεηήο, γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα παξέρεη ζηνηρεία πσιήζεσλ θαη πειαηψλ 

ζηνλ  θαηαζθεπαζηή. Ο θαηαζθεπαζηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα θνηλά δεδνκέλα 

γηα λα θαηαλνήζεη ηε δηεχξπλζε ηεο  δήηεζεο. Ζ ειαζηηθφηεηα ηεο δήηεζεο κπνξεί λα 

δηαρσξηζηεί ζε ειαζηηθφηεηα γλήζησλ δηαθπκάλζεσλ πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηα πξφηππα 

θαηαλάισζεο ησλ πειαηψλ  θαη ζε πξνθιεζείζεο δηαθπκάλζεηο ιφγσ ησλ ζεκάησλ 

ησλ ηνπηθψλ πνιηηηθψλ πνπ απνζηέιινληαη ζηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο. 

  Με ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πηζαλψλ αηηηψλ  ησλ δηαθπκάλζεσλ ηεο δήηεζεο, ν 

θαηαζθεπαζηήο/παξαγσγφο κπνξεί λα επηλνήζεη ηξφπνπο  εμάιεηςεο ησλ αηηίσλ. 

Δπηπιένλ, ε αληαιιαγή δεδνκέλσλ γηα ηηο πσιήζεηο κπνξεί επίζεο λα ζπκβάιεη ζηελ 

αχμεζε ηεο αθξίβεηαο ησλ πξνβιέςεσλ ησλ πσιήζεσλ, ε νπνία είλαη ζεκαληηθή γηα 

ηε δηαηήξεζε ρακειψλ απνζεκάησλ  ρσξίο λα δηαθηλδπλεχεηαη απψιεηα πσιήζεσλ  

ιφγσ ηεο έιιεηςεο δηαζεζηκφηεηαο ηνπ πξντφληνο (Lau & Lee, 2000). 

 Σν ηξίην φθεινο ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ είλαη ε δηεπθφιπλζε ηνπ ζπληνληζκνχ 

ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ  κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο αιπζίδαο. Ο ζηφρνο είλαη λα 

βειηησζεί ε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ παξαγγειηψλ. Σα είδε ησλ θνηλφρξεζησλ 

πιεξνθνξηψλ πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηάζηαζε απνγξαθήο, ηελ θαηάζηαζε 

παξαγγειηψλ, ηελ θαηάζηαζε ησλ πσιήζεσλ, ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ  

παξαγσγήο, θαζψο θαη άιια δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θφζηνο (Lee θαη 

Whang, 2000). Ζ ρξήζε ηεο θνηλφρξεζηεο πιεξνθνξίαο γηα ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο 

παξαγγειηψλ ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ησλ πσιήζεσλ θαη παξάιιεια ζηε  κείσζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο, ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ζηε κείσζε ησλ θπθιηθψλ 

ρξφλσλ. Γη‟ απηνχο ηνπο ιφγνπο, ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζα πξέπεη λα επηηξέπεη 

ζηα κέιε ηεο αιπζίδαο λα επηιχνπλ ην θφζηνο ησλ ζπκβηβαζκψλ αλάκεζα ζε 

ελαιιαθηηθέο ιήςεηο απνθάζεσλ ηεο παξαγγειίαο παξηίδαο, ηεο εγθαηάζηαζεο, ηεο 

απνγξαθήο, θαη ηεο κεηαθνξάο (Simchi-Levi et al., 2009). 

Σέηαξηνλ, ε κείσζε ησλ επθαηξηαθψλ ζπκπεξηθνξψλ αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε ησλ 

θνηλψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ εμάιεηςε ησλ απην-βειηηζηνπνηεκέλσλ απνθάζεσλ  

ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ηε ζχκβαζε. 

Σα πξνβιήκαηα ηεο δπζκελνχο επηινγήο ή θαθήο παξνπζίαζεο ησλ δπλαηνηήησλ 

ηνπ ζπλεξγάηε  κπνξνχλ λα επηιπζνχλ κε ηε ζεκαηνδφηεζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

απαηηείηαη επζπγξάκκηζε ηνπ θηλήηξνπ γηα λα κεηξηαζηνχλ νη εζηθνί θίλδπλνη ή ε 

εμαπάηεζε, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Σν ζεκείν εθθίλεζεο είλαη κηα 

αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θαηξνζθνπηθήο ζπκπεξηθνξάο γηα ηηο επηδφζεηο ησλ 

logistics. ηε ζπλέρεηα, πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ  εηδηθνί ηξφπνη αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηψλ κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα βειηησζεί  ε απφδνζε (Yam et al, 2007). Ζ 
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ζεκαηνδφηεζε, σο έλαο ηξφπνο γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, κπνξεί λα 

ιακβάλεη ηηο κνξθέο ηεο θήκεο, πξηλ απφ ηηο ηθαλφηεηεο ή ηελ πίζηε γηα ηελ 

αληαιιαγή θφζηνπο ζρεηηδφκελνπ κε επαίζζεηα δεδνκέλα. 

Ζ επζπγξάκκηζε ησλ  θηλήηξσλ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κε βάζε ηε δέζκεπζε ζηηο 

ηηκέο θαη ζηηο πξηκνδνηήζεηο, ηελ θνηλή ρξήζε ησλ θηλδχλσλ  θαη ηα πξφηππα 

επηδφζεσλ. Σν ζχζηεκα κνηξάζκαηνο ηεο πιεξνθνξίαο πξέπεη λα αλαπηπρζεί γηα λα 

δηεπθνιπλζεί ε άκεζε παξαθνινχζεζε θαη παξάδνζε ησλ θηλήηξσλ γηα ηελ 

ελζάξξπλζε ηεο βειηίσζεο ησλ επηδφζεσλ, θαζψο θαη γηα ηελ άκβιπλζε ηεο  

ρεηξαγψγεζεο (Chen,2002). Σέινο, θάζε δηαζέζηκνο κεραληζκφο πξέπεη λα ππφθεηηαη 

ζε αλάιπζε θφζηνπο-νθέινπο πνπ αθνξά πηζαλέο επηπηψζεηο ζηε βειηίσζε ησλ 

επηδφζεσλ θαη  ην θφζηνο ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Δπηπιένλ, έλα κέινο ηεο αιπζίδαο κε πιεξνθνξία αλσηέξνπ επηπέδνπ  επηζπκεί λα 

εμαζθαιίζεη νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, δεδνκέλεο ηεο 

ζεηηθήο επίδξαζεο ηεο  θνηλήο πιεξνθνξίαο  ζρεηηθά κε ηηο επηδφζεηο. Μηα αιπζίδα 

εθνδηαζκνχ πξέπεη λα ζρεδηάζεη απφ θνηλνχ θίλεηξα γηα ηελ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ πνπ ζπλδένληαη κε κεηξήζεηο απφδνζεο. Όια ηα νθέιε ησλ 

βειηηψζεσλ ζηελ  απφδνζε πξέπεη λα θαηαλέκνληαη  δίθαηα αλάινγα κε ηελ 

ζπλεηζθνξά ηνπ θάζε κέινπο. Δάλ ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ παξέρεη ίζε θαηαλνκή 

ησλ σθειεκάησλ, ζηε ζπλέρεηα, ην κέινο ηεο αιπζίδαο κε ηελ αλψηεξε πιεξνθνξία 

κπνξεί λα κελ επηζπκεί λα εληαρζεί ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Σν δήηεκα ηεο 

δηαλνκήο ησλ θεξδψλ, σο απνηέιεζκα ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηεο αιπζίδαο απνηειεί πεδίν ελεξγνχ έξεπλαο (Lee θαη Whang, 2000). 

Γηα λα ην απεηθνλίζνπκε κε έλα παξάδεηγκα, ν θαηαζθεπαζηήο αλαζέηεη έξγα ζηνλ 

ιηαλνπσιεηή γηα λα  παξαδψζεη ηα πξντφληα ηνπ ζηνπο ηειηθνχο πειάηεο. Οη 

ελέξγεηεο ηνπ ιηαλνπσιεηή (π.ρ., ην επίπεδν ησλ ππεξεζηψλ  ζηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ 

πξντφληνο), νη νπνίεο δελ είλαη παξαηεξήζηκεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή, ζα 

επεξεάζνπλ ηα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ. Ο 

ιηαλνπσιεηήο πνπ έρεη κεγαιχηεξε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο ηεο 

δήηεζεο κπνξεί  λα επσθειεζεί απφ απηφ ην θελφ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ηνπ 

θαηαζθεπαζηή/παξαγσγνχ θαη ηνπ ηδίνπ  γηα λα εληζρχζεη ηα πιενλεθηήκαηά ηνπ π.ρ. 

κεηψλνληαο ην  επίπεδν ησλ ππεξεζηψλ ζε βάξνο  ηνπ θαηαζθεπαζηή (Chen & 

Paulraj, 2004). Ζ παξαθνινχζεζε γηα ηνλ έιεγρν ησλ πξάμεσλ ηνπ ιηαλνπσιεηή 

είλαη ζπρλά δαπαλεξή θαη, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, αλαπνηειεζκαηηθή. Σν 

πξφβιεκα ηνπ θαηαζθεπαζηή/παξαγσγνχ είλαη  λα ζρεδηάζεη ηα θαηάιιεια θίλεηξα 

γηα λα πξνθαιέζεη ηνλ πσιεηή λα απνθαιχςεη ηδησηηθέο πιεξνθνξίεο. Έλαο ηξφπνο 
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γηα  λα ιπζεί απηφ ην πξφβιεκα είλαη λα ζπλδέζεη ηηο δξάζεηο ηνπ ιηαλνπσιεηή – 

φπσο είλαη  ε θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ θαη ε θαηάιιειε  ηηκνιφγεζε -  κε 

ηε  βειηίσζε ησλ πσιήζεσλ. Ζ πξνθχπηνπζα εμνηθνλφκεζε κπνξεί λα κνηξαζηεί 

κεηαμχ ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηνπ ιηαλνπσιεηή. Ζ ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ 

θαηαζθεπαζηή θαη ηνπ ιηαλνπσιεηή πεξηιακβάλεη ηελ επέλδπζε ζε έλα ζχζηεκα 

θαηαλνκήο ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ απαηηείηαη  γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

ζπκκφξθσζεο ηνπ ιηαλνπσιεηή κε ην πξφηππν απφδνζεο απφδνζεο (Desiraju θαη 

Moorthy, 1997). 

Ζ πξφζβαζε ζην ζεκείν ησλ δεδνκέλσλ γηα ηηο πσιήζεηο επηηξέπεη ζηνλ 

θαηαζθεπαζηή λα παξέρεη θίλεηξα θαη λα θαηεπζχλεη ην ιηαλνπσιεηή ζηε βειηίσζε 

ηνπ επηπέδνπ εμππεξέηεζεο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ εμαξηψληαη απφ έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ βνεζά ηα κέιε 

ηεο αιπζίδαο λα απνθηήζνπλ, λα απνζεθεχζνπλ θαη λα επεμεξγαζηνχλ ηδησηηθή 

πιεξνθνξία θαη λα ηα δηαζέζεη ζε έλα επξχηεξν ζχλνιν ρξεζηψλ ζε εχζεην ρξφλν 

(Johnston & Clark, 2005). Παξφιν πνπ ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ επηθέξεη ηεξάζηηα 

νθέιε δελ κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ φιεο νη πιεξνθνξίεο. Γηα παξάδεηγκα, νη 

πιεξνθνξίεο ηεο δήηεζεο κπνξεί λα ρσξηζηνχλ ζε ηνπηθέο γλψζεηο πνπ δελ 

κπνξνχλ λα αλαθνηλσζνχλ (φπσο είλαη  ε δηαίζζεζε γηα ηηο ζπλζήθεο ηεο ηνπηθήο 

αγνξάο) θαη ηα δεδνκέλα πνπ κπνξνχλ λα κεηαθέξνληαη (φπσο είλαη νη 

παξειζνληηθέο πσιήζεηο  θαη ηα επίπεδα απνζεκάησλ). 

Οη έκπνξνη ιηαληθήο πψιεζεο ιακβάλνπλ έλα πνιπδηάζηαην κήλπκα ζρεηηθά κε ηε 

δήηεζε ησλ θαηαλαισηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηηο πσιήζεηο, 

ηηο ηηκέο, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ζέζεο, θαη άιισλ πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ. Απηφ ηζρχεη 

ηδηαίηεξα γηα ηα θαηλνηφκα πξντφληα, φπνπ νη ζπλζήθεο δήηεζεο πνηθίιινπλ 

αθνινπζψληαο ηα ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο ησλ πξντφλησλ. ηελ πεξίπησζε απηή, νη 

θαηαζθεπαζηέο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ηα κελχκαηα ηεο αγνξάο πνπ απνηεινχληαη  

απφ ιηγφηεξν αμηφπηζηα δεδνκέλα ηεο δήηεζεο πξηλ απφ ηελ επνρή θαη πεξηζζφηεξν 

αμηφπηζηα δεδνκέλα δήηεζεο  θαηά ηελ πξψηκε πεξίνδν, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη 

λα ιάβεη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ  παξαγσγή θαη ηελ παξάδνζε (Fung et al.,2007). 

Ωζηφζν, πνιιά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ κεηαδίδνπλ κφλν έλα κνλνδηάζηαην ζήκα, 

φπσο είλαη ηα δεδνκέλα πσιήζεσλ θαη απνζεκάησλ, θαη  κεγάινο βαζκφο πνηνηηθήο 

πιεξνθφξεζεο ράλεηαη  ζε κηα ηέηνηα κεηάδνζε (Duffy, 2008). 

Δπηπιένλ, ηα δεδνκέλα πνπ κεηαθέξνληαη κπνξεί λα κελ είλαη ηφζν αθξηβή φζν ε 

πιεξνθνξία ησλ ιηαλνπσιεηψλ, εάλ νη ιηαλνπσιεηέο είλαη απξφζπκνη λα 

επηθνηλσλήζνπλ ηα πιήξε ζηνηρεία. Ωο απνηέιεζκα, ν θαηαζθεπαζηήο κπνξεί λα κελ 
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είλαη ζε ζέζε λα εξκελεχζεη ηα δεδνκέλα, κε ηνλ ηξφπν πνπ ηα εξκελεχνπλ νη 

ιηαλνπσιεηέο. Γεδνκέλνπ φηη έλα κεγάιν κέξνο ησλ απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ 

είλαη απνζεθεπκέλν ζηε κλήκε ηνπ παίθηε πνπ έρεη θαιχηεξε πξφζβαζε ζηελ πεγή 

ησλ πιεξνθνξηψλ, ν ελαγθαιηζκφο πνιιαπιψλ αξρψλ ιήςεο απνθάζεσλ  (πνηνο 

απνθαζίδεη ηη, θαιείηαη επίζεο δηθαίσκα απφθαζεο) είλαη πεξηζζφηεξν παξαγσγηθφο 

απφ ηελ πξνζπάζεηα αγλφεζήο ηνπο. Οη  Jensen θαη Meckling (2002) πξνηείλνπλ δχν 

ελαιιαθηηθά ζρέδηα γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ: είηε ην λα 

έξζνπλ νη πιεξνθνξίεο ζηνπο  θνξείο ιήςεο απνθάζεσλ, ή λα δηαηεζνχλ 

δηθαηψκαηα απφθαζεο ζην κέινο ηεο αιπζίδαο πνπ έρεη θαιχηεξε πξφζβαζε ζηελ 

πιεξνθφξεζε. Οη Cohen et al. (1972) πξνηείλνπλ επίζεο ηελ αληηζηξνθή ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο παξαδνζηαθήο ιήςεο απνθάζεσλ: ηελ θνηλνπνίεζε ησλ 

πξνβιεκάησλ απφθαζεο γηα ην κέινο πνπ έρεη ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, αληί ηεο 

πξνζπάζεηαο ιήςεο ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο αξρηθνχο θνξείο ιήςεο 

απνθάζεσλ. πλδπάδνληαο ηηο επηινγέο ελφο ζπζηήκαηνο θαηαλνκήο ηεο ζσζηήο 

απφθαζεο θαη ηεο πιεξνθνξίαο επηηπγράλνπκε ηελ παξνρή κηαο νινθιεξσκέλεο 

δνκήο ζπγθέληξσζεο ησλ απνθάζεσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ. 

Γηα παξάδεηγκα, ηα κέιε ηεο αιπζίδαο πνπ απνηειείηαη απφ έλα πξνκεζεπηή θαη έλα 

ιηαλνπσιεηή πξέπεη λα ζρεδηάζνπλ κηα νκάδα ιήςεο απνθάζεσλ, νκάδα πνπ λα 

απνηειείηαη απφ ην πξφζσπν πνπ ιακβάλεη ηηο απνθάζεηο γηα ηηο πνζφηεηεο ηνπ 

ζηνθ ζε θάζε θαηάζηεκα θαη ζηελ πιεξνθνξία πνπ είλαη δηαζέζηκε ζε θάζε ηνπηθφ 

ιήπηε απνθάζεσλ. Ο ιηαλνπσιεηήο θαηέρεη θαη ειέγρεη πφζα αληηθείκελα βξίζθνληαη 

ζε απφζεκα, αιιά ν πξνκεζεπηήο θαζνξίδεη ηελ ηηκή ρνλδξηθήο. Ο ιηαλνπσιεηήο 

ιακβάλεη ηελ ηηκή θαη θαζνξίδεη ην θαιχηεξν επίπεδν απνζέκαηνο  γηα λα 

κεγηζηνπνηήζεη ηα θέξδε ηνπ. ηελ πξάμε, ε έλλνηα απηή είλαη γλσζηή σο Retailer 

Managed Inventory (RMI). Αληηζέησο, έλα Vendor Managed Inventory (VMI) παξέρεη 

ηελ ηδηνθηεζία θαη ηνλ έιεγρν ησλ απνζεκάησλ ζηνλ πξνκεζεπηή (Holmstorm,2008).  

Ο πξνκεζεπηήο απνθαζίδεη γηα ην επίπεδν απνζεκάησλ ζηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο 

πψιεζεο κε βάζε ηελ θνηλή πιεξνθφξεζε, φπσο  είλαη ε δήηεζε θαη ε θαηάζηαζε 

απνγξαθήο, πνπ ιακβάλεηαη απφ ηνλ ιηαλνπσιεηή.  Ο ιηαλνπσιεηήο θαζνξίδεη έλα 

πεξηζψξην θέξδνπο πάλσ ζηηο ηηκέο ρνλδξηθήο πνπ ηνπ δίλνληαη. 

 

2.4 Χαρακτηρισμός της ανταλλαγής πληρουοριών 

Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ  πξνυπνζέηεη ηελ εμέηαζε ησλ 

ζέζεσλ ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο ιήςεο απνθάζεσλ (Cohen et al, 1972, Jensen θαη 
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Meckling, 2002, Anand θαη Mendelson, 1997). Ζ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαθέξεη 

ην ζρεηηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα απφ ηε ζέζε ηεο πιεξνθνξίαο ζηνπο θνξείο 

ιήςεο απνθάζεσλ. Έλα δηθαίσκα απφθαζεο δείρλεη ηελ εμνπζία γηα ηε ιήςε 

ζπγθεθξηκέλσλ απνθάζεσλ. Ζ παξάζεζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηα δηθαηψκαηα 

απφθαζεο παξέρνπλ  ηε δπλαηφηεηα ζηνπο θνξείο ιήςεο απνθάζεσλ λα 

πεξηνξίζνπλ ηηο αβεβαηφηεηεο πνπ απεηθνλίδνπλ ηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ 

θαηαλαισηή θαη ησλ αιιειέλδεησλ ελεξγεηψλ ζε φιε ηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ. 

 
ΠΗΝΑΚΑ 7.  ΑΠΛΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΛΤΖ ΣΩΝ ΔΠΗΛΟΓΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΛΛΑΓΖ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ 

 

Πηγή: Hsu et al., 2008 

Ο παξαπάλσ πίλαθαο απεηθνλίδεη έλα απιφ πιαίζην ην νπνίν ιακβάλεη ππφςε ηφζν 

ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ φζν θαη ηα δηθαηψκαηα απφθαζεο. Σν πιαίζην παξέρεη 

ηα κέζα αλάιπζεο ησλ δηάθνξσλ επηινγψλ αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ. Ζ ζεκαζία 

ηεο πιεξνθνξίαο εμαξηάηαη απφ ηηο πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο ηεο δνκήο απφθαζεο. 

Έλαο παίθηεο ρξεηάδεηαη λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηελ ηδησηηθή πιεξνθφξεζε ηεο 

δνκήο απφθαζεο πνπ ρξεηάδεηαη λα απνθαιχςεη θαη ηη επηπξφζζεηε πιεξνθνξία 

ρξεηάδεηαη λα απνθηήζεη  πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη θαιχηεξεο απνθάζεηο. Οη παίθηεο 

πξέπεη επίζεο λα αλαιχζνπλ εάλ είλαη θαιχηεξν λα δηαηεξήζνπλ ηα δηθαηψκαηα 



 
 

44 

απφθαζεο ή λα ηα απνθαιχςνπλ ζε έλαλ ζπλεξγάηε έηζη ψζηε ν απνδέθηεο ηεο 

εμνπζίαο λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ εηδηθή θαη γεληθή ηνπ γλψζε πξνθεηκέλνπ 

λα ιάβεη θαιχηεξεο απνθάζεηο (Hsu et al.,2008).  

Με βάζε ηηο ζέζεηο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηα δηθαηψκαηα ηεο απφθαζεο, ππάξρνπλ 

αξθεηά ελαιιαθηηθά κνληέια πνπ κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ ζην ζρεδηαζκφ ελφο 

ζπζηήκαηνο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ην παξαδνζηαθφ κνληέιν 

είλαη κία αληαγσληζηηθή αιπζίδα εθνδηαζκνχ (δειαδή, δηαηήξεζε ησλ πξνζσπηθψλ 

ζηνηρείσλ, κε απφθηεζε πξφζζεηεο πιεξνθνξίαο θαζψο θαη δηαηήξεζε δηθαησκάησλ 

απνθάζεσο). Έρνληαο αλαιχζεη ηα δηαζέζηκα κνληέια,  έλα κέινο κηαο αιπζίδαο  

κπνξεί λα επηιέμεη έλα θαιχηεξν κνληέιν πνπ λα παξέρεη πςειφηεξν θέξδνο. 

Μηα γεληθή δηαδηθαζία ε  νπνία ζθηαγξαθεί πψο ην πιαίζην κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα λα αλαιχζεη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ έρεη σο εμήο (Attaran & Attaran, 2007) 

Πξψηνλ, ππάξρνπλ n παίθηεο ζε κηα θάζεηε αιπζίδα εθνδηαζκνχ. Έλα κέινο ηεο 

αιπζίδαο  θαηέρεη κηα δνκή απφθαζεο  πνπ απαηηεί ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. 

Γεχηεξνλ, νη πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο θαηεπζχλνπλ  ηνλ παίθηε λα παξαηεξήζεη ηηο 

θαηαζηάζεηο ηεο ηδηφηεηαο. Οη θαηαζηάζεηο ηεο ηδηφηεηαο κπνξεί λα είλαη κε ηε κνξθή 

ησλ ζπλζεθψλ δήηεζεο, ηεο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο, ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ θαη 

θφζηνπο θαη κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθά γηα θάζε επηρείξεζε. Κάζε επηρείξεζε 

ιακβάλεη έλα ηδησηηθφ ζήκα κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε 

ηεο  ηδηφηεηαο. Μπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε ζνξπβψδε ζήκαηα ζρεηηθά κε ηνπο 

φξνπο  δήηεζεο  ή κπνξνχλ λα γλσξίδνπλ ηα έμνδά ηνπο αθξηβψο, αιιά φρη ην 

θφζηνο ησλ άιισλ παηθηψλ (Hsu et al., 2008). Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη 

κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε ηδησηηθά θαη εμσηεξηθά εμαξηήκαηα. 

Σν ηδησηηθφ δεδνκέλν  απνηειείηαη απφ πιεξνθνξίεο πνπ πξνθαινχληαη πξνζσπηθά 

απφ ηελ πεγή πιεξνθνξηψλ. Ζ εμσηεξηθή ζπληζηψζα απνηειείηαη απφ πιεξνθνξίεο 

πνπ δελ είλαη πξνζσπηθά γλσζηέο ζηνλ παίθηε. Σξίηνλ, νη ηδησηηθέο πιεξνθνξίεο 

κπνξνχλ λα αληαιιάζζνληαη. Ο παίθηεο απνθαζίδεη αλ πξέπεη λα απνθαιχςεη 

πξνζσπηθέο ηνπ πιεξνθνξίεο ή λα απνθηήζεη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο απφ ηα άιια 

κέιε. Ο παίθηεο κπνξεί λα απνθαιχςεη πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ κε εηιηθξίλεηα 

ή ςεπδψο - θαζψο θαη κεξηθψο ή πιήξσο - ζε άιινπο παίθηεο. Οη πιεξνθνξίεο 

κπνξεί λα απαηηνχληαη, αλ ε χπαξμε, ε ηνπνζεζία, θαη ην κέζν γηα ηελ αλάθηεζε 

απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη γλσζηέο απφ ηνλ παίθηε (Cousins et al., 2008). Ζ 

δηαδηθαζία απφθηεζεο κπνξεί λα είλαη απιή – π.ρ.  έλαο παίθηεο δεηά, θαη ιακβάλεη 

ηελ επηζπκεηή πιεξνθνξία απφ έλαλ άιιν - ή κπνξεί λα πεξηιακβάλεη κία ζεηξά 

πξάμεσλ. Οη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο κπνξεί λα απνηεινχλ  πεγή αληαγσληζηηθνχ 
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πιενλεθηήκαηνο, αιιά αλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη, ηφηε ν παίθηεο , αλαπφθεπθηα, ζα 

θάλεη ιάζε. Σέηαξηνλ, νη παίθηεο κπνξνχλ ζπλεξγαηηθά, ή κε ζπλεξγαηηθά, λα 

παίξλνπλ απνθάζεηο έηζη ψζηε λα κεγηζηνπνηεζεί ε πιεξσκή ή ηα αλακελφκελα 

θέξδε ηα νπνία εμαξηψληαη απφ ηε δηαζέζηκε ηδησηηθή θαη απνθαιππηφκελε 

πιεξνθνξία. 

