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Πεπίλητη
Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ήηαλ ε κειέηε θαη ε αλάιπζε ηνπ
branding, παξάιιεια κε ην παξαδνζηαθφ κάξθεηηλγθ θαη ηνπ ξφινπ ηνπ ζηηο επηρεηξήζεηο,
θαζψο θαη ε ζπκβνιή ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο εηαηξίαο ζηελ εμέιημε ελφο brand. Η κειέηε
απηή έγηλε ζηα πιαίζηα ηεο πξαθηηθήο κνπ άζθεζεο ζηελ εηαηξία Nestle θαη πην
ζπγθεθξηκέλα ζην brand ηνπ Λνπκίδε Παπαγάινπ, πνπ απνηειεί ηνλ θιαζζηθφ θαη
αγαπεκέλν ειιεληθφ θαθέ, κε κεγάιε θαηαλάισζε αιιά θαη αθνζίσζε ησλ θαηαλαισηψλ,
αθνχ ην αίζζεκα ηεο δέζκεπζεο ηνπο είλαη αξθεηά πςειφ.
πγθεθξηκέλα, έγηλε κειέηε ηεο επηζηήκεο ηνπ brand management, αλαιχνληαο θαη
κειεηψληαο ηηο επηκέξνπο νξνινγίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πξνψζεζε θαη ηελ
εμέιημε ηεο κάξθαο, ησλ νινθιεξσκέλσλ επηθνηλσληψλ κάξθεηηλγθ θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπο
ζε πνιπεζληθή εηαηξία, δίλνληαο έκθαζε ζην θνκκάηη ηνπ business-to-business. Δπίζεο,
αλαιχεηαη ε δηνξγάλσζε δηαθφξσλ events, ε ζπλεξγαζία κεηαμχ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηεο
εηαηξίαο, ε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ θαη άιισλ επηρεηξήζεσλ.
Μέζσ ηεο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο αιιά θαη ηεο απφθηεζεο ηεο εκπεηξίαο απφ ηε
πξαθηηθή κνπ άζθεζε, πξνθχπηνπλ δηάθνξα ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ην branding ζηηο
επηρεηξήζεηο. Η αιιαγή ζηε ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξίαο γηα ηελ εμέιημε ηνπ branding, κπνξεί
λα επέιζεη κέζα απφ πνιινχο ηξφπνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηνλ επαλαζρεδηαζκφ εηηθέηαο,
ινγνηχπσλ θηι ή ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Έηζη, ε
κάξθα πξέπεη λα αληηδξάζεη ρξεζηκνπνηψληαο ζηξαηεγηθή επαλαηνπνζέηεζεο γηα λα
αιιάμεη θαη λα παξακείλεη ζχγρξνλε θαη θξέζθηα ζηα κάηηα ησλ πειαηψλ. Σα
ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάρζεθαλ, επηβεβαίσζαλ φρη κφλν πξνεγνχκελεο έξεπλεο αιιά
παξάιιεια πξνζηέζεθαλ θαη λέεο παξαηεξήζεηο.
Η εθαξκνγή φισλ ησλ παξαπάλσ φξσλ πεξηγξάθεηαη ηφζν ζην πιαίζην ηεο
επηρείξεζεο, φζν θαη ζην αθαδεκατθφ πεξηβάιινλ. Σέινο, αλαιχνληαη ηα projects κε βάζε
ηα tasks ζε ζρέζε κε ηα timelines θαη ηνπο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο.

Λέξειρ Κλειδιά: <<δηεχζπλζε θαη δηαρείξηζε πξντφλησλ, νινθιεξσκέλεο επηθνηλσλίεο κάξθεηηλγθ,
παξαδνζηαθφ κάξθεηηλγθ, κνληέξλν πεξηβάιινλ κάξθεηηλγθ, δηαρείξηζε αλαγλσξηζηκφηεηαο,
εμέιημε πξντφληνο, επηρείξεζε πξνο επηρείξεζε, πξνψζεζε πξντφληνο, αίζζεκα δέζκεπζεο θαη
αθνζίσζεο, εθδειψζεηο, αθαδεκατθφ πεξηβάιινλ, πξνζεζκίεο – ρξνληθά πεξηζψξηα >>
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Τπόδειγμα πεπίλητηρ (abstract) ζηα αγγλικά ηος ανηιηύπος πος ςποβάλλεηαι ζηιρ βιβλιοθήκερ

Abstract
The purpose of this thesis was to study and anal yze branding, along
with traditional marketing and its role in business, as well as the
contribution of the company's strategy to the development of a brand. This
study was carried out in the contex t of the internship at Nestle and more
specificall y in the brand of Loumidis Papagalos , which is the classic and
favorite Greek coffee, with great consumption and dedication of consumers,
since the feeling of their commitment and dedication is quite high.
In particular, a study of brand management science was carried out,
anal yzing and studying the individual terminologies that were necessary for
of the brand ’s promotion and development , integrated marketing
communications and their application in multinational company,
emphasizing the business-to-business part. Here is also anal yzed the
organization of various events, the cooperation between different parts of
the company and the service of customers and other companies .
Through bibliographic research and the acquisition of experience
from m y internship, various conclusions are drawn regarding branding in
business. The change in the company's strategy for the evolution of brand ing
can occur in many ways such as redesigning labels, logos, etc. or redefining
the competitive advantage. Thus, the brand must react using a repositioning
strategy to change and remain modern and fresh in the eyes of customers.
The conclusions drawn were confirmed not onl y by previous studies, but at
the same time new comments were added.
The application of all the above terms is described both in the
context of the enterprise and in the academic environment. Finall y, projects
are anal yzed based on tasks in relation to timelines and time constraints.
Keywords: <<brand management, integrated communications marketing, traditional marketing,
modern marketing environment, brand awareness, brand evolution, business-to-business, brand
promotion, engagement, events, academic, deadlines>>
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1

Δηζαγσγή

1.1 Ο ξόινο ηνπ branding
Σα brands ζηε ζχγρξνλε επνρή επηζθηάδνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα καο. Παξφιν πνπ ην
Μάξθεηηλγθ θαη ην Branding απνηεινχλ ηα πην βαζηθά ζηνηρεία κηαο επηρείξεζεο, ειάρηζηνη
θαηαλννχλ ην ξφιν θαη ηε ζεκαζία ηνπο. Η δηνίθεζε ηεο κάξθαο, κπνξεί λα ελζσκαησζεί κε
αζθάιεηα σο ζεκέιην ιίζν θάζε εηαηξίαο θαη σο κέζν πνπ ζα θαηεπζχλεη ηε ζηξαηεγηθή θαη
ηε θνπιηνχξα ηεο, ζε αξκνλία κε ην B2B πεξηβάιινλ.
Σν branding είλαη ν θεληξηθφο ππιψλαο ηνπ Μάξθεηηλγθ θαη είλαη πνιχ ζηελά ζπλδεδεκέλνο
κε ηελ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή, θαη φρη απιψο έλαο παξάγνληαο πνπ ζπκβάιιεη ζηε
δεκηνπξγία κηαο εληππσζηαθήο εηηθέηαο ζε έλα πξντφλ. Δίλαη νπζηαζηηθά έλαο ζπλδπαζκφο
ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηδηνηήησλ, ην νπνίν δηακνξθψλεη έλα φλνκα, έλα ινγφηππν ή έλα
ζχκβνιν θαη επεξεάδεη ηε ζθέςε θαη ην κπαιφ ησλ θαηαλαισηψλ, ιακβάλνληαο ππφςηλ
πιηθά θαη άπια ραξαθηεξηζηηθά. Απηά δεκηνπξγνχλ αμία, ζπλζέηνπλ ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηα
ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθαιεί ζην θνηλφ ηνπ brand.
Σν Brand Management ζηνρεχεη ζηελ ζσζηή ζπγθέληξσζε θαη θαηαλνκή ησλ πφξσλ, ηε
δηαρείξηζε ησλ πειαηνθεληξηθψλ δηαδηθαζηψλ, πινπνηψληαο ηελ ππφζρεζε ηνπ brand πξνο
ηνπο πειάηεο. Ο έληνλνο αληαγσληζκφο, ν θνξεζκφο ηεο αγνξάο θαη ε πίεζε ησλ πσιήζεσλ,
νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ Μάξθεηηλγθ, πξνζζέηνληαο δηάθνξεο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο,
εξγαιεία ζηξαηεγηθήο θαη έξεπλεο ζπκπεξηθνξάο γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ
θαη ησλ επηζπκηψλ ησλ θαηαλαισηψλ. Παξφιν πνπ ε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ θαη ε
ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ηε δηακφξθσζε ησλ πξντφλησλ κε βάζε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο,
πξνυπνζέηεη

έλα

δπλαηφ

ηκήκα

Μάξθεηηλγθ,

θάπνηεο

εηαηξίεο

παξακέλνπλ

πξνζαλαηνιηζκέλεο σο επί ην πιείζηνλ ζηηο πσιήζεηο, πηνζεηψληαο έηζη κηα βξαρππξφζεζκε

ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ, δεδνκέλνπ ηνπ θφβνπ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ππνηηκψληαο ην ξφιν
ηνπ Μάξθεηηλγθ θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ branding.

1.2 Αληηθείκελν δηπισκαηηθήο
To brand ηνπ Λνπκίδε Παπαγάινπ, ιφγσ ηεο κεγάιεο θαη παιηάο ηζηνξίαο ηνπ, βαζίδεηαη ζε
κηα κνξθή traditional marketing θαη branding, θαζψο κέρξη πξηλ θάπνηα ρξφληα ην target
group ηνπ ήηαλ θπξίσο κεγαιχηεξεο ειηθίεο, ελψ ηα ηειεπηαία έηε έρνπλ γίλεη πνιιέο
ελέξγεηεο θαη πξνζπάζεηεο λα πξνζεγγηζηνχλ θαη λεαξφηεξεο ειηθίεο. Σν γεγνλφο απηφ, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ ζπλερψο
εμειηζζφκελνπ ςεθηαθνχ πεξηβάιινληνο νδεγεί ην traditional marketing λα εμειίζζεηαη θαη
λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο ελφο κνληέξλνπ πεξηβάιινληνο κάξθεηηλγθ. Έλαο απφ ηνπο
ζεκαληηθφηεξνπο ζηφρνπο κηαο εηαηξίαο, είλαη λα θαηαθέξεη λα θηίζεη κηα ζρέζε
εκπηζηνζχλεο κε ηνπο θαηαλαισηέο ηεο, πξνθεηκέλνπ ε ζρέζε απηή, λα εμειηρζεί ζε ζρέζε
πίζηεο θαη αθνζίσζεο. ηηο παξαθάησ ελφηεηεο πεξηγξάθεηαη ηφζν απηή ε εμέιημε, φζν θαη ε
πξνψζεζε ηνπ πξντφληνο, ε εθαξκνγή λέσλ ηξφπσλ επηθνηλσλίαο ηνπ πξντφληνο ζην θνηλφ, ε
επηθνηλσλία ηεο εηαηξίαο κε ηνπο πειάηεο θαη άιιεο επηρεηξήζεηο, ε δηνξγάλσζε δηαθφξσλ
events. Αλαθνξηθά κε ην θνκκάηη ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, ζα δνζεί πεξηζζφηεξν έκθαζε ζην
Business to Business πεξηβάιινλ, θαζψο νη πειάηεο ηεο Nestle Professional απνηεινχληαη
απφ επαγγεικαηίεο ηνπ θιάδνπ, θπξίσο θαθεηέξηεο θαη μελνδνρεία.

1.2.1 Σπλεηζθνξά
Παξαθάησ παξαζέηνληαη αξηζκεηηθά ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο θαη κεζνδνινγίεο πνπ
παξνπζηάδεη ε δηπισκαηηθή θαη ιχλνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ δηαηππψλνληαη ζηελ
πξνεγνχκελε ελφηεηα κε ην αληηθείκελν ηεο δηπισκαηηθήο.

Η ζπλεηζθνξά ηεο δηπισκαηηθήο ζπλνςίδεηαη σο εμήο:
1. Μειέηε brand management
2. Μειέηε εμέιημεο ελφο δηαρξνληθνχ πξντφληνο, ην νπνίν κέρξη πξφηηλνο ζηφρεπε ζε
έλα κεγαιχηεξν ειηθηαθά target group θαη ε πξνψζεζε ηνπ γηλφηαλ κε παξαδνζηαθφ
κάξθεηηλγθ
3. Αμηνιφγεζε αλαγθψλ ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ ζπλερψο εμειηζζφκελνπ
ςεθηαθνχ πεξηβάιινληνο
4. Δθαξκνγή λέσλ ηξφπσλ επηθνηλσλίαο ηνπ πξντφληνο ζην θνηλφ, κε βάζε φκσο ηηο
αμίεο πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη έσο ηψξα
5. Δπαλαπξνζδηνξηζκφο ζηξαηεγηθήο εηαηξίαο

6. Γηαηήξεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο
7. Δπαλαζρεδηαζκφο

ινγνηχπσλ,

ζπζθεπαζηψλ,

εηηθεηψλ

θαη

δηαθεκηζηηθψλ

κελπκάησλ
8. Θέζπηζε timelines θαη ρξνλνδηαγξακκάησλ
9. Καηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πξνσζεηηθψλ ελέξγεησλ πνπ έρνπλ γίλεη γηα ην
πξντφλ.

1.3 Οξγάλσζε θεηκέλνπ
Έπεηηα απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ, ζην δεχηεξν Κεθάιαην παξνπζηάδνληαη
δηάθνξεο εξγαζίεο άιισλ επηζηεκφλσλ, ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν ηεο δηπισκαηηθήο. Σν
Κεθάιαην 3 ζπδεηά ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν γχξσ απφ brand management θαη κάξθεηηλγθ,
καδί κε ηνλ νξηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ εξγαζία, γηα ηελ εμέιημε ηνπ
branding, κειεηψληαο ηνπο αληίζηνηρνπο ελλνηνινγηθνχο πξνζδηνξηζκνχο ην Κεθάιαην 4
αλαπηχζζνπκε ηφζν ην «πξφβιεκα» κε ην νπνίν αζρνιείηαη ε δηπισκαηηθή, φζν θαη ηελ
δηαδηθαζία γηα ηελ επίιπζε ηνπ, κέζσ ηεο αλάπηπμεο ησλ θαηάιιεισλ κεζφδσλ θαη ηεο
ζσζηήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ εμέιημε ηνπ brand management. ην πέκπην θεθάιαην
δηαηππψλεηαη ε αμηνιφγεζε ηεο εμέιημεο, εθαξκφδνληαο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο, πνπ
πεξηγξάθνληαη ζην ηέηαξην θεθάιαην, κέζσ κηαο κειέηεο πεξίπησζεο αλαθνξηθά κε ην brand
ηνπ Λνπκίδε Παπαγάινπ. ην θεθάιαην 6 αλαθέξνληαη ηα θχξηα ζηνηρεία ηεο πξαθηηθήο
άζθεζεο, ε εηαηξία, ε νκάδα θαη ην ηκήκα ηεο εηαηξίαο ζην πιαίζην ηεο νπνίαο
πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξαθηηθή άζθεζε. ην έβδνκν θεθάιαην αλαιχνληαη ηα projects πνπ
δηεθπεξαηψζεθαλ θαηά ηελ παξακνλή κνπ εθεί, καδί κε ηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο θαη ηα
παξαδνηέα. Σν θεθάιαην 8, αθνξά δεμηφηεηεο θαη αμηνιφγεζε ησλ γλψζεσλ πνπ έιαβα ηφζν
θαηά ηε ζπγγξαθή ηεο δηπισκαηηθήο κνπ, φζν θαη θαηά ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο πξαθηηθήο
κνπ, αιιά θαη θξηηηθή καδί κε πξνηάζεηο γηα ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξίαο.
ην θεθάιαην 9 πεξηγξάθνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ε ζχλνςε ηεο εξγαζίαο κε ηνλ επίινγν,
θαζψο θαη νη πξνηάζεηο γηα πηζαλέο κειινληηθέο κειέηεο, ελψ, ηέινο, ζην θεθάιαην 10
παξνπζηάδεηαη ε επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο.

2

Σρεηηθέο εξγαζίεο

Οη εξγαζίεο άιισλ επηζηεκφλσλ, νη νπνίεο είλαη ζρεηηθέο κε ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή,
βαζίδνληαη θπξίσο ζηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ branding, φζνλ αθνξά ινγφηππα,
δηαθεκηζηηθά κελχκαηα αιιά θαη ηελ εθαξκνγή ηεο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο ζην πιαίζην
ησλ επηρεηξήζεσλ. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ πνπ
έρνπλ γίλεη γχξσ απφ ην branding, αλαθέξνληαο ζην ηέινο, ηα ζεκεία νκνηφηεηαο θαη
δηαθνξάο κε ηε ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή.

2.1 Η εθαξκνγή ηνπ Branding ζην Business-to-Business
θνκκάηη ησλ επηρεηξήζεσλ (B2B)
χκθσλα κε ηνλ Carsten Baumgarth (2010), ζθνπφο ηεο κειέηεο ηνπ, είλαη λα αλαπηχμεη έλα
ελλνηνινγηθφ κνληέιν πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο κάξθαο φζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα κεηαμχ
επηρεηξήζεσλ (b2b), παξνπζηάδνληαο κηα αλάιπζε ηεο ζρέζεο ελφο εκπνξηθνχ ζήκαηνο κε
ηελ απφδνζε ηνπ πξντφληνο αιιά θαη ηεο επηρείξεζεο ζηελ αγνξά. Απηφ απνηειεί έλα πνιχ
ζεκαληηθφ εξεπλεηηθφ ζέκα, θαζψο δείρλεη ηελ αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε κηαο θαιχηεξεο
θαηαλφεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο κάξθαο θαη ηεο επσλπκίαο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα.
Η ζπγθεθξηκέλε κειέηε, επηθεληξψλεηαη ζε έλα βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ branding: ζηνλ
πξνζαλαηνιηζκφ ηεο κάξθαο, κε βάζε ηελ εηαηξηθή θνπιηνχξα, ηελ πνηφηεηα, ηηο
ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ζρεδηάδνπλ νη marketers.
Σα επξήκαηα ηεο κειέηεο απνδεηθλχνπλ ηε ζεηηθή επίδξαζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο
κάξθαο, ζηελ απφδνζε ηνπ πξντφληνο θαη ηεο εηαηξείαο. πκβάιιεη, επίζεο, ζηελ πξαθηηθή
ηνπ κάξθεηηλγθ, δίλεη έκθαζε ζην business-to-business θνκκάηη, φπσο αθξηβψο θαη ε
παξνχζα δηπισκαηηθή.