 

2.5 Πιεξνθνξία θαη Δμαγσγηθή Αιπζίδα Δθνδηαζκνύ 

  

Όπσο πξναλαθέξζεθε ην trade marketing είλαη ην κάξθεηηλγθ ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο. Ο ξφινο ηεο πιεξνθνξίαο ζπλεπψο ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα είλαη πνιχ 

θξίζηκνο γηα ην trade marketing. ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα αλαθεξζνχκε εηδηθφηεξα 

ζηνλ ξφιν ηεο πιεξνθνξίαο ηεο εμαγσγηθήο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ. 

 Ο ζηφρνο ηεο δηαρείξηζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο είλαη λα αληαπνθξηζεί ζηε 

δήηεζε ησλ πειαηψλ, ε νπνία επηηπγράλεηαη  απφ  επηρεηξήζεηο πνπ θαηαλννχλ ηηο 

αγνξέο, πνπ ζρεδηάδνπλ ζηξαηεγηθά ηηο  δξαζηεξηφηεηεο, πνπ βειηηψλνπλ ηα 

πξντφληα θαη πνπ αλαβαζκίδνπλ ηα ζπζηήκαηα παξαγσγήο θαη ηνπ εμαγσγηθνχ 

κάξθεηηλγθ (Lau & Lee, 2000). Έλα βαζηθφ ζηνηρείν κηαο επηηπρεκέλεο αιπζίδαο 

εθνδηαζκνχ πεξηιακβάλεη ηελ θαηάληε νινθιήξσζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πειαηψλ, 

θαζψο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ αλάληε πξνκεζεπηψλ (Goor, 2001, Tan, 2002). Ζ 

έληαμε εκθαλίδεηαη δίλνληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ξνή ηνπ πξντφληνο, ζηε ξνή ησλ 

πιεξνθνξηψλ, ζηνπο παξφρνπο logistics, ζηελ  πξν-ζπζθεπαζία,ζην ζρεδηαζκφ θαη 

ζηελ επηθνηλσλία ζηελ εμαγσγηθή αιπζίδα εθνδηαζκνχ. 

Ζ ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ έρεη πεξάζεη πξνο ηα πίζσ θαη πξνο ηα εκπξφο κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, νη νπνίνη αζρνινχληαη κε ηελ παξαγσγή, ηελ 

εκπνξία, ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ θιπ. Δλζαξξχλεη φινπο φζνπο εκπιέθνληαη ζηε 

ξνή ησλ πξντφλησλ γηα λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο κε βάζε ηηο πην πξφζθαηεο θαη 

θαιχηεξεο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ νπνηνλδήπνηε άιιν, ηφζν αλάληε φζν 

θαη θαηάληε ηεο αιπζίδαο. Ζ επηρείξεζε πνπ δηαρεηξίδεηαη ηελ αιπζίδα πξέπεη λα 

παξαδίδεη ην πξντφλ ηεο απφ ην ζεκείν πξνέιεπζεο πξνο ην ζεκείν θαηαλάισζεο ζε 

ιηγφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα κε ην ρακειφηεξν θφζηνο (Davenport & Brooks, 2004, 

Gunasekaran & Ngai, 2004). Ωο εθ ηνχηνπ, νη επηρεηξήζεηο εξγάδνληαη γηα λα 

αιιάμνπλ ηελ επηρεηξεζηαθή ηνπο ζηξαηεγηθή, ηηο κεζφδνπο θαη ηηο ηερλνινγίεο, ψζηε 
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λα πεξηιακβάλνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ θαη ηεο 

δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ. 

χκθσλα κε ηνπο Croom et al. (2000) θαη ηνπο Yin &  Khoo (2007), έλα 

θαηαλεκεκέλν ηεξαξρηθφ κνληέιν ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο είλαη ζεκειηψδεο 

πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη ηερλνινγηθή ππνδνκή θαη θαιχηεξεο αιπζίδεο εθνδηαζκνχ. 

Κάηη ηέηνην κπνξεί λα είλαη αξθεηά επέιηθην ψζηε λα ελζσκαηψλεη ζεκαληηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ, λα πξνσζεί ηνλ ζπληνληζκφ ηεο αιπζίδαο 

εθνδηαζκνχ θαη λα δεκηνπξγεί έλα βειηηζηνπνηεκέλν ζρέδην. Ζ αιπζίδα ησλ 

εμαγσγψλ πξέπεη, επίζεο, λα επεμεξγαζηεί θαη λα δηαρεηξηζηεί ηε ξνή ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ησλ πξντφλησλ παξέρνληαο  έγθαηξε παξάδνζε, κηθξφηεξε 

δηάξθεηα δσήο θαη πςειή πνηφηεηα (Christopher, 1998, Sporleder & Goldsmith, 2003). 

Ζ ξνή πιεξνθνξηψλ είλαη κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ζηξαηεγηθέο ζην πιαίζην ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, θαη είλαη ελζσκαησκέλε κε θαιά 

δηαρεηξηδφκελα ζηνηρεία θα κε δπλακηθέο ιεηηνπξγίεο ζε νιφθιεξε ηελ αιπζίδα. 

Ζ ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ απνηειεί  κηα βαζηθή ζηξαηεγηθή κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 

αιπζίδαο γηα θαιχηεξν ζρεδηαζκφ, εγεζία, παξάδνζε θαη ζπλνιηθή απφδνζε. Γηα 

παξάδεηγκα, ε εθαξκνγή απηήο ηεο επηρεηξεζηαθήο πξνζέγγηζεο ησλ επηρεηξήζεσλ 

ζηελ αιπζίδα ησλ εμαγσγψλ ησλ λσπψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ είλαη ρξήζηκε γηα 

ηε δηαρείξηζε ησλ δηαθφξσλ δηαδηθαζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ, φπσο είλαη ε ξνή ησλ 

πξντφλησλ, ε έγθαηξε παξάδνζε, νη  πειαηεηαθέο ζρέζεηο θαη νη ζρέζεηο  κάξθεηηλγθ 

θαη εμαγσγέα-παξαγσγνχ (Chen, 2002).  

  Δλ θαηαθιείδη, θαίλεηαη φηη ε ζρέζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο κε ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ ηεο ζρεηηθά κε ηε ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ πξντφλησλ  

αλαδεηθλχεηαη σο έλα απφ ηα βαζηθά πξφηππα ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο γηα εμαγσγή, είηε ε εζηίαζε ηεο είλαη πεξηζζφηεξν ζε 

δηαθνξεηηθά επίπεδα ηεο εμαγσγηθήο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ, δειαδή ηηο ζρέζεηο, ηα  

δίθηπα θαη νη αιπζίδεο ζπλαιιαγήο είηε εζηηάδεηαη ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 

κεηαμχ ησλ αγνξαζηψλ θαη ησλ πσιεηψλ ζηελ αιπζίδα ησλ εμαγσγψλ. Έηζη, ε 

επφκελε ελφηεηα αζρνιείηαη κε ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζηελ εμαγσγηθή 

αιπζίδα εθνδηαζκνχ. 
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2.6 Αληαιιαγή Πιεξνθνξίαο 

  

Σν θαηλφκελν ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ είλαη ν βαζηθφο παξάγνληαο ζε απηή ηελ 

έξεπλα ε νπνία κειεηά ηε δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο αλαθνξηθά κε ην 

trade marketing. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ε εζηίαζε είλαη ζηελ 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο  ζρέζεο ηεο εμαγσγηθήο αιπζίδαο 

εθνδηαζκνχ ζε ηξία επίπεδα: ζηηο ζρέζεηο, ζηα δίθηπα θαη ζηηο ζπλαιιαγέο ζηελ 

εμαγσγηθή εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Ο ιφγνο είλαη φηη ε κειέηε πεξίπησζεο αθνξά ζε 

εηαηξεία εμαγσγφ. Ο δεχηεξνο ιφγνο είλαη φηη ιφγσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο πνιιέο 

επηρεηξήζεηο, αθφκα θαη γηα ιφγνπο επηβίσζεο, εκπιέθνληαη ή/θαη αλαγθάδνληαη λα 

πξνβνχλ ζε εμαγσγηθφ εκπφξην. Ζ αθφινπζε ελφηεηα πεξηιακβάλεη ηξία κέξε: ηελ 

έλλνηα ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ, ηα είδε ηεο θαη ηηο κεζφδνπο επηκεξηζκνχ. 

 

2.6.1 Ζ Έννοια ηηρ Ανηαλλαγήρ Πληποθοπιών 

 

Ζ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζηε ζρέζε εμαγσγέα-παξαγσγνχ απνηειεί  κηα 

ζεκαληηθή ζηξαηεγηθή ζηηο εμαγσγηθέο αιπζίδεο εθνδηαζκνχ. Ζ βαζηθή ζρέζε είλαη ε 

ζχλδεζε κεηαμχ ησλ θεξδνζθνπηθψλ  ή κε  επηρεηξήζεσλ γηα άκεζεο ή έκκεζεο 

παξνρέο θαη δηαδηθαζίεο (Anderson et al., 2004). Πξάγκαηη, νπνηαδήπνηε ζρέζε 

αζρνιείηαη κε ηελ αλάπηπμε καθξνρξφλησλ ζρέζεσλ θαη νθειψλ κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, βαζίδεηαη ζε δηάθνξεο δηαζηάζεηο, φπσο είλαη ε εκπηζηνζχλε, ε 

δέζκεπζε, ε ηθαλνπνίεζε θαη ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ (Wilson, 1995, Piercy et al. 

1997, Andersen, 2006, Duffy,2008). Ζ ζρέζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζεσξεί ηελ 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ σο κία  βαζηθή δηαδηθαζία κεηαμχ ησλ αγνξαζηψλ θαη ησλ 

πσιεηψλ, ε νπνία ελζαξξχλεη ηα κέιε ηεο αιπζίδαο λα ιακβάλνπλ θαιχηεξεο 

απνθάζεηο θαη λα πξνγξακκαηίδνπλ ζηξαηεγηθά δεηήκαηα γηα θαιχηεξε απφδνζε 

(Huang et al, 2003, Fung et al, 2007, Cheng et al ., 2008). Ωζηφζν, δελ ππάξρνπλ 

αξθεηέο κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, θαη έηζη πεξηνξίδεηαη ε 

δηαζέζηκε γλψζε ζρεηηθά κε ηελ θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

(π.ρ. Toften & Olsen, 2003, Parker et al, 2006). 
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Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο (π.ρ. Andersen, 2006, Wong et al, 2007, Duffy, 2008,. Hsu 

et al, 2008) ππνζηήξημαλ φηη ε έιιεηςε πιεξνθνξηψλ είλαη έλα θξίζηκν εκπφδην πνπ 

κεηψλεη ηελ ηθαλφηεηα κηαο επηρείξεζεο λα αλαπηχμεη εμαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία νη αληαγσληζηηθέο 

δπλαηφηεηεο ησλ εηαίξσλ εληζρχνληαη ζηε ζρέζε, θαη  φπνπ νη εηαίξνη απνθηνχλ 

πιεξνθνξίεο απφ ηε ζρέζε (Powers & Reagan, 2007). Οη ηζρπξέο ζρέζεηο 

επηηξέπνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο λα είλαη πην πξφζπκεο λα κνηξαζηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο 

θαη λα θάλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο νξαηέο ζε φια ηα κέξε ζηελ επηρείξεζε (Anderson & 

Narus, 1990, Hadaya & Cassivi, 2007). Ωζηφζν, νη πξνεγνχκελεο έξεπλεο δελ έρνπλ 

θαιχςεη φια ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ. Γελ ππήξμε 

πιαίζην αλάιπζεο ηεο δηαρείξηζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζε ζρέζε κε ηελ 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ (π.ρ. Harland, 1996, Moberg et al, 2002, Leonidou et al, 

2006). Οη ζπγγξαθείο έρνπλ κειεηήζεη  πνιιέο δηαζηάζεηο θαη επίπεδα ζηελ αιπζίδα 

εθνδηαζκνχ, αιιά δελ έρνπλ επηθεληξσζεί ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ. Ωο εθ 

ηνχηνπ, κηα πξνζέγγηζε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ κεξψλ είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηηο επηρεηξήζεηο (Lau & Lee, 2000,Yam et al., 2007), πξνθεηκέλνπ λα 

δεκηνπξγεζεί κηα αιπζίδα εθνδηαζκνχ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ επηηξέπνπλ ζηελ 

αιπζίδα εθνδηαζκνχ ησλ πξντφλησλ λα έρεη θαιχηεξε ζπλνιηθή απφδνζε ηεο 

αιπζίδαο. 

χκθσλα κε ηνπο Moberg et al. (2002), ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ πεξηζζφηεξεο έξεπλεο 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη πξφγνλνη ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ. 

Πξνεγνχκελεο έξεπλεο πνπ ππάξρνπλ καο δίλνπλ πνιχ ιίγνπο νξηζκνχο γηα ηελ 

έλλνηα ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ. 
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2.6.2 Οπιζμόρ Ανηαλλαγήρ Πληποθοπιών 

 

ςγγπαθέαρ Οπιζμόρ 

Anderson &Narus (1990) Δίλαη ε επίζεκε θαη αλεπίζεκε 

αληαιιαγή νπζηψδνπο θαη αθξηβνχο 

πιεξνθφξεζεο κεηαμχ ησλ 

εκπιεθφκελσλ επηρεηξήζεσλ 

Cannon & Perreault Jr. (1999) Δίλαη ε πξνζδνθία αλνηθηήο αληαιιαγήο 

πιεξνθφξεζεο θαη ζηα δχν κέξε. 

Moberg et al. (2002) Αληηκεησπίδεηαη σο ζπζηαηηθφ ηεο 

ζπλνιηθήο νινθιήξσζεο κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ή ησλ ηκεκάησλ ζηελ 

εθνδηαζηηθή αιπζίδα 

 

 

Πξνεγνχκελε ή ηξέρνπζα πιεξνθφξεζε  απφ ηα κέξε  ρξεζηκνπνηείηαη ζε φινπο 

ηνπο ηχπνπο ηεο ιήςεο απνθάζεσλ ζηηο ζρέζεηο ηνπο ζηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ ησλ 

εμαγσγψλ. Δπηπιένλ, νη επηρεηξήζεηο ελζσκαηψλνπλ ηε ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ, ησλ 

πξντφλησλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ απφ εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ γηα λα ξπζκίζνπλ ην πιαίζηφ ηνπο. Δδψ είλαη ην ζεκείν 

αιιειεπίδξαζεο ησλ παξαγσγψλ, ησλ εηζαγσγέσλ θαη ησλ εμαγσγέσλ φπνπ ζην 

ζεκείν απηφ αιιειεπηδξνχλ, νξγαλψλνπλ θαη ζπληνλίδνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ θαιχηεξε απφδνζε. Ωο εθ ηνχηνπ, νη παξαγσγνί θαη νη 

εμαγσγείο, κε ηελ ειάρηζηε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε γλψζε ηεο 

αγνξάο θαη ηηο εμαγσγέο έρνπλ πεξηνξηζκέλε θαηαλφεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ 

εμαγσγψλ θαη δπζθνιεχνληαη λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζηελ αγνξά ηεο εμαγσγήο, 

κε ζεκαληηθέο εμαγσγηθέο επηδφζεηο. Ζ έλλνηα ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ γίλεηαη 

αληηιεπηή σο κηα δηαδηθαζία αληαιιαγήο γλψζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ.  

Μηα επηηπρεκέλε αιπζίδα εθνδηαζκνχ πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη έλα ηζρπξφ 

πεξηβάιινλ γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο αιπζίδεο θαη ηηο αγνξέο 

(Amaravadi et al, 2005, Lau & Lee, 2000). Δπηπιένλ, κηα ζρέζε εκπηζηνζχλεο νδεγεί 

ζε αλνηθηή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εηαίξσλ ζηελ αιπζίδα, ε νπνία απμάλεη ηελ 
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αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ηελ ηθαλφηεηα λα αλαιάβνπλ θηλδχλνπο (Andersen, 

2006, Kwon & Suh, 2004). Ζ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ εληζρχεη κηα νξγαλσκέλε ξνή 

πιεξνθνξηψλ πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεη θαιχηεξεο ζρέζεηο ζηελ αιπζίδα 

(Stefansson, 2002), πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηε ιήςε ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ 

(Amaravadi et al., 2005). Ζ αιπζίδα εθνδηαζκνχ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

πξψηνλ, νξηζκέλα κέξε ηνπ δηθηχνπ logistics, φπσο είλαη νη πξνκεζεπηέο, νη 

παξαγσγνί, νη επηρεηξεκαηίεο θαη νη πειάηεο θαη, δεχηεξνλ, πνιιέο ξνέο 

πιεξνθφξεζεο, πιηθψλ θαη πφξσλ. Απηή ε αιπζίδα ησλ εθνδηαζηηθψλ δηθηχσλ 

κπνξεί λα απνηειεί πιενλέθηεκα γηα ηελ εμαγσγηθή βηνκεραλία. Δδψ είλαη ην ζεκείν 

φπνπ νη δξψληεο ζην δίθηπν κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε έλα πιαίζην πνπ 

δεκηνπξγεί ην εμαγσγηθφ πεξηβάιινλ. 

Οη δηαθνξεηηθνί δξψληεο  κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο θαη πφξνπο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

παξαγσγήο θαη ηνπ κάξθεηηλγθ ζηηο εμαγσγηθέο ηνπο ζρέζεηο. 

2.7 Σύπνη Αληαιιαγήο Πιεξνθόξεζεο 

 

ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα, νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα κνηξαζηνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

παξαγσγήο θαη κάξθεηηλγθ κε άιινπο ζπλεξγάηεο πξνθεηκέλνπ λα παξακείλνπλ 

αληαγσληζηηθέο  (Lau & Lee, 2000). Ζ θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο πιεξνθφξεζεο 

κπνξεί λα βειηηψζεη ηηο ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο ηεο επηρείξεζεο θαη λα επαπμήζεη ηηο 

δεμηφηεηεο ησλ πσιεηψλ θαη ησλ αγνξαζηψλ γηα καθξνρξφληεο ζρέζεηο (Andersen, 

2006).  

Σα δχν κέξε κπνξνχλ λα κνηξαζηνχλ ηαθηηθέο πιεξνθνξίεο (π.ρ. αγνξά, ιεηηνπξγία 

θαη logistics) θαζψο θαη ζηξαηεγηθή πιεξνθφξεζε (π.ρ. πιεξνθφξεζε γηα ηνλ 

πειάηε)  (Hsu et al., 2008) πξνθεηκέλνπ λα ελζσκαηψζεη πεξηζζφηεξα νθέιε (Kwon 

& Suh, 2004).  

Κάηη ηέηνην ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη  έλα πιενλέθηεκα γηα ηα δηαθνξεηηθά κέξε 

ζηελ εμαγσγηθή βηνκεραλία πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηνχλ κηα ζρέζε πνπ βαζίδεηαη 

ζηελ έγθαηξε θαη νπζηαζηηθή ελεκέξσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερνκέλνπ. 

Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πξνεγνχκελεο έξεπλεο (π.ρ. Lee θαη Whang, 2000, Kwon & 

Suh, 2004, Andersen, 2006, Wong et al, 2007, Hsu et al, 2008) θαηέιεμαλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αληαιιαζζφκελε 

πιεξνθφξεζε απνηειεζκαηηθά πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζνχλ σο ζπλεξγάηεο ηεο 

αιπζίδαο δίλνληάο ηνπο ηε δπλαηφηεηα βειηίσζεο ηνπ επηπέδνπ εκπηζηνζχλεο θαη 
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ηεο πνηφηεηαο ζηελ αιπζίδα. Ζ έληαμε ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ είλαη απαξαίηεηε 

κέζσ ηεο θαιχηεξεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ πξνκεζεπηψλ, ησλ παξαγσγψλ θαη 

ησλ πειαηψλ γηα ηελ επθνιφηεξε αλάπηπμε ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ. χκθσλα 

κε ηνπο Lee & Whang (2000), ε δεκηνπξγία δηθηχσλ κεηαμχ ησλ πσιεηψλ θαη ησλ 

αγνξαζηψλ απαηηεί έγθαηξε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, φπσο είλαη νη πιεξνθνξίεο 

logistics (π.ρ. νη ηηκέο, ε πνζφηεηα θαη ε θαηαγξαθή πιεξνθνξηψλ) θαη πιεξνθνξίεο 

ηεο αγνξάο (πσιήζεηο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο επηδφζεηο). 

Οη Huang et al. (2003) εληφπηζαλ αξθεηνχο ηχπνπο έγθαηξεο πιεξνθφξεζεο γηα ηελ 

παξαγσγή πνπ πξέπεη λα αληαιιάζζνληαη ζηελ θαηάιιειε ζηηγκή θαη ζηελ 

θαηάιιειε κνξθή απφ ηνπο ζσζηνχο αλζξψπνπο. Απηνί νη ηχπνη είλαη πιεξνθνξίεο 

γηα ην πξντφλ (π.ρ. δνκή ηνπ πξντφληνο, ην θφζηνο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά), ε 

πιεξνθνξία γηα ηε δηαδηθαζία (π.ρ. παξαγγειίεο θαη ηελ παξαγσγή), νη πιεξνθνξίεο 

γηα ην θφζηνο, ε πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ, νη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο πφξνπο (π.ρ. 

αξηζκφο ησλ πξντφλησλ ή δηαδηθαζηψλ θαη ηθαλφηεηα), πιεξνθνξίεο θαηαγξαθήο 

εκπνξεπκάησλ (π.ρ. θαηεγνξίεο θαη θφζηνο κνλάδαο), πιεξνθνξίεο παξαγγειίαο θαη 

ζρεδηαζκνχ ηεο πιεξνθνξίαο  (π.ρ. πξνβιέςεηο γηα ηε δήηεζε θαη ρξνλνδηάγξακκα 

παξαγγειηψλ). 

Παξ 'φια απηά, νη πξνεγνχκελεο έξεπλεο δελ έρνπλ θαιχςεη φια ηα δεηήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηχπνπο ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ πνπ πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηνχλ γηα ηνπο αγνξαζηέο θαη ηνπο πσιεηέο. Γελ ππήξμε ζαθήο 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ηχπσλ ή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ππήξμε 

επηθάιπςε κεηαμχ ησλ ηχπσλ / έλλνηαο. Με άιια ιφγηα, νη ζπγγξαθείο έρνπλ 

ζπδεηήζεη πνιιέο πνηθηιίεο πιεξνθνξηψλ, αιιά δελ έρνπλ παξάζρεη κηα 

θαηεπζπληήξηα γξακκή γηα ηελ θαηάηαμή ηνπο κε βάζε ηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο 

αιπζίδαο εθνδηαζκνχ, φπσο είλαη ε παξαγσγή, ηα logistics θαη ηα ζεκεία εμαγσγήο. 

Οη πξνεγνχκελεο έξεπλεο είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλεο ζε ζρέζε κε ηα εκπεηξηθά 

επξήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηχπνπο πιεξνθνξηψλ. Ωο εθ ηνχηνπ, κηα 

πξνζέγγηζε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ κεξψλ είλαη απαξαίηεηε 

γηα ηηο επηρεηξήζεηο (Lau & Lee, 2000,Yam et al, 2007), πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί 

κηα αιπζίδα πιεξνθνξηψλ πνπ λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ ησλ 

πξντφλησλ λα έρεη θαιχηεξε παγθφζκηα απφδνζε. 

2.8 Μέζνδνη Αληαιιαγήο 

Ζ θνηλή αληαιιαγή, ε ζπιινγή θαη ε απφθηεζε δεδνκέλσλ απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο 

νδεγεί ζε επξεία δηαζεζηκφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ (Lee & Whang, 2000). Απηή ε 



 
 

52 

πιεξνθνξία κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ πσιεηή θαη ηνλ αγνξαζηή λα εθηηκήζνπλ θαη λα 

πξνβιέςνπλ θαιχηεξα ηε  δήηεζε θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο αιπζίδαο 

εθνδηαζκνχ. Οη δηάθνξεο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ πσιεηψλ θαη ησλ αγνξαζηψλ, είλαη ηα πξνζσπηθά 

ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, ην κάξθεηηλγθ θαη νη ηερλνινγηθέο κέζνδνη. 