2.2 Ο αληίθηππνο ηεο εηθόλαο, ηεο εκπηζηνζύλεο θαη ηεο
δηαθήκηζεο ησλ εκπνξηθώλ ζεκάησλ, ζηελ θαηαλαισηηθή
πίζηε θαη θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά
χκθσλα κε ηνπο Naveed H., Arshad S., Abbas A., Nisar A. (2017), ε εηθφλα, ην ινγφηππν,
ην αίζζεκα ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο εκπηζηνζχλεο πνπ πξνθαιείηαη ζηνπο θαηαλαισηέο, θαζψο
θαη ε δηαθήκηζε ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ, παίδνπλ έλαλ βαζηθφ ξφιν γηα λα εληζρπζεί ε
επηρεηξεζηαθή απφδνζε, δεδνκέλνπ φηη φια ηα πξνεγνχκελα πνπ απνηεινχλ βαζηθέο
κεηαβιεηέο γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ branding, είλαη απνηειεζκαηηθά εξγαιεία πνπ επεξεάδνπλ
ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ σο πξνο ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία. Η ζπγθεθξηκέλε
κειέηε έρεη δηεμαρζεί κε ζηφρν λα εμεηάζεη πψο ε εηθφλα ηεο κάξθαο, ε εκπηζηνζχλε θαη ε
δηαθήκηζε επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ ζηελ αγνξά. Μέζσ ηεο κειέηεο
απηήο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηηο εηαηξείεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο λα απμήζνπλ ηελ πίζηε ησλ
θαηαλαισηψλ ηνπο, θαηαλνψληαο θαιχηεξα ηε ζεκαζία ηεο εηθφλαο ηνπ brand, ηεο
δηαθήκηζεο θαη ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ θαηαλαισηψλ.
Σν εχξεκα ηεο κειέηεο δείρλεη φηη ππάξρεη κηα ζεκαληηθή θαη ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο
εηθφλαο ηεο κάξθαο θαη ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Απηφ, ζεκαίλεη φηη νη
θαηαλαισηέο γίλνληαη πην πηζηνί κε έλα εκπνξηθφ ζήκα πνπ έρεη κηα γλσζηή εηθφλα
(ινγφηππν, εηηθέηα, δηαθεκηζηηθφ κήλπκα θιπ), εζηηάδνληαο πεξηζζφηεξε πξνζνρή ζε απηφ,
πξάγκα πνπ ηνπο νδεγεί ζην λα ζέινπλ λα αγνξάζνπλ ην πξντφλ, νινέλα θαη πεξηζζφηεξν.
Σέινο, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απνθάιπςαλ φηη, φζνλ αθνξά ην ειηθηαθφ εχξνο, εηδηθά
νη έθεβνη, είλαη απηνί πνπ ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ θνηλσληθή ηνπο θαηάζηαζε, κε
απνηέιεζκα λα ζέινπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ κφλν brands πνπ είλαη επξέσο γλσζηά, ηα νπνία
εκπηζηεχνληαη, γλσξίδνπλ θαη ελδερνκέλσο λα απνηεινχλ κηα «ηάζε» ζηνλ θχθιν ηνπο.
Η νκνηφηεηα κε ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή, είλαη πσο δίλεη έκθαζε ζηα επηκέξνπο ζηνηρεία
ηνπ branding, φπσο γηα παξάδεηγκα ην ινγφηππν, ην slogan θιπ, κε ηε δηαθνξά φκσο πσο ε
κία εξγαζία γίλεηαη θαζαξά κε ηε κειέηε βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο, ελψ ζην άξζξν
γίλεηαη έξεπλα κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ.

3

Θεσξεηηθό ππόβαζξν

3.1 Brand Management
Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη θάπνηεο βαζηθέο θαη αλαγθαίεο έλλνηεο αλαθνξηθά κε ην brand
management γηα ηε δηεπθφιπλζε θαη πιήξε θαηαλφεζε απφ ηνπο αλαγλψζηεο.

3.2 Οξηζκόο ηεο κάξθαο
Αξρηθά, ζα πξνζδηνξηζηεί ε ζεκαζία ηνπ νξηζκνχ ηεο θίξκαο. Καηά ηε βηβιηνγξαθία, ζηελ
νπνία έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξεο ελλνηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο, ηα brands είλαη ν ηξφπνο κε
ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη νη θαηαλαισηέο ην πξντφλ. Απνηειείηαη απφ ινγηθά θαη
ζπλαηζζεκαηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία βνεζνχλ ζηε δηακφξθσζε θαιψλ ζρέζεσλ θαη
εκπηζηνζχλε κεηαμχ ησλ θαηαλαισηψλ κε ην πξντφλ ή ηελ επηρείξεζε. Η επηρείξεζε, ζα
πξέπεη

λα αληηιακβάλεηαη θαη λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ, ψζηε λα

πεηπραίλεη ην branding. (Bedbury, Fenichell, 2013)

3.3 Αμία ηεο κάξθαο (brand equity)
χκθσλα κε ηνπο Shabbir M. θαη Khan A (2017), κε ηνλ φξν αμία ηεο κάξθαο (brand equity),
ελλννχκε ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλεηαη ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ην brand, κε ηε βνήζεηα θαη
ηνπ marketing θαη ηεο πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ κε ηηο θαηάιιειεο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο.
Απνηειεί επίζεο έλα ζχλνιν ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε
ην brand θαη θαη΄επέθηαζε κε ηελ επηρείξεζε. Η αμία ηεο κάξθαο απνηειείηαη απφ ηηο εμήο
παξαθάησ δηαζηάζεηο, :


Σελ αλαγλσξηζηκφηεηα ηεο κάξθαο (brand awareness)

Ο θαηαλαισηήο πξέπεη λα κπνξεί λα αλαγλσξίδεη εχθνια θαη λα αλαθαιεί ζηε κλήκε ηνπ
δηάθνξα ζηνηρεία ηνπ πξντφληνο πνπ ην θαζηζηνχλ εχθνια θαη γξήγνξα αλαγλσξίζηκν.


Σηο ζπζρεηίζεηο κε ην brand (brand associations)

Οη ζπζρεηίζεηο πνπ θάλνπλ νη θαηαλαισηέο κε ην brand, είλαη απηέο πνπ ηνλ σζνχλ λα
αγνξάζεη ην πξντφλ ή ηελ εθάζηνηε ππεξεζία.


Σελ αληηιεπηή πνηφηεηα (perceived quality)

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ, νη εηαηξίεο λα δίλνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο πνηνηηθά πξντφληα θαη
ππεξεζίεο. Η πνηφηεηα απηή πξέπεη λα γίλεηαη εχθνια αληηιεπηή απ’ ηνπο θαηαλαισηέο,
θαζψο είλαη θάηη πνπ ζα ηνπο νδεγήζεη λα αγνξάδνπλ επαλεηιεκκέλα ην πξντφλ, εθφζνλ
ληψζνπλ φηη ε επηρείξεζε ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε ηφζν ηελ θξίζε, ηνπ φζν θαη ηηο
πξνηηκήζεηο ηνπο.


Σελ εκπηζηνζχλε θαη αθνζίσζε ζηε κάξθα (brand loyalty & trust)

Οπζηαζηηθά, ην θνκκάηη απηφ, αθνξά ηελ ςπρνινγία ησλ θαηαλαισηψλ πνπ πξνθχπηεη απφ
ηελ ζρέζε πνπ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ησλ ίδησλ θαη ηεο επηρείξεζεο. Έρεη κεγάιε ζεκαζία, ην
πξντφλ λα είλαη ηθαλφ λα πξαγκαηνπνηεί ηηο ππνζρέζεηο ηνπ, ψζηε λα κπνξνχλ λα ην
εκπηζηεχνληαη, λα κέλνπλ πηζηνί ζηελ επηινγή ηνπο θαη λα κελ ην αιιάδνπλ. Απηφ είλαη θάηη
πνπ απαηηεί ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ αθεξαηφηεηα ηεο εηαηξίαο.


Γηαθνξνπνίεζε κάξθαο (brand differentiation)

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ brand, είλαη απηά πνπ ην θαζηζηνχλ δηαθνξεηηθφ απφ ηα ππφινηπα θαη
ηνπ δίλνπλ έλα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηελ αγνξά.


πλαηζζήκαηα θαη ζρέζεηο κε ην brand (brand emotions and relationship)

Ο παξάγνληαο απηφο αθνξά ηα αηζζήκαηα πνπ πξνθαινχληαη ζηνπο θαηαλαισηέο είηε απφ ηε
ρξήζε ηεο ππεξεζίαο είηε απφ ηελ αγνξά ηνπ πξντφληνο.
Γηα λα επηηεπρζεί ε αλαγλσξηζηκφηεηα ηεο κάξθαο θαη λα γίλεη ην brand επξέσο γλσζηφ,
πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο εηαηξίαο είλαη ε ζσζηή παξνπζίαζε ηεο θίξκαο ζηνπο πειάηεο
κέζσ

θαηάιιεισλ

δηαθεκηζηηθψλ

εθζηξαηεηψλ,

ζχγρξνλσλ

εγθαηαζηάζεσλ,

ηνπ

ηθαλνπνηεκέλνπ, επγεληθνχ θαη εππαξνπζίαζηνπ πξνζσπηθνχ, ελφο δπλαηνχ νλφκαηνο ζηελ
αγνξά, ελφο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαη ελφο ινγνηχπνπ πνπ λα είλαη εχθνια
αλαγλσξίζηκν ή έλα slogan πνπ λα απνηππψλεηαη εχθνια ζηε κλήκε ηνπ πειάηε. Κάπνηνη
επηπιένλ ηξφπνη πξνψζεζεο ηνπ brand, πνπ φκσο δελ κπνξεί λα ειέγμεη εχθνια ε εηαηξία,
είλαη ε πνξεία ησλ δεκφζησλ ζρέζεσλ αιιά θαη ε «ζηφκα κε ζηφκα» επηθνηλσλία (word-ofmouth), δειαδή νη θήκεο θαη νηηδήπνηε δηαδίδεηαη γηα ην πξντφλ θαη ηελ εηαηξία, κέζσ ηνπ
πξνθνξηθνχ ιφγνπ κεηαμχ ησλ θαηαλαισηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, νη πειάηεο επεξεάδνληαη ζε
κεγάιν βαζκφ απφ ηελ εκπεηξία πνπ κπνξεί λα βηψζνπλ απφ ηελ επηθνηλσλία ή απφ ηηο
ζρέζεηο πνπ κπνξεί λα αλαπηχμνπλ κε ηελ εηαηξία κέζα απφ ηελ θαηαλάισζε ηνπ πξντφληνο,

είηε απφ ην ηκήκα ηεο εμππεξέηεζεο πειαηψλ. Δηδηθά ζε επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ
ππεξεζίεο θαη φρη πξντφληα, δίλεηαη πνιχ κεγάιε έκθαζε ζηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ
απαζρνινχληαη ζην ηκήκα εμππεξέηεζεο πειαηψλ (customer service).
Οη ζεκαληηθφηεξεο δηαζηάζεηο ηνπ εηαηξηθνχ ζήκαηνο είλαη ε δηαθνξνπνίεζε θαη ε
εκπηζηνζχλε. Η δηαθνξνπνίεζε ηνπ εηαηξηθνχ ζήκαηνο (brand differentiation) κπνξεί λα
δεκηνπξγεζεί κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηεο κάξθαο,
θαζψο θαη ηεο εθπιήξσζεο ησλ ππνζρέζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ απηφ. Έλαλ θξίζηκν
παξάγνληα απνηειεί θαη ε εκπηζηνζχλε πνπ νη θαηαλαισηέο δείρλνπλ ζηελ κάξθα (brand
trust) θαη νξίδεηαη σο ε ηθαλφηεηα ηεο κάξθαο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ππνζρέζεηο ηεο θαη λα
επεξεάδεη ηελ ηζρχ ησλ ζρέζεσλ ηεο κε ηνπο θαηαλαισηέο. Έηζη, πξσηαξρηθφο ζηφρνο θάζε
επηρείξεζεο, είλαη ε επζπγξάκκηζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ brand κε ηελ εηαηξηθή θνπιηνχξα,
θαζψο ηα ηζρπξά εηαηξηθά ζήκαηα ζπλδένληαη κε ηε δπλαηή πξνζήισζε ησλ εξγαδνκέλσλ
πξνο ζηελ εηαηξία.

3.4 Βαζηθέο Αξρέο θαη Μνξθέο Branding
Η εμέιημε ηεο θνηλσλίαο, ζπκβάιιεη ζηελ αλάγθε γηα ηε ζπλερή δηακφξθσζε ησλ
ηαρπθίλεησλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ (Fast Moving Consumer Goods), αθνινπζψληαο
θάπνηεο βαζηθέο αξρέο. Αξρηθά, ε επηρείξεζε δηακνξθψλεη ηελ ππεξεζία ή ην πξντφλ,
δίλνληαο κεγάιε έκθαζε ζηα νθέιε ησλ θαηαλαισηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα, θξνληίδεη λα
δηαθνξνπνηήζεη ην brand ηεο απφ ηα ππφινηπα πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά. Δπίζεο,
θαηαγξάθνληαη ηα ζρφιηα αιιά θαη ηα θέξδε ηνπ πξντφληνο, γηα λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν ην
branding ήηαλ ηειηθά επηηπρεκέλν. Δθηφο απφ ηα πξντφληα, ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηε παξνρή
ππεξεζηψλ.
Οη πην ζπρλέο κνξθέο branding είλαη ην εηαηξηθφ θαη ην αηνκηθφ. ην εηαηξηθφ (corporate
branding), ε επηρείξεζε δεκηνπξγεί κηα νληφηεηα κε ζηφρνπο θαη αμίεο, θηηάρλνληαο κία
κνλαδηθή ηαπηφηεηα πνπ ηελ θάλεη μερσξηζηή αλάκεζα ζηνπο αληαγσληζηέο ηεο, δίλνληαο
έκθαζε ζηελ νκνγελνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην
αηνκηθφ branding (individual product branding) αθνξά έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ, ην νπνίν
αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή, ψζηε ε εηαηξία λα ειθχεη λέα ηκήκαηα ηεο αγνξάο.
Παξφκνην κε ην αηνκηθφ branding, είλαη ην πξνζσπηθφ (private branding), ην νπνίν
πξνζθέξεη αξθεηά πιενλεθηήκαηα, φπσο ε θαηαλαισηηθή πίζηε, θαη ην θέξδνο. (Kotler P.,
Pfoertsch W., 2006)
Η κεγάιε εμέιημε θαη πξφνδνο ηνπ Γηαδηθηχνπ, επεξεάδεη ην branding ζε κεγάιν βαζκφ,
ηφζν κε ηηο δηαθεκίζεηο, ην ςεθηαθφ κάξθεηηλγθ φζν θαη κε ην ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη φιεο

ηηο δηαδηθηπαθέο αγνξέο. Σν πεξηβάιινλ ηνπ δηαδηθηχνπ, αιιά θαη ε ηθαλφηεηα πνπ έρεη λα
πξνζθέξεη κεγάιν φγθν πιεξνθνξηψλ, έρνπλ ζπκβάιιεη θαηά πνιχ ζηελ δηακφξθσζε ηνπ
branding, δεκηνπξγψληαο κία λέα κνξθή, πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ην internet θαη απνθαιείηαη
δηαδηθηπαθφ branding.. Ο ξφινο ηνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο, θαζψο βνεζάεη ηνπο
θαηαλαισηέο λα εμνηθνλνκήζνπλ ρξφλν. ε έλα ςεθηαθφ πεξηβάιινλ, φπνπ νη πσιήζεηο
κέζσ ηεο θπζηθήο επαθήο κεηψλνληαη θαη ε πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο πξέπεη λα παξνπζηαζηεί
κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, ην online branding έρεη ηηκεηηθή ζέζε.

3.5 Γεκηνπξγία θαη Πιενλεθηήκαηα ηζρπξνύ Brand (Strong
Brands)
Καηά ηνπο Chernatony and Segal-Horn (2010), έλα ηζρπξφ θαη επηηπρεκέλν brand,
δεκηνπξγείηαη θαη πξνζδίδεη ζηελ επηρείξεζε κεγάιν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, βάζεη ησλ
παξαθάησ θαηεγνξηψλ:


Έκθαζε ζηελ Πνηφηεηα

χκθσλα κε απνηειέζκαηα, ε πςειή πνηφηεηα ζπλδέεηαη άκεζα κε ηα επηηπρεκέλα brands.
Θέηνληαο σο πξνηεξαηφηεηα ηελ άξηζηε πνηφηεηα, ν φκηινο ζα επσθειεζεί ζε πνιχ ζχληνκν
ρξνληθφ δηάζηεκα, παξαηεξψληαο κεγάιε αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ θεξδψλ, ησλ πειαηψλ θαη
ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο αιιά θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο,


Πξνζθνξά Τςειήο Τπεξεζίαο

Αξθεηέο θνξέο, νη πειάηεο ληψζνπλ απνγνήηεπζε φηαλ ε επηρείξεζε απνηπγράλεη λα
εθπιεξψζεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο κέζα απφ ηελ ππεξεζία πνπ πξνζθέξνπλε. Έηζη,
παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν νη πειάηεο λα απεπζχλνληαη ζε αληαγσληζηέο ηεο επηρείξεζεο, γηα
λα αγνξάζνπλ ηελ αληίζηνηρε αληαγσληζηηθή ππεξεζία, επηζπκψληαο λα έρνπλ θαιχηεξε
εμππεξέηεζε. Η θαιή εμππεξέηεζε, είλαη ίζσο ν πην ζεκαληηθφο ιφγνο πνπ ζα
δηαθνξνπνηήζεη ηελ επηρείξεζε απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο.


Πξσηνπνξία

Ο θάζε νξγαληζκφο, έρνληαο θαηαθέξεη λα θαηαιάβεη ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ, πξέπεη
λα εηζέιζεη ζηνλ θιάδν φζν ην δπλαηφλ πην γξήγνξα, πξνζθέξνληαο ην πξντφλ ή ηελ
ππεξεζία κε θαηλνηνκία, δηαηεξψληαο αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα,


Γηαθνξνπνίεζε

Δηδηθά ζηνλ ηνκέα παξνρήο ππεξεζηψλ, νη επηρεηξήζεηο παξνπζηάδνπλ παξφκνηα πξντφληα.
πλεπψο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ηα πξντφληα απηά λα δηαθνξνπνηνχληαη κεηαμχ ηνπο φζν ην
δπλαηφλ πεξηζζφηεξν γίλεηαη, πξνζθέξνληαο κηα πην ηδηαίηεξε ππεξεζία ζηνλ θαηαλαισηή,
εθκεηαιιεπφκελνη ηελ επθαηξία λα ηξαβήμνπλ ηελ πξνζνρή ησλ πειαηψλ.

Η επηρείξεζε κπνξεί λα απνθνκίζεη πνιχ κεγάια νθέιε θαη πιενλεθηήκαηα, ρηίδνληαο έλα
ηζρπξφ brand κέζσ κηαο επηηπρεκέλεο ζηξαηεγηθήο.. ε πξψην ζηάδην, κηα ηζρπξή κάξθα ζα
δεκηνπξγήζεη αίζζεκα πίζηεο ζηνπο θαηαλαισηέο θαη αθνζίσζε ζην brand. χκθσλα κε
έξεπλεο, ε εμνηθείσζε κε κηα θίξκα, ζπκβάιιεη ζηε ζηγνπξηά θαη ηελ άλεζε πνπ ληψζεη ν
θαηαλαισηήο κε ηελ αγνξά ηνπ πξντφληνο, θαζψο εάλ ε εηαηξία θαηέρεη κεγάιν κεξίδην ηεο
αγνξάο, ηφηε ζα έρεη πεξηζζφηεξνπο πηζηνχο πειάηεο. Ωο απνηέιεζκα, ζε ελδερφκελε θαθή
εκπεηξία πνπ κπνξεί λα βηψζεη θάπνηνο πειάηεο, ζα κεηψζεη ηελ αξλεηηθή ηνπ αληίδξαζε.
Έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα πνπ δηαζέηνπλ νη ηζρπξέο κάξθεο, είλαη φηη απμάλνπλ ηελ
απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο, ζε ιεηηνπξγηθφ επίπεδν, θαζψο έλα ηζρπξά δηακνξθσκέλν
brand

είλαη ιηγφηεξν επαίζζεην ζε αξλεηηθέο αληηδξάζεηο θαηαλαισηψλ ιφγσ θαθήο

εκπεηξίαο ή παξεκβνιέο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ αληαγσληζηηθέο δηαθεκίζεηο. Με απηφ ηνλ
ηξφπν, νη θαηαλαισηέο ζα παξαηεξήζνπλ πην εχθνια ηηο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο (π.ρ.
πξνζθνξέο), εηδηθά φηαλ απηέο πξνζθέξνπλ πςειή πνηφηεηα θαη ζεκαζία ζηνλ ίδην ηνλ
θαηαλαισηή.
πλνςίδνληαο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ηα πιενλεθηήκαηα γηα ηελ εηαηξεία κέζα απφ έλα
ηζρπξφ brand πνπ κπνξεί λα αλαπηχμεη, επεξεάδνπλ ηελ ίδηα ζε ιεηηνπξγηθφ επίπεδν: πξψηνλ,
ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα, ζηελ νπνία νη έκπνξνη είλαη πεξηζζφηεξν δεθηηθνί λα
απνζεθεχζνπλ ην πξντφλ, λα βάδνπλ ηηο παξαγγειίεο αιιά θαη λα εθζέζνπλ ηελ κάξθα ζην
αγνξαζηηθφ θνηλφ. Η ζπλερήο εθπαίδεπζε, νη νξγαλσηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηα ζπζηήκαηα
πξνψζεζεο θαη δηαλνκήο, εληζρχνπλ ηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ εμαζθάιηζε πςειήο πνηφηεηαο
θαη ππεξεζηψλ. ηε ζπλέρεηα, φζνλ αθνξά ην επηθνηλσληαθφ θνκκάηη, δεκηνπξγείηαη πςειφ
αίζζεκα δέζκεπζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ εξγαδνκέλσλ, κέζα απφ ην φξακα θαη ηελ ππφζρεζε
ηεο κάξθαο, βνεζψληαο έηζη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ ηνπο.
Δπίζεο, θαζίζηαηαη πην εχθνιε ε πξνζέιθπζε λέσλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη λέσλ επελδπηψλ,
εθθξάδνληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ επηρείξεζε θαη ηα πξντφληα ηεο. Η αλάπηπμε
ηζρπξψλ brands είλαη κηα ζηξαηεγηθή πνπ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ζηελ επηρείξεζε βηψζηκε
αλάπηπμε, αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη κεγαιχηεξν θέξδνο.

3.6 Χαξαθηεξηζηηθά ελόο Ηγεηηθνύ Brand (Leadership
Brands)
Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη θάπνηα απφ ηα πην ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξνχλ λα
αλαδείμνπλ έλα brand ζε εγέηε ηεο αγνξάο, ζχκθσλα κε ηνλ Tilley. (2010)
Καηαξράο, ζηφρνο κηαο εγεηηθήο κάξθαο είλαη, εθφζνλ γλσζηνπνηήζεη ζηνπο θαηαλαισηέο
ηελ ιεηηνπξγία ηνπ, λα θαηαθέξεη λα επεξεάζεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ, ηε
ζθέςε, ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο θαη θαη’ επέθηαζε ηελ ίδηα ηελ αγνξά, πξνζπαζψληαο λα ηνπο
δεκηνπξγήζεη ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη λα πεξάζεη έλα κήλπκα.
Σα brands, γηα λα είλαη εχθνια αλαγλσξίζηκα απφ ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ, πξνζπαζνχλ λα
αλαπηχμνπλ έλα ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ πξντφληνο, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη έλα
ινγφηππν, έλα πεηζηηθφ δηαθεκηζηηθφ κήλπκα, κηα ηδέα ή κηα ζπγθεθξηκέλε ζπζθεπαζία, πνπ
ζα ζπλνδεχνπλ ην πξντφλ ζηνλ θχθιν δσήο ηνπο.
Πξέπεη, επίζεο, λα ραξαθηεξίδεηαη απφ πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη επειημία, αλάινγα κε ηηο
αλάγθεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αγνξά ηεο εηαηξίαο, πξνζέρνληαο φκσο
λα δηαηεξήζεη ζηαζεξή ηελ ηαπηφηεηά ηεο καδί κε ηελ ηδενινγία ηεο κέζα ζηε πάξνδν ηνπ
ρξφλνπ θαη λα κπνξεί άκεζα λα αληαπνθξηζεί θαη λα εμειηρζεί ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα,
ψζηε λα κε ράλεη πνιχηηκν ρξφλν, ξηζθάξνληαο λα δψζεη πξνβάδηζκα ζηνπο αληαγσληζηέο
Δπηπιένλ, πνιχ ζεκαληηθφ είλαη ηα εγεηηθά brands λα εκθαλίδνπλ θνηλσληθή θαη εηαηξηθή
ππεπζπλφηεηα, λα ππνζηεξίδνπλ ζπγθεθξηκέλα «πηζηεχσ», αμίεο, ηδαληθά θαη ζηνηρεία πνπ
πξνθαινχλ ηνλ ζεβαζκφ ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ.
Η αμηνπηζηία ηνπ brand είλαη έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα λα αλαδεηρζεί σο εγέηεο
ζηελ αγνξά. Πνιιέο θνξέο, είηε φηαλ έλα πξντφλ ή κηα ππεξεζία είλαη άγλσζηε ζηνπο
θαηαλαισηέο, είηε φηαλ νη πιεξνθνξίεο γηα απηά δελ είλαη επαξθείο θαη ηθαλνπνηεηηθέο, ηφηε
ην θνηλφ απνθεχγεη λα πξνρσξήζεη ζηελ αγνξά. Η αμηνπηζηία ηνπ brand ινηπφλ, αληαλαθιά
ηελ ζπλέπεηα ηνπ κείγκαηνο κάξθεηηλγθ θαη πείζεη ηνπο θαηαλαισηέο φηη ε θίξκα φηη είλαη
ηθαλή θαη δχλαηαη λα εθπιεξψζεη ηηο επηζπκίεο ηνπο, αιιά θαη λα αληαπνθξηζεί ζε φιεο ηηο
πξνζδνθίεο ηνπο. Δπνκέλσο, ηα αμηφπηζηα brands, απμάλνπλ ηελ «αληηιακβαλφκελε»
πνηφηεηα ζηνλ θαηαλαισηή, κεηψλνπλ ηνλ θίλδπλν λα απνηχρεη ην πξντφλ θαη κεγηζηνπνηνχλ
ηελ αλακελφκελε ρξεζηκφηεηα ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο.
Σέινο, ην εγεηηθφ branding δελ είλαη θάηη δεδνκέλν, αιιά είλαη θάηη πνπ θηίδεηαη θαη
θεξδίδεηαη κέζα ζην ρξφλν, θαζψο ην brand δελ είλαη κφλν ε «ηακπέια» ηνπ πξντφληνο, αιιά
απνηειεί ηε δσληαλή ηδέα απηνχ πνπ πξνβάιιεη θαη θαη΄επέθηαζε πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν
πνπ ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε, γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο θαη ην ζρεδηαζκφ ησλ

κειινληηθψλ ηεο θηλήζεσλ. .Με φια ηα παξαπάλσ πνπ πξναλαθέξζεθαλ, εχθνια
ζπκπεξαίλεηαη φηη ε κάξθα ζπκβάιιεη ηφζν ζηνλ νξγαληζκφ, φζν θαη ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ.

3.7 To Branding ηελ αιπζίδα αμίαο ηνπ Porter
Η ελζσκάησζε ηνπ branding ζηελ αιπζίδα αμίαο, επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο αμίαο
πνπ νθείιεηαη ζηηο πσιήζεηο θαη ην marketing: ηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο.
Οη επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο κηαο επηρείξεζεο είλαη πην απνδνηηθέο θαη θαιχηεξα ζπληνληζκέλεο
φηαλ εθηεινχληαη θάησ απφ έλα θνηλφ άμνλα. Σν branding ζπκβνιίδεη ηελ πνηφηεηα θαη ηε
δσληάληα ελφο πξντφληνο.
Η ιεηηνπξγία ηνπ branding, ππνζηεξίδεη θαη πιεξνθνξεί ηνλ νξγαληζκφ ηφζν ζηηο εζσηεξηθέο
ιεηηνπξγίεο, φζν θαη ηηο εμσηεξηθέο, νη νπνίεο αιιειεπηδξνχλ γηα ηε βειηίσζε ηεο
δεκηνπξγίαο θαη ηεο δηαλνκήο ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο. Όιεο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
αθνξνχλ ηνλ νξγαληζκφ, ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ νκαιά γηα ηελ αξκνληθή επίηεπμε ησλ
ζηφρσλ πνπ ζέηεη ε εηαηξία.
Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε ελζσκάησζε ηνπ branding ζηελ αιπζίδα αμίαο ηνπ Porter, ζα
επηηεπρζεί αξρηθά ζρεδηάδνληαο ηελ αιιαγή, ζηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηψληαο ηελ, έπεηηα
βειηηψλνληαο ηηο απαξαίηεηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηέινο ηεο ελζσκάησζήο ηνπο ζηα λέα
δεδνκέλα. Ο ζρεδηαζκφο γηα ηηο παξαπάλσ αιιαγέο, πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε ηεο αιπζίδαο
αμίαο ζηηο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο ηεο εηαηξίαο θαη ηελ επίδξαζε ηνπο ζην εθάζηνηε brand,
ψζηε λα εληνπηζηεί ηί είλαη απηφ πνπ ηειηθά δεκηνπξγεί αμία ζηνπο θαηαλαισηέο.
Οη εγεηηθέο κάξθεο δεκηνπξγνχλ έλα κχζν γχξσ ηνπο, ψζηε λα δψζνπλ έκπλεπζε ζηνπο
εξγαδφκελνπο θαη λα ηνπο σζήζνπλ λα ηηο ππνζηεξίμνπλ θαη λα πηζηέςνπλ ζε απηέο. Αξρηθά,
κέζσ trainings θαη ελδνεπηρεηξηζηαθψλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, νη εξγαδφκελνη
κπνξνχλ πην εχθνια λα αληηιεθζνχλ ην brand θαη λα κπεζνχλ ζε απηφ. Γη’ απηφ ην ιφγν, ε
ηδέα θαη ην κήλπκα πνπ πεξλάεη ε κάξθα, πξέπεη λα είλαη μεθάζαξα θαη εχθνια αληηιεπηά
ηφζν απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδνκέλνπο φζν θαη απφ ηνπο πειάηεο, νη νπνίνη δελ απνηεινχλ
απιψο αλζξψπνπο πνπ πιεξψλνπλ, αιιά ιακβάλνπλ κέξνο ζηελ ηζηνξία θαη ζηελ εκπεηξία
πνπ πξνζδηνξίδεη ε θίξκα.
Σέινο, αλαθνξηθά κε ηε πξνζαξκνγή ζηα λέα δεδνκέλα, ην brand νθείιεη λα είλαη ζε ζέζε
λα κεηαβάιιεηαη θαη λα αλαζεσξεί θάπνηεο ππνζηεξηθηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ,
ιφγσ ηεο αιιειεπίδξαζεο πνπ παξνπζηάδνπλ κεηαμχ ηνπο.

3.8 Brand Marketing
Σν Brand Marketing απνηειεί ζεκειηψδε ππιψλα γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο brand θαη
απνηειείηαη απφ ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρεη ε κάξθα αιιά θαη απφ ηελ ελζσκάησζε ησλ
θαλαιηψλ κάξθεηηλγθ. Η κάξθα δελ απνηειείηαη κφλν απφ ην φλνκα ηνπ πξντφληνο, αιιά θαη
απφ ην ινγφηππν, ηα κελχκαηα, ηε ζπζθεπαζία, πνπ παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν θαη πνπ
δηαθνξνπνηνχλ ην πξντφλ απφ ηνλ αληαγσληζκφ.
Η δηαδηθαζία ηεο ηππνπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο (Service Branding), ζα κπνξνχζε λα
ππνζηεξηρζεί φηη πξνυπνζέηεη ηελ ηνπνζέηεζε ηεο κάξθαο ζην κπαιφ ηνπ πειάηε. Η
δηαδηθαζία εηζαγσγήο θαη ηνπνζέηεζεο ηεο κάξθαο (Brand Positioning) είλαη ην εξγαιείν πνπ
ζέηεη θαη ζρεδηάδεη ηελ θαηεχζπλζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ marketing, θαζηεξψλεη
ζπζρεηίζεηο κεηαμχ θαηαλαισηή θαη κάξθαο θαη εηζάγεη ζηνηρεία πνπ ζα δηαθνξνπνηήζνπλ
ηελ κάξθα απφ ηνλ αληαγσληζκφ. Η επηρείξεζε επηηπγράλεη κέζσ ηεο ηνπνζέηεζεο ηεο
κάξθαο, ηελ αληαγσληζηηθή ππεξνρή ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο πνπ πξνζθέξεη ζνπο
θαηαλαισηέο. (Heding, Knudtzen, Bjerre 2016)
Απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο κάξθαο, είλαη αξρηθά λα βαζηζηεί ζηα άπια
ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Άπια ραξαθηεξηζηηθά, είλαη απηά πνπ δελ είλαη απηά θαη εχθνια
αληηιεπηά, αιιά είλαη αλαγθαία γηα ηελ δηαθνξνπνίεζε θαη ηελ ηδενινγία ηνπ brand,
δίλνληάο ηνπ έηζη κεγαιχηεξε αμία.
ε δεχηεξε θάζε, γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ηζρπξήο ζρέζεο θαη ελφο δπλαηνχ δεζκνχ κε ηνπο
θαηαλαισηέο, νθείιεη λα επελδχζεη ζηηο ζρέζεηο ηνπο θαη λα αλαπηχμεη ηελ αιιειεπίδξαζε
καδί ηνπο. ηε ζπλέρεηα, έλα απαξαίηεην αθφκε ζηνηρείν είλαη λα βειηηζηνπνηεί ηελ εκπεηξία
πνπ ηνπο δεκηνπξγεί απφ ην ζήκα. Η εκπεηξία απηή (brand experience), απνηειείηαη απφ ηηο
αηζζήζεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη, ηνλ ηξφπν ζθέςεο, ηνλ ηξφπν δσήο θαη ηελ
ζπκπεξηθνξά κε ηηο αληίζηνηρεο αληηδξάζεηο θαη ηηο αλακλήζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε
θαηαλάισζε ηνπ πξντφληνο.
Δπίζεο, πξέπεη λα πξνσζεί ηελ εηαηξηθή εηθφλα, ψζηε λα θαζίζηαηαη απνιχησο θαηαλνεηή ε
εηαηξηθή ηθαλφηεηα θαη ε θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα, ππνδεηθλχνληαο ην ραξαθηήξα θαη ηελ
θνπιηνχξα ηνπ νκίινπ απέλαληη ζηα θνηλσληθά γεγνλφηα. εκαληηθφ ξφιν εδψ, έρεη ε
πξνζπκία θαη ε ηθαλφηεηα ηεο εηαηξίαο, λα αληαπνθξηζεί ζηηο επηζπκίεο ησλ θαηαλαισηψλ θαη
λα εθπιεξψζεη ηνπο καθξνπξφζεζκνπο θαη βξαρππξφζεζκνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη.
Κιείλνληαο, γηα λα επηηεπρζεί ε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηεο κάξθαο, απαηηείηαη ε παξάιιειε
εθαξκνγή ηεο ζσζηήο ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ. Πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν, έρνπλ επίζεο κέζα
επηθνηλσλίαο θαη ηα θαλάιηα κάξθεηηλγθ, φπσο ε δηαθήκηζε θαη πξνψζεζε πξντφλησλ.
Αθνινπζψληαο ζσζηή εθαξκνγή ηνπ Brand Marketing, κπνξνχλ λα παξαηεξεζνχλ αμηφινγα
θαη εληππσζηαθά απνηειέζκαηα απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά.