Σα πξνζσπηθά ζηνηρεία επηθνηλσλίαο παξέρνληαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ θαη 

επεξεάδεηαη απφ ηνπο κεηαθνξείο ησλ πιεξνθνξηψλ (Andersen, 2006). Οη marketing 

θαη ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο κεηψλνπλ ηα εκπφδηα, φπσο είλαη ν ρξφλνο εηζαγσγήο 

δεδνκέλσλ θαη ε επεμεξγαζία, θαζψο θαη ην θφζηνο ζπιινγήο ησλ πιεξνθνξηψλ 

(Amaravadi et al., 2005). Γηα ηε ζπιινγή, αλάιπζε θαη ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ, νη 

επηρεηξήζεηο πξέπεη λα εμαξηψληαη απφ εξγαιεία πνπ βαζίδνληαη ζηελ ηερλνινγία 

(π.ρ. ζπζθεπέο ζάξσζεο θαη ζπιινγήο δεδνκέλσλ πσιήζεσλ), ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

δηαζεζηκφηεηα εξγαιείσλ εμφξπμεο δεδνκέλσλ θαη  ινγηζκηθνχ ελζσκάησζεο 

(Davenport & Brook,2007). Ζ αμία ησλ πιεξνθνξηψλ εμαξηάηαη απφ ηελ πνζφηεηα 

θαη ηελ ηαρχηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ζηελ αιπζίδα (Chen, 2002). 

Πην πξφζθαηεο έξεπλεο δείρλνπλ φηη ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο κέζνδνη αληαιιαγήο  

πνπ είλαη δηαζέζηκεο γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ αγνξαζηψλ θαη 

ησλ πσιεηψλ ζηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ: α) νη αιιειεπηδξάζεηο θαη νη επηθνηλσλίεο 

κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζην λα δεκηνπξγήζνπλ ηζρπξέο ζρέζεηο (Ambrose et al, 

2008).. Απηέο νη κέζνδνη πεξηιακβάλνπλ αιιειεπηδξάζεηο πνπ πινπνηνχληαη κέζσ 

θνηλσληθψλ εθδειψζεσλ, ελεκεξσηηθψλ δειηίσλ, ηαρπδξνκείνπ θαη telemarketing 

πνπ απμάλνπλ ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ (Wong et al., 2007), β) ζπλαληήζεηο 

πξφζσπν κε πξφζσπν, ηειέθσλν, δηαδίθηπν, ειεθηξνληθέο αληαιιαγέο δεδνκέλσλ 

θαη θαμ είλαη εξγαιεία γηα ηελ επηθνηλσλία (Ambrose et al., 2008), γ) ε 

θνηλσληθνπνίεζε κπνξεί λα ρηίζεη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζην πιαίζην απηψλ ησλ 

ζρέζεσλ αληαιιαγήο δηεπθνιχλνληαο ηε δηαδηθαζία αληαιιαγήο (Cousins et al., 

2008), δ) ηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ κάξθεηηλγθ ππνζηεξίδνπλ ηελ απφθαζε 

κάξθεηηλγθ (Binayee, 2005). Απηέο νη κέζνδνη αληαιιαγήο εληζρχνπλ ηελ επηθνηλσλία 

θαη βειηηψλνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κεξψλ ζηελ αιπζίδα. Πξάγκαηη, ην θαιφ 

πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν θαη νη κέζνδνη αληαιιαγήο ζπλδένληαη κε ζπγθεθξηκέλεο 

ηηκέο πιεξνθνξηψλ ζηελ αιπζίδα, φπσο είλαη νη ζπγθξηηηθνί πφξνη, ηα 

ρξνλνδηαγξάκκαηα, ε θαηαιιειφηεηα θαη ε κνλαδηθφηεηα. Σα κέιε  ιακβάλνπλ 

απνθάζεηο κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο ηφζν απφ ηνπο π.ρ. πσιεηέο, πξνκεζεπηέο θαη 

αληαγσληζηέο φζν θαη απφ ηνλ  αγνξαζηή θαη  ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ αγνξαζηή ζηελ 

αιπζίδα. 
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Αλ θαη  πξνεγνχκελεο έξεπλεο έρνπλ δηεξεπλήζεη κεζφδνπο γηα ηελ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ, φπσο πξναλαθέξζεθε, ππάξρεη έιιεηςε ηαμηλφκεζεο απηψλ ησλ 

κεζφδσλ θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ δελ έρνπλ 

εμεηαζηεί εκπεηξηθά. Γηα παξάδεηγκα, απηέο νη κέζνδνη έρνπλ κειεηεζεί κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο, αιιά θακία κειέηε δελ εληφπηζε ηηο κεηαβιεηέο θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπο, 

ηηο πεγέο ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπο θαη ηελ αμία πιεξνθνξηψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαλνήζνπκε πψο ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ δηακνξθψλεηαη ζηελ αιπζίδα 

εθνδηαζκνχ. 

Τπάξρνπλ πξνθιήζεηο θαη κειινληηθέο ηάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ, φπσο είλαη α) ε παξαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηψλ πνπ ζα νδεγήζεη ζε κείσζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ησλ θεξδψλ, β) ην κε 

ζπλεξγαηηθφ παηρλίδη θαη ηα παδαξέκαηα λα νδεγήζνπλ ζε απνηπρία  αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηψλ, γ) ην πςειφ θφζηνο ηεο αληαιιαγήο κεζφδσλ θαη ησλ ηερλνινγηθψλ 

ζπζηεκάησλ θαζπζηεξεί ηελ πινπνίεζε ηεο απαηηνχκελεο πξνζέγγηζεο γηα ηελ 

αληαιιαγή επίθαηξσλ πιεξνθνξηψλ, θαη δ) ππάξρεη θίλδπλνο λα κελ 

πξαγκαηνπνηεζνχλ πιήξσο θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα νθέιε ηεο αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηψλ (Lee & Whang, 2000, Chaston & Mangles, 2003). Πξάγκαηη, ε 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζα πξέπεη λα απνηειεί ηε βαζηθή ζηξαηεγηθή κεηαμχ ησλ 

εμαγσγέσλ θαη ησλ παξαγσγψλ, θαη ζα πξέπεη λα έρεη ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία (π.ρ. 

κεζφδνπο θαη πεγέο), ψζηε λα είλαη εχθνια θαηαλνεηή. Οη εμαγσγείο θαη νη 

παξαγσγνί πξέπεη λα επελδχζνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ αλάπηπμε ηεο εκπηζηνζχλεο, 

ηεο δέζκεπζεο, ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο επηθνηλσλίαο, ησλ λέσλ δξαζηεξηνηήησλ, ησλ 

πφξσλ θαη ηεο ηερλνινγίαο (π.ρ. Piercy et al., 1997, Dolan & Humphrey, 2000, Kwon 

& Suh, 2004,. Fung et al, 2007, Hsu et al., 2008). Ζ θνηλή πιεξνθφξεζε ζα 

βειηηψζεη ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ εμαγσγέσλ θαη ησλ παξαγσγψλ θαη έηζη ζα 

επηηεπρζνχλ θαιχηεξα επηρεηξεζηαθά επηηεχγκαηα. χκθσλα κε ηνπο Chaston θαη 

Mangles (2003), ρσξίο ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ σο βάζε θαη ζηξαηεγηθή ζε κηα 

ζρέζε αγνξαζηή-πσιεηή, ην κάξθεηηλγθ ζρέζεσλ ζα είλαη κηα εμαηξεηηθά δχζθνιε 

δηαδηθαζία γηα ηε δηαρείξηζε ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ ησλ εμαγσγψλ.  

 

2.9 Έξεπλα ζηελ Αληαιιαγή Πιεξνθνξηώλ  

 
Ζ έξεπλα γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε δχν κέξε: ην 

πεξηερφκελν θαη ηηο πξνζεγγίζεηο. Σν πεξηερφκελν ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ 
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πνπ απαηηείηαη γηα λα απνδεηρζεί ε χπαξμε αζχκκεηξεο πιεξνθφξεζεο, ηα αίηηα ηεο 

κε παξαγσγηθήο θαηάζηαζεο, θαη πψο γίλεηαη ε ζχιιεςε θαη ε αλαθαηαλνκή ησλ 

αμηψλ ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ είλαη γεληθά παξφκνην. 

Παξ 'φια απηά, ε παξνχζα εξγαζία πξνηείλεη φηη ην πεξηερφκελν ηεο έξεπλαο ηεο 

αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί ζε έμη αιιειέλδεηα ζηνηρεία σο 

εμήο (Lee & Wang, 2000): (i) ε θαηάζηαζε ηεο θχζεο δείρλεη ηηο πεγέο αβεβαηφηεηαο 

θαη ηεο αζάθεηαο πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ (ii) ε απφθαζε γηα ηε δνκή, ε 

νπνία πεξηιακβάλεη ηηο δηαδηθαζίεο απφθαζεο εθνδηαζκνχ ηεο αιπζίδαο (δειαδή ηηο 

απνθάζεηο θαηαγξαθήο, ηε κεηαθνξά, ηελ ηθαλφηεηα, θαη ηελ εγθαηάζηαζε) θαη ε 

εμνπζία αξρήο (πνηνο απνθαζίδεη ηη) (iii) ε δνκή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπλεπάγεηαη 

ηα είδε ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ, ηελ πεξηγξαθή ησλ δεδνκέλσλ θαηαλνκήο ησλ 

ξφισλ (πάξνρνο, απνδέθηεο, κεζίηεο, θαη πξνκεζεπηήο), ηε ζπκθσλία θαηαλνκήο 

(επίζεκε ζχκβαζε, εληνιή αληαιιαγήο ή δηαλνκήο, θαη εζεινληηθή ζπκθσλία), ηε 

κέζνδν αληαιιαγήο (άκεζε ή ηξίηνπ κέξνπο), θαη ην πξφγξακκα αληαιιαγήο (on 

demand, ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα, θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο) θαη (iv) νη 

αμίεο ηεο αληαιιαγήο ηεο πιεξνθνξίαο – εμήγεζεο ιεπηνκεξψο ησλ παξνρψλ, 

πνζνηηθνπνίεζεο ησλ παξνρψλ, δηθαηνχρνο ησλ παξνρψλ, θαζψο θαη ηα 

δηαγξάκκαηα θαηαλνκήο ηνπ θέξδνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηλήηξσλ ή ηεο 

ηηκνιφγεζεο γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ. 

Οη εξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο κπνξεί λα είλαη ε ζεσξεηηθή κνληεινπνίεζε (δειαδή, 

εμήγεζε ησλ θαηλνκέλσλ) θαη νη πξαθηηθνί πξνζαλαηνιηζκνί (δειαδή, εθαξκφδνληαο 

ηηο αξρέο ηεο αληαιιαγήο ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ επίιπζε αιεζηλψλ 

πξνβιεκάησλ) (Moorthy, 2003).  

2.10 Δπσθειήο πλεξγαζία γηα Όινπο 

Πνιιαπιά κέξε κε δηαθνξεηηθή ηδησηηθή πιεξνθνξία πεξηιακβάλνπλ ηφζν ηελ 

απφθηεζε φζν θαη ηελ απνθάιπςε ηδησηηθήο πιεξνθνξίαο γηα λα επηηαρπλζνχλ νη 

παξαγγειίεο, ηα αγαζά θαη νη πιεξσκέο ζηνπο ηειηθνχο πειάηεο. 

  Ζ ζπιινγή, δηάδνζε θαη ρξήζε ησλ θνηλφρξεζησλ πιεξνθνξηψλ ζα πξέπεη 

λα είλαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εθαξκνγέο ηεο αλαβνιήο ησλ logistics, ηεο απφ-

πινπνίεζεο,  ηεο αληαιιαγήο ησλ πφξσλ, ησλ κνριεπκέλσλ απνζηνιψλ γηα ηελ 

παξνρή θαιχηεξσλ ακνηβψλ (Lee θαη Whang, 2001). Ωζηφζν, ε ζπιινγή, δηάδνζε 

θαη ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δηαθνξέο φζνλ αθνξά ζηα 

νθέιε θαη  ζηηο επηβαξχλζεηο κεηαμχ ηνπ παξαιήπηε θαη ηνπ κέξνο πνπ ηηο 
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απνθαιχπηεη. Αλ ηα νθέιε θαη νη επηβαξχλζεηο είλαη άδηθα, ηφηε ηα κέιε βξίζθνληαη 

ζηνλ πεηξαζκφ  λα λνζεχζνπλ ηηο θνηλφρξεζηεο πιεξνθνξίεο. Σα αλαμηφπηζηα 

απνηειέζκαηα  ηεο πιεξνθνξίαο θαηαιήγνπλ ζε  ρακειφηεξε ζπλνιηθή επίδνζε θαη 

σο εθ ηνχηνπ ηα δχν κέξε δελ κπνξνχλ λα ζπιιάβνπλ  ηα δπλεηηθά ακνηβαία νθέιε. 

Ωο εθ ηνχηνπ, ε κέηξεζε ησλ νθειψλ, ησλ βαξψλ θαη ησλ ζπλαθψλ κεραληζκψλ γηα 

ηε δίθαηε απνδεκίσζε απνηειεί έλα θξίζηκν δήηεκα ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ. 

Έλαο ηξφπνο γηα ηελ επίιπζε ησλ άδηθσλ νθειψλ θαη βαξψλ ηεο αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηψλ είλαη λα αλαγλσξίζνπκε ηηο εμσηεξηθφηεηεο γχξσ απφ ηηο δηεξγαζίεο 

ηεο ζπιινγήο, δηάδνζεο, θαη ρξήζεο ησλ θνηλφρξεζησλ πιεξνθνξηψλ. Σφζν νη 

ζεηηθέο φζν θαη νη αξλεηηθέο εμσηεξηθφηεηεο κπνξνχλ λα ζπκβνχλ φηαλ νη 

αλεμάξηεηεο ελέξγεηεο ελφο κέινπο εμαπιψλνληαη αθνχζηα ζηνπο άιινπο. 

Οη ζεηηθέο εμσηεξηθφηεηεο παξέρνπλ νθέιε κε ηε κνξθή ηεο κείσζεο ησλ 

απνζεκάησλ, ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο, θαη ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο. Οη αξλεηηθέο 

εμσηεξηθφηεηεο πεξηιακβάλνπλ ηελ αχμεζε ζηελ ηερλνινγηθή επέλδπζε, ζην θφζηνο 

απνγξαθήο θαη ζηελ πςειφηεξε ηηκή κεηαθνξάο. Σα ζπκκεηέρνληα κέιε κπνξνχλ λα 

δηαπξαγκαηεχνληαη γηα κία επηβάξπλζε ζηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ, πνπ θέξλεη ηνλ 

θαζέλα ζε θαιχηεξε ζέζε ηελ ίδηα ζηηγκή. 

Ο ζθνπφο είλαη λα απμεζεί ε αηνκηθή επζχλε γηα ηελ επίηεπμε θαιχηεξεο γεληθήο 

απφδνζεο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ νη Iyer θαη Bergen (2007) πξνηείλνπλ 

ηελ ρξήζε ησλ επηπέδσλ ππεξεζηψλ, ηηο εθπηψζεηο φγθνπ, θαη ηε ρνλδξηθή ηηκή 

εμίζσζεο ησλ νθειψλ ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ. 

Οη Lee θαη  Whang (2000) εηζάγνπλ επίζεο ζπζηήκαηα απφδνζεο, φπσο είλαη ε 

ηηκνιφγεζε κεηαβίβαζεο, απνζηνιήο θαη επηπιένλ πνηλήο θαζπζηέξεζεο πνπ βνεζά 

ηα κεκνλσκέλα κέιε λα κνηξαζηνχλ ην θφζηνο απνγξαθήο. 

Μηα ζεηξά απφ κεραληζκνί είλαη δηαζέζηκνη γηα ηελ παξνρή ζηνπο θνξείο ιήςεο 

απνθάζεσλ θηλήηξσλ πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπλ ηα εμσηεξηθά θφζηε θαη ηα νθέιε 

ηεο αληαιιαγήο ησλ πιεξνθνξηψλ. Όηαλ νη ζπκβαιιφκελνη είλαη αλεμάξηεηνη θνξείο 

ιήςεο απνθάζεσλ, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη θαλφλεο θαη νη δηαδηθαζίεο, 

φπσο είλαη νη παξάπιεπξεο πιεξσκέο, νη επηδνηήζεηο, νη θπξψζεηο, νη 

πιεηζηεξηαζκνί, θαη ε πξνζπκία  πιεξσκήο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ. 

 Όηαλ ηα κέξε έρνπλ ακνηβαία ζπκθέξνληα, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ζπζηήκαηα θηλήηξσλ, φπσο είλαη ην θίλεηξν πνπ βαζίδεηαη ζηελ παξαγσγηθή 

ζπκπεξηθνξά θαη ζηελ πιεξσκή γηα ηελ απφδνζε  (Simatupang θαη Sridharan, 

2001). 
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3.0 Μεθοδολογία Έπεςναρ 

 

3.1 Μειέηε Πεξίπησζεο –Οξηζκόο 

Ζ κειέηε πεξίπησζεο είλαη κία εξεπλεηηθή κεζνδνινγία πνπ εζηηάδεη ζηελ θαηαλφεζε 

ηεο δπλακηθήο πνπ βξίζθεηαη κέζα ζε κία θαηάζηαζε management (Eisenhardt, 

1989). 

3.2 Δθαξκνγή ηεο Μειέηεο Πεξίπησζεο 

O Beer (1988:168) ππνζηήξημε φηη ε πνηνηηθή έξεπλα ηαηξηάδεη φηαλ επηζπκεί θάπνηνο 

λα ζέζεη εξσηήκαηα πνπ λα ζρεηίδνληαη κε ηελ επξχηεξε επηζηήκε αληί ηεο 

«θαλνληθήο επηζηήκεο» ε νπνία πξνζπαζεί λα απαληήζεη κε αθξίβεηα κηθξά 

εξσηήκαηα. Ζ πνηνηηθή έξεπλα βαζίδεηαη ζε κία θαιά ζρεδηαζκέλε κεζνδνινγία ε 

νπνία κπνξεί λα παξέρεη ηα κέζα γηα λα απαληεζνχλ επηζηεκνληθά απηέο νη 

επξχηεξεο εξσηήζεηο. 

Οη παξαθάησ πξνηάζεηο αθνξνχλ ζηε δηελέξγεηα ηεο έξεπλαο ηεο κειέηεο 

πεξίπησζεο κε έλα κεζνδνινγηθά πην νξζφ ηξφπν. 

Αναγνώπιζη Πποηγούμενηρ Θευπίαρ: Ζ πξνεγνχκελε ζεσξία ζην πεδίν ηνπ 

εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο πξέπεη λα αληιείηαη απφ κία βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε. 

Σν απνηέιεζκα ηεο αλαζθφπεζεο πξέπεη λα είλαη ε αξρηθή δήισζε ηνπ εξεπλεηηθνχ 

πξνβιήκαηνο ην νπνίν ζα πξέπεη λα ηχρεη επεμεξγαζίαο κέζα απφ πηινηηθέο κειέηεο 

πεξίπησζεο (Nair & Riege 1995; Robson,2002). Ζ πξνζέγγηζε αλαγλσξίδεη ηε 

ζεκαζία ηεο πξνεγνχκελεο ζεσξίαο ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλαο  (Lincoln & Guba 

1985, Miles & Huberman 1994; Neuman 1994; Perry & Coote 1994; Yin, 2007). 

Μοναδική μελέηη πεπίπηυζηρ ένανηι πολλαπλών μελεηών πεπίπηυζηρ:  

Ζ κνλαδηθή κειέηε πεξίπησζεο είλαη εθαξκνζηέα φηαλ ε πεξίπησζε είλαη (Yin, 

2007): 

 εκαληηθή ή κνλαδηθή ή φπνπ ν εξεπλεηήο είλαη ζε ζέζε λα έρεη πξφζβαζε ζε 

έλα πξνεγνπκέλσο απνκαθξπζκέλν θαηλφκελν 

 εκαληηθή γηα ηνλ έιεγρν κίαο θαιά δηαηππσκέλεο ζεσξίαο 
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 Μία δηεξεπλεηηθή ή πηινηηθή κειέηε πνπ είλαη αληηπξνζσπεπηηθή ελφο κεγάινπ 

πιεζπζκνχ  (McKinney 1966; Smith 1988; Yin, 2003). 

Οη πνιιαπιέο κειέηεο πεξίπησζεο παξέρνπλ έλα νινθιεξσκέλν δείγκα θαη ην 

δπλακηθφ γηα ηε γελίθεπζε ησλ επξεκάησλ  (Miles & Huberman 1994, Patton 1990). 

Δπηπξνζζέησο, ε ζπκπεξίιεςε πνιιαπιψλ πιεπξψλ απμάλεη ηελ έθηαζε ηεο 

έξεπλαο θαη ηνπο βαζκνχο ειεπζεξίαο  (Bonoma 1985; Eisenhardt 1989; Miles & 

Huberman 1994; Parkhe 1993; Patton 1990). Οη πνιιαπιέο κειέηεο πεξίπησζεο 

παξέρνπλ κία πεξηζζφηεξν απζηεξή θαη νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε απφ φηη κία 

έξεπλα κνλαδηθήο κειέηεο πεξίπησζεο θαη απηφ νθείιεηαη ζηνλ ηξηγσληζκφ ησλ 

απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ (Neuman 1994; Stake 1994; Yin,2003). Δπηπξφζζεηα, ν 

ηξηγσληζκφο ησλ δεδνκέλσλ ζην πιαίζην ησλ πνιιαπιψλ κειεηψλ πεξίπησζεο 

παξέρεη δηαθνξεηηθέο εξεπλεηηθέο πιεπξέο θαη πεγέο δεδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα 

δεκηνπξγεζεί ζεσξία θαη λα ηθαλνπνηεζνχλ ηα θξηηήξηα επαιήζεπζεο  (Patton,1990). 

Σέινο, νη πνιιαπιέο κειέηεο πεξίπησζεο είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ παξνρή κίαο 

απζηεξήο κεζνδνινγίαο γηα ηελ αλαπαξαγσγή ινγηθήο  (Parkhe 1993; Tsoukas 

1989). Οη πνιιαπιέο κειέηεο πεξίπησζεο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα επαιήζεπζεο ηεο 

ζεσξίαο κέζσ θπξηνιεθηηθήο θαη ζεσξεηηθήο αλαπαξαγσγήο (Anderson 1986; 

Bonoma 1985). 

3.3 Αλάιπζε δύν πεξηπηώζεσλ 

Θεσξήζεθε  ζθφπηκν θαη επαξθέο, γηα ηε δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, λα  

επηιέμνπκε δχν κειέηεο πεξηπηψζεσλ απφ ην Harvard Business School, Boston, MA. 

Ππώηη : Mία παιαηφηεξε φπνπ ε ηερλνινγία βξηζθφηαλ ζηα πξψηα βήκαηα ηνπ 

θχθινπ δσήο ηεο, θαη νη Procter & Gamble θαη Wal-Mart ήηαλ πξσηνπφξεο εηαηξία 

ζηνλ θιάδν ηνπο 

Γεύηεπη :  Mία πην πξφζθαηε κειέηε πεξίπησζεο ζρεηηθά κε ηελ Campbell Soup 

Company, ε νπνία βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία γηα πεξηζζφηεξα απφ 100 ρξφληα θαη 

απνηειεί θνινζζφ ζηνλ θιάδν ηεο ζηηο ΖΠΑ,  φηαλ ε ηερλνινγία πιένλ έρεη σξηκάζεη.  

κοπόρ: Δίλαη λα αλαιχζνπκε θαη λα αληηπαξαβάινπκε ηηο δχν πεξηπηψζεηο, έηζη 

ψζηε λα εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα θαη έλα νινθιεξσκέλν ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ηε 

ζεκαζία ηεο πιεξνθνξία ζην Trade Marketing, θαη πψο απηή κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη 

κε απνηειεζκαηηθφ θαη απνδνηηθφ ηξφπν γηα φια ηα κέξε ηνπ Trade Marketing. 
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3.4    Αθεξαηόηεηα ηεο έξεπλαο ηεο κειέηεο πεξίπησζεο 

Σν παξφλ θεθάιαην εμεηάδεη ηελ αθεξαηφηεηα ηεο έξεπλαο ηεο κειέηεο πεξίπησζεο 

αλαθνξηθά κε ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπο. Ο πξνζεθηηθφο ζρεδηαζκφο 

κπνξεί λα απνθχγεη ή ηνπιάρηζηνλ λα κεηψζεη ηελ θξηηηθή πνπ απεπζχλεηαη ζηελ 

έξεπλα ηεο κειέηεο πεξίπησζεο ιφγσ ηεο έιιεηςεο κεζνδνινγηθήο ηεο απζηεξφηεηαο 

θαη ηελ πηζαλφηεηα πξνθαηάιεςεο  (Patton 1990; Smith 1988, Yin,2003).  

Γηα λα αληηκεησπίζνπλ απηή ηελ θξηηηθή, νη εξεπλεηέο ηεο κειέηεο πεξίπησζεο 

αλέπηπμαλ έλαλ αξηζκφ δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηελ αχμεζε ηεο 

αθεξαηφηεηαο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο  (Reige & Nair, 1996).  

Οη δνθηκέο γηα ηελ εγθπξφηεηα έρνπλ επηθαιχςεηο ζηε ζεκαζία φπσο έρνπλ θαη νη 

δνθηκέο γηα ηελ αμηνπηζηία. Οη πξνζεγγίζεηο απηέο ηείλνπλ λα έρνπλ παξφκνηα 

ζεκαζία εάλ θαη δηαθέξνπλ ζηελ νξνινγία ησλ δνθηκψλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο αθεξαηφηεηαο ηεο έξεπλαο ηεο κειέηεο πεξίπησζεο. Ζ έξεπλα ηεο 

κειέηεο πεξίπησζεο κπνξεί λα επηηχρεη ηελ αθεξαηφηεηα ή ηελ απζηεξφηεηα ηεο 

ηζρχνο κέζσ πέληε πξνζεγγίζεσλ: ηε δφκεζε εγθπξφηεηαο, ηελ επηβεβαησζηκφηεηα, 

ηελ εζσηεξηθή εγθπξφηεηα/αμηνπηζηία θαη ηέινο ηελ αμηνπηζηία  (Miles & Huberman 

1994; Yin,2003). 

Γόμηζη εγκςπόηηηαρ: Πξψηνλ, ε δφκεζε ηεο εγθπξφηεηαο εμαζθαιίδεη ηα 

θαηάιιεια ιεηηνπξγηθά κέηξα γηα ηηο έλλνηεο πνπ βξίζθνληαη ππφ εμέηαζε  (Emory & 

Cooper,1991). Απηφ ζεκαίλεη φηη «καξηπξεί πφζν θαιά ηα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηε ρξήζε ηνπ κέηξνπ ηαηξηάδνπλ κε ηηο ζεσξίεο βάζεη ησλ νπνίσλ 

ζρεδηάζηεθε ε δνθηκή» (Sekaran, 1992:173). Ζ έξεπλα ηεο κειέηεο πεξίπησζεο 

κπνξεί λα επηηχρεη ηε εγθπξφηεηα ζ 

χλζεησλ αλαπηχζζνληαο ηα θαηαζθεπάζκαηά ηεο κέζα απφ ηε βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε, ηε ρξήζε πνιιαπιψλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηε ζέζπηζε κηαο 

αιπζίδαο απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ. Πνιιαπιέο πεγέο ή ηξηγσληζκφο ησλ δεδνκέλσλ 

ζπλίζηαηαη σο ηερληθή γηα ηε εγθπξφηεηα ζχλζεησλ απφ εξεπλεηέο φπσο είλαη ν 

Burgess (1984), νη  Marshall θαη Rossman (1995), θαη ν Patton (1990).  Ο 

ηξηγσληζκφο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηζρπξφηεξεο ηεθκεξίσζεο ησλ δνκψλ θαη ησλ 

ππνζέζεσλ πνπ βνεζά ζηε γελίθεπζε ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο 

 (Bonoma, 1985). Δπηπξφζζεηα, έλα πξσηφθνιιν κειέηεο ή έλαο νδεγφο 

ζπλέληεπμεο κπνξεί λα αλαπηπρζεί γηα λα παξέρεη κία ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία ζηηο 

ζπλεληεχμεηο (Yin,2003). Ζ ππνθεηκεληθφηεηα πνπ δηέπεη ηε κέζνδν ηεο κειέηεο 
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πεξίπησζεο κπνξεί λα κεησζεί κέζσ κίαο ζπλεηήο επηινγήο ησλ εξσηεζέλησλ ηεο 

κειέηεο, κία δηαδηθαζία δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο θαη κία δνκεκέλε δηαδηθαζία γηα ηελ 

εγγξαθή, κεηαγξαθή θαη εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ (Dick, 1990).Έηζη, κία αιπζίδα 

απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα θαζνξηζηεί απφ ηελ αξρή ησλ εξεπλεηηθψλ 

εξσηεκάησλ κέζσ ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ έσο ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα (Yin, 

2003). 

Δπιβεβαιυζιμόηηηα: Ωο επηβεβαησζηκφηεηα νξίδεηαη ε ηθαλφηεηα ησλ άιισλ λα 

ηθαλνπνηνχληαη ζην λα βεβαηψλνληαη φηη ε έξεπλα δηεμήρζε κε ηνλ ηξφπν πνπ 

πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ εξεπλεηή (Riege & Nair, 1996). 

Ζ βαζηθή ηερληθή γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο επηβεβαησζηκφηεηαο είλαη ε αλάπηπμε ελφο 

αξρείνπ ζπιιεγφκελσλ ζηνηρείσλ (φπσο είλαη νη θαηαγεγξακκέλεο ζπλνκηιίεο, νη 

ζεκεηψζεηο ζπλεληεχμεσλ, νη δεπηεξνγελείο πεγέο) πξνθεηκέλνπ άιινη εξεπλεηέο λα 

παξαηεξνχλ κία αιπζίδα απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ. Απηή ε δηαδξνκή ειέγρνπ 

επηηξέπεη ζηνλ εμσηεξηθφ παξαηεξεηή λα εληνπίζεη ηε ινγηθή εμέιημε ηνπ 

ζπιινγηζκνχ απφ ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάζηεθαλ κέρξη ηα ζπκπεξάζκαηα. 

Δπηπιένλ, νη επθαηξίεο κπνξεί λα πξνβιέπνληαη γηα ηνπο βαζηθνχο πιεξνθνξηνδφηεο 

πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπλ ηηο πξφρεηξεο εθζέζεηο ηεο κειέηεο πεξίπησζεο θαη ηα 

επξήκαηα ηεο έξεπλαο (Yin, 2003). 

 Δζυηεπική εγκςπόηηηα / αξιοπιζηία: Ζ εζσηεξηθή εγθπξφηεηα/αμηνπηζηία ζηελ 

πνζνηηθή έξεπλα νξίδεηαη σο ν νξηζκφο ηεο αλαγλψξηζεο ησλ αηηηαθψλ ζρέζεσλ 

φπνπ νξηζκέλεο κεηαβιεηέο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ άιιεο κεηαβιεηέο ζηελ 

εξεπλεηηθή κειέηε (Emory & Cooper 1991; McDaniel & Gates 1991; Miles & 

Huberman 1994). ε αληίζεζε, ε πνηνηηθή έξεπλα δελ αζρνιείηαη απαξαίηεηα κε ηηο 

ζρέζεηο αηηίαο θαη απνηειέζκαηνο ησλ εμαξηεκέλσλ θαη αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ 

αιιά κε ηε δεκηνπξγία ελφο θαηλνκέλνπ κε έλα αμηφπηζην ηξφπν πνπ είλαη ζηελ νπζία 

νη «παξαγσγηθνί κεραληζκνί» ή νη «αηηηαθέο ζρέζεηο»  (Guba & Lincoln 1994; 

Tsoukas 1989; Yin,2003). Με άιια ιφγηα, ε έξεπλα ηεο κειέηεο πεξίπησζεο 

ζθνπεχεη λα εληνπίζεη παξαγσγηθνχο κεραληζκνχο πνπ βνεζνχλ ζηνλ θαζνξηζκφ 

ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε εκπεηξίεο ηεο πξαγκαηηθήο δσήο   (Sykes 1990 θαη 1991, 

Tsoukas 1989). ηελ έξεπλα ηεο κειέηεο πεξίπησζεο, ε εζσηεξηθή εγθπξφηεηα 

/αμηνπηζηία κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κε ηε ρξήζε ηεο αλάιπζεο πεξίπησζεο, ηελ 

αλάιπζε ησλ δηαζηαπξνχκελσλ πεξηπηψζεσλ, ην ηαίξηαζκα ηνπ πξνηχπνπ, ηε 

δηαζθάιηζε ηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο ησλ επξεκάησλ, ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

εκπεηξνγλσκφλσλ θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δηαγξακκάησλ, ηελ εηθνλνγξάθεζε 
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θαη ηηο κήηξεο δεδνκέλσλ γηα λα απνδεηρζεί ε εζσηεξηθή ζπλνρή ησλ ζπιιεγφκελσλ 

πιεξνθνξηψλ. 

Δπηπιένλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ δείρλνπλ ηελ εζσηεξηθή εγθπξφηεηα  

ζπκπεξηιακβάλνπλ κε αθξίβεηα ηε δηάθξηζε ηεο κνλάδαο αλάιπζεο, ζπλδένληαο ηελ 

αλάιπζε κε ηελ πξνγελέζηεξε ζεσξία πνπ νξίδεηαη ζηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε 

θαη ηελ παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ πηινηηθψλ κειεηψλ πεξίπησζεο (Yin, 2003). 

Παξάιιεια κε ηελ εζσηεξηθή εγθπξφηεηα, νη ηερληθέο γηα ηελ αμηνπηζηία ηεο κεζφδνπ 

πεξίπησζεο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηνλ ηξηγσληζκφ, ηνλ νκφηηκν απνινγηζκφ, ηε 

ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ κε άιινπο αθαδεκατθνχο 

εξεπλεηέο (Hirschman, 1986) θαζηζηψληαο ζαθείο ηηο ππνζέζεηο ηνπ εξεπλεηή 

ζρεηηθά κε ηελ θνζκνζεσξία ηνπ θαη ην ζεσξεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ (Merriam, 

1988). Άιιεο ηερληθέο πεξηιακβάλνπλ ηελ παξαηεηακέλε εκπινθή (πνιιαπιέο 

επαθέο) απφ ηνλ εξεπλεηή ζηνπο εξσηεζέληεο. 

 
Δξυηεπική εγκςπόηηηα / μεηαθοπά: Ζ εμσηεξηθή εγθπξφηεηα/κεηαθνξά νξίδεηαη σο 

ν ζθνπφο ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο κπνξνχλ λαλ 

αλαπαξαρζνχλ πέξαλ ησλ θνληηλψλ εξεπλεηηθψλ κειεηψλ πεξίπησζεο ή ηεο 

γελίθεπζεο  (Emory & Cooper 1991; McDaniel & Gates 1991; Miles & Huberman 

1994; Yin,2003).  

Ζ ζεηηθηζηηθή έξεπλα δηελεξγεί ζηαηηζηηθή γελίθεπζε (Yin,2003). Αληηζέησο, ε έξεπλα 

κειέηεο πεξίπησζεο δηελεξγεί αλαιπηηθή γελίθεπζε ζηελ νπνία ζπγθεθξηκέλα 

επξήκαηα γεληθεχνληαη ζε επξχηεξα (Perry et al., 2007). Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί 

κέζσ ηεο ρξήζεο κηαο κεζνδνινγίαο πνιιαπιψλ κειεηψλ πεξηπηψζεσλ θαη κε 

ζχγθξηζε απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ (Lincoln & Guba 1985). Πνιιαπιέο κειέηεο 

πεξίπησζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα αλαπηχμνπλ κηα αλαιπηηθή 

γελίθεπζε κέζα απφ ηε ινγηθή αλαπαξαγσγήο ή / θαη ηελ επηβεβαίσζε ησλ 

επξεκάησλ γηα ηελ επίηεπμε εμσηεξηθήο εγθπξφηεηαο (Parkhe 1993,Yin,2003). Άιιεο 

ηερληθέο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πεξηιακβάλνπλ «ππθλέο» πεξηγξαθέο 

γηα κία βάζε δεδνκέλσλ κειέηεο πεξίπησζεο, αλάιπζε cross-cluster θαη cross-case, 

ζθφπηκν πξσηφθνιιν ζπλέληεπμεο, θαζψο θαη ρξήζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ 

θσδηθνπνίεζε θαη αλάιπζε (Lincoln & Guba 1985,Miles & Huberman 1994 ). 

 
Αξιοπιζηία : Σέινο, ν έιεγρνο αμηνπηζηίαο έρεη λα θάλεη κε ηελ ηθαλφηεηα άιισλ 

εξεπλεηψλ λα δηελεξγήζνπλ ηελ ίδηα κειέηε θαη λα επηηχρνπλ παξφκνηα 

απνηειέζκαηα  (Cassell & Symon, 2004;King et al., 2004; Miles & Huberman 1994; 
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Singleton et al., 2003). Ζ αμηνπηζηία ζε κία έξεπλα ξεαιηζκνχ βαζίδεηαη ζηελ 

ππφζεζε φηη ππάξρεη κία κνλαδηθή πξαγκαηηθφηεηα ε νπνία κειεηάηαη ζπλερψο 

(Merriam, 1988). Παξφια απηά, ηα δεδνκέλα ζηελ πνηνηηθή έξεπλα ζηελ ίδηα 

πξαγκαηηθή θαηάζηαζε κπνξεί λα ζπιιερζνχλ απφ δηαθνξεηηθνχο εξεπλεηέο νη 

νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο ζε δηαθνξεηηθνχο ρξφλνπο. 

Ωο εθ ηνχηνπ, ηα δηαθνξεηηθά ζχλνια δεδνκέλσλ κπνξεί λα κελ ζπγθεληξσζνχλ ζε 

κία εληαία εηθφλα (Neuman, 1994). Γη‟απηφ ην ιφγν πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε 

αμηνπηζηία ζηελ έξεπλα ηεο κειέηεο πεξίπησζεο απαηηείηαη ε ζέζπηζε δηαδηθαζηψλ 

ηεο κειέηεο πεξίπησζεο, ψζηε λα εληνπηζζνχλ ίρλε ηεθκεξίσζεο. 

Οη εγθεθξηκέλεο ηερληθέο ηεο πεξηπησζηνινγηθήο κειέηεο γηα ηηο δνθηκέο αμηνπηζηίαο 

είλαη ν θαζνξηζκφο ελφο πξσηνθφιινπ κειέηεο πεξίπησζεο θαηά ηε ζπιινγή 

δεδνκέλσλ, ε εθηέιεζε ελφο πξσηνθφιινπ ζπλέληεπμεο θαη ε δεκηνπξγία κηαο βάζεο 

δεδνκέλσλ κειέηεο πεξίπησζεο (Parkhe, 1993). 

Σέινο, ν ζρεκαηηζκφο κίαο βάζεο δεδνκέλσλ ηεο κειέηεο πεξίπησζεο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζε άιινπο εξεπλεηέο λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα αξρεία (Yin, 2003). Απηέο 

νη ηερληθέο αμηνπηζηίαο απμάλνπλ ηε γεληθή αθεξαηφηεηα ηεο έξεπλαο ηεο κειέηεο 

πεξίπησζεο αιιά ε αμηνπηζηία κπνξεί αθφκα λα πεξηνξίδεηαη απφ ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα ηνπ εξεπλεηή. 

«Ζ δεκηνπξγηθφηεηα θάλεη ηελ πνξεία επηβεβαησζηκφηεηαο εμαξηψκελε θαη κε 

αλαζηξέςηκε» (Wollin, 2005:27). Ζ ρξήζε ησλ ηερληθψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ γηα ηε 

βειηίσζε ηεο αμηνπηζηίαο παξέρεη κεγαιχηεξε ζπλνρή ζηελ εμήγεζε. Απηφ κε ηε 

ζεηξά ηνπ νδεγεί ζε κία πεξηζζφηεξν αμηφπηζηε θαηαλφεζε ηεο θχζεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ πνπ βξίζθεηαη ππφ δηεξεχλεζε (Hirschman, 1986). 

3.4 Αλάπηπμε ελόο ρεδίνπ Έξεπλαο 

Σν ζρέδην έξεπλαο είλαη ην ζπλνιηθφ πξφγξακκα ηεο έξεπλαο πνπ έρεη αλαιεθζεί θαη 

πεξηιακβάλεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ν εξεπλεηήο γηα ηε κειέηε  

(Emory & Cooper 1991). Σν εξεπλεηηθφ ζρέδην παξέρεη δηαδηθαζηηθά ζήκαηα 

πξνθεηκέλνπ λα παξακείλεη ν εξεπλεηήο ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε. 

Οξηζκέλνη ζεσξεηηθνί ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο φπσο είλαη νη Maykut θαη Morehouse 

(2004) θαη Miles θαη Huberman (1994) ππνζηεξίδνπλ φηη ηζηνξηθά έρεη ππάξμεη  

έιιεηςε ηεθκεξίσζεο ζηελ πνηνηηθή έξεπλα θαη δειψλνπλ φηη «νη πνηνηηθνί εξεπλεηέο 

δελ κνηξάδνληαη θαλφλεο ιήςεο απνθάζεσλ, αιγφξηζκνπο θηι. πξνθεηκέλνπ λα 
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δείμνπλ εάλ νη δηαπηζηψζεηο ηνπο ήηαλ έγθπξεο θαη νη δηαδηθαζίεο ήηαλ ηζρπξέο» 

(Miles θαη Huberman, 1994: 262). 

ηελ αμηφπηζηε έξεπλα πεξίπησζεο είλαη ζεκαληηθφ λα ηεθκεξησζνχλ νη  

κεζνδνινγίεο θαη νη ηερληθέο  πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα απνδεηρζεί ε  

εγθπξφηεηα θαη ε επξσζηία (Miles θαη Huberman 1994, Patton 1990). 
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4.0 Ππώηη Μελέηη Πεπίπηυζηρ 
Procter & Gamble και Wal-Mart 

Σα ζηνηρεία γηα ηε κειέηε πεξίπησζεο βαζίζηεθαλ ζην άξζξν “Improving Consumer 

Value through Process Redesign, HBS” Harvard Business School, Boston, MA. 

Clark, T. H. and  McKenny, J. L.1995. Procter&Gamble: 

Σν εξεπλεηηθφ ζέκα αθνξνχζε ζηηο δηαδηθαζίεο trade marketing κεηαμχ ησλ δχν 

εηαηξεηψλ. Γηα ηε κειέηε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο απαηηνχληαλ ε κειέηε 

κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ ηα νπνία έπξεπε λα αλαιπζνχλ κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν.  

Ζ απαίηεζε γηα κεγαιχηεξε ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο αλάιπζεο ησλ πνηνηηθψλ 

ζηνηρείσλ  

 (Miles & Huberman 1994,Yin,2003) έρεη ηεζεί απφ έλα κεγάιν αξηζκφ εξεπλεηψλ  

 (Pawson & Tilley, 2007, Perry, 1998).  

Σν παξφλ ηκήκα ηεο εξγαζίαο ζα εζηηαζζεί ζην πφζα πνηνηηθά ζηνηρεία κπνξνχλ λα 

ζπγθεληξσζνχλ ζην πιαίζην ηνπ ξεαιηζκνχ (Pawson & Tilley 2007; Perry 1998). Ζ 

έξεπλα δηελεξγήζεθε ζε ζηάδηα. Σν πξψην ζηάδην αθνξνχζε ζηελ αλάπηπμε ελφο 

ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ φπνπ αλαπηχρζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο έξεπλαο θαη δφζεθε 

πξνζνρή ζηελ αληίζηνηρε βηβιηνγξαθία. 

Σν ελλνηνινγηθφ πιαίζην εξεπλά ην ξφιν ηνπ trade marketing & management θαζψο 

θαη ην ξφιν ηεο πιεξνθνξίαο. Σν πιαίζην απηφ παξέρεη κία βάζε πνπ εζηηάδεη ζηηο 

κεηαβιεηέο πνπ εμεγνχλ ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ trade marketing. Σν δεχηεξν 

ζηάδην αθνξά ζηελ εμέηαζε ηεο κειέηεο αλάιπζεο. Σν ηξίην ζηάδην αθνξά ζηα 

πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ trade marketing θαη 

πξνηείλνληαη αληίζηνηρεο ιχζεηο. 

4.1 Οξηζκόο Case Study Procter & Gamble – Wal-Mart 

Ζ κειέηε πεξίπησζεο αθνξά ζηε ζπλεξγαζία ηεο Procter & Gamble κε ηελ Wal-Mart  

δειαδή ζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ελφο παξαγσγνχ θαη ελφο ιηαλέκπνξνπ. Σφζν ε 

Procter & Gamble φζν θαη ε Wal-Mart είλαη εγέηεο ζηνλ ρψξν ηνπο. Οη δχν απηέο 

επηρεηξήζεηο βξήθαλ έλα ηξφπν ρξήζεο ηεο πιεξνθνξηθήο πξνθεηκέλνπ λα 

αληαιιάμνπλ δεδνκέλα ζηηο αιπζίδεο ηνπο πξνκήζεηαο. 
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ΠΗΝΑΚΑ 8: Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

Πηγή: Davenport & Brook, 2007 

Μέζσ ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο, ην θαλάιη έγηλε πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθφ 

γηαηί νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θαλαιηνχ είλαη θαιχηεξα ζπληνληζκέλεο. Τπάξρνπλ 

κεησκέλεο αλάγθεο πιένλ γηα ηε δηαηήξεζε απνζεκάησλ αιιά θαη απμεκέλεο 

πσιήζεηο ιφγσ ηνπ φηη ε εζηίαζε είλαη πιένλ ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ. 

Γεκηνπξγήζεθε θαη‟ απηφ ηνλ ηξφπν κία ακνηβαία επσθειήο ζρέζε κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

4.2 Ιζηνξηθό 

 

Ζ αξρηθή επηρεηξεζηαθή ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν εηαηξεηψλ ήηαλ πεξηνξηζκέλε. Ζ P&G 

ήηαλ νξγαλσκέλε ζε δψδεθα δηαθνξεηηθά ηκήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζηα πξντφληα. 

Κάζε ηκήκα είρε δηαθνξεηηθνχο δηεπζπληέο πσιήζεσλ νη νπνίνη θαινχζαλ ν θαζέλαο 

μερσξηζηά ηε Wal-Mart. Οη δηεπζπληέο απηνί ήηαλ ππεχζπλνη γηα ηηο πσιήζεηο ηνπ 

ηκήκαηφο ηνπο. Ζ ζρέζε κε ηελ Wal-Mart δελ δηαθξίλνληαλ απφ πλεχκα ζπλεξγαζίαο 

θαη θπξηαξρνχληαλ απφ ηε δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεκεξηλψλ ζπλαιιαγψλ. Δπηπιένλ, 

ε επηρεηξεζηαθή ζρέζε δηελεξγνχληαλ απφ απνζπαζκαηηθέο δηαδηθαζίεο. Οη 

ιεπηνκέξεηεο απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ ζπλνςίδνληαη ζηα αθφινπζα (Clark & Lee, 

1995): 
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1. Γχζθνιε ζρέζε. Ζ Wal-Mart δελ επηζπκνχζε λα ζπλαιιάζζεηαη κε ηελ P&G 

ιφγσ ηνπ φηη νη δηαδηθαζίεο ηεο P&G ήηαλ πεξίπινθεο θαη θαζφινπ επέιηθηεο. 

2. πλαιιαθηηθή εζηίαζε. Ζ P&G ήηαλ εζηηαζκέλε ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ 

ησλ θαζεκεξηλψλ πσιήζεσλ αλεμάξηεηα απφ ην ηη ήζειε ν θαηαλαισηήο. Γελ 

ππήξρε θαζφινπ καθξνρξφληνο ζρεδηαζκφο. 

3. Απνζπαζκαηηθέο δηαδηθαζίεο. Ζ ζρέζε θαη νη δξαζηεξηφηεηεο δηαρεηξίδνληαλ 

απνθιεηζηηθά απφ ηε ιεηηνπξγία αγνξάο θαη πψιεζεο. Ζ ιεηηνπξγία πψιεζεο 

κέζα ζηελ P&G ήηαλ ππεχζπλε γηα φιε ηελ πειαηεηαθή δξαζηεξηφηεηα. Ήηαλ 

ππεχζπλνη γηα ηελ πψιεζε ζηνλ πειάηε. Ο ξφινο ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ζηε ζρέζε ησλ δχν εηαηξεηψλ ήηαλ αλχπαξθηε. Σν ηκήκα 

πιεξνθνξηθήο εκπιέθνληαλ κφλν εάλ ν πειάηεο δεηνχζε EDI (Electronic 

Data Interchange). 

Δλδεηθηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ην 1985, ν Sam Walton ηεο Wal-Mart πξνζπαζνχζε 

λα βξεη ζην ηειέθσλν ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηεο P&G γηα λα ηνπ αλαθνηλψζεη 

φηη ζα ιάκβαλε ην βξαβείν ηνπ «Πσιεηή ηεο Υξνληάο». ηα θεληξηθά γξαθεία ην 

παξέπεκπαλ απφ ηνλ έλα ππεχζπλν ζηνλ άιιν κέρξη πνπ ν Walton απνθάζηζε λα 

δψζεη ην βξαβείν ζε άιιν ζπλεξγάηε θαη απηφ ήηαλ πνπ έθαλε ηελ P&G λα 

μαλαζθεθζεί ηε ζρέζε ηεο κε ηνπο πειάηεο. 

Ο λένο αληηπξφεδξνο πσιήζεσλ ηεο P&G ζπλαληήζεθε κε ηνλ Walton πξνθεηκέλνπ 

λα ζπδεηήζνπλ ηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε. Ο Walton αλέθεξε φηη ε P&G είρε κία άθακπηε 

θαη εμαηξεηηθά πεξίπινθε δηεχζπλζε πσιήζεσλ. Αλέθεξε επίζεο φηη εάλ ε P&G 

αληηκεηψπηδε ηα θαηαζηήκαηα ηεο Wal-Mart σο επέθηαζε ηεο ίδηαο ηφηε ε 

ζπκπεξηθνξά ηεο P&G ζα ήηαλ δηαθνξεηηθή. 
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ΣΟ ΥΖΜΑ (Α) ΓΖΛΩΝΔΗ ΠΩ ΖΣΑΝ Ζ ΥΔΖ ΣΩΝ ΓΤΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 

 

 
 

 
ΔΝΩ ΣΟ ΥΖΜΑ (Β) ΑΠΔΗΚΟΝΗΕΔΗ ΠΩ ΔΗΝΑΗ Ζ ΥΔΖ ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΖΜΔΡΑ 

 

 
 

 
Όπσο βιέπνπκε ζην ζρήκα (β) νη δχν επηρεηξήζεηο ζπλεξγάδνληαη ζε φια ηα επίπεδα 

ζηηο επηρεηξεζηαθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο.  