3.9 Η εμέιημε ησλ brands
Η θάζε επηρείξεζε έρεη ηε δηθή ηεο, κνλαδηθή ηαπηφηεηα. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη πνιχ
ζεκαληηθφ λα επελδχεη ζηελ επηθνηλσλία θαη ηελ πξνψζεζε, ψζηε λα ζέηεη ζσζηνχο
καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο θαη λα δηαηεξεί ην αληαγσληζηηθφ ηεο πιενλέθηεκα. Με ην
πέξαζκα ησλ ρξφλσλ λέεο απαηηήζεηο, πξνθιήζεηο θαη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο παξνπζηάδνληαη
ζε θάζε επηρείξεζε.
Με ηε πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, πνιιέο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο έρνπλ αιιάμεη. Δηδηθά ηα
ηκήκαηα κάξθεηηλγθ, έρνπλ αλαγθαζηεί λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα λέα δεδνκέλα ηεο επνρήο θαη
ζηελ ςεθηνπνίεζε. Με ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ηνπ Ίληεξλεη θαη ησλ θνηλσληθψλ
δηθηχσλ, νη απαηηήζεηο θαη νη αλάγθεο ησλ πειαηψλ απμάλνληαη θαη ζπλεπψο, ηα brands
πξέπεη λα δηακνξθσζνχλ κε βάζε απηέο. Ωο απνηέιεζκα, επεξεάδνληαη νη ζηξαηεγηθέο
απνθάζεηο ηεο επηρείξεζεο, νη νπνίεο πξέπεη λα αλαπξνζαξκνζηνχλ, ψζηε ην πξντφλ λα
ζεσξείηαη επηηπρεκέλν θαη λα έρεη κηα θαιή πνξεία.
Γηα ηελ εμέιημε ηνπ brand management, απαηηείηαη ε ζσζηή ζπλεξγαζία ησλ ζηξαηεγηθψλ
ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο, ψζηε λα θξίλνπλ θαη λα απνθαζίζνπλ φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ
ρξεηάδεηαη λα θάλεη ν νξγαληζκφο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη ην αληαγσληζηηθφ
πιενλέθηεκα θαη ηε θαιή ζέζε πνπ έρεη ζηελ αγνξά, βαζηζκέλνη ζηηο αμίεο θαη ην φξακα πνπ
έρεη ζεζπίζεη αξρηθά ε εηαηξία.
Σα brands ππνζηεξίδνπλ αμίεο ζρεηηθά κε ζπλαηζζήκαηα, ιεηηνπξγίεο θαη βηψκαηα ησλ
θαηαλαισηψλ. Σα πην ηζρπξά brands πιένλ, έρνπλ δεκηνπξγήζεη θνηλφηεηεο κε ηνπο πειάηεο
ηνπο, κε βάζε ηηο θνηλέο αμίεο, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ αίζζεζε ηαπηφηεηαο.

3.10 Οξηζκόο ηεο εμέιημεο ηνπ branding (brand management
evolution)
Η δηαθήκηζε, απνηειεί ην θχξην κέζν πξνζπάζεηαο επηθνηλσλίαο απφ ηελ πιεπξά ησλ
επηρεηξήζεσλ πξνο ηνπο θαηαλαισηέο. Η επηρείξεζε αλαπηχζζεη θαη πξνσζεί ηα δηθά ηεο
κελχκαηα, φκσο ζηε ζχγρξνλε επνρή, νη θαηαλαισηέο επηιέγνπλ ηα θαλάιηα επηθνηλσλίαο
θαη αλ ηειηθά ζα δνπλ ηε δηαθήκηζε ή φρη, ιφγσ ηεο κεγάιεο εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο θαη
ηεο ςεθηνπνίεζεο. Απηφ, έρεη σο απνηέιεζκα νη marketers λα δπζθνιεχνληαη λα
δηεπζεηήζνπλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηνρεηεχνπλ κέζα απφ ηηο εμαηνκηθεπκέλεο
πξνηηκήζεηο πνπ ζπιιέγνπλ απφ ην δηαδίθηπν θαη ζπλεπψο λα θάλνπλ ζσζηά ηε δνπιεηά ηνπο.

Με ηνλ φξν brand management evolution, ελλννχκε ηελ ζπλερή δηαδηθαζία βειηίσζεο ελφο
brand ή ηε βειηίσζε ησλ απφςεσλ ησλ πειαηψλ ηνπ, θαζψο νη αγνξέο θαη ε κφδα αιιάδεη. Η
εδξαίσζε ελφο ηζρπξνχ brand είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα θάζε επηρείξεζε. Δμίζνπ
ζεκαληηθή φκσο είλαη θαη ε ζηξαηεγηθή εμέιημεο ηεο κάξθαο. Κάζε επηρείξεζε νθείιεη λα
επαλεμεηάδεη βξαρππξφζεζκα εάλ ην branding εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ζρεηηθφ.
Σν brand πξέπεη λα αθεγείηαη κε ζπλέπεηα ηελ ηζηνξία ηνπ πξντφληνο. Όπσο φκσο είλαη
θπζηνινγηθφ, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, πνιινί παξάγνληεο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ην
branding. Όκσο, κεξηθά πξάγκαηα ζπκβαίλνπλ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ηελ εηαηξία, κε
απνηέιεζκα λα γίλνπλ αιιαγέο σο πξνο ηελ απνζηνιή θαη ην ζθνπφ ηε κάξθαο. Αξθεηά
ζπρλά, φηαλ ε επηρείξεζε εμειίζζεηαη, είηε ιφγσ αχμεζεο ηεο πειαηείαο, είηε ιφγσ
παξαγσγήο λέσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δηαηεξήζεη ην
επηρεηξεζηαθφ ηεο κνληέιν, ην ζθνπφ ηεο θαη παξάιιεια λα δηαρεηξίδεηαη απνηειεζκαηηθά ηε
θήκε ηεο.
χκθσλα κε έξεπλα πνπ έθαλε ην 2014 ζρεηηθά κε ην παγθφζκην branding, ν Mohammed
Fakiha, αμηέπαηλνο ζχκβνπινο κάξθεηηλγθ θαη επηρεηξεκαηηθφο εξεπλεηήο, ππνζηήξημε πσο
ην brand evolution απνηειεί έλαλ «θαηαιχηε» αιιαγήο πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο
επηρεηξήζεηο λα θηάλνπλ ζε αμηφινγεο ζέζεηο ζην κπαιφ ησλ θαηαλαισηψλ ηνπο. Οξηζκέλνη
επηζηήκνλεο, έρνπλ ήδε ηεθκεξηψζεη ηελ εμέιημε ηνπ brand management ζην ρξφλν θαη πψο
απηή ζα κπνξνχζε λα νξγαλσζεί ζε ηξία «θχκαηα».



Σν πξψην θχκα ηνπ branding:

Δδψ, ηα brands ιεηηνπξγνχζαλ σο «ππνζηεξηθηέο» ησλ θπζηθψλ ηδηνηήησλ ησλ πξντφλησλ.
ε απηφ ην ζηάδην, ηα brands κνηάδνπλ πεξηζζφηεξν κε εκπνξηθέο νλνκαζίεο, δειαδή ην είδνο
ησλ εηηθεηψλ πνπ έρνπλ επηζεκαλζεί ζηα πξντφληα, επέηξεςε ζηνπο θαηαλαισηέο λα θάλνπλ
κηα ζπζρέηηζε ηνπ πξντφληνο, ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή ηνπ θαη ηε ρψξα πξνέιεπζεο. Οη
πξψηνη νξηζκνί ηνπ branding, επεξεάζηεθαλ απφ ην κνλαδηθφ ζέκα πνπ κηινχζε γηα ηα
εκπνξηθά ζήκαηα: ην λφκν. Γηα παξάδεηγκα, παιαηφηεξα, νη άλζξσπνη πνπ είραλ ζηελ θαηνρή
ηνπο θάξκεο, έπξεπε λα ηνπνζεηήζνπλ έλα ζήκα ζηα δψα ηνπο, γηα λα απνθχγνπλ ηελ θινπή
θαη ζχκθσλα κε ην λφκν, απηφ ην ζπγθεθξηκέλν ζήκα, ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη σο
θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο, ζε πεξίπησζε πνπ ηειηθά γηλφηαλ θάπνηα θινπή. Δπίζεο, ζε απηφ
ην θχκα, κηα ηκεκαηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο, θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηεί ηνπο πξνκεζεπηέο θαη
λα ππνδειψλεη ηελ αλψηεξε πνηφηεηα. Έλαο απιφο νξηζκφο πνπ πεξηγξάθεη ην branding ζε
ζρέζε κε ην πξψην θχκα, είλαη πσο κηα κάξθα είλαη έλα δηαθξηηηθφ φλνκα ή έλα ζχκβνιν,
πνπ πξνζδηνξίδεη θαη δηαθέξεη ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο απφ απηά ησλ αληαγσληζηψλ.



Σν δεχηεξν θχκα ηνπ branding:

ην δεχηεξν θχκα, ην brand δελ ιέεη θάηη κφλν γηα ην πξντφλ, αιιά θαη γηα ηνλ ρξήζηε.
Ωζηφζν, ηα brands απηνχ ηνπ θχκαηνο, απνζθνπνχλ ζηελ αλάπηπμε θαιψλ ζρέζεσλ κε ηνπο
πειάηεο θαη ζηελ εδξαίσζε ηεο αξκνληθήο ζρέζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ πξντφληνο
θαη ηεο ζηνρεπφκελεο αγνξάο. Δπίζεο, ζην ζπγθεθξηκέλν θχκα, ε γλσζηηθή ςπρνινγία έγηλε
θπξίαξρε ζεσξία ζην κάξθεηηλγθ, θαζψο ζπλέδεζε ην branding κε ηελ ηδέα ηνπ πξντφληνο ζην
κπαιφ ησλ θαηαλαισηψλ κε εληαίν φθεινο γηα ηνπο ίδηνπο, κέζσ επαλαιεπηηθήο δηαθήκηζεο
ζηελ ηειεφξαζε. Οη ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο είραλ πνιχ ζεκαληηθή επηξξνή ζηελ έλλνηα ηνπ
branding. Έηζη, αθνχ έηξεραλ θαηά κέζν φξν γηα πεξίπνπ 30 δεπηεξφιεπηα, πξνθεηκέλνπ λα
είλαη απνηειεζκαηηθά, δηαθνξεηηθά εκπνξηθά ζήκαηα πνπ φκσο αλήθαλ ζηνλ ίδην φκηιν,
πξνσζνχζαλ κηα εληαία πξφηαζε θαη ζπγθεληξσκέλε ηδέα: ηε κνλαδηθή πξφηαζε πψιεζεο
πνπ αθνξά κηα ζηξαηεγηθή επέθηαζεο ηεο κάξθαο, ε νπνία δεκηνχξγεζε κεγάιε έθπιεμε
αιιά θαη ελζνπζηαζκφ ζηελ αγνξά. Έλαο απιφο νξηζκφο πνπ πεξηγξάθεη ην branding ζε
ζρέζε κε ην δεχηεξν θχκα, είλαη πσο κηα κάξθα, είλαη έλα πξντφλ πνπ πξνζζέηεη επηπιένλ
δηαζηάζεηο, πξνθεηκέλνπ λα ην δηαθνξνπνηήζεη κε θάπνην ηξφπν απφ ηα ππφινηπα πξντφληα,
πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά κε ζθνπφ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηελ ίδηα
αλάγθε. Οη πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ ζρεηηθά κε ην
branding, δελ είλαη έλα κνλφδξνκν θαλάιη επηθνηλσλίαο. Σν γεγνλφο πσο αθφκε θαη νη
πειάηεο εμειίζζνληαη πεξηζζφηεξν απφ πνηέ, θαη καδί κε απηνχο θαη νη αλάγθεο ηνπο, θαζηζηά
εμαηξεηηθά δχζθνιν ην λα ηνπο δηαθνξνπνηήζνπκε αλάινγα κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπο
πξνηηκήζεηο θαη έηζη επήιζε ην επφκελν θχκα.



Σν ηξίην θχκα ηνπ branding:

ε απηή ηε θαηεγνξία, βξίζθνληαη ηα πεξηζζφηεξα δηάζεκα θαη επηηπρεκέλα brands ζήκεξα.
Δδψ, βξίζθνληαη ηα brands πνπ κπνξνχλ λα αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο θαηαλαισηέο, ζε
πξνζσπηθφ επίπεδν, θαζψο απηέο είλαη νη κάξθεο πνπ νη θαηαλαισηέο ζεσξνχλ φηη ηηο έρνπλ
θηίζεη νη ίδηνη. Σα brands απηά έρνπλ ακθίδξνκε επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο ηνπο, εθφζνλ
πεξηβάιινληαη απφ κηα θνηλφηεηα γχξσ ηνπο. Οη επηηπρεκέλεο κάξθεο ζε απηφ ην θχκα, δελ
έρνπλ κφλν ηελ ηθαλφηεηα λα αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο θαηαλαισηέο ηνπο, αιιά δηαζέηνπλ
επίζεο ηνλ θαηάιιειν ρψξν, γηα λα γεκίζνπλ έλα κέξνο ηεο ηζηνξίαο ηνπ πξντφληνο νη
ιάηξεηο ηεο επσλπκίαο ηνπ, ηνλ νπνίν νη marketers θαινχληαη λα αμηνπνηήζνπλ ζηξαηεγηθά.
Οξηζκέλα brands ηνπ ηξίηνπ θχκαηνο έρνπλ αλαζηαηψζεη ηελ αγνξά. Απηέο νη κάξθεο έρνπλ
δεζκεχζεη ηελ αθνζίσζε θαη ηελ πίζηε ησλ θαηαλαισηψλ, κε βάζε ηνπο ζπλαηζζεκαηηθνχο
δεζκνχο θαη ην αίζζεκα ηεο δέζκεπζεο (engagement). Γη’ απηφ ην ιφγν, νη πξφζθαηνη
νξηζκνί ησλ brands, ππνγξακκίδνπλ ην ζεκαληηθφ ξφιν ησλ θνηλνηήησλ.

Υσξίο νπαδνχο - θαηαλαισηέο, θακία κάξθα δελ κπνξεί λα επηβηψζεη γηα πνιχ. ήκεξα, εάλ
κηα κάξθα ζέιεη λα θάλεη αηζζεηή ηελ παξνπζία ηεο παγθνζκίσο, εηδηθά κέζα ζηα
δηαθνξεηηθά θαλάιηα επηθνηλσλίαο, ηα νπνία ζεσξείηαη φηη επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ην ηξίην
θχκα, πξέπεη λα έρνπλ νπαδνχο θαη κεγάιν θαηαλαισηηθφ θνηλφ.
Αλ θαη κε ηνλ ρξφλν θαη ηηο δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο, ππάξρνπλ πνιιέο ζπλέπεηεο ζε πνιιά
επίπεδα ηεο εηαηξίαο, ην ράζκα κεηαμχ ησλ επηηπρεκέλσλ brands θαη ησλ θαηαλαισηψλ ηνπο
γίλεηαη φιν θαη κηθξφηεξν.
ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ε επσλπκία ηνπ brand κπνξεί λα παξακείλεη ζηάζηκε. Όκσο, κηα
ζηξαηεγηθή εμέιημε ζα κπνξέζεη λα επηηξέςεη ζηελ επηρείξεζε λα ζπλερίζεη λα
αλαπηχζζεηαη, λα «ηξαβήμεη» πξνζνρή θαη λα πξνζειθχζεη λέν θαηαλαισηηθφ θνηλφ.

4

Η αλάπηπμε ησλ
θαηάιιεισλ κεζόδσλ θαη
ηεο ζσζηήο ζηξαηεγηθήο
γηα ηελ εμέιημε ηνπ brand
management

4.1 Η αιιαγή ζηε ζηξαηεγηθήο ηεο επηρείξεζεο
Όπσο αλαθέξνπλ νη Sultan, Akram, Abdulhaliq θαη Saleem D (2019), ηα ζεκειηψδε
ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο, απνηεινχλ ην ραξαθηήξα ελφο
νξγαληζκνχ, ηα νπνία πξνζδίδνπλ κηα αίζζεζε αμηνπηζηίαο θαη ζπλέρεηαο. Η αιιαγή είλαη
αλαπφθεπθηε, αιιά ν ξπζκφο αιιαγήο γηα έλα εκπνξηθφ brand απνηειεί κηα ζηξαηεγηθή
επηινγή. Δηδηθά ε ςεθηνπνίεζε ζηε ζχγρξνλε επνρή, έρεη απμήζεη ζεκαληηθά ηνλ ξπζκφ ηεο
αιιαγήο θαη αλαγθάδεη ηα brands λα αμηνινγήζνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε
ησλ ζπλερψο εμειηζζφκελσλ αλαγθψλ θαη πξνζδνθηψλ ησλ πειαηψλ ηνπο. ηε ζεκεξηλή
αγνξά, ε ζηαζηκφηεηα εμαθνινπζεί λα κελ απνηειεί πιένλ επηινγή γηα ηηο επηρεηξήζεηο, νη
νπνίεο πξέπεη λα είλαη έηνηκεο λα ζπλερίζνπλ λα εμειίζζνληαη θαη λα πξνζαξκφδνληαη ζηελ
ηερλνινγία θαη ηνπο πειάηεο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ηνλ θίλδπλν λα απνηχρνπλ
ηνπο καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο θαη λα ράζνπλ ηα νηθνλνκηθά θέξδε πνπ δεκηνπξγνχληαη.
Παξαθάησ, παξνπζηάδνληαη ηα πέληε θξίζηκα ζηάδηα γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο θαηάιιειεο
ζηξαηεγηθήο γηα ηελ εμέιημε ηνπ branding.