Οη δχν επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα δείμνπλ ηε δέζκεπζή ηνπο ζηελ αλάπηπμε κίαο 

ακνηβαία επσθεινχο ζρέζεο δηακφξθσζαλ κία δήισζε απνζηνιήο ε νπνία 

δειψλεη: 

« Το όπαμα ηων επισειπηζιακών ομάδων ηηρ Wal-Mart/P&G είναι η επίηεςξη ηων 

μακποππόθεζμων επισειπηζιακών ζηόσων, δημιοςπγώνηαρ μία ζςνολική ζςνεπγαζία 

η οποία έσει ωρ ζηόσο ηην καλύηεπη εξςπηπέηηζη ηος κοινού μαρ πελάηη». 
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Ζ ηερλνινγία δηαδξακάηηζε έλα βαζηθφ ξφιν ζηε Wal-Mart ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο 

(Clark & Lee, 1995): 

1. Κνηλά scorecards θαη κεηξήζεηο 

2. Μείσζε ησλ δαπαλψλ κέζσ ηεο απηνκαηνπνίεζεο 

3. Αληαιιαγή ζηνηρείσλ γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ πειάηε θαη γηα ηελ 

αχμεζε ησλ πσιήζεσλ. 

  

 

4.3 Αλάιπζε Case Study 

πλεξγαζία ηνπ Καλαιηνχ 

Σν Δηαηξηθφ χζηεκα Αλαθνξάο ηεο P&G αλαπηχρζεθε κε βάζε ηελ αγνξά θαη ηε 

γεσγξαθηθή δνκή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο 12 πξντνληηθέο δηεπζχλζεηο. Όιεο νη 

αλαθνξέο πσιήζεσλ ζρεδηάζηεθαλ θαηά ηξφπν ψζηε ε P&G λα κπνξεί λα εληνπίζεη 

ηελ πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο (π.ρ. απνξξππαληηθφ ξνχρσλ) πνπ πσιείηαη ζην Γπηηθφ 

κέξνο ηεο ρψξαο, σζηφζν, δελ είραλ έλα ζχζηεκα πνπ λα είλαη ζε ζέζε λα αλαθέξεη 

ηηο ζπλνιηθέο πξντνληηθέο πσιήζεηο αλά θαηεγνξία πειαηψλ. Ήηαλ απαξαίηεηε ε 

αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ πσιήζεσλ ησλ πειαηψλ. 

Σα δεδνκέλα απνζηνιψλ ηεο P&G ήηαλ επηβνεζεηηθά γηα λα αληηιεθζεί θάπνηνο ηηο 

πνζφηεηεο πνπ πσινχληαλ ζηε Wal-Mart. Κάπνηεο απφ ηηο εξσηήζεηο πνπ ε Wal-

Mart είρε ήηαλ (Chen & Paulraj, 2004): 

 

1. Πνηα ήηαλ ε πνζφηεηα ησλ πξντφλησλ πνπ πσιήζεθε ζηα θαηαζηήκαηα ηνλ 

πξνεγνχκελν ρξφλν; 

2. Πφζνη πειάηεο αγφξαζαλ ηα πξντφληα ηεο P&G; 

3. Πνηα ήηαλ ε θεξδνθνξία ησλ πξντφλησλ απηψλ ηφζν γηα ηελ P&G φζν θαη γηα 

ηε Wal-Mart 

Απηά ήηαλ ηα εξσηήκαηα πνπ έπξεπε λα απαληεζνχλ. Ζ ππνδνκή πνπ ήηαλ 

απαξαίηεηε γηα ηε ζχλδεζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο P&G κε ηα δεδνκέλα ηεο Wal-Mart 

ήηαλ έλα βαζηθφ ζεκείν γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ θαηαλαισηή. Ζ Wal-
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Mart αλέπηπμε κία λέα ειεθηξνληθή απνζήθε δεδνκέλσλ πνπ έδηλε ηε δπλαηφηεηα 

ζηελ επηρείξεζε λα εληνπίζεη ηηο πσιήζεηο φισλ ησλ πξντφλησλ ζε θάζε έλα απφ 

απηά ηα θαηαζηήκαηα. Οη δχν επηρεηξήζεηο αλέπηπμαλ καδί κία νδφ δεδνκέλσλ πνπ 

ζπλέδεε ηα ζηνηρεία ηεο P&G κε ηα ζηνηρεία ηεο Wal-Mart κεηψλνληαο θαη‟απηφ ηνλ 

ηξφπν ην θφζηνο θαη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξίαο πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ 

ζηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ. Σν ζχζηεκα απηφ απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ 

ζρήκα: 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 9: ΟΓΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 

 

 

 

 Πηγή: Chen & Paulraj, 2004 

 

Ζ ζχιιεςε ηεο νδνχ δεδνκέλσλ  (Πίλαθαο 9) ήηαλ άκεζε, ε  Wal-Mart είρε ζαξσηέο 

ζε φια ηα θαηαζηήκαηά ηεο πξνθεηκέλνπ λα εληνπίδεη, λα κεηξά θαη λα αλαιχεη ηηο 

πσιήζεηο ηνπο. Ζ P&G θαηείρε επίζεο δεδνκέλα γηα ηνπο πειάηεο ηα νπνία θαη 

ρξεζηκνπνηνχζε γηα λα ιάβεη πξντνληηθέο απνθάζεηο. Ζ πιεξνθφξεζε απηή 

ζπλδπάζηεθε κε ηελ αληίζηνηρε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ην ηη ζπλέβαηλε κέζα ζε έλα 

θαηάζηεκα ηεο Wal-Mart θαη έηζη δεκηνπξγήζεθε κία νδφο πιεξνθνξηαθψλ 

δεδνκέλσλ. 

Απηνί νη δεζκνί έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ P& G λα θαηαζθεπάζεη  "ξάκπεο εμφδνπ" 

γηα ηελ ππνζηήξημε εθαξκνγψλ, φπσο είλαη νη θνηλέο scorecards ησλ επηρεηξήζεσλ, 
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ε αλαπιήξσζε, ην  EDI, ν πίλαθαο ειέγρνπ  ησλ πειαηψλ θαη ηεο δηαρείξηζεο ηεο 

θαηεγνξίαο (Powers & Reagan, 2007). 

Έλα θνηλφ scorecard αλαπηχρζεθε ην νπνίν αλέθεξε ηηο πσιήζεηο ησλ πξντφλησλ 

ηεο P&G ζηε Wal-Mart,  ην πεξηζψξην θέξδνπο, ηελ απνγξαθή θαη άιιεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη κεηξήζεηο logistics. Η ελζσκάησζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο P&G 

θαη ηεο Wal-Mart δηαδξακάηηζαλ έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επίηεπμε απηψλ ησλ 

απνηειεζκάησλ. Απηή ε «θνηλή γιψζζα» έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηε ζπλεξγαζία ησλ 

εηαηξεηψλ λα εζηηάζνπλ ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ζπλδπαζκέλα ζηνηρεία γηα ηε κέηξεζε ηεο θνηλήο πξνφδνπ (Powers & Reagan, 

2007). 

Ζ αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο γηα ηε κείσζε ησλ δαπαλψλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

πξνκήζεηαο είλαη κηα άιιε ζεκαληηθή πηπρή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ 

πιεξνθνξηψλ. Ζ παξάδνζε ησλ πξντφλησλ ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή, πεξηιακβάλεη 

κηα ζεηξά απφ κέηξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο παξάδνζεο ησλ πξψησλ πιψλ, ηε 

κεηαηξνπή ζε έλα ηειηθφ πξντφλ, ηε κεηαθνξά ζε έλα θέληξν  δηαλνκήο ηνπ δηαλνκέα 

ή ηνπ πειάηε, ηε κεηαθνξά ζην θαηάζηεκα θαη ηελ ηνπνζέηεζε ζην ξάθη ηνπ  

θαηαζηήκαηνο. Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν φια ηα εκπιεθφκελα κέξε κεηψλνπλ ηηο 

δαπάλεο ησλ ζπζηεκάησλ θαηαιήγνπλ ζε αληίζηνηρεο εμνηθνλνκήζεηο  πνπ κπνξεί λα 

κεηαθπιήζνπλ  ζηνλ θαηαλαισηή, κε ηε κνξθή ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο ηνπ 

πξντφληνο. 

Γηα λα κεησζεί ην θφζηνο ηνπ πξντφληνο ρξεηάδεηαη πιεξνθφξεζε γηα ηε κεηάβαζε 

απφ ηνλ ιηαλνπσιεηή κέρξη πίζσ ζην ζχζηεκα πξνκήζεηαο. Καζψο  θαιχηεξα 

ζηνηρεία ησλ θαηαλαισηψλ θπινχζαλ πίζσ απφ ηνλ ιηαλνπσιεηή ζηνλ πξνκεζεπηή 

πξψησλ πιψλ, ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί βειηίσζε ησλ πξνβιέςεσλ  θαη ζα 

έκπαηλε ην ζσζηφ πιηθφ γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. 

4.4 Αληαιιαγή Πιεξνθνξίαο θαη Γηαξθήο Αλαπιήξσζε  

 
Μηα ζεκαληηθή ζηξαηεγηθή γηα ηε δηαρείξηζε νινθιεξσκέλσλ αιπζίδσλ εθνδηαζκνχ 

είλαη ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ εηαίξσλ ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ. Έλα 

απφ ηα θχξηα νθέιε ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ είλαη ε κεησκέλε αλάγθε  γηα  

απνγξαθή (Cousins et al., 2008). Ωο απνηέιεζκα, ε αιπζίδα εθνδηαζκνχ 

επηηπγράλεη θαιχηεξεο επηδφζεηο απφ ηελ άπνςε ησλ νηθνλνκηθψλ απνδφζεσλ θαη  

ην επίπεδν ησλ ππεξεζηψλ. 
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Με ηελ πιεξνθνξία πνπ αληαιιάζζεηαη  κεηαμχ ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηνπ πσιεηή, ν 

θαηαζθεπαζηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη  ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην επίπεδν 

απνζεκάησλ ηνπ ιηαλνπσιεηή θαη λα δηαρεηξηζηεί ηε ζπρλφηεηα, ηελ πνζφηεηα, θαη ην 

ρξνλνδηάγξακκα ησλ απνζηνιψλ - αληί ηνπ λα πεξηκέλεη  ην ιηαλνπσιεηή λα βάιεη 

παξαγγειίεο. 

Ζ πξαθηηθή απηή θαιείηαη δηαδηθαζία ζπλερνχο αλαπιήξσζεο (CRP) δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνλ θαηαζθεπαζηή λα κεηψζεη ην απφζεκα πνπ είλαη απαξαίηεην θαη λα 

ζρεδηάζνπλ ηηο απνζηνιέο πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά  (Clark & Lee, 2000), φπσο 

εθαξκφζηεθε απφ ηελ P&G θαη ηελ Wal-Mart. Σα δεδνκέλα απηά επέηξεςαλ ζηελ 

P&G λα δηαρεηξηζηεί ηα επίπεδα απνζέκαηνο θαη λα δηαζθαιίζεη φηη ηα πξντφληα ηεο 

P&G ήηαλ ζε απφζεκα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ P&G ρξεζηκνπνίεζε ηελ νδφ ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ γηα λα αιιάμεη ξηδηθά ηε δηαδηθαζία αλαπιήξσζεο 

ζπλδένληαο ηα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ην απφζεκα  ηεο Wal-Mart ζηα θέληξα δηαλνκήο 

ηνπο θαη ην αλαπιεξσζέλ απφζεκα ηεο P&G  βαζίδεηαη ζηελ θίλεζε ηνπ πξντφληνο 

κέζσ ησλ θέληξσλ δηαλνκήο ηνπο.   

Ζ P&G κείσζε ηνλ ρξφλν ηνπ θχθινπ παξαγγειίαο (ρξφλνο απφ ηε δεκηνπξγία ηεο 

παξαγγειίαο ζηε δηαλνκή) θαηά 3-4 εκέξεο (Clark & Lee, 2000). Απηή ε δηαδηθαζία 

κεηψλεη επίζεο δξακαηηθά ηηο δηαθπκάλζεηο ζηελ απνγξαθή πνπ θαηέιεμε ζε κία 

κείσζε ηνπ απνζέκαηνο ζην ζπλνιηθφ ζχζηεκα. 

Έλαο ηξφπνο γηα λα εμεγήζεη θάπνηνο ηα νθέιε ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη 

ηεο CRP είλαη απφ ηελ άπνςε ηνπ ιεγφκελνπ «bull whip effect" δειαδή  φηη, ε κηθξή 

δηαθχκαλζε ησλ απαηηήζεσλ ηείλεη ζηαδηαθά λα εληζρχεηαη θαζψο αλεβαίλνπκε 

επίπεδν ζηελ αιπζίδα  εθνδηαζκνχ (Leonidou et al., 2006). Τπάξρνπλ πνιινί ιφγνη 

πίζσ απφ απηφ ην θαηλφκελν ζε κία αιπζίδα πνιιαπιψλ ζηαδίσλ ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο, φπσο είλαη ε ρξήζε ησλ απνζεκάησλ αζθαιείαο ζε θάζε ζηάδην, ηα 

δηαθνξεηηθά κεγέζε ησλ παξηίδσλ, ε παξαγγειία ζπρλφηεηαο θαη ν απαηηνχκελνο 

ρξφλνο, θαη νη αθαλφληζηεο ζπκπεξηθνξέο φπσο είλαη ε πξνζεζκηαθή αγνξά (Lee et 

al., 1997).  

Γηα ηα ίδηα δεδνκέλα  POS, φηαλ πινπνηείηαη ε  CRP  κε ηελ αληαιιαγή ησλ 

δεδνκέλσλ ηεο δήηεζεο κε ηνλ παξαγσγφ, δειαδή, ηελ Ρ&G, ε απφδνζε βειηηψλεηαη 

ζεκαληηθά. Αληί φκσο ηνπ άθξσο θπκαηλφκελνπ επηπέδνπ απνζεκάησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ απνζήθε, ε απνγξαθή απνζήθεο είλαη πνιχ κεησκέλε. 

Δπηπιένλ, ην επίπεδν απνγξαθήο γηα ην ιηαλνπσιεηή κεηψλεηαη επίζεο. Απηό 

νθείιεηαη ζηε κεησκέλε αβεβαηφηεηα θαη ζην κηθξφηεξν απαηηνχκελν ρξφλν φηαλ 
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ρξεζηκνπνηείηαη ε CRP. Ζ P&G εθηειεί ζπλερή αλαπιήξσζε κέζσ ηξηψλ εηδψλ 

πιεξνθνξίαο (Chen, 2002): 

1. πξαγκαηηθή δηαζέζηκε απνζήθε, 

2. πξαγκαηηθή απνζήθε ζε πεξηπηψζεηο παξαγγειηψλ, θαη 

3. πξνβιεπφκελε δήηεζε πσιήζεσλ  απφ ηα θαηαζηήκαηα. 

  
Σν CRP έρεη γίλεη κηα θνηλή πξαθηηθή ζηνλ θιάδν ηεο ιηαληθήο πψιεζεο (Cachron θαη 

Fisher, 1997). 

Ζ Wal-Mart, γηα παξάδεηγκα, απαίηεζε απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο λα εθαξκφζνπλ ηε 

CRP. Ωζηφζν, πίζσ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο CRP θαζψο θαη ηελ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ βξίζθεηαη ε ακνηβαία εκπηζηνζχλε κεηαμχ ησλ εηαίξσλ. 

Δπίζεο, ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ εμίζσζε ηεο εηαηξηθήο 

ζρέζεο πιεξνθνξηψλ. Λφγσ ηεο θαηνρήο ησλ δεδνκέλσλ δήηεζεο θαη ησλ 

πιεξνθνξηψλ ησλ πειαηψλ, νη ιηαλνπσιεηέο έρνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξε  

δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχ (Duffy, 2008). Ωο εθ ηνχηνπ, κπνξνχλ λα απαηηνχλ απφ ηνπο 

πξνκεζεπηέο ηνπο λα εθαξκφζνπλ ην CRP, θαη έηζη λα απειεπζεξψλνληαη  απφ ηελ 

ππνρξέσζε ηνπνζέηεζεο παξαγγειηψλ. Άιια εθηφο απφ ηελ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ γηα ηε δήηεζε, νη εηαίξνη ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο έρνπλ αξρίζεη λα 

κνηξάδνληαη θαη άιινπο ηχπνπο πιεξνθνξηψλ. 

Ζ αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ε επηηπρεκέλε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ θαλαιηνχ  επέηξεςαλ ζηε Wal-Mart λα 

επηηχρεη πςειφηεξνπο νηθνλνκηθνχο ζηφρνπο. Σψξα, ε Wal-Mart έρεη σο ζηφρν λα 

πνπιήζεη ηα πξντφληα ηεο ηφζν γξήγνξα πξηλ λα  πξέπεη λα πιεξψζεη ηνπο 

πξνκεζεπηέο ηεο. Κάηη ηέηνην κπνξεί λα γίλεη δπλαηφ  κε ηελ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ CRP. Σν ηππηθφ πξντφλ απφ ηελ P&G βξίζθεηαη  

ιηγφηεξν απφ 8 ψξεο ζε κία απνζήθε Wal-Mart. Σα πξντφληα πνπ απνζηέιινληαη 

ζηελ Wal-Mart βξίζθνληαη ζην ξάθη ηνπ ιηαλνπσιεηή κέζα ζε 4 ψξεο, θαη ζπλήζσο 

πσινχληαη κέζα ζε 24 ψξεο. Απηή ε ηθαλφηεηα λα ιακβάλνληαη πιεξσκέο απφ ηνπο 

πειάηεο γηα ηα πξντφληα ηεο, πξηλ ρξεηαζηεί λα πιεξψζεη ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο, 

δειαδή, ε επίηεπμε αξλεηηθψλ "cash-to-cash θπθιηθψλ θνξψλ" ηνπνζεηεί ηε Wal-

Mart ζηελ ίδηα θαηεγνξία κε εηαηξείεο φπσο είλαη ε Amazon.com θαη ε Dell 

Computers πνπ είλαη νη εηαηξείεο πνπ έρνπλ ηελ πιένλ απνηειεζκαηηθή αιπζίδα 

εθνδηαζκνχ (Fletcher, 2008). 
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4.5  Άιια Οθέιε ηεο Αληαιιαγήο Πιεξνθνξηώλ 

  

Ο ξφινο ηεο ηερλνινγίαο ήηαλ λα ζπλδέζεη ηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα πξφηππα ηεο βηνκεραλίαο Electronic Data Interchange (EDI) γηα 

λα επηθνηλσλήζεη βαζηθά έγγξαθα ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη εληνιέο παξαγγειίαο, ηα  

ηηκνιφγηα, ε εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ησλ απνζηνιψλ, θαζψο θαη ε 

νηθνλνκηθή πιεξσκή είλαη κφλν κεξηθά παξαδείγκαηα ηεο ειεθηξνληθήο κεηάδνζεο 

EDI. Ήηαλ ζεκαληηθφ λα κελ ρξεζηκνπνηεζεί ην EDI γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε θαθψλ 

επηρεηξεκαηηθψλ πξαθηηθψλ. Ήηαλ επίζεο επηηαθηηθή αλάγθε λα γίλεη εμνξζνινγηζκφο 

ησλ επηρεηξεζηαθψλ "κεηαβηβάζεσλ" θαη ζηε ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ε 

απηνκαηνπνίεζε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο δηαδηθαζίαο. Γηα λα θαηαλνήζνπκε ηελ αμία 

ηεο απινπνίεζεο ηεο επηρεηξεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ζηε ζπλέρεηα λα εθαξκφζνπκε 

ηελ ηερλνινγία, ην παξαθάησ απνηειεί έλα ρεηξνπηαζηφ παξάδεηγκα. 

Μέρξη ην 1990, ε επηρεηξεκαηηθή ζρέζε ηεο P & G κε ηελ Wal-Mart ήηαλ ζε κηα ζεηηθή 

θαηεχζπλζε. Οη θνηλέο πσιήζεηο ήηαλ απμεκέλεο, πξφηππα scorecards γηα λα 

παξαθνινπζνχλ ηελ επηρεηξεζηαθή πνξεία θαη  νη δχν εηαηξείεο ήηαλ ππεξήθαλεο γηα 

ηελ πξφνδν ηεο ζρέζεο ηνπο. Ωζηφζν, εμαθνινπζνχζαλ λα ππάξρνπλ πξνβιήκαηα 

ζηνπο πιεξσηένπο θαη εηζπξαθηένπο ινγαξηαζκνχο. 

Γηα παξάδεηγκα, ε Ρ&G είρε αλαπηχμεη έλα ζχζηεκα ρξέσζεο αθξηβείαο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε κέηξεζε ηεο αθξίβεηαο ησλ ηηκνινγίσλ ηεο  P&G έλαληη ησλ 

εληνιψλ αγνξάο ηεο Wal-Mart. Ζ P&G ζεσξνχζε φηη ε αθξίβεηα ηεο Wal-Mart ήηαλ 

πνιχ θαιή, ππεξέβαηλε ην 95%. Καηά ηε δηάξθεηα κηα ζπλάληεζεο γηα λα ζπδεηήζνπλ 

ηελ απφδνζε ηνπ πξνκεζεπηή,  ν δηεπζπληήο πιεξσηέσλ ινγαξηαζκψλ ηεο Wal-Mart 

δήισζε φηη ε P&G ήηαλ έλαο απφ ηνπο ρεηξφηεξνπο πξνκεζεπηέο ηνπο κε ην 

ρακειφηεξν βαζκφ ζπκθσλίαο παξαγγειίαο - ηηκνινγίνπ. Απφ ηηο παξαγγειίεο πνπ 

απνζηέιινληαλ ζηε Wal-Mart, ην 15% ήηαλ ζπκθσλεκέλα ηηκνιφγηα. Κάηη  πήγαηλε 

ιάζνο. Όιεο νη εληνιέο αγνξάο ήηαλ κέζσ EDI, φπσο ζπλέβαηλε θαη κε φια ηα 

ηηκνιφγηα. Δάλ ηα ηηκνιφγηα ζπκθσλνχζαλ, ζα πιεξψλνληαλ  απηφκαηα. Αλ δελ 

ηαίξηαδαλ, νη δχν εηαηξείεο ζα ηα ρεηξίδνληαλ ρεηξσλαθηηθά. Ζ P&G πίζηεπε φηη ην 95% 

ησλ ηηκνινγίσλ ήηαλ αθξηβή, ε Wal-Mart πίζηεπε φηη κφλν ην 15% ήηαλ αθξηβέο 

(Clark & Lee, 1995). 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο P & G ηνπνζέηεζε  έλα άηνκν απφ ηελ 

εμππεξέηεζε  πειαηψλ ζηελ νκάδα πιεξσηέσλ ινγαξηαζκψλ ηεο  Wal-Mart. Ζ 

επζχλε ηνπ αηφκνπ  ήηαλ λα παξαθνινπζεί θάζε ζπλδπαζκφ παξαγγειίαο/ 

ηηκνινγίνπ  θαη λα πξνζπαζήζεη λα εληνπίζεη ην πξφβιεκα. Μεηά απφ κία 
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αμηνιφγεζε 3 εβδνκάδσλ, ε  P&G δηαπίζησζε φηη είρε δηαθνξεηηθνχο νξηζκνχο ηεο 

αθξηβνχο ρξέσζεο απφ ηελ Wal-Mart. H P&G φξηδε σο αθξηβή ηηκνιφγεζε κφλν απηή 

πνπ αθνξνχζε έλα αξηζκφ ππνζέζεσλ πνπ έρνπλ απνζηαιεί ζηε Wal-Mart. Ωζηφζν, 

ε Wal-Mart φξηδε σο αθξίβεηα ηηκνιφγεζεο ηφζν ηνλ  αξηζκφ ησλ πεξηπηψζεσλ φζν 

θαη ην ρξεκαηηθφ πνζφ  ηεο θάζε πεξίπησζεο (Gunasekaran & Nkai, 2004). Ζ P&G, 

επίζεο, αλαθάιπςε φηη νη πεξηζζφηεξεο εληνιέο αγνξάο θαη ηα ηηκνιφγηα δελ 

ηαίξηαδαλ ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηηκψλ πνπ ππήξραλ ζηα ζπζηήκαηα ηεο Wal-Mart 

θαη ηεο P & G. 

Η απηνκαηνπνίεζε κέζσ EDI ην κφλν πνπ έθαλε ήηαλ λα δηαθηλεί ηα θαθά δεδνκέλα 

ηαρχηεξα θαη νδήγεζε ζηελ επαλεπεμεξγαζία ησλ δχν ζπζηεκάησλ. Σν θφζηνο ηεο 

αλαληηζηνηρίαο ππνινγίζηεθε ζηα $50 αλά πεξηζηαηηθφ (Clark & Lee, 1995). 

Ζ ηερλνινγία έπαημε ξφιν ζηνλ εληνπηζκφ θαη ζηε δηφξζσζε ησλ ζθαικάησλ επί  

ησλ ηηκψλ. Γεκηνπξγήζεθε έλα εξγαιείν ην νπνίν νλνκάδνληαλ Customer Table 

Checking Tool. Κάζε Γεπηέξα πξσί πξηλ κπνπλ εληνιέο αγνξάο, ε P&G ζπλδένληαλ 

ζε έλα αξρείν ηεο Wal-Mart ην νπνίν είρε ηα πξντφληα ηεο P&G θαη ηα ζπλέθξηλε κε 

ηηο ηηκέο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ πξντφλησλ πνπ βξίζθνληαλ ζην αξρείν ζεκείν. 

Δάλ νπνηνδήπνηε απφ ηα ζηνηρεία δελ ηαίξηαδε, επηζεκαίλνληαλ σο εμαίξεζε θαη 

δηνξζψλνληαλ ειεθηξνληθά. 

Ωο απνηέιεζκα, ν βαζκφο παξαγγειίαο-ζπκθσλεκέλνπ ηηκνινγίνπ ηεο  P& G  

αλέβεθε απφ ην 15% ζην 95%. Σν λέν απηφ ζχζηεκα  νδήγεζε ηελ  P & G λα γίλεη 

έλαο απφ ηνπο θαιχηεξνπο πξνκεζεπηέο ηεο Wal-Mart (Laarksonen et al., 2008). Ζ 

δηεχζπλζε εμππεξέηεζεο πειαηψλ δηαζθάιηζε φηη ηα δεδνκέλα θαη ζηα δχν 

ζπζηήκαηα ζα ήηαλ ζσζηά θαη φηη ην  EDI ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα κεηψζεη ην θφζηνο 

θαη λα βειηηψζεη ην ρξφλν ηνπ θχθινπ παξαγγειίαο. Απηφ ην εξγαιείν έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηνπο πειάηεο ηεο  P&G ζε παγθφζκηα θιίκαθα. 
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5.0 Γεύηεπη Μελέηη Πεπίπηυζηρ 
Campbell Soup Company 

Σα ζηνηρεία γηα ηε κειέηε πεξίπησζεο βαζίζηεθαλ ζην άξζξν «Campbell Soup 

Company: Selling Channel Innovation to Customers» ηνπ Harvard Business School 

(2008).  

Ζ κειέηε πεξίπησζεο αθνξά ηε ζρέζε ηεο Campbell‟s κε φιν ην θαλάιη δηαλνκήο θαη 

πσο ε ηερλνινγία, ε αλάπηπμε λέσλ ζπζηεκάησλ θαη ε εθκεηάιιεπζε ηεο 

πιεξνθνξίαο απνηέιεζε γηα φινπο ζπλερή βειηίσζε, απνδνηηθφηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα. 

Ζ Campbell ήηαλ θαηλνηφκνο ζηε ζπλερή αλαλέσζε, εηζάγνληαο απηή ηε λέα 

δηαδηθαζία παξαγγειίαο ην 1991. Σν CPR (ζπλερή αλαπιήξσζε)  ηεο Campbell 

ππήξμε κία θαηλνηφκνο δηαδηθαζία πνπ είρε σο ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαρείξηζεο απνζεκάησλ ζε φιε ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα. 

 

5.1 Δηαηξηθή Πιεξνθόξεζε 

Ζ εηαηξεία είλαη επίζεο γλσζηή κε ην φλνκα Campbell‟s θαη βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία 

γηα πεξηζζφηεξα απφ 100 ρξφληα. Δίλαη γλσζηφο παξαζθεπαζηήο ζνχπαο ζε 

θνλζέξβα θαη άιισλ παξφκνησλ πξντφλησλ ελψ παξάιιεια ζεσξείηαη έλαο απφ 

ηνπο κεγαιχηεξνπ παξαγσγνχο επψλπκσλ πξντφλησλ ζηηο ΖΠΑ. Σα πξντφληα ηεο 

Campbell πσινχληαη ζε 120 ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν. Ζ θεληξηθή πξντνληηθή ηεο 

εζηίαζε είλαη ζηηο ζνχπεο πνπ βξίζθνληαη ζε θφθθηλε θαη άζπξε θνλζέξβα. Ζ 

Campbell είλαη πξσηνπφξνο θαη εγέηεο ζηε δηαλνκή εηδψλ παληνπσιείνπ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα είλαη πξσηνπφξνο ζηε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο ξένπλ ηα πξντφληα 

θαη νη πιεξνθνξίεο.  

Ζ εηαηξεία δηαηεξεί εμαηξεηηθέο ζρέζεηο ηφζν κε ηνπο ιηαλνπσιεηέο ηεο φζν θαη κε 

ηνπο ρνλδξεκπφξνπο ηεο. Έρεη εζηηαζηεί ζηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 

ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ θαλαιηνχ δηαλνκήο θαηά ηξφπν ακνηβαία επσθειή ηφζν γηα 

ηελ ίδηα φζν θαη γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Μέζα ζηα πιαίζηα απηά ε επηρείξεζε 

ρξεηάδνληαλ κία θαηλνηφκν πξνζέγγηζε αλαθνξηθά κε ηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ 

θαλαιηνχ δηαλνκήο θαηά ηξφπν πνπ λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο πειάηεο λα 
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επηιέμνπλ λα αιιάδνπλ γξήγνξα θαη παξφια απηά λα παξέρεη επαξθή θίλεηξα θαη 

έηζη ε Campbell λα πεξηνξίζεη ηα κε απαξαίηεηα θφζηε. 

5.2 πλερήο Αλαλέσζε Πξντόλησλ (Continuous Product 

Replenishment – CPR) 

Ζ πλερήο Αλαλέσζε Πξντφλησλ ήηαλ έλα ζεκαληηθφ κέζν βειηίσζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ θαλαιηνχ. Ζ Campbell ήηαλ θαηλνηφκνο ζηε ζπλερή 

αλαλέσζε, εηζάγνληαο απηή ηε λέα δηαδηθαζία παξαγγειίαο ην 1991. Ζ ζπλερήο 

αλαλέσζε πξντφλησλ εμνηθνλφκεζε θφζηε γηα ηνπο ιηαλέκπνξνπο θαη 

ρνλδξέκπνξνπο πνπ ην πηνζέηεζαλ. 

Σν CPR ηεο Campbell ππήξμε κία θαηλνηφκνο δηαδηθαζία πνπ είρε σο ζηφρν ηε 

βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαρείξηζεο απνζεκάησλ ζε φιε ηελ 

εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Με ην CPR νη ιηαλνπσιεηέο κπνξνχζαλ λα πιεξψλνπλ κία 

ζπλερή ηηκή ρνλδξηθήο αιιά θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξνψζεζε πσιήζεσλ πνπ 

γίλνληαη γηα ηνπο θαηαλαισηέο. Οη ιηαλνπσιεηέο κεηαθέξνπλ ζηνλ πξνκεζεπηή 

θαζεκεξηλή πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηα απνζέκαηα κέζσ Electronic Data 

Interchange (EDI) θαη ν πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ επζχλε δηαρείξηζεο ησλ 

απνζεκάησλ ησλ ιηαλνπσιεηψλ  (vendor managed inventories – VMI).  

Ζ βηνκεραλία εηδψλ παληνπσιείνπ είρε ιαλζάξεη κία θηιφδνμε πξνζπάζεηα πνπ 

νλνκάδνληαη Efficient Consumer Response (ECR) γηα λα αλαδηνξγαλψζεη ζπλνιηθά 

ην θαλάιη πξνκεζεηψλ. Μέρξη ζήκεξα, ηα κεγαιχηεξα πιενλεθηήκαηα ηνπ ECR 

πξνέξρνληαη απφ ηε πλερή Αλαπιήξσζε (Continuous Replenishment – CR), έλα 

λέν πξσηφθνιιν  γηα ηνλ έιεγρν ηεο ξνήο πιεξνθφξεζεο κεηαμχ ηνπ πξνκεζεπηή 

θαη ησλ ιηαλνπσιεηψλ ηνπ. χκθσλα κε ηε πλερή Πιεξνθφξεζε νη ιηαλνπσιεηέο 

αλαθέξνπλ θαζεκεξηλά ζηνλ πξνκεζεπηή ηνπο ηελ ηξέρνπζα δήηεζε θαη ην χςνο ησλ 

απνζεκάησλ. Ο πξνκεζεπηήο ρξεζηκνπνηεί απηή ηελ πιεξνθνξία γηα λα νξίζεη ηηο 

απνζηνιέο αλαπιήξσζεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηνλ θάζε ιηαλνπσιεηή. Σν CRP 

πέξαλ ηεο βηνκεραλίαο ησλ εηδψλ παληνπσιείνπ εηζήρζεθε θαη ζε άιινπο θιάδνπο 

κε ην φλνκα Vendor Managed Inventory (VMI) πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δηαρείξηζε ηεο 

ξνήο κίαο επξείαο ζεηξάο θαζεκεξηλψλ θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ θαη βαζηθήο 

έλδπζεο. 
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5.3 CRP θαη Campbell Soup  

H Campbell Soup ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο πνπ πηνζέηεζαλ ηε πλερή Αλαπιήξσζε. 

H Campbell θνξηψλεη εκπνξεχκαηα απφ δηάθνξεο απνζήθεο ζηα θέληξα δηαλνκήο 

ησλ ιηαλνπσιεηψλ απφ ηα νπνία αλεθνδηάδνληαη ηα θαηαζηήκαηα ησλ 

ιηαλνπσιεηψλ. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο πλερνχο 

Αλαπιήξσζεο είλαη: 1) πξντφληα πνπ πσινχληαη ζηνπο κεηαπσιεηέο ζε θαζεκεξηλά 

ρακειή ηηκή (Every-Day-Low- Price / EDLP) εάλ θαη νη ιηαλνπσιεηέο κπνξνχλ λα 

δηελεξγήζνπλ θακπάληεο πξνψζεζεο ζηνπο θαηαλαισηέο, 2) θαζεκεξηλά νη 

ιηαλνπσιεηέο ζηέιλνπλ ζηελ Campbell Soup κέζσ EDI ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε 

ησλ απνζεκάησλ ηνπο θαη δεηνχλ ζηνηρεία απφ ηα θέληξα δηαλνκήο ηνπο 3) κε βάζε 

απηή ηελ πιεξνθφξεζε ε Campbell Soup ζηέιλεη κία απνζηνιή αλεθνδηαζκνχ ζην 

θέληξν δηαλνκήο ηνπ ιηαλνπσιεηή.  Κάζε εκέξα θαζνξίδεηαη έλα ειάρηζην επίπεδν 

απνζεκάησλ γηα θάζε πξντφλ θαη γηα θάζε πξντφλ πνπ βξίζθεηαη θάησ απφ απηφ ην 

φξην απνζηέιινληαη εκπνξεχκαηα πξνθεηκέλνπ ην πξντφλ λα θηάζεη ην ειάρηζην 

επίπεδν απνζέκαηνο πνπ έρεη νξηζηεί γηα ην πξντφλ. Απνζηέιινληαη κφλν πιήξε 

θνξηία θαη πξνζηίζεηαη επηπιένλ φγθνο ζηελ παξαγγειία πξνθεηκέλνπ ε ζπλνιηθή 

απνζηνιή λα αλαθέξεηαη ζε έλα αθέξαην αξηζκφ θνξηίσλ. 

χκθσλα κε δηάθνξεο έξεπλεο ε πλερήο Αλαπιήξσζε κείσζε ηα απνζέκαηα ζηα 

θέληξα δηαλνκήο ησλ ιηαλνπσιεηψλ θαηά 50%  θαη φηη κεηψζεθε ε δηαθχκαλζε ζηε 

δήηεζε γηα ηελ Campbell Soup. Βέβαηα παξαηεξήζεθε φηη θάζε θνξά πνπ έλαο 

πειάηεο δερφηαλ λα ζπκκεηέρεη ζηε ρξήζε ηνπ CPR, νη πσιήζεηο ηεο Campbell 

ζεκείσλαλ κία βξαρππξφζεζκε πηψζε. Δπηπξφζζεηα ε Campbell πξφζθεξε θίλεηξα 

ζηνπο πειάηεο ηεο γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ CPR αιιά απηά κείσλαλ ην πεξηζψξην 

θέξδνπο ηεο παξφια απηά, ην CPR έιπλε νξηζκέλα ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ 

ππήξραλ ζην θαλάιη.  

Αλαθνξηθά κε ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ, ν ζπλδπαζκφο ηνπ πςεινχ πιεζσξηζκνχ, 

ησλ ρακειψλ επηηνθίσλ θαη ησλ κεγάισλ πξνσζεηηθψλ εθπηψζεσλ αλάγθαζε 

πνιιέο αιπζίδεο λα αζρνιεζνχλ κε ηελ πξνζεζκηαθή αγνξά. Ζ πξαθηηθή απηή 

ζπλεπάγνληαλ φηη νη αιπζίδεο ζα πεξίκελαλ κέρξη ην ηέινο ηεο πξνσζεηηθήο 

πεξηφδνπ ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα λα αγνξάζνπλ αξθεηά πξντφληα ηα νπνία ζα 

θάιππηαλ ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ ηεο ιηαληθήο γηα αξθεηνχο κήλεο κεηά ην 

πέξαο ηεο πξνψζεζεο. Ζ πξνζεζκηαθή αγνξά κείσζε ηε κέζε ηηκή αγνξάο γηα ηα 

πξντφληα θαη κάιηζηα νξηζκέλνη ιηαλνπσιεηέο θαη ρνλδξέκπνξνη ήηαλ ζε ζέζε λα 

αγνξάζνπλ ζρεδφλ φια ηα πξντφληα κηαο ρξνληάο ζε  ηηκέο πνπ ίζρπαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πξνσζεηηθήο πεξηφδνπ.  
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Ο ζπλδπαζκφο ηεο πξνσζεηηθήο ηηκνιφγεζεο θαη ηεο πξνζεζκηαθήο αγνξάο 

απνζπλέδεζε ηελ πξαγκαηηθή δήηεζε ησλ θαηαλαισηψλ απφ ηηο πσιήζεηο ηνπ 

παξαγσγνχ ζηνλ ιηαλνπσιεηή θαη ηνλ ρνλδξέκπνξν.  Οη ηερλεηέο αηρκέο ζηε δήηεζε 

πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ πξνζεζκηαθή αγνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξντνληηθήο 

πξνψζεζεο δεκηνχξγεζε ζεκαληηθέο αλαπνηειεζκαηηθφηεηεο ζηελ παξαγσγή. Ζ 

πξνζεζκηαθή αγνξά ήηαλ κία ζεκαληηθή πεγή εηζφδσλ αιιά αχμεζε ην θφζηνο 

απνζήθεπζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ πειαηψλ θαη επαχμεζε ηα θφζηε παξαγσγήο, 

απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο γηα ηελ Campbell. 

Ζ αιιαγή ζην CRP θαη ην EDLP απαηηνχζε κία ξηδηθή αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά θαη 

ζηε ζηάζε. Δηδηθφηεξα νη ρνλδξέκπνξνη ήηαλ ηδηαίηεξα απξφζπκνη ζηελ πηνζέηεζε 

ηνπ EDLP γηαηί ηα θέξδε πνπ δεκηνπξγνχληαλ ζηελ πξνζεζκηαθή αγνξά αλέξρνληαλ 

ζην κηζφ πεξίπνπ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ απφ ηηο ιεηηνπξγίεο. Οη ρακειφηεξεο ηηκέο 

απφ ην EDLP ζα πεξλνχζαλ απηφκαηα ζηνπο πειάηεο ησλ ιηαλνπσιεηψλ ηνπο αιιά 

νη πξνσζεηηθέο εθπηψζεηο κεηαβηβάδνληαλ κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνσζεηηθήο 

πεξηφδνπ. Καη‟ απηφ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγνχληαλ θξπθά πεξηζψξηα θέξδνπο, ν 

πεξηνξηζκφο ησλ νπνίσλ απαηηνχζε απφ ηνπο ρνλδξέκπνξνπο λα επαλαδνκήζνπλ 

ηελ ηηκνιφγεζή ηνπο θαη κία ηέηνηα αιιαγή απαηηνχζε κία βαζκηαία κεηάβαζε πνπ ζα 

δηαξθνχζε αξθεηά ρξφληα.  ην EDLP πεξηνξίζηεθαλ φια ηα θίλεηξα γηα πξνζεζκηαθή 

αγνξά αιιά δφζεθαλ δχν ελαιιαθηηθέο ηηκνιφγεζεο κε παξάιιειεο πνιηηηθέο 

ηηκνινγηαθήο πξνψζεζεο αιιά πεξηνξηζκνχ ησλ δηαθπκάλζεσλ ηεο δήηεζεο. 

Ζ Campbell δεκηνχξγεζε έλα λέν ηηκνινγηαθφ ζρέδην ην CPR2 φπνπ ν πειάηεο ζα 

ιάκβαλε ην 125% ηνπ πνζνχ ηεο έθπησζεο πνπ ζπλήζσο πξνζθέξνληαλ ζε 

κεγάινπο/κηθξνχο πειάηεο πνιιαπιαζηαδφκελν κε ηνλ φγθν θνξηψζεσλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πξνψζεζεο. Σν πξφγξακκα απηφ έγηλε δεθηφ κε ελζνπζηαζκφ 

(1994) γηαηί ήηαλ ην πξψηνο ζπλερέο πξφγξακκα αλαπιήξσζεο πνπ ελζσκάησλε 

ηελ πξνψζεζε πνπ ήηαλ θνηλή ζηηο παξαδνζηαθέο πνιηηηθέο πςειήο /ρακειήο 

ηηκνιφγεζεο.  Σν CPR2 πξνυπέζεηε κεγαιχηεξν βαζκφ εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηεο 

Campbell θαη ησλ πειαηψλ θαη δηεχξπλε ην βαζκφ εμάξηεζεο ηεο Campbell απφ ηνπο 

ιηαλνπσιεηέο ηεο.  

Γεληθφηεξα ην CPR αχμεζε ηηο πσιήζεηο ηεο Campbell  γηαηί ν ιηαλνπσιεηήο είρε 

ιηγφηεξν θφζηνο απνζήθεπζεο θαη έηζη κπνξνχζε λα κεηψζεη ηηο ηηκέο ηνπ γηαηί 

εμνηθνλνκνχζε απφ ηελ αγνξά ησλ πξντφλησλ. Οη ζρέζεηο, επίζεο κεηαμχ ηνπ 

πσιεηή ηεο Campbell θαη ηνλ αγνξαζηή ηνπ πειάηε βειηηψζεθε επίζεο 

θαηαιήγνληαο ζε απμαλφκελε απνδνρή ησλ πξνγξακκάησλ merchandising ηεο 

Campbell. 
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6.0 Trade Marketing 

 

Τπάξρνπλ έμη θπξίσο πξνβιήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα ρεηξηζηνχλ νη παξαγσγνί 

πξνθεηκέλνπ λα επαπμήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ 

trade marketing θαη γεληθφηεξα ηνπ trade management. Σα πξνβιήκαηα απηά είλαη ηα 

αθφινπζα (Deloitte, 2008):  

 

1. Ζ έιιεηςε  κίαο απνηειεζκαηηθήο δηαδηθαζίαο trade management / marketing. 

2. Ζ κε επέλδπζε ζηελ ηερλνινγία πξνθεηκέλνπ λα απηνκαηνπνηεζεί ε 

δηαδηθαζία. 

3. Ζ κε ζχιιεςε αλφκνησλ ζεκάησλ δήηεζεο απφ ηνπο κεζάδνληεο. 

4. Αλεπαξθέο account planning θαη επίβιεςε ηεο ιηαληθήο. 

5. Με επαγγεικαηηθή πξνψζεζε. 

6. Έιιεηςε νξαηφηεηαο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ θαη απνηειεζκάησλ ηεο 

πξνψζεζεο. 

 
Ζ έλλειτη  μίαρ αποηελεζμαηικήρ διαδικαζίαρ trade management/marketing 

 

Ζ δηαδηθαζία ηνπ trade management/marketing πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθή 

ζα πξέπεη λα είλαη κέξνο ηεο επξχηεξεο δηαδηθαζίαο ηνπ κάξθεηηλγθ θαη ησλ 

πσιήζεσλ θαη λα ζπλδέεη ηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ, ηνλ ηαθηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

εθαξκνγή. Όπσο δείρλεη ην παξαθάησ δηάγξακκα, ππάξρνπλ επηά «ππιψλεο» ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ θαιχπηνπλ κία νινθιεξσκέλε δηαδηθαζία πσιήζεσλ θαη 

κάξθεηηλγθ. 
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ΠΗΝΑΚΑ 10: ΠΤΛΩΝΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ 

 

 

Πηγή: Anderson et al., 2004 

 

Οη ππιψλεο απηνί είλαη νη αθφινπζνη (Yam et al., 2007): 

 

 Πξνεγκέλνο ρεδηαζκφο Δκπνξίνπ (Advanced Trade Planning) – νη 

δηαδηθαζίεο ηνπ ζρεδηαζκνχ εκπνξίνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ πξφβιεςε, ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηνπ φγθνπ πσιήζεσλ, ηελ πξνγλσζηηθή κνληεινπνίεζε θαη ηνλ 

θαηακεξηζκφ ησλ πφξσλ. 

 Γηαρείξηζε ηεο Πξνψζεζεο Δκπνξίνπ (Trade Promotion Management) – νη 

δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ, ησλ ειέγρσλ, ησλ 

εθπηψζεσλ θαη ησλ δηαθαλνληζκψλ. 

 ρεδηαζκφο ηεο Κάιπςεο ηεο Ληαληθήο Πψιεζεο θαη Δθαξκνγή – 

πκπεξηιακβάλεη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο θάιπςεο ηνπ εκπνξίνπ 

θαη ηεο επσλπκίαο, ην ζρεδηαζκφ ησλ ζηφρσλ θαη ησλ επηζθέςεσλ, ηνλ  

πξνγξακκαηηζκφ ησλ δηαδξνκψλ θαη ηηο ιεηηνπξγίεο επί ηφπνπ εθαξκνγήο ηεο 

ζπκκφξθσζεο ησλ επηδφζεσλ, ηνλ έιεγρν ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ηε 

δηαρείξηζε ησλ κεηξεηψλ θαη ησλ παξαγγειηψλ. Ζ δηαρείξηζε ησλ 

παξαγγειηψλ εθηειείηαη γεληθά απφ κία θηλεηή ζπζθεπή ρεηξφο. 

 Γηαρείξηζε ησλ εκάησλ Εήηεζεο – Δίλαη ε  ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ πσιήζεσλ 

ηνπ ζεκείνπ ιηαληθήο σο πξσηαξρηθήο πεγήο γλψζεο. Ζ δηαδηθαζία απηή 

ζπκπεξηιακβάλεη ζηνηρεία ηνπ category & brand management, ηνπ 

ηηκνινγηαθνχ management, ηνπ ειέγρνπ ησλ θηλήζεσλ ησλ αληαγσληζηψλ 

αιιά θαη ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο απφδνζεο ησλ ιηαλνπσιεηψλ. Σα 

ζηνηρεία απηά ιεηηνπξγνχλ σο νδεγφο ζηελ νκάδα πσιήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα 
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αλαιχζνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα ηηο επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηελ 

νηθνλνκηθή απφδνζε ησλ επελδχζεσλ. 

 

Γηα ηηο πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ππάξρεη αθφκε πξφβιεκα ζηνπο ελαπνκείλαληεο 

ιεηηνπξγηθνχο ππιψλεο ζην πιαίζην ησλ πσιήζεσλ θαη ηνπ κάξθεηηλγθ. Απηφ ην 

πξφβιεκα δελ είλαη κνλαδηθφ αιιά θαίλεηαη φηη ππάξρεη παγθνζκίσο ζε φιεο ηηο 

επηρεηξήζεηο θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ ζε κία πιεηάδα θιάδσλ φπσο είλαη ηα 

ηξφθηκα, ηα πνηά, ε πγεία, ηα θαιιπληηθά, ε απηνθηλεηνβηνκεραλία (κεηά ηελ 

πψιεζε), ηα ειεθηξνληθά, ηελ έλδπζε/ππφδεζε θαη ηελ πςειή ηερλνινγία. 

Απηφ πνπ πεξηνξίδεη ζπλήζσο ηνλ αλαζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ είλαη ηα θπζηθά 

εκπφδηα πνπ έρνπλ αλεγεξζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ ην brand marketing, ην 

category management, ηηο πσιήζεηο, ηε δηνίθεζε, ηε ρξεκαηνδφηεζε, ηνπο 

ζρεδηαζηέο δήηεζεο θαη ηε δηνίθεζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 

Γηα λα ππάξμεη κία πην απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε πσιήζεσλ θαη 

κάξθεηηλγθ, ηα εκπφδηα απηά πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ελζσκάησζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, απφ επηρεηξεκαηηθή επθπΐα θαη απφ ηε 

ιήςε απνθάζεσλ (Attaran & Attaran, 2007).  Δπηπιένλ απηφ πνπ δηαηαξάζζεη ζπρλά 

απηφ ην ζρεδηαζκφ αθφκε θαη εάλ ππάξρεη πξνζπκία θαη δέζκεπζε γηα κηα πην 

ζχγρξνλε ζχλδεζε κεηαμχ απηψλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ ππιψλσλ είλαη ε έιιεηςε κηαο 

κνλαδηθήο ελνπνηεκέλεο ηερλνινγίαο. 

Ζ επένδςζη ζηην ηεσνολογία για ηην αςηομαηοποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ. 

Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο πιεξνθνξηθήο έρνπλ εζηηάζεη κέρξη ζήκεξα ζηελ 

ζπλαιιαθηηθή ηερλνινγία πνπ αλαθέξεηαη ζηηο δαπάλεο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

εκπνξίνπ. Ζ ηερλνινγία ζπλαιιαγψλ πξνέθπςε απφ ηξεηο δεθαεηίεο ρεηξνθίλεησλ 

δηαδηθαζηψλ, ινγηζηηθψλ θχιισλ θαη  δπζθίλεησλ εζσηεξηθά αλεπηπγκέλσλ ιχζεσλ. 