Πξψην ζηάδην: Καηαλφεζε

ε θάζε δηαδηθαζία εμέιημεο ηνπ branding, είλαη ζεκαληηθφ έλαο ζχκβνπινο ή θάπνηνο
εηδηθφο λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα ηελ νπζία ηνπ πξντφληνο θαη ηεο επηρείξεζεο, θαζψο ε
εηθφλα πνπ έρνπλ νη ίδηεο νη επηρεηξήζεηο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή απφ ηελ
εηθφλα πνπ έρνπλ νη θαηαλαισηέο. Δδψ, γίλεηαη ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ηεο ηξέρνπζαο
θαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο, ζε ζρέζε κε ηελ εηαηξηθή

θνπιηνχξα, ηελ ηζηνξία, ηνπο

αληαγσληζηέο, ηελ απνζηνιή θαη ην φξακα ηεο. ε απηή ηε πεξίπησζε, ε εηαηξία, έρεη
πιενλέθηεκα, εάλ έρεη ζηε δηάζεζε ηεο, έλα επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ή απνηειέζκαηα κηαο
έξεπλαο ηθαλνπνίεζεο πειαηψλ. Σειηθά, νη θαηαλαισηέο είλαη απηνί πνπ ζα θαζνξίζνπλ ην
brand, ελψ ε επηρείξεζε είλαη απηή πνπ ζα ην δηακνξθψζεη ζην κπαιφ ηνπο.



Γεχηεξν ζηάδην: Απνζαθήληζε

ε απηφ ην ζηάδην, ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ, κεηαηξέπνληαη ζηε
δηακφξθσζε ηεο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο, πξνθεηκέλνπ λα δηαρσξίζεη ην ζεκείν ζην νπνίν
βξίζθεηαη ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή θαη πνηνχο ζηφρνπο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεη,
ψζηε λα θηάζεη εθεί πνπ ζέιεη. Δθεί ζπλήζσο δηαηππψλνληαη νη αμίεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηεο εηαηξηθήο πξνζσπηθφηεηαο, ζε ζηξαηεγηθέο δειψζεηο, βνεζψληαο ζηελ επηινγή ησλ
θαηάιιεισλ ιέμεσλ, γηα λα γίλνπλ πην ηζρπξνί θαη αθξηβείο νη ζηφρνη.



Σξίην ζηάδην: Γηαθνξνπνίεζε

Η δηαθνξνπνίεζε, απνηειεί ην θιεηδί ζηελ εμέιημε ηεο κάξθαο. ε απηφ ην ζεκείν, γίλεηαη ε
ζχγθξηζε κε ηνπο αληαγσληζηέο θαη θαζνξίδεηαη ε κνλαδηθή πξφηαζε αμίαο, ε νπνία αθνξά
ηελ πεξηγξαθή ηνπ κνλαδηθνχ νθέινπο πνπ πξνζθέξεη ην πξντφλ. Σν αληαγσληζηηθφ
πιενλέθηεκα, είλαη απηφ πνπ μερσξίδεη ην πξντφλ απφ ηνλ αληαγσληζκφ θαη θαζνδεγεί ηελ
πξνβνιή ηνπ, κέζσ ηνπ κάξθεηηλγθ. Η πξφηαζε αμίαο καδί κε ηηο ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο,
γίλεηαη έλαο πξαγκαηηθφο ράξηεο πνξείαο, πξνθεηκέλνπ λα θαζνδεγήζεη ηελ επηρείξεζε ζηε
ιήςε ζσζηψλ επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ θαη ζηελ αμηνιφγεζε κειινληηθψλ επθαηξηψλ.



Σέηαξην ζηάδην: Γεκηνπξγηθφηεηα

Απηφ είλαη ην δεκηνπξγηθφ ζηάδην ηεο έθθξαζεο ηεο «πξνζσπηθφηεηαο» θαη ηεο ηνπνζέηεζεο
ηνπ πξντφληνο. Έπεηηα απφ ηε δηαθνξνπνίεζε ζην πξνεγνχκελν ζηάδην θαη κεηά ηελ
ηνπνζέηεζε, γηα ην ηη αληηπξνζσπεχεη ην πξντφλ ή ε εηαηξεία, φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
κπνξνχλ λα γίλνπλ πνιχ πην πεξηγξαθηθά θαη ζηξαηεγηθά επζπγξακκηζκέλα. Σν ινγφηππν,
πνπ έρεη βαζηά ζεκαζία, ε εηηθέηα, ηα εηθαζηηθά, ν ηφλνο θαη ην ζθεληθφ ηεο δηαθήκηζεο,

είλαη φια αιιειέλδεηα κε ηηο αμίεο θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ πξντφληνο. Απφ εδψ θαη πέξα,
φια ιεηηνπξγνχλ αξκνληθά γηα ηελ επίηεπμε ελφο θνηλνχ ζηφρνπ.



Πέκπην ζηάδην: Δθαξκνγή & επέθηαζε

Κάπνηεο απφ ηηο ελέξγεηεο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ λένπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο, είλαη ε
ελεκέξσζε ηεο ηζηνζειίδαο, ε αλαλέσζε ηνπ ινγνηχπνπ, νη ζπζθεπαζίεο ηνπ πξντφληνο θαη
νη ζπλερείο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο. Ωζηφζν, φπσο πξναλαθέξζεθε, ε ζπκπεξηθνξά ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη ε πξαγκαηηθή εκπεηξία ηνπ πειάηε, είλαη νη πην θξίζηκνη παξάγνληεο πνπ
θαζνξίδνπλ ηελ επηηπρία.

Δπίζεο, νη παξαθάησ πέληε εξσηήζεηο είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα λα επαιεζεπηεί θαη
λα θαζνξηζηεί ε πνξεία ηεο ζηξαηεγηθήο:


Ση επηδηψθεη λα θάλεη ε εηαηξία;



Ση κπνξεί λα βειηηψζεη;



Ση ζέζε παίξλεη ζηα θνηλσληθά δίθηπα;



Ση απνθαζίδεη λα εηζάγεη;



Ση απνθαζίδεη λα αθήζεη πίζσ;

Η εηαηξία πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη ηί αθξηβψο θέξλεη ζηελ αγνξά, κε βάζε απηφ πνπ
αλαδεηνχλ νη πειάηεο, γηα πνην ιφγν απηνί ζα παξακείλνπλ πηζηνί θαη ζα αγνξάδνπλ ηε
ζπγθεθξηκέλε κάξθα θαη λα αθνινπζνχλ ην πξντφλ. Δπίζεο, πξέπεη λα επηζεκάλεη ηί ζα είλαη
απηφ πνπ ζα ηνπο πξνθαιέζεη έθπιεμε θαη ηέινο, ηί ζα θέξεη ζηελ αγνξά πνπ νη θαηαλαισηέο
δελ ήηαλ έηνηκνη λα δνπλ, αιιά ην ζέιαλε πνιχ.
Σα εκπνξηθά brands γηα λα έρνπλ δηάξθεηα δσήο, πξέπεη λα αλαλεψλνληαη ζπλερψο, αλάινγα
κε ηε βηνκεραλία, ψζηε λα παξακείλνπλ ζρεηηθά θαη επηζπκεηά. Η εμέιημε είλαη ν κνλαδηθφο
ηξφπνο λα δηαζθαιηζηεί, φηη νη κάξθεο ζα ζπλερίζνπλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο εμειηζζφκελεο
αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηφζν ζήκεξα, φζν θαη ζην κέιινλ.

4.2 Η Οιηθή Δπηθνηλσλία
Με απηφ ηνλ φξν απηφ, ελλννχκε γηα παξάδεηγκα θάπνηεο εηαηξείεο, νη νπνίεο εληφπηζαλ ηελ
επηρεηξεκαηηθή επθαηξία θαη αλαπηχρζεθαλ σο εηδηθνί ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ηεο ζρέζεο
κεηαμχ ηεο κάξθαο θαη ησλ πειαηψλ (Brand Relationship). Ο ξφινο ηεο Οιηθήο Δπηθνηλσλίαο,
αξρηθά εληνπίδεη θαη έπεηηα πξνζπαζεί λα επεξεάζεη ζεηηθά, φιεο ηηο ζεκαληηθέο πξνζσπηθέο
επαθέο θαη εκπεηξίεο πνπ κπνξεί λα έρεη ν πειάηεο κε ηελ κάξθα, ε νπνία νπζηαζηηθά
απνηειεί ην ζχλνιν ησλ εκπεηξηψλ ηνπ πειάηε απφ ηηο επαθέο ηνπ κε ηελ ππεξεζία ή ην
πξντφλ. Οη εκπεηξίεο απηέο, δελ επεξεάδνληαη κφλν απφ ηελ δηαθήκηζε, αιιά θαη απφ ηελ
πνηφηεηα, ηελ παξνπζία ζην θαηάζηεκα, ηελ ζπζθεπαζία, ηηο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο, ηελ
ηηκή, ηελ εηθφλα ηεο εηαηξείαο, ηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδεηαη ν θαηαλαισηήο ζην customer
service, ηηο νδεγίεο ρξήζεσο, αθφκε θαη απφ ηελ επρξεζηία ηεο ηζηνζειίδαο ηεο εηαηξείαο. ε
απηνχ ηνπ είδνπο ηελ επηθνηλσλία, ρξεζηκνπνηνχληαη φια ηα ζπκβαηηθά αιιά θαη ςεθηαθά
εξγαιεία ηνπ κάξθεηηλγθ θαη ηεο επηθνηλσλίαο, πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζεί ην θελφ ηεο
ηδαληθήο ζρέζεο ζηελ επηθνηλσλία πειάηε θαη κάξθαο. Η ςεθηαθή ηερλνινγία θαη ην
δηαδίθηπν, δίλεη ζήκεξα ηε δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθφηεξεο δηαρείξηζεο ησλ ζεκείσλ
επαθήο θαηαλαισηψλ θαη καξθψλ, φπνπ ε δηαδξαζηηθφηεηα ηεο ζρέζεο κάξθαο-θαηαλαισηή
είλαη απφιπηε. Σν δεηνχκελν ζην ζχγρξνλν κάξθεηηλγθ, είλαη ν ζσζηφο ρεηξηζκφο ηεο
δηαρξνληθήο ζρέζεο ηνπ brand κε ηνλ θαηαλαισηή, πνπ νδεγεί ηνλ πειάηε λα κέλεη
αθνζησκέλνο ζην brand θαη λα κελ δηαπξαγκαηεχεηαη ηελ πίζηε ηνπ ζε απηή ηε κάξθα.

4.3 Γηαηήξεζε ηεο ππόζρεζεο ηεο κάξθαο (Brand Promise)
Όπσο ππνζηεξίδνπλ νη Kotler θαη Pfoertsch (2006), ε ηδέα πνπ αληηπξνζσπεχεη ην brand,
ππάξρεη ππνζπλείδεηα πάληα κέζα ζην κπαιφ ησλ θαηαλαισηψλ. Έηζη, αλεμάξηεηα απφ ην
πφζν έμππλν θαη ηζρπξφ είλαη ην brand, κπνξεί κφλν λα επαηζζεηνπνηήζεη ή λα εληζρχζεη ηηο
ήδε ππάξρνπζεο αληηιήςεηο. Δάλ νη θαηαλαισηέο, δηαπηζηψζνπλ φηη ε ππφζρεζε πνπ ηνπο
δίλεη ην πξντφλ δελ πξαγκαηνπνηείηαη, ζα απνκπζνπνηήζνπλ ην πξντφλ απφ ηελ πξαγκαηηθή
εκπεηξία ηνπ πειάηε.
Η επηηπρία εμαξηάηαη απφ ηελ θαηαλφεζε ηνπ πειάηε, ηελ ελδπλάκσζε ησλ ππαιιήισλ ψζηε
λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη, ηε δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ησλ πξνηχπσλ ηνπ brand, θαζψο θαη
ηελ θαηλνηνκία σο απάληεζε ζηηο ηάζεηο ηεο αγνξάο. Οη ππνζρέζεηο απηέο, απνηεινχλ κηα
επέλδπζε ζηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ησλ θαηαλαισηψλ θαη ζηελ πνξεία κηα
πξνζπάζεηα γηα λα θεξδίζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ πίζηε ηνπο.

Μηα ππφζρεζε, είλαη είηε κηα δήισζε ηεο επηρείξεζεο πξνο ηνπο πειάηεο ηεο, ε νπνία
δειψλεη ηη κπνξνχλ λα πεξηκέλνπλ νη πειάηεο απφ ην πξντφλ θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο, είηε κηα
γξακκή εηηθέηαο, δειαδή κηα ζχληνκε θξάζε ζρεηηθή κε ηνλ νξγαληζκφ. Απηφ αθνξά ηελ
πξφηαζε αμίαο, ε νπνία απνηειεί ηελ πην ζεκαληηθή πηπρή ηνπ πξντφληνο, ηελ κνλαδηθφηεηα
ηνπ, ηα πην αμηνκλεκφλεπηα ζηνηρεία ηνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ηα νθέιε θαη ηελ εκπεηξία. Η
ππφζρεζε είλαη απηή πνπ θαηαζθεπάδεη ηηο πξνζδνθίεο ζην κπαιφ ησλ θαηαλαισηψλ, κέζσ
ησλ πξαγκάησλ πνπ ππφζρεηαη λα θάλεη θαη απμάλεη ηελ επηζπκία γηα ηελ αγνξά θαη ηελ
απφθηεζε ηνπ εθάζηνηε πξντφληνο ή ππεξεζίαο.
Η ππφζρεζε ελφο brand, πξέπεη λα πιεξνί ηα πέληε αθφινπζα ζηνηρεία. Πξέπεη, δειαδή, λα
είλαη:
1. απιή
Γελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ κία απιή πξφηαζε, ή δχν. Μηα ππφζρεζε, δελ είλαη ην
ίδην κε κηα δήισζε απνζηνιήο, ε νπνία ζπρλά κπνξεί λα ζπγθιίλεη κε καθξνζθειείο θαη
αζπλάξηεηεο πξνηάζεηο. Η απνηειεζκαηηθή ππφζρεζε, πξνυπνζέηεη κηα έμππλε εηηθέηα, πνπ
ζα κείλεη ζην κπαιφ ηνπ θαηαλαισηή θαη ζα είλαη εληζρπκέλε κε ηελ απνζηνιή ηεο
επηρείξεζεο.

2. αμηφπηζηε
Δάλ ε εκπεηξία ηνπ πειάηε δελ ηαηξηάδεη κε ηελ ππφζρεζε ηεο κάξθαο, ε αμία ηεο κάξθαο,
απνδπλακψλεηαη. Γηα παξάδεηγκα, αλ έλα brand ππφζρεηαη λα δίλεη κεγάιε έκθαζε ζηε
πνηφηεηα, αιιά νη θαηαλαισηέο μνδεχνπλ αξθεηά ρξήκαηα γηα επηζθεπέο, ηφηε φρη κφλν
δπζαξεζηνχληαη απφ ην πξντφλ, αιιά δπζθεκίδνπλ θαη ηελ εηαηξία.

3. δηαθνξεηηθή
Αλ ε ππφζρεζε πνπ πξνβάιιεη ε επηρείξεζε γηα ηε κάξθα, αθνχγεηαη παξφκνηα κε άιιεο
ππνζρέζεηο άιισλ πξντφλησλ, εηδηθά αληαγσληζηψλ, πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζηα ζηνηρεία
πνπ θάλνπλ ηφζν ηελ εηαηξεία, φζν θαη ην πξντφλ, κνλαδηθά θαη δηαθνξεηηθά απφ ηνπο
αληαγσληζηέο, δειαδή ζην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Απηφ μεπεξλά φρη κφλν ηα
ραξαθηεξηζηηθά νθέιε ηνπ πξντφληνο, αιιά θαη ηε ςπρή ηεο εηαηξείαο θαη ησλ ππαιιήισλ.

4. αμέραζηε
Δθηφο απφ ην έμππλν ή «παηρληδηάξηθν» κήλπκα πνπ κπνξεί λα αλαπαξηζηά κηα ππφζρεζε,
πξέπεη λα είλαη επίζεο επθνινκλεκφλεπην, ψζηε νη ππάιιεινη λα κπνξνχλ λα ην πξνσζήζνπλ
κε επθνιία θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ηνπο κε ηνπο πειάηεο.

5. εκπλεπζκέλε
Οη άλζξσπνη ελεξγνχλ πην εχθνια, φηαλ δέλνληαη ζπλαηζζεκαηηθά κε κηα επηρείξεζε ή έλα
πξντφλ. Η εηαηξία νθείιεη λα είλαη ξεαιίζηξηα θαη λα ππφζρεηαη κφλν φ,ηη είλαη ηθαλή λα
πξνζθέξεη, αξθεί ε ζπλαηζζεκαηηθή ζχλδεζε πνπ πξναλαθέξζεθε λα είλαη εκπλεπζκέλε.
πλνςίδνληαο, φιεο απηέο νη ππνζρέζεηο, κεηαθέξνληαη κέζσ δηαθεκίζεσλ θαη άιισλ
εθζηξαηεηψλ κάξθεηηλγθ. Γηα λα παξαθηλεζνχλ νη πειάηεο, κηα επηηπρεκέλε ππφζρεζε γηα
έλα εκπνξηθφ brand πξέπεη λα κεηαθέξεη έλα κνλαδηθφ θαη ζπλαξπαζηηθφ φθεινο, λα πξνσζεί
έλα απζεληηθφ θαη αμηφπηζην πξντφλ θαη θπζηθά ε επηρείξεζε λα είλαη ζε ζέζε λα θξαηάεη
απηή ηελ ππφζρεζε, θάζε θνξά.