Σψξα, φκσο, πνιιέο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ήδε απφδνζε ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο, 

ππφθεηληαη ζε εζσηεξηθφ έιεγρν (π.ρ. πξφηππα Sarbanes–Oxley) θαη έρνπλ 

δηνηθεηηθνχο ζηφρνπο, έρνπλ ζηξέςεη ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ ηερλνινγία θαη ζε 

ιχζεηο εθαξκνγήο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο ζθιεξφηεξεο εξγαζίεο ελζσκάησζεο ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ζηελ παξνρή ηερλνινγίαο πςεινχ επηπέδνπ. Κάηη 

ηέηνην επηηπγράλεηαη κε (Powers & Reagan, 2007): 

Σε δεκηνπξγία ελφο πξνυπνινγηζκνχ πιεξνθνξηθήο πνπ αληηζηνηρεί ζην επίπεδν ηεο 

εηαηξηθήο δαπάλεο θαη επθαηξίαο. 
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Δξέλιξη από ηα επγαλεία desktop ζε ηεσνολογία πος απεςθύνεηαι ζε 

επισειπήζειρ. 

Σν πξφβιεκα πνπ έρνπλ νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ 

είλαη φηη ηα ζηνηρεία κε ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ θαη/ή δηαρεηξίδνληαη ην εκπνξηθφ θαλάιη 

δελ κνηξάδνληαη εμίζνπ, δελ έρνπλ ζπλεπή δηαρείξηζε θαη δελ βξίζθνληαη θάησ απφ 

κία νξγαλσηηθή επζχλε. 

Κάζε ηέηνην ζηνηρείν βξίζθεηαη ζπρλά ζε δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηεο ηερληθήο αλάπηπμεο 

ή δπλαηφηεηαο. πρλά ππάξρνπλ «νηθηαθέο» εθαξκνγέο γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηε 

δηαηήξεζε πνπ θιεξνλνκήζεθαλ κέζσ ηεο ηππηθήο νξγαλσηηθήο ηξηβήο, έηζη ψζηε ε 

θαηαλφεζε ηνπ πσο ηαηξηάδνπλ ζηελ ππεξεζία ηνπ θάζκαηνο ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

θαλαιηψλ πεξηνξίδεηαη θαη ζπρλά απνζπλδέεηαη απφ ηνπο ππφινηπνπο ηδηνθηήηεο ηεο 

δηαδηθαζίαο θαη ηεο ηερλνινγίαο (Davenport & Brook, 2007). 

Ζ νξγάλσζε ησλ πσιήζεσλ κπνξεί λα έρεη σο αξκνδηφηεηα ηελ εθηέιεζε ηεο  

ιηαληθήο,  νη ηάζεηο φκσο δείρλνπλ φηη ην brand marketing έρεη ην category 

management θαη φηη νη ινγηζηηθέο εηαηξείεο αζρνινχληαη ζπρλά κε ηνλ εηήζην 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ πειαηψλ (AMR Research, 2009). 

Όκσο ε ζχλδεζε, ε ζπλέλσζε θαη ν αλαζρεδηαζκφο απηψλ είλαη πέξα απφ ηνλ 

ηππηθφ ζπλαιιαθηηθφ νξηζκφ θαη ηε δηαρείξηζε ιεηηνπξγηψλ. Ωο εθ ηνχηνπ, κία λέα 

ελνπνηεκέλε δηαδηθαζία κε ζπλδπαζκφ φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη 

ιεπηνκεξψο ζηνπο ιεηηνπξγηθνχο ππιψλεο απνηειεί ηνλ νξηζκφ ηεο νινθιεξσκέλεο 

δηαρείξηζεο ηνπ εκπνξίνπ εηδηθφηεξα θαη ησλ νινθιεξσκέλσλ πσιήζεσλ θαη 

κάξθεηηλγθ γεληθφηεξα. 

5.1 ύιιεςε θαη ελαξκόληζε ησλ αλόκνησλ ζεκάησλ δήηεζεο 

 

Οη επηρεηξήζεηο θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ πιεκκπξίδνληαη απφ δεδνκέλα – ηφζν 

εζσηεξηθά φζν θαη εμσηεξηθά. Οη παξαγσγνί πξέπεη λα αζρνιεζνχλ κε έλα ζπλερψο 

απμαλφκελν αξηζκφ πεγψλ πνπ θπκαίλνληαη απφ ηηο  εμεξρφκελεο απνζηνιέο κέρξη 

ηα δεδνκέλα ηεο αγνξάο θαη ηελ απνζήθεπζε δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

θαηαλάισζε ησλ θαηαζηεκάησλ. 
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Σν πξψην βήκα είλαη λα κπνπλ φια ηα δεδνκέλα ζε κία κφλν πεγή «λνεκνζχλεο». 

Πνιιαπιέο πεγέο δεδνκέλσλ, νη νπνίεο δελ είλαη επζπγξακκηζκέλεο, 

ζπγρξνληζκέλεο, νινθιεξσκέλεο ή έγθαηξεο, εκπνδίδνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ 

εκπνξίνπ θαη ηε δηαρείξηζε (Duffy, 2008). 

Γηαθνξεηηθέο πεγέο δεδνκέλσλ δεκηνπξγνχλ επίζεο αληηθξνπφκελεο εθζέζεηο 

ζέηνληαο ζε ακθηζβήηεζε ηελ πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ (αθξίβεηα θαη εχξνο). 

Ζ επφκελε κεγάιε πξφθιεζε είλαη ε εμφξπμε θαη ε κεηαηξνπή ησλ δεδνκέλσλ γηα λα 

δεκηνπξγεζεί ε βάζε ηεο γλψζεο θαη ηεο λφεζεο πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα κίαο πην 

απνηειεζκαηηθήο θαη απνδνηηθήο δηαρείξηζεο ησλ ζεκάησλ θαηαλαισηηθήο δήηεζεο 

(Gunasekaran & Nkai, 2004). 

Οη παξαγσγνί πνπ θαηέρνπλ απηά ηα ζήκαηα κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ θαη λα 

ηξνπνπνηνχλ ηα ελ εμειίμεη γεγνλφηα θαη λα δηελεξγνχλ έγθαηξα κία αλάιπζε πξηλ θαη 

κεηά ησλ ζπκβάληα θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπλ κειινληηθά γεγνλφηα κε κεγαιχηεξε 

αθξίβεηα. 

5.2 Βειηίσζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ιηαληθήο θαη ηνπ ζρεδηαζκνύ 

ησλ ινγαξηαζκώλ (account planning) 

 

Ζ ηθαλφηεηα κεηαηξνπήο ησλ εθζηξαηεηψλ πξνψζεζεο θαη κάξθεηηλγθ ζε αχμεζε ησλ 

πσιήζεσλ ησλ θαηαζηεκάησλ ζπλερίδεη λα απνηειεί πξφθιεζε ζηηο αλεπηπγκέλεο 

αγνξέο θαη είλαη ζρεδφλ απίζαλε ζηηο αλαπηπζζφκελεο  ρψξεο. 

 ήκεξα, νη πεξηζζφηεξνη παξαγσγνί βαζίδνληαη ζε έλα ζπλδπαζκφ  ππνινγηζηηθψλ 

θχιισλ θαη ζε κία ή πεξηζζφηεξεο απνζήθεο δεδνκέλσλ 

γηα λα ζρεδηάζνπλ θαη λα αλαιχζνπλ ηελ θάιπςε ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο κε 

απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ ηα αθφινπζα πξνβιήκαηα (AMR Research, 2009): 

 Γπζθνιία ζπγθέληξσζεο ζρεδίσλ ινγαξηαζκνχ ή δεκηνπξγία θπιηφκελσλ 

εθηηκήζεσλ. 

 Πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο κνληεινπνίεζεο ζελαξίσλ. 

 Έιιεηςε εξγαιείσλ θαη ινγηζκηθνχ πνπ λα είλαη θαηάιιεια γηα θηλεηή ρξήζε, 

θνηλφ ζρεδηαζκφ ησλ ιηαλνπσιεηψλ ή ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ πσιήζεσλ. 

Ο νινθιεξσκέλνο επηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο απαηηεί κηα πην νινθιεξσκέλε 

πιαηθφξκα γηα ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ ηδεψλ ηνπ αξρηθνχ ζρεδίνπ δήηεζεο κε ηελ 
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επίδξαζε ηεο πξνψζεζεο κέζσ ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο ησλ πσιήζεσλ θαη 

ησλ εξγαζηψλ (Chatterjee & Ravichandran, 2007). Οη δηεπζπληέο πσιήζεσλ, ζήκεξα, 

ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπλ ηελ αξρηθή βάζε θαη πξέπεη λα έρνπλ ηα εθφδηα λα 

θαηαλνήζνπλ ηε ζηαδηαθή αχμεζε πνπ είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε 

επηζπκεηή απφδνζε ησλ επελδχζεσλ. 

Ζ ιηαληθή αγνξά δελ είλαη εχθνια δηαρεηξίζηκε. Οη παξαγσγνί αληηκεησπίδνπλ 

πξνθιήζεηο ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ εθηέιεζε ζε επίπεδν θαηαζηεκάησλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θάιπςεο πσιήζεσλ θαη merchandiser, ηε δξνκνιφγεζε 

θαη ηε δηαρείξηζε παξαγγειηψλ θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Ζ εδξαίσζε θαη ε 

παξαθνινχζεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηεο ιηαληθήο ζηηο δηαθεκίζεηο, ε έθζεζε, ν ρψξνο 

ζην ξάθη, ε πνηθηιία θαη ε ηηκή είλαη δχζθνιεο.  

Οη πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ησλ scorecard κεηψλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ 

παξαγσγψλ λα αμηνινγήζνπλ ηελ απφδνζε ηεο ιηαληθήο θαη ηεο θεξδνθνξίαο. 

5.3 Μεηάβαζε ηνπ ζρεδηαζκνύ πξνώζεζεο από ηέρλε ζε 

επηζηήκε 

 

Σα ζρέδηα πξνψζεζεο είλαη ζπρλά απνηέιεζκα εηθαζίαο ή αδξάλεηαο (κηθξέο 

αλαζεσξήζεηο ζην ζρέδην ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο). Σν 74% ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ 

εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ βαζίδνληαη ζηελ ηζηνξία θαη ζηε δηαηψληζε πησρήο ηζηνξηθήο 

απφδνζεο (Chatterjee & Ravichandran, 2007). Σα αλαιπηηθά δεδνκέλα πνπ 

βαζίδνληαη ζηα ζηνηρεία είλαη ήδε πην αμηφπηζηα απφ ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο 

εθηίκεζεο ηεο απφδνζεο ζηηο πεξηζζφηεξεο ζπλζήθεο θαη ην πην ζεκαληηθφ είλαη φηη 

θαζηζηνχλ δπλαηφ ηνλ ζρεδηαζκφ εθαηνληάδσλ ηνπηθψλ πξνσζήζεσλ πνπ ζα είλαη 

πέξα απφ ηελ ηθαλφηεηα ησλ ρεηξσλαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. 

Απηφ πνπ ζπρλά ιείπεη είλαη ε ηθαλφηεηα παξαγσγήο δηνξαηηθήο θαη 

θαηάιιειεο εμνπζίαο ιήςεο απνθάζεσλ ρσξίο ην άγρνο, ην ρξφλν θαη ηνλ θφπν πνπ 

απαηηείηαη ζηηο ζεκεξηλέο αλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο. Σν πξφβιεκα είλαη πνιχπινθν, 

ζχλζεην θαη κπεξδεκέλν. Ζ θχξηα κέηξεζε κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ γεγνλφηνο 

εμαθνινπζεί λα είλαη ν φγθνο ησλ πσιήζεσλ θαη φρη ε θεξδνθνξία θαη ε απφδνζε ηεο 

επέλδπζεο. Απφ ην 52% ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ κεηξνχλ ηελ απφδνζε κεηά ην 

γεγνλφο, κφλν ην 48% κεηξά ηελ απφδνζε ηεο επέλδπζεο (AMR Research, 2009). 

Ζ αλάιπζε κπνξεί λα βνεζήζεη θαη ηελ εθηίκεζε ηεο πξνψζεζεο. Ζ απνπζία 

αλάιπζεο νδεγεί ζε ππεξβνιηθέο δαπάλεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, θαθή θαηαλνκή ησλ 
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πφξσλ κάξθεηηλγθ θαη αλαθξηβείο νηθνλνκηθέο αλαθνξέο. Σν πξφβιεκα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ πνιινί πσιεηέο είλαη ε ζεκαληηθή επίδξαζε ησλ  

πεξηβαιινληνινγηθψλ ζπλζεθψλ (π.ρ. επνρηθφηεηα, θαηξφο, πξνζθνξέο ηνπ 

αληαγσληζκνχ θηι.) νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε πξηλ θαη κεηά ηηο ελέξγεηεο 

κάξθεηηλγθ. Απηφ πνπ απαηηείηαη είλαη κία ινγηθή ζηαηηζηηθή επηζηήκε πνπ λα 

βαζίδεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ε νπνία ιακβάλεη ππφςε ηεο ηα θαζαξά ηζηνξηθά 

γεγνλφηα θαη δεκηνπξγεί απηά ηα ζελάξηα, σο ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξέρνπλ αθφκε 

κεγαιχηεξν βάζνο ζην επίπεδν ηεο αλάιπζεο πνπ κπνξεί λα γίλεη (Yam et al., 2007). 

Απηφ ην κνηίβν πνπ βαζίδεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ή ε αλαγλψξηζε ηεο ηάζεο 

ζπκβάιιεη ζηελ πςειφηεξε πνηφηεηα αλάιπζεο ηφζν ηεο πξηλ φζν θαη ηεο κεηά 

αλάιπζεο ησλ επηδφζεσλ. 

5.4 Απόθηεζε νξαηόηεηαο πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ ζηα εκπνξηθά 

ζρέδηα θαη ζηα απνηειέζκαηα πξνώζεζεο  

 

Οη επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ γεληθά ηελ end-to-end εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο, 

κάξθεηηλγθ θαη πσιήζεσλ θαηάζηαζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ απνηειεζκαηηθή 

πξνψζεζε. Απηή ε κεξηθή νξαηφηεηα ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο νδεγεί ζε 

πνιιαπιέο πξνβιέςεηο γηα ηα έζνδα, ηνλ φγθν θαη ηηο εκπνξηθέο δαπάλεο. Οη  

δηαθνξέο ζηελ θαηαλφεζε κεηαμχ ησλ ιεηηνπξγηθψλ νκάδσλ πεξηνξίδνπλ ηε 

ζπλεξγαζία ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ (Johston & Clark, 

2005). 

Οη παξαγσγνί κπνξνχλ επίζεο λα επσθειεζνχλ απφ ηα δεδνκέλα κεγαιχηεξεο 

αθξίβεηαο. Μεξηθνί ιηαλνπσιεηέο παξέρνπλ πξφζβαζε ζρεδφλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

ζηα απνηειέζκαηα ησλ πσιήζεσλ ηα νπνία κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθά ζηηο πξψηεο 

ιίγεο ψξεο ηεο πξνψζεζεο. Πνιιέο επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ αμηνπνηήζεη ηελ 

νξαηφηεηα πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν γηα λα ζρεδηάζνπλ θαη λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηελ απνδνρή ησλ πξνζθνξψλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο (Laarksonen 

et al., 2008). ηελ πξαγκαηηθφηεηα, πνιιέο επηρεηξήζεηο δελ είλαη ζε ζέζε λα 

ελζσκαηψζνπλ δηαδξαζηηθά ηα δεδνκέλα απηά ζηηο παξαδνρέο ζρεδηαζκνχ γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηπρφλ «εμαηξέζεσλ» ησλ ππνζέζεσλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 
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7.0 Πποηάζειρ – Ολοκληπυμένο 
Trade Management/ Marketing 

 
Ζ επίηεπμε κίαο πξαγκαηηθήο δηαδηθαζίαο πσιήζεσλ θαη κάξθεηηλγθ end-to-end πνπ 

πεξηιακβάλεη ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ trade 

management & marketing πνπ κπνξεί λα επηηξέςεη ηηο βειηηψζεηο ζηηο πσιήζεηο θαη 

ζην πεξηζψξην θέξδνπο ηφζν ζηηο επηρεηξήζεηο θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ φζν θαη ζην 

θαλάιη δηαλνκήο ηνπο. 

Σν νινθιεξσκέλν trade marketing μεθηλά έρνληαο ηνλ θαηαλαισηή σο ην θέληξν 

πξνζνρήο. Δπαπμάλεη ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηε ζπλεξγαζία ζην account θαη 

category management θαη θαη‟ απηφ ηνλ ηξφπν ηνλψλεηαη ε θαηαλαισηηθή δήηεζε. 

Απηή ε δηαηνκεαθή δηαδηθαζία απαηηεί κία end-to-end αθνινπζία ιχζεσλ εθαξκνγήο 

πνπ είλαη ελζσκαησκέλεο καδί (Deloitte, 2008). 

Γηα ρξφληα, νη παξαγσγνί έρνπλ πξνζπαζήζεη λα ζπγθεληξψζνπλ θαη λα 

ελζσκαηψζνπλ ηα θαηάιιεια ζηνηρεία κίαο πιήξνπο πεδίνπ end-to-end ζνπίηαο 

νινθιεξσκέλνπ trade marketing αιιά έπξεπε λα θαηαθχγνπλ ζε κηα πνηθηιία 

δηαθνξεηηθψλ εθαξκνγψλ πνπ ζπρλά απνηπγράλνπλ λα ελζσκαησζνχλ πιήξσο θαη 

επηηπρψο ε κία κε ηελ άιιε.  

Μία νινθιεξσκέλε δηαδηθαζία trade marketing πξνάγεη ηηο δηαδξάζεηο θαιχηεξεο 

πξαθηηθήο ηεο νκάδαο πσιήζεσλ, ηνπο δηνηθεηηθνχο θαη εηαηξηθνχο εηαίξνπο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ζπλδπάδεη ελλέα ηνκείο (Cousins et al., 2008): 

ΠΗΝΑΚΑ 11: ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ TRADE MARKETING  

 

Πηγή: Cousins et al., 2008 
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Διασείπιζη Πόπων Μάπκεηινγκ: Οη εθζηξαηείεο κάξθεηηλγθ δεκηνπξγνχληαη κε ζηφρνπο 

πξνψζεζεο θαη θεθαιαίσλ πνπ επζπγξακκίδνληαη ζθηρηά κε ηηο εηαηξηθέο 

επηρεηξεζηαθέο απαηηήζεηο. 

 Category Management Λιανικήρ: Οη δηεπζπληέο επσλπκηψλ θαη θαηεγνξηψλ 

αλαιχνπλ ηελ απφδνζε ηεο ιηαληθήο, ηελ ηηκνιφγεζε θαη ην κεξίδην ηνπ φγθνπ 

ησλ εκπνξεπκάησλ γηα λα δηαζθαιίδνπλ ηελ θαηάιιειε θάιπςε ησλ 

θαηεγνξηψλ ηεο επηρείξεζεο απφ ηα ρακειφηεξα ζηελ ηεξάξρεζε πξντφληα 

θαη ζην ρακειφηεξν επίπεδν ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ ιηαλνπσιεηή. Δπίζεο 

εδψ είλαη φπνπ ε ζεψξεζε ηφζν ησλ ζπλεζεηψλ ησλ θαηαλαισηψλ θαζψο θαη 

ε απφδνζε ησλ δεδνκέλσλ POS ηεο ηνπνζεζίαο ησλ αηνκηθψλ 

ππνθαηαζηεκάησλ αλαιχνληαη δεκηνπξγψληαο θαη‟ απηφ ηνλ ηξφπν έλα 

ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο  ηζηνξίαο ηεο «αηηίαο θαη ηνπ απνηειέζκαηνο» πνπ 

θαζνδεγεί ην θαηαλαισηηθφ κάξθεηηλγθ. 

 Σσεδιαζμόρ Πποώθηζηρ και Διασείπιζηρ Πόπων: Οη δηεπζπληέο ινγαξηαζκψλ 

ζα αλαζεσξήζνπλ ηνπο ζηφρνπο κάξθεηηλγθ, επσλπκηψλ θαη θαηεγνξηψλ θαη 

μεθηλνχλ δεκηνπξγψληαο ιεπηνκεξή ζρέδηα πξνψζεζεο γηα ηελ ππνζηήξημε 

ηεο πξφβιεςεο ηνπ φγθνπ πσιήζεσλ θαη ηνπ ζρεδίνπ δήηεζεο 

ζπκπεξηιακβαλφκελνπ ηνπ νξηζκνχ ηνπ ζσζηνχ ζπλδπαζκνχ κίαο 

ππνζηήξημεο merchandising in-store. 

 Μνληεινπνίεζε ηεο Πξνψζεζεο θαη ηεο Πξνζνκνίσζεο. Οη ζρεδηαζηέο ηεο 

πξνψζεζεο ζα είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζνπλ πνιιαπιά ζελάξηα 

εθηειψληαο κνληεινπνίεζε πξνζνκνίσζεο πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ έλαλ 

πην απνηειεζκαηηθφ πξνσζεηηθφ ζπλδπαζκφ. 

 Βειηηζηνπνίεζε ηεο Πξνψζεζεο: Πξνθεηκέλνπ λα επηθπξνπνηεζεί ην κνληέιν 

πξνψζεζεο, ν ζρεδηαζηήο ηνπ ινγαξηαζκνχ ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

ρξεζηκνπνηήζεη έλα εξγαιείν βειηηζηνπνίεζεο ηεο πξνψζεζεο γηα λα 

αλαπηχμεη ην πην απνηειεζκαηηθφ ζελάξην πνπ βαζίδεηαη ζηνπο αηνκηθνχο 

ζηφρνπο ηνπ ζρεδηαζηή θαη ζηα θξηηήξηα ηνπ πεξηνξηζκνχ πνπ ππάξρεη. 

 ρεδηαζκφο Πξνψζεζεο θαη Γηαρείξηζε Πφξσλ. Σν ζρέδην πξνψζεζεο 

ζπγθεληξψλεη ηελ επζχλε γηα ηνπο πφξνπο, ηνπο εθρσξεί θαη δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζην ζρεδηαζηή λα παξαθάκςεη ηελ πξνεπηιεγκέλε 

ρξεκαηνδφηεζε αλαζέηνληαο κε ρεηξνλαθηηθφ ηξφπν θαη ηελ θαηαλνκή ζε 

πνιιαπινχο πφξνπο φηαλ είλαη απαξαίηεην. Μφιηο νινθιεξσζεί ε 
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δηαπξαγκάηεπζε κε ηνλ ιηαλνπσιεηή, ν ζρεδηαζηήο νινθιεξψλεη ηελ 

πξνψζεζε κέζσ κίαο δηαδηθαζίαο έγθξηζεο ε νπνία, κεηά ηελ νινθιήξσζε, 

δξνκνινγεί ηελ πξνψζεζε. 

 ρεδηαζκφο ηεο Κάιπςεο ηεο Ληαληθήο. Ζ νκάδα merchandising ζέηεη ζηφρνπο 

εθηέιεζεο ηεο ιηαληθήο, ζρεδηάδεη ηελ θάιπςε ηεο επσλπκίαο θαη ηνπ 

θαλαιηνχ, πξνγξακκαηίδεη ηηο επηζθέςεηο θαη θαζνξίδεη ηηο απαηηήζεηο πνπ έρεη 

ην θάζε θαηάζηεκα πξνθεηκέλνπ ν πσιεηήο πνπ ην επηζθέπηεηαη λα 

αληαπνθξηζεί ζε απηέο. 

 Δθηέιεζε Ληαληθήο Μέζα ζην Καηάζηεκα: Μέζα ζην θαηάζηεκα, ν πσιεηήο ή 

ν merchandiser ρξεζηκνπνηνχλ θηλεηή ηερλνινγία γηα ηε δηεμαγσγή ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ πξνψζεζε. 

 Γηαρείξηζε ηνπ Γηαθαλνληζκνχ θαη ησλ Δθπηψζεσλ: Ζ νκάδα εμππεξέηεζεο 

πειαηψλ ρεηξίδεηαη ηηο αμηψζεηο ησλ πειαηψλ, ειέγρεη, δηαρεηξίδεηαη θαη 

δηεπζεηεί ηηο εθπηψζεηο.  

 

Ζ πξφθιεζε πνπ αληηκεησπίδεη έλα παξαγσγφο θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ ζήκεξα 

είλαη ζην λα κπνξέζεη λα θάλεη φινπο απηνχο ηνπο δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο λα 

ζπλεξγαζηνχλ κέζσ ελφο πιαηζίνπ επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο, αλαιπηηθψλ εξγαιείσλ 

θαη δηαρείξηζεο θχξησλ δεδνκέλσλ. Οη πσιεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

ειέγμνπλ ηελ απφδνζε παξαθνινπζψληαο ζπλερψο κέζσ scorecard ησλ δεηθηψλ 

βαζηθψλ επηδφζεσλ φπσο είλαη ηα επίπεδα απνζεκάησλ, ε εθνδηαζηηθή δηαλνκή, ε 

ζπκκφξθσζε ηεο πξνψζεζεο θαη κία ζεηξά άιισλ ζεκαληηθψλ κεηξήζεσλ. Πξέπεη 

λα ππάξρεη κία ηζρπξή νινθιεξσκέλε αλάιπζε θαη δπλαηφηεηα επηρεηξεκαηηθήο 

επθπΐαο ε νπνία λα ππνζηεξίδεη νιφθιεξε ηε δηαδηθαζία κέζσ αλαθνξψλ 

πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ θαη ηερλνινγίαο δηαρείξηζεο θχξησλ δεδνκέλσλ (Yam et al., 

2007).  