4.4 Ο θύθινο δσήο ησλ ινγνηύπσλ, ησλ δηαθεκηζηηθώλ
ζπλζεκάησλ θαη ησλ ζπζθεπαζηώλ
Κάπνηα γξαθηθά ζηνηρεία θαη θάπνηα κελχκαηα, αιινηψλνληαη πην εχθνια θαη πην γξήγνξα
ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, θαζψο «βγαίλνπλ» απφ ηε κφδα. Σα απιά θαη εχθνια
αλαγλσξίζηκα ζήκαηα, έρνπλ κηα δηαρξνληθή ηαπηφηεηα.
Σν ινγφηππν κηαο επηρείξεζεο είλαη ίζσο ε πην ζεκαληηθή πηπρή ηεο επσλπκίαο ηεο. Δίλαη ην
«πξφζσπν» ηνπ πξντφληνο θαζψο είλαη ην πξψην πξάγκα πνπ βιέπνπλ νη θαηαλαισηέο θαη
είλαη απηφ πνπ ηνπο ζπλδέεη κε ηελ εηαηξία. Δίλαη ελδηαθέξνλ πψο ηα ινγφηππα έρνπλ
εμειηρζεί κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, θαζψο νη εηαηξείεο αηζζάλνληαη ηελ αλάγθε λα
αλαλεψλνπλ ηα ινγφηππα ηνπο, επελδχνληαο πάληα ρξφλν θαη ζθέςε. Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα
ινγφηππα, έρνπλ εμειηρζεί γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ηηο ησξηλέο ππάξρνπζεο αλάγθεο, θαζψο θαη
ηηο παιηέο πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί πξηλ απφ αξθεηέο δεθαεηίεο, φηαλ πξσηνζρεδηάζηεθαλ ηα
ινγφηππα. Δπίζεο, ηα δηαθεκηζηηθά ζπλζήκαηα, ήηαλ πάληα έλα βαζηθφ εξγαιείν κάξθεηηλγθ
γηα φισλ ησλ κεγεζψλ επηρεηξήζεηο. Σα πην αλαγλσξίζηκα εκπνξηθά ζήκαηα παξνπζίαζαλ
παηρληδηάξηθεο θαη αμηνζεκείσηεο εηηθέηεο, πνπ έρνπλ ζπληνληζηεί κε ηνπο θαηαλαισηέο,
αιιάδνληαο φκσο κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ. Όζνλ αθνξά ηελ εμέιημή ηνπο, ηα slogans
έρνπλ πεξάζεη απφ ηε παξαδνζηαθή ζηε ζχγρξνλε θάζε. Κάπνηα δηαθεκηζηηθά κελχκαηα ηνπ
Λνπκίδε Παπαγάινπ ήηαλ αξρηθά «κεγάινο θαθέο!», εμειίζζνληαο ζηελ πνξεία ζε «ζρέζεηο
απφ θαιφ ραξκάλη», δηαηεξψληαο πάληα σζηφζν ην πην δηαρξνληθφ ηνπ slogan «έθαζηνο ζην
είδνο ηνπ θαη ν Λνπκίδεο ζηνπο θαθέδεο». Μεξηθέο απφ ηηο κεγαιχηεξεο θαη πην γλσζηέο
κάξθεο ζηνλ θφζκν είλαη απηέο πνπ ζέηνπλ ηνπο θαλφλεο ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηηο αιιαγέο.

Κάπνηνη απφ ηνπο πην ζπλεζηζκέλνπο ιφγνπο πίζσ απφ ηελ αιιαγή είηε ηνπ ινγφηππνπ, είηε
ησλ δηαθεκηζηηθψλ ζπλζεκάησλ κηαο εηαηξείαο, είλαη νη εμήο:



Δμαγνξέο ή πγρσλεχζεηο:

Όηαλ κηα εηαηξεία εμαγνξάδεηαη απφ άιιε ή δχν εηαηξίεο ζπγρσλεχνληαη κεηαμχ ηνπο, ηφηε
κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί έλα θαηλνχξην ινγφηππν θαη έλα λέν δηαθεκηζηηθφ ζχλζεκα. Σν λέν
ινγφηππν θαη ζχλζεκα, πξέπεη λα εθπξνζσπνχλ επάμηα ηελ λέα εηαηξεία θαη λα
παξνπζηάδνπλ ηε ζπλδπαζκέλε ηαπηφηεηα θαη ησλ δχν.



Αιιαγή ζηε θχζε ή ηελ ηδενινγία ηεο επηρείξεζεο:

Μηα εηαηξεία κπνξεί λα εηζέιζεη ζε λέεο αγνξέο θαη λα παξέρεη θαηλνχξηεο ππεξεζίεο ή
πξντφληα. Έηζη, αηζζάλεηαη ηελ αλάγθε λα αιιάμεη ην ινγφηππφ θαη ην κήλπκα ηεο, ην νπνίν
ζα ελζαξθψλεη ηε λέα επηρείξεζε, παξηζηάλνληαο ην φξακα θαη ηελ εμέιημή ηεο. Μηα εηαηξεία
κπνξεί ελδερνκέλσο λα αιιάμεη ηελ ηδενινγία θαη ηελ απνζηνιή ηεο, ψζηε λα κπνξεί πην
εχθνια λα αληαγσληζηεί ηα πνιχ γξήγνξα εμειηζζφκελα επηρεηξεκαηηθά πεξηβάιινληα θαη ηε
ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ. Δπηπιένλ, ην λέν ινγφηππν θαη ζιφγθαλ, ζα ιεηηνπξγήζνπλ
σο πξφβιεςε γηα ηνπο θαηαλαισηέο, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηήζνπλ ηηο λέεο αιιαγέο πνπ
πξφθεηηαη λα θέξεη ε εηαηξεία.



Αιιαγή ζην φλνκα ηεο επηρείξεζεο:

Όηαλ κηα επηρείξεζε αιιάδεη ην φλνκά ηεο, είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ λα αιιάμεη ην ινγφηππν
θαη ην ζιφγθαλ ηεο, εηδηθά αλ ηα πξνεγνχκελα έρνπλ δηαηππσκέλα επάλσ ηνπο ην φλνκα ηεο
εηαηξείαο, πξνθεηκέλνπ ε ίδηα λα απαιιαγεί απφ κηα ελδερνκέλσο αξλεηηθή εηθφλα, ή λα
επηδείμεη ηελ επέθηαζε ηεο θιπ.



Γελ είλαη έλα κνλαδηθφ δηαθεκηζηηθφ ζχλζεκα ή θαιψο απεηθνληζκέλν ινγφηππν

Οξηζκέλεο θνξέο, κηα εηαηξεία δελ είλαη ζε ζέζε λα δψζεη ηελ απαξαίηεηε πξνζνρή ζηε
δεκηνπξγία ινγφηππνπ ή ζιφγθαλ, ιφγσ πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη έηζη θαηαιήγεη ζε έλα
θαθφ ζρεδηαζηηθά ινγφηππν ή έλα θνηλφηππν δηαθεκηζηηθφ κήλπκα, ηα νπνία δελ
αληαλαθινχλ θαζφινπ ηελ ηαπηφηεηα ηεο κάξθαο ηνπο. Αλαγθάδνληαη ινηπφλ, λα αιιάμνπλ
ζπρλά ηα ινγφηππα θαη ηα κελχκαηα ηνπο, εηδηθά φηαλ δελ είλαη ζαθή ζρεηηθά κε ηελ
επηρεηξεκαηηθή ηνπο εζηίαζε, εθφζνλ δηαζέηνπλ αξθεηνχο πφξνπο γηα λα επαλεμεηάζνπλ ην
branding. Μηα δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, πνπ ε εηαηξία κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα θάλεη ηηο
αιιαγέο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, είλαη φηαλ θαη εάλ εληνπίζεη παξφκνην ινγφηππν ή κήλπκα,

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ θάπνηα άιιε εηαηξεία ή ζηνηρεία ησλ δηθψλ ηεο ινγνηχπσλ θαη
slogans παξαπέκπνπλ ζε έλα άιιν εκπνξηθφ ζήκα.
Ο ηξφπνο πνπ εθζπγρξνλίδεηαη έλα ινγφηππν, κπνξεί λα είλαη κηα απιή εμεηδίθεπζε ζην
εηθνλίδην, γηα λα γίλεη πην δηεπθξηληζηηθφ ην κήλπκα ηεο εηαηξίαο, κηα αιιαγή ζηε
γξακκαηνζεηξά γηα εθζπγρξνληζκφ, κηα λέα παιέηα ρξσκάησλ πνπ ηελ μερσξίδεη απφ ηνπο
αληαγσληζηέο ηεο, ή, ηέινο, κηα αιιαγή ηνπ εηθαζηηθνχ πνπ απεπζχλεηαη ζε έλα λέν θνηλφ.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν ηξφπνο πνπ εθζπγρξνλίδεηαη έλα slogan είλαη κέζσ κηαο πην έμππλεο
δηαρείξηζε ηνπ κελχκαηνο, κηα πην παηρληδηάξηθε, θνηλσληθά επαηζζεηνπνηεκέλε, πην
αμηνκλεκφλεπηε ή ειθπζηηθή θξάζε. (Naveed, Arshad, Abbas, Nisar,. 2017)

4.5 Δπαλαπξνζδηνξηζκόο απνθάζεσλ branding
Έλα brand, είλαη ε ππφζρεζε κηαο εηαηξείαο γηα ηελ παξνρή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζπλφινπ
ραξαθηεξηζηηθψλ, εκπεηξηψλ θαη ππεξεζηψλ ζηνπο αγνξαζηέο. Ωζηφζν, έλα εκπνξηθφ ζήκα
πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο έλα ζχλνιν αληηιήςεσλ πνπ έρεη ν θαηαλαισηήο γηα ηα
πξντφληα κηαο επηρείξεζεο θαη σο εθ ηνχηνπ, φιεο νη απνθάζεηο αλαθνξηθά κε ην branding,
επηθεληξψλνληαη ζηνλ θαηαλαισηή. χκθσλα κε ηνπο Kladou, Kavaratzis, Rigopoulou,
Salonika, (2017), θάπνηεο απφ ηηο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηε ζηξαηεγηθή πνπ πξέπεη λα πάξεη,
ή λα επαλαπξνζδηνξίζεη, είλαη:


Σνπνζέηεζε κάξθαο

Μηα κάξθα πξέπεη λα είλαη ζαθψο ηνπνζεηεκέλε ζην κπαιφ ησλ θαηαλαισηψλ-ζηφρσλ. Η
ηνπνζέηεζε ηεο κάξθαο κπνξεί λα αθνξά: τα ραξαθηεξηζηηθά, ηα νθέιε θαη ηηο αμίεο ηνπ
πξντφληνο. Παξφια απηά, ηα ραξαθηεξηζηηθά απνηεινχλ ην ιηγφηεξν επηζπκεηφ επίπεδν γηα
ηελ ηνπνζέηεζε. Ο ιφγνο είλαη φηη νη αληαγσληζηέο κπνξνχλ εχθνια λα αληηγξάςνπλ ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο, αθαηξψληαο έηζη ηε κνλαδηθφηεηα ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο.
Δπίζεο, νη πειάηεο δελ ελδηαθέξνληαη ηφζν γηα ραξαθηεξηζηηθά, φζν γηα ηα νθέιε πνπ
απνθνκίδνπλ απφ ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία.
Οη ηζρπξφηεξεο κάξθεο ππεξβαίλνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα νθέιε ησλ πξντφλησλ θαη
εζηηάδνπλ ζηηο αμίεο. Οη επηηπρεκέλεο κάξθεο, βαζίδνληαη ιηγφηεξν ζηηο απηέο ηδηφηεηεο ησλ
πξντφλησλ, αιιά εκπιέθνπλ ηνπο πειάηεο ζε έλα βαζχ, ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν,
επελδχνληαο ζηε δεκηνπξγία πάζνπο, έθπιεμεο θαη ελζνπζηαζκνχ.



Δπηινγή νλφκαηνο

Σν φλνκα απνηειεί ηε βάζε ηεο κάξθαο, θαζψο είλαη ην πξψην πξάγκα πνπ έξρεηαη ζην
κπαιφ ησλ θαηαλαισηψλ, φηαλ ζθέθηνληαη ην πξντφλ. Γηα ην ιφγν απηφ, απνηειεί θαη ηελ πην

ζεκαληηθή απφθαζε πνπ πξέπεη λα πάξεη ε εηαηξία, ζρεηηθά κε ην πξντφλ. Απηφ, μεθηλάεη κε
ηελ αλαζεψξεζε ηνπ πξντφληνο θαη ηα νθέιε ηνπ, ηελ αγνξά-ζηφρν θαη ηηο πξνηεηλφκελεο
ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ. Αλ θαη ε εχξεζε ηνπ ζσζηνχ νλφκαηνο γηα κηα κάξθα, κπνξεί λα
είλαη κηα δχζθνιε εξγαζία, ππάξρνπλ θάπνηεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα λα γίλεη
επθνιφηεξε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην φλνκα ζα πξέπεη λα είλαη:
1. ζρεηηθφ κε ηα νθέιε θαη ηηο ηδηφηεηεο ηνπ πξντφληνο,
2. εχθνιν ζηελ πξνθνξά, αλαγλσξίζηκν θαη λα αλαθαιείηαη εχθνια ζηε κλήκε,
3. δηαθξηηηθφ, ψζηε λα κελ κπεξδεχεηαη εχθνια κε άιιεο κάξθεο,
4. θαηαρσξεκέλν θαη λνκηθά πξνζηαηεπκέλν, ψζηε λα κελ παξαβηάδεη αιιά θαη λα κελ
παξαβηάδεηαη απφ ήδε ππάξρνληα εκπνξηθά ζήκαηα.



Υνξεγίεο

Οη εηαηξίεο, αληί λα μνδεχνπλ εθαηνκκχξηα γηα ηε δεκηνπξγία δηθψλ ηνπο εκπνξηθψλ
ζεκάησλ, κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ζήκαηα κε άδεηα ρξήζεο, θαζψο νξηζκέλεο εηαηξείεο
επηηξέπνπλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ είηε νλφκαηα, είηε ζχκβνια, πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί
πξνεγνπκέλσο απφ άιινπο θαηαζθεπαζηέο. Δπίζεο, δπν εηαηξείεο κπνξνχλ λα ελψζνπλ ηηο
δπλάκεηο ηνπο θαη λα ζπλεξγαζηνχλ, κέζσ ηνπ ζπλεξγαηηθνχ branding (co-branding), πνπ
απνηειεί κηα πξαθηηθή εθαξκνγή branding δχν δηαθνξεηηθψλ εηαηξεηψλ, γηα ην ίδην φκσο
πξντφλ. Απηφ, κπνξεί λα πξνζθέξεη πνιιά πιενλεθηήκαηα, φπσο ην γεγνλφο φηη ηα
ζπλδπαζκέλα brands, δεκηνπξγνχλ κεγαιχηεξε ειθπζηηθφηεηα ζηα κάηηα ησλ θαηαλαισηψλ
θαη κεγαιχηεξε θεθαιαηαθή επσλπκία. Η Nestlé, παξαδείγκαηνο ράξηλ, ρξεζηκνπνηεί cobranding γηα ηηο κεραλέο θαθέ «Nespresso», νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ εκπνξηθά ζήκαηα
γλσζηψλ θαηαζθεπαζηψλ εμνπιηζκνχ θνπδίλαο φπσο νη Krups θαη DeLonghi.



Δπέθηαζε εκπνξηθψλ ζεκάησλ

Γηα ηελ αλάπηπμε ησλ brands, κηα εηαηξεία έρεη θάπνηεο επηινγέο, φπσο επεθηάζεηο γξακκήο
πξντφλησλ, ή λέεο κάξθεο. Η επέθηαζε ηεο γξακκήο ησλ πξντφλησλ, αλαθέξεηαη ζηελ
επέθηαζε ηεο ήδε ππάξρνπζαο γξακκήο ζε λέεο κνξθέο, ρξψκαηα, κεγέζε, ζπζηαηηθά ή
αθφκε θαη γεχζεηο. Πξφθεηηαη γηα έλαλ ηξφπν ρακεινχ θφζηνπο θαη ρακεινχ θηλδχλνπ γηα
ηελ εηζαγσγή λέσλ πξντφλησλ, ππάξρνπλ φκσο θίλδπλνη φηη ην εκπνξηθφ ζήκα θαζίζηαηαη
ππεξβνιηθφ θαη ράλεη ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηνπ, πξάγκα πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζχγρπζε
ζηνπο θαηαλαισηέο. Μηα λέα θαηεγνξία πξντφλησλ, δίλεη ζην λέν πξντφλ άκεζε αλαγλψξηζε
θαη ηαρχηεξε απνδνρή, ψζηε λα εμνηθνλνκήζεη θάπνηα έμνδα ηεο δηαθήκηζεο. Σέινο, εάλ ε
επέθηαζε απνηχρεη, κπνξεί λα βιάςεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ πξνο άιια
πξντφληα πνπ θέξνπλ ην ίδην εκπνξηθφ ζήκα.
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Αμηνιόγεζε πεξίπησζεο
ηνπ brand Λνπκίδε
Παπαγάινπ ζε ζρέζε κε
ην ζεσξεηηθό ππόβαζξν

5.1 Μειέηε πεξίπησζεο ηεο εμέιημεο ηνπ Λνπκίδε Παπαγάινπ
Σν 1919, ηα αδέιθηα ηεο νηθνγέλεηαο Λνπκίδε, άλνημαλ ζηνλ Πεηξαηά ην δηθφ ηνπο
θαηάζηεκα γεληθνχ εκπνξίνπ, ην νπνίν απνηέιεζε ην πξψην ζεκείν πψιεζεο έηνηκνπ θαθέ.
Σα ηξία αδέξθηα, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ηεο επνρήο,
άλνημαλ θαη άιια θαηαζηήκαηα ζηελ ππφινηπε Διιάδα θαη πηνζέηεζαλ ην δηαθεκηζηηθφ
κήλπκα «έθαζηνο εηο ην είδνο ηνπ θαη ν Λνπκίδεο ζηνπο θαθέδεο».
Έρνληαο ήδε θαηαθηήζεη ηελ ειιεληθή αγνξά, ν θαθέο Λνπκίδεο, έθαλε ηελ εκθάληζε ηνπ
ζηελ Δπξψπε θαη ηελ Ακεξηθή. ηηο 25 επηεκβξίνπ ηνπ 1987, ππνγξάθεηαη ε ζπκθσλία
κεηαμχ ηεο «Nestlé Α.Δ.» θαη ηεο «Λνπκίδεο Α.Δ.» Η εηαηξία Λνπκίδεο, ελζσκαηψλεηαη
ζηνλ φκηιν ηεο Nestlé κε εξγνζηάζην θαθέ, ην 1991, ζηα Οηλφθπηα Βνησηίαο, γηα ην
θαβνχξδηζκα θαη ηε ζπζθεπαζία ηνπ θαθέ.
ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, νη απμεκέλεο απαηηήζεηο θαηαλαισηψλ, νδήγεζαλ ζηελ αλάγθε γηα
εμέιημε ησλ ζπζθεπαζηψλ, γηα δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ θαη αλαλέσζε ινγνηχπσλ.
Σν 2014, ν αγαπεκέλνο θαθέο ησλ Διιήλσλ «Λνπκίδεο Παπαγάινο», παξνπζηάδεη ζηνπο
νπαδνχο ηνπ θαινχ απζεληηθνχ θαθέ ηε λέα γεληά ζπζθεπαζηψλ, πνπ δηαηεξνχλ αλαιινίσην
ην άξσκα αιιά θαη ηε γεχζε ηνπ ειιεληθνχ θαθέ, αθνχ αλνίγνπλ θαη μαλαθιείλνπλ πνιχ

εχθνια. Έηζη, νη ζπζθεπαζίεο εθζπγρξνλίζηεθαλ θαη κέζα ζην 2019, ιαλζαξίζηεθε έλα
θαηλνχξην πξντφλ, ν «Λνπκίδεο Μνλνπνηθηιηαθφο» θαη έλα θαηλνχξην ξφθεκα, ν «Λνπκίδεο
Frio». Ο «Λνπκίδεο Μνλνπνηθηιηαθφο», πξνζθέξνληαο κηα πην premium ζπζθεπαζία ζε
ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο, απεπζχλεηαη ζηνπο πνιχ απαηηεηηθνχο ιάηξεηο ηνπ θαθέ, θαζψο
απνηειείηαη

απφ

πνιχ

ηδηαίηεξα γεπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά.

Ο

«Λνπκίδεο

Frio»,

δεκηνπξγήζεθε γηα λα θαιχςεη ηελ αλάγθε ησλ θαηαλαισηψλ γηα θξχν ειιεληθφ θαθέ, νη
νπνίνη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαινθαηξηλψλ κελψλ, δελ κπνξνχζαλ λα απνρσξηζηνχλ ηνλ
αγαπεκέλν ηνπο ειιεληθφ θαθέ θαη αλαδεηνχζαλ έλα ππνθαηάζηαην ξφθεκα. Σα
παξαδείγκαηα απηά, απνηεινχλ ηελ πξνζαξκνγή ηνπ brand ζηηο εμειίμεηο ηεο αγνξάο κέζσ
ηεο εηζαγσγήο λέσλ πξντφλησλ, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ησλ πειαηψλ αιιά
θαη λα δηαηεξεζεί ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, σο ν αγαπεκέλνο ειιεληθφο θαθέο.
Παξαθάησ, παξνπζηάδεηαη ε θιαζζηθή ζπζθεπαζία ηνπ «Λνπκίδε Παξαδνζηαθνχ»
(αξηζηεξά) ζε ζρέζε κε ην λέν πξντφλ, ζε κηα πην premium ζπζθεπαζία. (δεμηά)

Δθηφο απφ ηα πξντφληα, ην ινγφηππν απνηειεί αθφκε έλα ζηνηρείν πνπ εμειίζζεηαη δηαξθψο.
Έηζη, άιιαμαλ ηφζν ηα εηθαζηηθά, φζν θαη ηα ρξψκαηα ηνπ ινγνηχπνπ, δηαηεξψληαο φκσο
ηνλ παπαγάιν σο ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ, πνπ θάλεη εχθνια αλαγλσξίζηκε ηε κάξθα. ηηο
παξαθάησ εηθφλεο, παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ησλ ινγνηχπσλ ηνπ Λνπκίδε Παπαγάινπ, ζην
πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, μεθηλψληαο απφ ην πην παιηφ θαη θζάλνληαο ζην πην πξφζθαην.

Σν slogan σζηφζν, έρεη απιψο πξνζαξκνζηεί ζηε Νέα Διιεληθή γιψζζα, θαζψο
απεπζχλεηαη ζε φιεο ηηο ειηθίεο, ζηε ζχγρξνλε επνρή. Γηαηεξεί βέβαηα ην θχξην κήλπκα ηνπ
ίδην, θαζψο ην δηαθεκηζηηθφ ζχλζεκα είλαη απφιπηα ηαπηηζκέλν κε ηε κάξθα θαη παξηζηάλεη
ην δηαρξνληθφ ζηνηρείν, φπσο αθξηβψο θαη ν ζπγθεθξηκέλνο θαθέο. Έηζη, ε κφλε αιιαγή πνπ
έρεη γίλεη, είλαη απφ «έθαζηνο εηο ην είδνο ηνπ θαη ν Λνπκίδεο ζηνπο θαθέδεο», ζην «έθαζηνο
ζην είδνο ηνπ θαη ν Λνπκίδεο ζηνπο θαθέδεο».

Όζνλ αθνξά ηα ηειενπηηθά δηαθεκηζηηθά ηνπ, απηά θξνληίδνπλ λα δείρλνπλ ηελ επηηπρεκέλε
ζχλδεζε ηεο πην παιηάο γεληάο κε ηε λέα, δηαηεξψληαο ζε πνιχ ηζρπξή ζέζε ην ζεζκφ ηεο
νηθνγέλεηαο θαη ηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο. Η ζπγθεθξηκέλε επηθνηλσλία, έξρεηαη λα ζπκίζεη
πσο νη ζρέζεηο απφ θαιφ ραξκάλη ρξεηάδνληαη απζεληηθφηεηα θαη ρξφλν γηα λα εμειηρζνχλ,
φπσο αθξηβψο θαη ν θαιφο ειιεληθφο θαθέο πνπ ζπλερίδεη λα ελψλεη πνιιέο γεληέο Διιήλσλ,
αθφκα θαη ζήκεξα. Σν ηειενπηηθφ ζπνη, δίλεη κεγάιε έκθαζε ζηηο απζεληηθέο ζρέζεηο,
θαιχπηνληαο ην ράζκα ησλ γελεψλ, κέζα απφ κηα ζηηγκή απφιαπζεο ηνπ αγαπεκέλνπ ηνπο
θαθέ.

5.2 Σύλνςε ζπκπεξαζκάησλ αμηνιόγεζεο
Μέζσ ηεο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο, ηεο εμέιημεο θαη ησλ ελεξγεηψλ πξνψζεζεο πξντφλησλ,
ν Λνπκίδεο Παπαγάινο έρεη θαηαθέξεη:


Να απμήζεη ηα θέξδε ηνπ



Να δηαηεξήζεη ην αληαγσληζηηθφ ηνπ πιενλέθηεκα



Να δηαηεξήζεη ηνπο πηζηνχο θαηαλαισηέο ηνπ



Να πξνζθέξεη λέα πξντφληα ζηελ αγνξά



Να δηεπξχλεη ην ειηθηαθφ θάζκα ηνπ θαηαλαισηηθνχ ηνπ θνηλνχ
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Κύξηα Σηνηρεία ηεο
Πξαθηηθήο Άζθεζεο

6.1 Πεξηγξαθή ηεο εηαηξίαο
Η Nestlé είλαη πνιπεζληθή εηαηξεία ηξνθίκσλ, πνπ ηδξχζεθε θαη εδξεχεη ζηελ Διβεηία θαη
απνηειεί ηε κεγαιχηεξε βηνκεραλία ηεο ρψξαο. ήκεξα είλαη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο
εηαηξείεο ηξνθίκσλ ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, κε 265.000 εξγαδνκέλνπο παγθνζκίσο θαη
δηαζέηεη 481 εξγνζηάζηα ζε 87 ρψξεο θαη ηηο πέληε επείξνπο.
Μηα κηθξή ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο εηαηξίαο:
Ο θαξκαθνπνηφο Αλξί Νεζηιέ ίδξπζε ην 1860 ζην Βεβέ ηεο Διβεηίαο ηελ νκψλπκε εηαηξεία,
έρνληαο αλαπηχμεη κηα ηξνθή γηα κσξά, ησλ νπνίσλ νη κεηέξεο δελ ήηαλ ζε ζέζε λα ηα
ζειάζνπλ. Έηζη, ην 1866, δεκηνχξγεζε δηθή ηνπ εηαηξεία, ε νπνία άλνημε παξαξηήκαηα ζε
άιιεο ρψξεο φπσο ην Ηλσκέλν Βαζίιεην, ε Γεξκαλία θαη ε Ιζπαλία. Καηά ηα ηέιε ηνπ 19νπ
αηψλα πξντφληα ηεο Nestlé εκθαλίδνληαη ζηε Διιάδα.
Σν 1973 ηδξχζεθε ε ζεκεξηλή Nestlé Hellas κε εξγνζηάζηα παξαγσγήο ζηελ Διιάδα: ηα
Οηλφθπηα ην εξγνζηάζην παξαγσγήο ηνπ ειιεληθνχ θαθέ Λνπκίδε Παπαγάινπ, ην νπνίν
πξφζθαηα απέθηεζε κεραλέο γηα επεμεξγαζία θαη θαβνχξδηζκα espresso. Δπίζεο, ζηε
Βφληηζα βξίζθεηαη ην εξγνζηάζην ηνπ θπζηθνχ λεξνχ Κνξπή. Γλσζηά πξντφληα ηεο ζηελ
Διιάδα είλαη ν ζηηγκηαίνο θαθέο «Nescafe», ηα είδε βξεθηθήο δηαηξνθήο «Neslac», νη
ζνθνιάηεο «Crunch», «Smarties», «KitKat», ζηηγκηαία ξνθήκαηα «Nesquick», πξντφληα

καγεηξηθήο κε ηελ επσλπκία «Maggi», εκθηαισκέλν λεξφ «Κνξπή», «Perrier» θαη πξντφληα
γηα θαηνηθίδηα, φπσο ηα «Friskies», «Purina» θηι.
ηε Nestlé ηεο Διιάδαο, αλήθνπλ επίζεο νη εηαηξείεο CPW Hellas θαη Nespresso Διιάο.
Σα εξγνζηάζηά ηεο ζηελ Διιάδα παξάγνπλ πάλσ απφ 1.500 ηφλνπο θαθέ (Λνπκίδεο
Παπαγάινο θαη Nescafé) θαη πξνκεζεχνπλ 9 ρψξεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη ΗΠΑ, Απζηξαιία,
Ηλσκέλν Βαζίιεην θαη Γεξκαλία, ελψ ην 60% ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ πξνέξρεηαη απφ
ηελ παξαγσγή ησλ εξγνζηαζίσλ ηεο εηαηξείαο ζηελ Διιάδα.

Ο ξφινο ηεο Nestlé ζηελ θνηλσλία: κε ηηο παξαθάησ πξσηνβνπιίεο, ε εηαηξία θξνληίδεη λα
εληζρχζεη ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ζπλεηζθέξεη ζε έλα πην πγηέο κέιινλ.


Δπηρεηξεκαηηθφηεηα

Η εηαηξία επελδχεη ζηελ επφκελε γεληά επηρεηξεκαηηψλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, ππνζηεξίδνληαο
θαη βνεζψληαο ηνπο λεαξνχο αγξφηεο λα βειηηψζνπλ ηα έζνδα απφ ηε ζνδεηά ηνπο θαη λα
πξννδεχζνπλ ζηνλ ηνκέα ηνπο. Απηνί είλαη ν αγξφηεο πνπ ζα θαιιηεξγήζνπλ ηηο πξψηεο χιεο
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηα πξντφληα. Έηζη, πξνσζείηαη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα, εληνπίδνληαο
θαη εληζρχνληαο ην επηρεηξεκαηηθφ ηαιέλην ζηνπο λένπο αλζξψπνπο, νη νπνίνη απνηεινχλ ην
«εηζηηήξην» ηεο εηαηξίαο ζε λέεο αγνξέο θαη ζε λένπο θαηαλαισηέο. Δπηπιένλ, νη λένη πνπ
θηηάρλνπλ ηηο δηθέο ηνπο start-ups, έρνπλ κεγάιε ππνζηήξημε ζε ζπκβνπιεπηηθφ επίπεδν,
αιιά θαη κεηά απφ θάπνηεο ελέξγεηεο θαη δηαγσληζκνχο, δίλεηαη θαη ε δπλαηφηεηα γηα
ρξεκαηνδφηεζε.


Δπθαηξίεο Απαζρφιεζεο

χκθσλα κε κειέηε ηεο Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο, δχν ζηνπο πέληε λένπο είλαη είηε
άλεξγνη είηε έρνπλ κηα εξγαζία πνπ δελ αξθεί γηα ηε ζπληήξεζή ηνπο. Ωο παγθφζκηα
εηαηξεία, ε Nestlé δεκηνχξγεζε ην πξφγξακκα Nestle Needs YOUth θαη έρεη ζέζεη σο ζηφρν
λα βνεζήζεη ηνπο λένπο λα αλαπηχμνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη λα θεξδίζνπλ εκπεηξία κέζα
απφ πξαθηηθή άζθεζε ή αθφκε λα δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθή ηνπο επηρείξεζε.


Έξεπλα θαη Καηλνηνκία

Η Nestlé επελδχεη πνιχ ζηελ θαηλνηνκία. Δμάιινπ, είλαη ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη, ε ίδξπζε
ηεο εηαηξείαο βαζίζηεθε ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα ηνπ Αλξί Νεζηιέ, πνπ δεκηνχξγεζε ην
πην δηάζεκν βξεθηθφ γεχκα, ηε «Farine Lactée».
ήκεξα, δηαζέηεη 28 θέληξα πνπ εξγάδνληαη πάλσ ζηελ έξεπλα, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ
ηερλνινγία ησλ πξντφλησλ ηεο. Πξφθεηηαη γηα ην κεγαιχηεξν δίθηπν Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο
ζην ρψξν ησλ ηξνθίκσλ, πνπ ζπλνιηθά απαζρνιεί πεξηζζφηεξνπο απφ 5.000 ππαιιήινπο,
δεκηνπξγψληαο ζπλερψο θαηλνηφκα πξντφληα θαη παξακέλνληαο ε λνχκεξν έλα εηαηξεία ζηνλ
ηνκέα ηεο θαιήο δηαηξνθήο, ηεο πγείαο θαη ηεο επεμίαο.

Οη εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ Έξεπλα θαη ηελ Αλάπηπμε ζηε Nestlé ρσξίδνληαη ζε ηξεηο
θαηεγνξίεο:
1)Κέληξα Σερλνινγίαο Πξντφλησλ: ηα θέληξα απηά ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία
πξντφλησλ, παξέρνπλ εμεηδηθεπκέλε ππνζηήξημε θαη πεδίν γηα αλάπηπμε πξντφληνο θαη
δηαδηθαζηψλ παγθνζκίσο.
2)Κέληξα Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο: ζε ζπλεξγαζία κε ηα Κέληξα Σερλνινγίαο Πξντφλησλ,
θαιχπηνπλ ηνπηθά αηηήκαηα θαη ππνζηεξίδνπλ ηηο ηνπηθέο νκάδεο.
3)Οκάδεο Δθαξκνγήο: βξίζθνληαη κέζα ζε εξγνζηάζηα ηεο Nestlé θαη ζηφρνο ηνπο είλαη λα
εμαζθαιίδνπλ φηη ηα πξντφληα ηαηξηάδνπλ κε ηηο εθάζηνηε ηνπηθέο γεπζηηθέο πξνηηκήζεηο.
Δπηπιένλ ζπλεξγάδνληαη ζηελά κε ηα δχν πξνεγνχκελα θέληξα, δνθηκάδνληαο ζηελ πξάμε ηηο
εθαξκνγέο πνπ βξίζθνληαη ιίγν πξηλ ην ηειηθφ ιαλζάξηζκα.


Πεξηβάιινλ

Η Nestlé έρεη δεζκεπηεί έσο ην 2025, λα είλαη φιεο ηηο νη ζπζθεπαζίεο ηεο αλαθπθιψζηκεο ή
επαλαρξεζηκνπνηνχκελεο, δειαδή ην 90% ησλ πιαζηηθψλ κπνπθαιηψλ πνπ παξάγνληαη, λα
ζπιιέγνληαη. Απηφ ζεκαίλεη, φηη, εάλ παξάγνληαη απφ ηελ εηαηξία, γηα παξάδεηγκα 100
πιαζηηθά κπνπθάιηα, λα ζπιιέγνληαη απφ ηελ ίδηα, κέζσ δηαθφξσλ ελεξγεηψλ πίζσ ηα 90,
κέρξη λα θαηαξγεζνχλ εληειψο ηα πιαζηηθά κπνπθάιηα. Γηα ην ιφγν απηφ, θάπνηεο απφ ηηο
ελέξγεηεο πνπ έρνπλ γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε, είλαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θηιηθφηεξα πιηθά
ζπζθεπαζίαο πξνο ην πεξηβάιινλ (φπσο γηα παξάδεηγκα ε ζπζθεπαζία γηα ην λεξφ Κνξπή),
απνθεχγνληαο ηα ράξηηλα (ζην 95% ησλ πεξηπηψζεσλ είλαη πιαζηηθνπνηεκέλα απφ κέζα)
αιιά θαη ηα βηνδηαζπψκελα, θαζψο ζηελ Διιάδα δελ ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο δνκέο θαη
εγθαηαζηάζεηο γηα λα γίλεη 100% θαιή αλαθχθισζε. Η δηαθνξά κε ην βηνδηαζπψκελν θαη ην
πιαζηηθφ, είλαη, φηη ην ηειεπηαίν κπνξεί λα ιηψζεη ζε 500 ρξφληα, ελψ ην βηνδηαζπψκελν ζε
50, εμαθνινπζψληαο φκσο λα παξακέλεη επηθίλδπλν γηα ηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ, ηνπ
πεξηβάιινληνο, ηεο ζάιαζζαο θιπ. Έηζη, ε Nestlé επελδχεη αξθεηά ζηελ εθπαίδεπζε ηφζν
ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο, γηα λα γίλνπλ νη ambassadors ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο, φζν θαη ησλ
πειαηψλ ηεο (θαθεηέξηεο θαη μελνδνρεία). Δπίζεο, έρεη θαηαξγήζεη ηνλ πιαζηηθφ εμνπιηζκφ
απφ ηα γξαθεία ηεο αιιά θαη ηα εξγνζηάζηα ηεο παγθνζκίσο.