Ο ζπλδπαζκφο φισλ ησλ παξαπάλσ ιεηηνπξγηψλ κέζα ζηελ ίδηα επηρείξεζε ελψ 

δηαηεξνχληαη παξάιιεια ηα θαιχηεξα πιενλεθηήκαηα ησλ αηνκηθψλ αηηήζεσλ 

πξνζθνξάο  παξέρεη ζηηο επηρεηξήζεηο θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ θαη ζην εκπνξηθφ 

ηνπο θαλάιη κία ζεηξά πιενλεθηεκάησλ. Ζ επίηεπμε ελφο απνηειεζκαηηθνχ trade 

marketing απαηηεί επίζεο λα γίλνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο θαη δηαρείξηζε απηψλ. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά, ε ιεηηνπξγία θαη ηα νθέιε κίαο απνηειεζκαηηθήο δηαδηθαζίαο 

trade marketing θαζψο θαη ε ππνζηεξηθηηθή ηερλνινγία ζεσξνχληαη ζπρλά σο κία 
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ζηαδηαθή πξνζέγγηζε ε νπνία μεθηλά απφ κία βαζηθή ζπλαιιαθηηθή αξρή ε νπνία κε 

ηηο πηέζεηο ησλ ξπζκηζηηθψλ εληνιψλ έρεη νδεγήζεη κηα ζεηξά επηρεηξήζεσλ λα ηελ 

εμνξζνινγήζνπλ.  

Ζ ζηηγκή πνπ αξρίδεη κία πξσηνβνπιία λα παξάγεη πεξηζζφηεξα πιενλεθηήκαηα είλαη 

φηαλ αξρίδεη λα εμειίζζεηαη πξνο πην πξνεγκέλεο δπλαηφηεηεο γηα λα πξνβιέςεη θαη 

λα βειηηζηνπνηήζεη ηηο πξνζθνξέο θαηαιήγνληαο ζηε κεηαζρεκαηηζηηθή ηθαλφηεηα 

ζπλεξγαζίαο ησλ γεγνλφησλ κε ζπλεξγάηεο απφ ην θαλάιη (Gunasekaran & Nkai, 

2004).  
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Δπίλογορ 

 

Σα πνιιαπιά κέξε πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθή ηδησηηθή πιεξνθφξεζε ζρεηίδνληαη ηφζν 

κε ηελ απφθηεζε φζν θαη κε ηε γλσζηνπνίεζε ηεο ηδησηηθήο πιεξνθφξεζεο γηα ηελ 

επηηάρπλζε ησλ παξαγγειηψλ, αγαζψλ θαη πιεξσκψλ ζηνπο ηειηθνχο πειάηεο.  

Ζ ζπιινγή, δηάδνζε θαη ρξήζε ηεο θνηλφρξεζηεο πιεξνθνξίαο ζα πξέπεη λα 

ζπλδπάδεηαη κε ηηο εθαξκνγέο ηεο αλαβνιήο logistics, ηεο απνυινπνίεζεο, ηεο 

αληαιιαγήο πφξσλ θαη ησλ κνριεπκέλσλ απνζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ 

ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα (Lee & Whang, 2001). Ωζηφζν, ε ζπιινγή, δηάδνζε θαη 

ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δηαθνξέο φζνλ αθνξά ζηα νθέιε 

θαη ζηηο επηβαξχλζεηο κεηαμχ ηνπ παξαιήπηε θαη ηνπ απνζηνιέα.  

Δάλ ηα νθέιε θαη νη επηβαξχλζεηο είλαη άδηθα, ηφηε ηα κέιε κπνξνχλ λα κπνπλ ζηνλ 

πεηξαζκφ λα λνζεχζνπλ ηηο θνηλφρξεζηεο πιεξνθνξίεο. Ζ αλαμηφπηζηε πιεξνθνξία 

θαηαιήγεη ηειηθά ζε κία ρακειφηεξε ζπλνιηθά επίδνζε θαη σο εθ ηνχηνπ θαη ηα δχν 

κέξε δελ κπνξνχλ λα ζπιιάβνπλ ηα πηζαλά ακνηβαία νθέιε (Lee & Wang, 2000). 

πλεπψο, ν ηξφπνο κέηξεζεο ησλ νθειψλ, ησλ βαξψλ θαη ησλ ζπλαθψλ 

κεραληζκψλ πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη δίθαηε απνδεκίσζε απνηειεί έλα θξίζηκν 

δήηεκα γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ. 

Έλαο ηξφπνο γηα ηελ επίιπζε ησλ άδηθσλ νθειψλ θαη ησλ βαξψλ ηεο αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηψλ είλαη ε αλαγλψξηζε ησλ εμσηεξηθνηήησλ πνπ πεξηβάιινπλ ηηο 

δηαδηθαζίεο ζπιινγήο, δηάδνζεο θαη ρξήζεο ηεο θνηλφρξεζηεο πιεξνθνξίαο. Σφζν νη 

ζεηηθέο φζν θαη νη αξλεηηθέο εμσηεξηθφηεηεο κπνξνχλ λα ιάβνπλ ρψξα φηαλ νη 

αλεμάξηεηεο ελέξγεηεο ελφο κέινπο εμαπιψλνληαη αθνχζηα ζηνπο άιινπο. Οη ζεηηθέο 

εμσηεξηθφηεηεο παξέρνπλ νθέιε κε ηε κνξθή ηεο κείσζεο ησλ απνζεκάησλ, ηεο 

κείσζεο ηνπ θφζηνπο θαη ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο. Οη αξλεηηθέο εμσηεξηθφηεηεο 

πεξηιακβάλνπλ ηελ αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ζηελ ηερλνινγία, ην θφζηνο 

απνζεκάησλ θαη ηελ πςειφηεξε ηηκή κεηαθνξάο. Σα ζπκκεηέρνληα κέιε κπνξνχλ λα 

δηαπξαγκαηεχνληαη γηα έλα ηέινο ζηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ θάηη πνπ θέξλεη ηνλ 

θαζέλα ζε θαιχηεξε θαηάζηαζε ηελ ίδηα ζηηγκή. 

Ζ αξρή είλαη λα απμεζεί ε αηνκηθή επζχλε γηα ηελ επίηεπμε θαιχηεξεο γεληθήο 

απφδνζεο. Οη Iyer & Bergen (2007) πξνηείλνπλ ηε ρξήζε επηπέδσλ ππεξεζηψλ, 

εθπηψζεηο φγθνπ θαη ρνλδξηθή ηηκή πξνθεηκέλνπ λα εμηζψζνπλ ηα νθέιε ηεο 
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αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ. Οη Lee & Whang (2000) εηζάγνπλ επίζεο ηα ζρήκαηα  

απφδνζεο, φπσο είλαη ε κεηαβηβαζηηθή ηηκνιφγεζε, ε απνζηνιή θαη ε επηπιένλ 

πνηλή θαζπζηέξεζεο πνπ βνεζνχλ ηα κεκνλσκέλα κέιε λα κνηξαζηνχλ ην θφζηνο 

απνζεκάησλ. 

Τπάξρεη έλα πιήζνο κεραληζκψλ δηαζέζηκν πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ιήπηεο 

απνθάζεσλ λα έρνπλ θίλεηξα πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ ππφςε ηα εμσηεξηθά θφζηε θαη 

ηα νθέιε ηεο αληαιιαγήο πιεξνθφξεζεο. Όηαλ ηα κέξε είλαη αλεμάξηεηνη ιήπηεο 

απνθάζεσλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο φπσο είλαη νη 

επηρνξεγήζεηο, νη κεξηθέο θαηαβνιέο, νη ηηκσξίεο γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ. 

Όηαλ ηα κέξε έρνπλ ακνηβαία ζπκθέξνληα, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θίλεηξα 

φπσο είλαη ην ζρήκα πνπ βαζίδεηαη ζηελ παξαγσγηθή ζπκπεξηθνξά θαη ζηελ 

επηπιένλ αληακνηβή γηα ηελ απφδνζε  (Simatupang & Sridharan, 2001). 

Οη αβεβαηφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο δήηεζεο, ηηο 

αιιειεμαξηψκελεο ιεηηνπξγίεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη ηελ χπαξμε επθαηξηψλ 

παξαθηλνχλ ηα κέιε ηεο αιπζίδαο λα εθκεηαιιεπζνχλ ηεο αληαιιαγή ηεο 

πιεξνθφξεζεο. Σα θχξηα νθέιε ηεο αληαιιαγήο πιεξνθφξεζεο ζηηο εθνδηαζηηθέο 

αιπζίδεο πεξηιακβάλνπλ: ηελ επίηεπμε επθξίλεηαο ζηηο ζπκβάζεηο, ηεο 

απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζεο ηεο αβεβαηφηεηαο ηεο αγνξάο, ηεο δηεπθφιπλζεο ηνπ 

ζπλδπαζκνχ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη ηεο κείσζεο ηνπ νπνξηνπληζκνχ. 

Ζ αληαιιαγή πιεξνθφξεζεο θαη νη κειινληηθέο απνθάζεηο ζηε δήηεζε είλαη πςίζηεο 

ζεκαζίαο ζηε ζπλεξγαζία VMI φπσο είδακε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Campbell Soup. 

Ζ αληαιιαγή πιεξνθφξεζεο πεξηιακβάλεη ησλ ηξφπν θαη ηε ζπρλφηεηα ηεο 

κεηαθνξάο δεδνκέλσλ θαζψο θαη ηνπ ηη είδνπο δεδνκέλα αληαιιάζζνληαη ζε ηαθηηθή 

βάζε κεηαμχ πειάηε θαη πξνκεζεπηή.  

Οη Simchi-Levi et al. (2000) ππνζηεξίδνπλ φηη ε πην ζεκαληηθή απαίηεζε γηα ηελ 

επηηπρία ηνπ VMI είλαη ε ρξήζε ελφο πξνεγκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο φπσο 

απηνχ π.ρ. πνπ είδακε ζηε κειέηε πεξίπησζεο ηεο Campbell Soup. Σα ειεθηξνληθά 

κέζα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ είλαη ζεκαληηθά γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ 

κεηαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ιαζψλ εηζφδνπ. Σα ζπζηήκαηα απνζεκάησλ, 

ειέγρνπ παξαγσγήο θαη ζπζηήκαηα ζρεδηαζκνχ πξέπεη λα είλαη online, αθξηβή θαη 

ελζσκαησκέλα  πξνθεηκέλνπ λα εθκεηαιιεπζνχλ ηελ φπνηα επηπξφζζεηε δηαζέζηκε 

πιεξνθφξεζε. Ζ επηθνηλσλία online πξνζθέξεη ζηνλ πξνκεζεπηή ηε δπλαηφηεηα λα 

δηαρεηξηζηεί ην απφζεκα ηνπ πειάηε άκεζα κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο 

ηνπ πειάηε (Mattson, 2002). Ο πξνκεζεπηήο έρεη κία νινθιεξσκέλε άπνςε γηα φια 

ηα πξντφληα πνπ δεηνχληαη απφ ηνλ πειάηε θαη ηνπ δίλεηαη ε επθαηξία λα βειηηψζεη ην 
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πξντνληηθφ ηνπ κίγκα ζηηο απνζηνιέο ηνπ πξνο ηνλ πειάηε. Απηφ είλαη εθηθηφ εάλ νη 

φγθνη παξαγγειηψλ αλά πειάηε είλαη πςεινί θαη ε πξντνληηθή πνηθηιία είλαη κεγάιε. 

Ωζηφζν, εάλ νη πειάηεο αλά πξντφλ είλαη πνιινί ηφηε ε απνθεληξσκέλε δηαρείξηζε 

ζα είλαη πεξίπινθε. Σα ζηνηρεία δήηεζεο απφ ηνλ θάζε πειάηε ζα πξέπεη λα 

ζπγθεληξψλνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή πξνθεηκέλνπ λα παξάγεη θαιχηεξα. Ζ 

ζπρλφηεηα κεηάδνζεο ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί γηα λα δηεπθνιχλεη ηηο αηνκηθέο 

αλάγθεο. Ζ Kulp (2002) εζηηάδεη ζηελ πιεπξά ηεο δηαλνκήο ηεο πιεξνθφξεζεο ζηα 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο απνζεκάησλ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Θεσξεί φηη ηα 

βαζηθά θξηηήξηα επηηπρίαο ηνπ VMI είλαη ε αθξίβεηα ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ε 

αμηνπηζηία. Σα θχξηα ζέκαηα είλαη ε πξνζπκία ηνπ πειάηε λα κνηξαζηεί ιεπηνκεξή 

πιεξνθφξεζε γηα ηηο πσιήζεηο θαη ηα απνζέκαηα κε ηνλ πξνκεζεπηή (αθξίβεηα ηεο 

πιεξνθνξίαο) θαη ην ζε πνην βαζκφ ε πιεξνθνξία πνπ ζηέιλεηαη απφ ηνλ πειάηε 

κπνξεί λα ελζσκαησζεί κε αζθάιεηα ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηνπ 

πξνκεζεπηή (αμηνπηζηία ηεο πιεξνθφξεζεο). Καηαιήγεη επίζεο ζην ζπκπέξαζκα φηη 

ε έθηαζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην VMI απμάλεη κε ηελ αθξίβεηα ηεο πιεξνθφξεζεο θαη 

ηελ αμηνπηζηία. Σα επξήκαηά ηεο γηα ηελ αμηνπηζηία ηεο πιεξνθνξίαο δελ είλαη ηφζν 

εθηεηακέλα φζν ησλ Simchi-Levi et al. (2000). Ζ ρξήζε απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ 

δηεπθνιχλεη ην VMI αιιά δελ είλαη δσηηθά. Σα επξήκαηά ηεο ζπκπιεξψλνπλ ηνλ 

Mattson (2002) πνπ ππνζηεξίδεη φηη εάλ θαη ηα ρεηξνθίλεηα ζπζηήκαηα είλαη 

απνηειεζκαηηθά, ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη πην ζπρλά γηαηί ν 

ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο δηεπθνιχλεη ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ρεηξηζκφ ησλ 

δεδνκέλσλ. 

Οη Pohlen & Goldsby (2003) ππνζηεξίδνπλ φηη ε πιεξνθνξηθή είλαη έλα δσηηθφ 

ζπζηαηηθφ ελφο επηηπρεκέλνπ VMI θαη Supplier Managed Inventory (SMI). Ζ 

πιεξνθνξηθή είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ αληαιιαγή ηεο πιεξνθνξίαο ζρεηηθά κε ην 

θαζεζηψο ησλ απνζεκάησλ, ηηο αιιαγέο ζηε δήηεζε απφ ηνλ πειάηε ζηνλ 

πξνκεζεπηή θαη ηελ αθξηβή πιεξνθφξεζε πνπ αθνξά ζηελ αλαπιήξσζε απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή ζηνλ πειάηε. Οκνίσο, ν Kuk (2004) ππνζηεξίδεη φηη νη ζχλδεζκνη ησλ 

βάζεσλ δεδνκέλσλ είλαη απαξαίηεηνη γηαηί ην VMI είλαη έληαζεο πιεξνθφξεζεο θαη ε 

κε ζπκβαηή ηερλνινγία είλαη πνιχ πηζαλφλ λα νδεγήζεη ζε ζπγθξνχζεηο. 

Σα δεδνκέλα ηα νπνία ζα πξέπεη λα ζηέιλνληαη απφ ηνλ πειάηε ζηνλ πξνκεζεπηή 

θαηεγνξηνπνηνχληαη σο εμήο:  

Σν επίπεδν απνζεκάησλ είλαη ν ηχπνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ αλαθέξεηαη πην ζπρλά 

ζηε βηβιηνγξαθία. Ζ βάζε ηεο ζπλεξγαζίαο VMI έγθεηηαη ζην φηη ν πξνκεζεπηήο είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηα απνζέκαηα ζηα θηίξηα ηνπ πειάηε ή θάπνπ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 
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γη‟απηφ θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ επηπέδσλ απνζεκάησλ είλαη, σο εθ ηνχηνπ, ε πην 

ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Οη εηζεξρφκελεο παξαγγειίεο θαη νη απνζχξζεηο απνζεκάησλ είλαη γεγνλφηα ηελ ίδηαο 

δξάζεο ηεο δήηεζεο. Οη απνζχξζεηο ησλ απνζεκάησλ έπνληαη ησλ εηζεξρφκελσλ 

παξαγγειηψλ θαη ν ρξφλνο ν νπνίνο κεζνιαβεί κεηαμχ ησλ δχν γεγνλφησλ κπνξεί λα 

είλαη ζχληνκνο εάλ ν πειάηεο είλαη έλαο ρνλδξέκπνξνο ή έλαο ιηαλνπσιεηήο θαη 

κεγαιχηεξνο εάλ ν πειάηεο είλαη έλαο παξαγσγφο. Δάλ ν πειάηεο  είλαη 

ρνλδξέκπνξνο, ν ρξφλνο πνπ απνθηήζεθε απφ ηε ρξήζε εηζεξρφκελσλ 

παξαγγειηψλ αληί ηεο απφζπξζεο ησλ απνζεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα αλαπιεξσζεί ε 

δήηεζε είλαη νξηαθφο. 

Απηφ είλαη εηδηθφηεξα αιεζέο εάλ ε πνιηηηθή ηνπ πειάηε είλαη λα αληαπνθξηζεί άκεζα 

ζηηο παξαγγειίεο ή εληφο νιίγσλ σξψλ. πλίζηαηαη ινηπφλ ε κεηαθνξά ησλ 

εηζεξρφκελσλ παξαγγειηψλ γηαηί δίλνπλ κία άκεζε εηθφλα ηεο πξαγκαηηθήο δήηεζεο 

παξαβιέπνληαο ηα πξαγκαηηθά επίπεδα απνζεκάησλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη 

«μεπνχιεκα» (stock-out) δελ ζα ππάξμεη απφζπξζε ησλ απνζεκάησλ θαη δελ ζα 

παξαηεξεζνχλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή ρακέλεο πσιήζεηο απφ ηελ πιεπξά ηνπ πειάηε. 

Μία εηζεξρφκελε παξαγγειία ζα θαηαγξαθεί αθφκα θαη εάλ ν πειάηεο δελ ήηαλ ζε 

ζέζε λα εμππεξεηήζεη ηελ παξαγγειία.  

Έλα πξφγξακκα παξαγσγήο ζα δείμεη επίζεο κία κειινληηθή αλάγθε γηα 

αλαπιήξσζε. Δάλ ην πξφγξακκα παξαγσγήο είλαη δηαζέζηκν ζηνλ παξαγσγφ  ηφηε 

απηφο ζα κπνξέζεη λα ελεξγήζεη βάζεη ησλ πξνζδνθψκελσλ αληί ησλ πξαγκαηηθψλ 

απνζχξζεσλ. Κάηη ηέηνην ζα παξαηείλεη ην ρξνληθφ παξάζπξν ηνπ πξνκεζεπηή γηα ην 

ζρεδηαζκφ ηεο αλαπιήξσζεο.  Όπσο ππνζηεξίρζεθε φηη νη εηζεξρφκελεο 

παξαγγειίεο είλαη πξνηηκφηεξεο ησλ απνζχξζεσλ ησλ απνζεκάησλ, θάπνηνο κπνξεί 

λα ζπδεηήζεη εάλ ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα παξαγσγήο ή νη εηζεξρφκελεο παξαγγειίεο 

αληηπξνζσπεχνπλ ηελ πην πνιχηηκε πιεξνθφξεζε γηα ηε δήηεζε. Σν ζέκα 

ζπδεηήζεθε απφ ηνπο Pohlen & Glodsby (2003) νη νπνίνη ππνζηήξημαλ φηη ε 

απφθαζε ζπλήζσο θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηνπνζεζία ηνπ ζεκείνπ απνζχλδεζεο ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο δει. φηαλ ππάξρεη κηα κεηαηφπηζε απφ ηελ αλεμάξηεηε ζηελ 

εμαξηεκέλε δήηεζε γηα ηα ηειηθά πξντφληα.  Ηζρπξίδνληαη φηη ε απφθαζε θαζνξίδεηαη 

απφ ηε δηαδξαζηηθή ζηξαηεγηθή ηεο αγνξάο ηνπ πειάηε (make-to-stock ή make-to-

order). 

Σν θχξην φθεινο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ ηνπ ζεκείνπ πψιεζεο είλαη ην κεησκέλν 

bullwhip  (Disney & Towill 2003, Småros et al. 2003, Lee et al. 2000).  Ζ πξαγκαηηθή 

δήηεζε παξαηεξείηαη ζε φιν ην κήθνο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ε νπνία πξνζθέξεη 
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ζηνπο αλάληε πξνκεζεπηέο έλα εθηεηακέλν ρξνληθφ παξάζπξν γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο 

αλαπιήξσζεο. Δλψ βαζίδνληαη ζε πεξηζζφηεξεο αβεβαηφηεηεο, νη πξνβιέςεηο 

πσιήζεσλ ζα πξνζθέξνπλ παξφκνηα ρξνληθά νθέιε (Achabal et al. 2000). 

Ζ δηακεηαθφκηζε εκπνξεπκάησλ αλαθέξεηαη ζηα αγαζά πνπ απνζηέιινληαη ζηηο 

απνζήθεο ησλ πειαηψλ. Δίλαη εθαξκνζηέα εθεί φπνπ ν πειάηεο έρεη πεξηζζφηεξεο 

ηεο κίαο απνζήθεο. Ζ ραξηνγξάθεζε ησλ αγαζψλ πνπ βξίζθνληαη ζε δηακεηαθνκηδή 

είλαη ζεκαληηθή πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη ν πξνκεζεπηήο έρεη πιήξε 

πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηα αγαζά πνπ είλαη δηαζέζηκα ζην απνγξαθηθφ ζχζηεκα 

ηνπ πειάηε. Γελ αθνξά αγαζά πνπ απνζηέιινληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ πειάηε 

γηαηί ν πξνκεζεπηήο είλαη ελήκεξνο φηη ηα αγαζά απνζηέιινληαη. Ζ πιεξνθφξεζε 

ζρεηηθά κε ηηο θηλήζεηο ηνπ απνζέκαηνο δείρλεη ζηνλ πξνκεζεπηή εάλ ηα αγαζά έρνπλ 

θηάζεη. 

Σα παξαπάλσ έρνπλ εθαξκνζηεί ζηελ πεξίπησζε ηεο Campbell Soup γη‟απηφ θαη ε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζεσξείηαη σο κία άθξσο επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηνπ VMI 

θαη απνηειεί κία εμέιημε ηνπ EDI θαη CPR πνπ εθαξκφζηεθε ζην παξειζφλ απφ ηηο 

Procter & Gamble – Wal Mart. 

Έρνπλ γίλεη πνιιέο κειέηεο νη νπνίεο αλαγλσξίδνπλ ηα νθέιε θαη ηηο επθαηξίεο ηεο 

ζπλεξγαζίαο VMI ηφζν γηα ηνλ πξνκεζεπηή φζν θαη γηα ηνλ πειάηε. Ζ απμαλφκελε 

δηαθάλεηα ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ αληαιιαγή 

πιεξνθφξεζεο θαη ηελ νξαηφηεηα ηεο δήηεζεο έρνπλ θηλήζεη ην ελδηαθέξνλ πνιιψλ 

κειεηεηψλ   (Jespersen & Skjøtt-Larsen, 2005, Angulo et al.2004,  Kulp, 2002).  

Οη Kauremaa et al. (2007) έρνπλ πξνηείλεη δχν ηξφπνπο πηνζέηεζεο ηνπ VMI, ηνλ 

ηξφπν πνπ είλαη εζηηαζκέλνο ζηε ζπλεξγαζία θαη ηνλ ηξφπν πνπ είλαη εζηηαζκέλνο 

ζηελ εμππεξέηεζε. ηνλ ηξφπν πνπ είλαη εζηηαζκέλνο ζηελ εμππεξέηεζε, ν 

πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηνπ πξνκεζεπηή είλαη ε απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο κέζσ ηεο πξνζθνξάο κίαο ππεξεζίαο ελψ ζηνλ ηξφπν ν νπνίνο  

επηθεληξψλεηαη ζηε ζπλεξγαζία ν θχξηνο ζηφρνο είλαη λα αλαπηπρζεί κία 

αληαγσληζηηθή εθνδηαζηηθή αιπζίδα πνπ βαζίδεηαη ζε ακνηβαία δέζκεπζε. 

Απφ ηε ζχγθξηζε ησλ κειεηψλ πεξίπησζεο βιέπνπκε φηη ε Campbell Soup σο πην 

ζχγρξνλε κεηεμέιημε  ηηο δπλαηφηεηεο ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα ηεο κε ηε ρξήζε ηνπ 

VMI βαζηδφκελε ζηελ πξνζέγγηζε πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε ζπλεξγαζία. Θα 

ήηαλ ελδηαθέξνλ λα εμεηαζζεί ζε κία κειινληηθή έξεπλα, πηζαλά θαη ζε πεξηβάιινλ 

Διιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ VMI ζηελ πξνζέγγηζε πνπ είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ εμππεξέηεζε. 
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