6.2 Πεξηγξαθή ηνπ ηκήκαηνο
Η πξαθηηθή κνπ άζθεζε, δηεθπεξαηψζεθε ζην ηκήκα κάξθεηηλγθ ηεο Nestle Professional,
δειαδή ζην θνκκάηη Business-to-Business, έρνληαο σο πειάηεο θαθεηέξηεο θαη μελνδνρεία.
Η Nestlé Professional πξνζθέξεη κία ζεηξά πξντφλησλ θνξπθαίαο πνηφηεηαο, κε κνλαδηθφ
ζηφρν ηελ άξηηα εμππεξέηεζε ηνπ επαγγεικαηία. Μέζα απφ ην άξηζηα νξγαλσκέλν δίθηπν
πσιήζεσλ θαη δηαλνκήο ηεο θαη ηε δηαξθή ηερληθή ππνζηήξημε πνπ πξνζθέξεη, ζηνρεχεη ζηελ
θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηεο. Παξάιιεια, θξνληίδεη λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ
πειαηψλ ηεο κε ηε δξαζηεξηνπνίεζή ηεο ζην ρψξν ησλ απηφκαησλ ζπζηεκάησλ πψιεζεο
ξνθεκάησλ. (vending machines)
Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ην νξγαλφγξακκα ηνπ marketing ηκήκαηνο ηεο Nestle Professional:

6.3 Πεξηγξαθή ηεο ζέζεο θαη ησλ θαζεθόλησλ ζην ηκήκα
Όπσο πξναλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ε ζέζε ηεο πξαθηηθήο κνπ άζθεζεο, είλαη ζην ηκήκα
κάξθεηηλγθ ηεο Nestle Professional. Αζρνιήζεθα ζην θνκκάηη ηεο εηαηξίαο πνπ έρεη λα θάλεη
κε ηνλ θαθέ θαη θπξίσο κε ηνλ Λνπκίδε Παπαγάιν, αιιά θαη κε Buondi θαη Nescafe φηαλ
θξηλφηαλ αλαγθαίν. Κάπνηα απφ ηα θαζεκεξηλά κνπ θαζήθνληα, ήηαλ ε επηθνηλσλία κέζσ
emails κε δηάθνξα ηκήκαηα ηεο εηαηξίαο γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ projects. Λφγσ ηεο
απαζρφιεζεο κνπ ζην παξαδνζηαθφ κάξθεηηλγθ, έλα απφ ηα βαζηθά κνπ θαζήθνληα ήηαλ ε
αληαιιαγή emails κε δηαθεκηζηηθά agencies γηα ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο.

Αλέιαβα επίζεο ηελ απνζηνιή ησλ πξνσζεηηθψλ πιηθψλ πξνο ηνπο πειάηεο ηεο εηαηξίαο θαη
ηελ παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή ηνπ εμνπιηζκνχ. Καηά ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν,
πξαγκαηνπνηήζεθε ην ιαλζάξηζκα ελφο λένπ ξνθήκαηνο, ηνπ θξχνπ ειιεληθνχ θαθέ,
Λνπκίδε Frio. Μηα απφ ηηο αξκνδηφηεηεο κνπ ζρεηηθά κε απηφ, ήηαλ, ζε ζπλέρεηα ηεο
επηθνηλσλίαο κνπ κε ηηο πσιήζεηο ηνπ ηκήκαηνο, ε παξαθνινχζεζε ησλ ζεκείσλ πνπ
ζεξβίξνπλ ην ξφθεκα θαη έπεηηα ην update ηνπ site. Κάπνηεο αθφκε αξκνδηφηεηεο πνπ
αλέιαβα θαη ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ, ήηαλ ε δηνξγάλσζε promo events (εκέξα ειιεληθνχ
θαθέ) αιιά θαη ε ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο (Athens Coffee Festival, Xenia). Γχν απφ ηα
κεγάια ζε ρξνληθή δηάξθεηα projects πνπ αλέιαβα ζε ζπλεξγαζία κε ην digital ηκήκα ηεο
εηαηξίαο αιιά θαη κε δηαθεκηζηηθά πξαθηνξεία, ήηαλ ε δηακφξθσζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ
πξντφλησλ ηεο Nestle Professional (γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο πσιήζεσλ & κάξθεηηλγθ),
θαζψο θαη ε δηακφξθσζε ηνπ site nestle.gr γηα ηα πξντφληα ηεο Nestle Professional.
Παξάιιεια, θαηά ηελ παξακνλή κνπ ζηελ εηαηξία, είρα ηελ επθαηξία ζε ζπλεξγαζία κε ην
ηκήκα ησλ πσιήζεσλ, λα παξαζηψ ζε market visits γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ξνθεκάησλ θαη
ηελ πνξεία ηνπ brand ζηηο θαθεηέξηεο. Σέινο, παξαθνινχζεζα αξθεηά ζπρλά εθπαηδεχζεηο &
trainings, internal events θαη ζπλαληήζεηο αλαθνξηθά κε ηα projects πνπ αθνξνχλ ην ηκήκα,
ηα νπνία ζα αλαιπζνχλ ζην θεθάιαην 9.
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Έξγα θαη
Γξαζηεξηόηεηεο

7.1 Χξνλνπξνγξακκαηηζκόο ησλ δξαζηεξηνηήησλ

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

ΓΙΑΡΚΔΙΑ

Γηακφξθσζε θαηαιφγνπ πξντφλησλ Nestle Professional

5 κήλεο

Πξνεηνηκαζία γηα ζπκκεηνρή ηεο Nestle Professional ζην
Athens Coffee Festival

1 κήλαο

Γηακφξθσζε site nestle.gr γηα ηα πξντφληα ηεο NP

2 κήλεο

Απνζηνιή πξνσζεηηθνχ πιηθνχ ζηνπο πειάηεο

6 κήλεο

Παξαθνινχζεζε θαη παξαγγειία εμνπιηζκνχ

6 κήλεο

Αλαλέσζε & update ησλ ζεκείσλ θαηαλάισζεο Λνπκίδε Frio

6 κήλεο

Γηνξγάλσζε promo event: Ηκέξα Καθέ

1 κήλαο

Παξαθνινχζεζε social media posts ηνπ Λνπκίδε Παπαγάινπ

6 κήλεο

Καηαγξαθή θαη παξαγγειία πιηθψλ γηα ην 2020

½ κήλαο

Πξνεηνηκαζία γηα ζπκκεηνρή Nestle Professional ζηε Xenia

½ κήλαο

Δπηθνηλσλία κε δηαθεκηζηηθέο γηα δηάθνξα projects

6 κήλεο

πκκεηνρή & παξαθνινχζεζε events γηα Plastic Strategy

½ κήλαο

Παξαθάησ, παξνπζηάδεηαη ην ρξνλνδηάγξακκα δξαζηεξηνηήησλ Gantt Chart:

7.2 Αλάιπζε Κύξησλ Γξαζηεξηνηήησλ



Γηακφξθσζε θαηαιφγνπ πξντφλησλ Nestle Professional

Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο ησλ πσιήζεσλ θαη ηνπ Μάξθεηηλγθ, δηακνξθψζεθε έλαο
θαηάινγνο, ν νπνίνο πεξηέρεη φια ηα πξντφληα πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο επαγγεικαηίεο
πειάηεο, γηα θαθεηέξηεο θαη μελνδνρεία. Ο θαηάινγνο πεξηιακβάλεη φια ηα πξντφληα ηεο
Nestle Professional: θαθέδεο, ηζάη, λεξά, freddoccino, ζηξφπηα, ζνθνιάηα, αλαςπθηηθά.
Καηφπηλ ζπλελλφεζεο κε φια ηα brands ηνπ ηκήκαηνο, κνπ έζηεηιαλ εηθαζηηθά θαη
πεξηγξαθέο φισλ ησλ θσδηθψλ ησλ πξντφλησλ. Πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί ην αξρηθφ draft
ηνπ θαηαιφγνπ, ζέζπηζα έλα deadline, ψζηε φια ηα brands λα κνπ ζηείινπλ έγθαηξα φια ηα
απαξαίηεηα αξρεία. ηε ζπλέρεηα, έζηεηια ζην ηκήκα digital media κάξθεηηλγθ φια απηά ηα
αξρεία κε κηα πεξηγξαθή γηα θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία δηακφξθσζεο ηνπ θαηαιφγνπ, ηπρφλ

λέσλ ινγνηχπσλ ή εηθαζηηθψλ θαη πεξηκέλνπκε απφ εθείλνπο πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ην
δεκηνπξγηθφ θνκκάηη ηεο εκθάληζεο ηνπ θαηαιφγνπ.
Σν project θαζπζηέξεζε λα ζηαιεί ζην ηκήκα digital 4 κέξεο, θαζψο έλα απφ ηα brands, ιφγσ
κεγάινπ θφξηνπ εξγαζίαο, δελ πξφιαβε έγθαηξα λα κνπ ζηείιεη ηα αξρεία. Έπεηηα, ην digital
ηκήκα κνπ έζηεηιε ην πξψην draft ηνπ θαηαιφγνπ, κε πνιιέο παξαιείςεηο θαη πνιιά ιάζε
ηφζν ζηηο πεξηγξαθέο, φζν θαη ζηα εηθαζηηθά. Έηζη, έγξαςα πξψηα θάπνηεο αξρηθέο
παξαηεξήζεηο θαη ζρφιηα γηα ηηο δηαθνξέο πνπ εληφπηζα, ζε ζρέζε κε απηά πνπ δήηεζε ην
ηκήκα. ηε ζπλέρεηα, ην πξνψζεζα ζηα επηκέξνπο brands ηεο εηαηξίαο, δεηψληαο λα κνπ
δψζνπλ θαη εθείλνη ην feedback ηνπο, ψζηε λα πξνρσξήζσ πάιη ηελ επηθνηλσλία κε ην
αληίζηνηρν ηκήκα. Δθφζνλ ζπγθέληξσζα φια ηα ζρφιηα, ηα έζηεηια μαλά ζην digital, ψζηε
λα θάλεη ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο. Δθεί, ππήξμε κηα αθφκα θαζπζηέξεζε 15 εκεξψλ απφ ηελ
πιεπξά ηνπ digital, θαζψο ιφγσ ηεο θαινθαηξηλήο πεξηφδνπ θαη ησλ αδεηψλ, ε εηαηξία
ππνιεηηνπξγνχζε. ηε ζπλέρεηα, έγηλε κηα αθφκε εζσηεξηθή επηθνηλσλία γηα ην δεχηεξν draft
ηνπ θαηαιφγνπ, αθνινπζψληαο ηελ ίδηα δηαδηθαζία κε πξνεγνπκέλσο, μεθίλεζα λα
ζπγθεληξψλσ πάιη ηα ζρφιηα, απηή ηε θνξά κε θαζπζηέξεζε 10 εκεξψλ απφ ην ηκήκα ησλ
λεξψλ, θαζψο εηνηκάδαλε λέν εηθαζηηθφ γηα ηα κπνπθάιηα ηνπ λεξνχ Κνξπή. Η επηθνηλσλία
θαη ε αληαιιαγή αξρείσλ κε ην digital, καδί κε θαζπζηεξήζεηο πνπ ζπλνιηθά αγγίδαλε ιίγν
πάλσ απφ 30 εκέξεο, δηήξθεζε πεξίπνπ 5½

κήλεο. Σνλ ηειεπηαίν κηζφ κήλα, πνπ

απνηεινχζε θαη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ηεο πξαθηηθήο κνπ ζηελ εηαηξία, αθνξνχζε ηελ
επηθνηλσλία κε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε (advertising agency) γηα ηελ εθηχπσζε ηνπ
ειεθηξνληθνχ θαηαιφγνπ, ξπζκίδνληαο θάπνηεο παξακέηξνπο φπσο ηα πιαίζηα, ηελ επθξίλεηα
θαη θαλνλίδνληαο ηελ πιεξσκή θαη ηα ζηνηρεία ηεο απνζηνιήο. Ο θαηάινγνο απηφο ζα
ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ πσιήζεσλ ηεο εηαηξίαο, νπφηε φινη νη πσιεηέο
πνπ επηβιέπνπλ ηηο αληίζηνηρεο θαθεηέξηεο θαη μελνδνρεία, λα κπνξνχλ λα ηνπο
ρξεζηκνπνηνχλε γηα ελεκέξσζε ησλ πειαηψλ ηνπο αλαθνξηθά κε ηα πξνσζεηηθά πιηθά, ηηο
επαγγεικαηηθέο ζπζθεπαζίεο θηι.
Σν κφλν πξφβιεκα πνπ πξνέθπςε ζε απηφ ην project, ήηαλ νη θαζπζηεξήζεηο ηεο
επηθνηλσλίαο, ηφζν κε ηε δηαθεκηζηηθή αιιά θαη εζσηεξηθά ζηελ εηαηξία, αξρηθά ιφγσ ηεο
θαινθαηξηλήο πεξηφδνπ, ζηε ζπλέρεηα ιφγσ ησλ θαηλνχξησλ εηθαζηηθψλ πνπ αλακέλακε θαη
ζηελ πνξεία ιφγσ ηνπ κεγάινπ θφξηνπ εξγαζίαο.



Πξνεηνηκαζία γηα ζπκκεηνρή ηεο Nestlé Professional ζην Athens Coffee Festival

Σν Athens Coffee Festival πξφθεηηαη γηα κία κεγάιε γηνξηή ηνπ θαθέ θαη ηεο θνπιηνχξαο
ηνπ, ε νπνία απεπζχλεηαη ηφζν ζηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ θιάδνπ, φζν θαη ζην επξχ
θαηαλαισηηθφ θνηλφ, ψζηε λα γλσξίζεη απφ θνληά φιεο ηηο θαηλνηνκίεο θαη ηα δξψκελα ηεο
αγνξάο, απφ κεγάινπο θαη εκβιεκαηηθνχο νίθνπο espresso, αιιά θαη ηνπο θαηαμησκέλνπο
specialty coffee experts. Καηφξζσζε λα αλαδεηρζεί σο έλα απφ ηα θνξπθαία θεζηηβάι θαθέ
ζε παγθφζκην επίπεδν, κε εληππσζηαθφ αξηζκφ ησλ επηζθεπηψλ θαη δειψζεηο κεγάιεο
ηθαλνπνίεζεο ησλ εηαηξεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ.
Γηα ηε πξνεηνηκαζία ηεο ζπκκεηνρή ηεο Nestlé Professional ζην Athens Coffee Festival,
ρξεηάζηεθε ν ζπληνληζκφο πνιιψλ ηκεκάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Αξρηθά, ζε επηθνηλσλία
κε ην ηκήκα πξνκεζεηψλ ηεο εηαηξίαο, θιείζηεθε ν θαηάιιεινο ρψξνο, γηα λα ζηεζεί ην
πεξίπηεξν ηεο Nestle Professional, ην νπνίν θέηνο ρσξίζηεθε ζηα δχν, εζηηάδνληαο ην κηζφ
ζην brand ηνπ Λνπκίδε Παπαγάινπ θαη ην άιιν κηζφ ζην brand Buondi. Δθφζνλ
ηαθηνπνηήζεθε ην ζέκα ηνπ ρψξνπ, ζεηξά είρε ε επηινγή ησλ θσδηθψλ ησλ θαθέδσλ πνπ ζα
παξείρακε ζην θεζηηβάι, θαζψο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ. Καηαγξάςακε ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα
πιηθά πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ παξαζθεπή ησλ ξνθεκάησλ θαη ζε ζπλελλφεζε κε ην
ηκήκα ηεο απνζήθεο καο, θαλνλίζακε λα κεηαθεξζεί φινο ν εμνπιηζκφο ζην ρψξν
δηεμαγσγήο ηνπ θεζηηβάι. Έπεηηα, έπξεπε λα ζπληνλίζνπκε ηα σξάξηα θαη ηηο αξκνδηφηεηεο
ησλ 2 baristi πνπ ρξεηαδφηαλ λα είλαη παξφληεο γηα ηελ παξαζθεπή ησλ ξνθεκάησλ, εθφζνλ ν
θαζέλαο είρε ηνλ δηθφ ηνπ πάγθν θαη δηαθνξεηηθφ ηξφπν παξαζθεπήο. ηνλ πξψην πάγθν, ηα
ξνθήκαηα εηνηκαδφηαλ κε ηε κέζνδν ηεο aeropress, ελψ ζην δεχηεξν πάγθν κε ηα mokapots.
Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληήζακε, θαηά ηε δηνξγάλσζε ήηαλ ν
ηξφπνο θαηαλάισζεο ησλ ξνθεκάησλ, θαζψο ιφγσ ηεο κεγάιεο θακπάληαο ηεο Nestle γηα ην
πεξηβάιινλ, ην πιαζηηθφ θαιακάθη ήηαλ ηφζν ελάληηα ζηηο αμίεο ηεο, φζν θαη απαγνξεπηηθφ
απφ ηελ εηαηξία παγθνζκίσο. Έηζη, ήξζακε ζε επηθνηλσλία κε δηάθνξνπο πξνκεζεπηέο γηα ην
ράξηηλν θαιακάθη, εθφζνλ νχηε ην βηνδηαζπψκελν ήηαλ θαιή ιχζε γηα εκάο απφ άπνςε
αλαθχθισζεο. Γνθηκάδνληαο αξρηθά ην ράξηηλν θαιακάθη εζσηεξηθά ζηελ εηαηξία,
γλσξίδακε πσο ε πθή ηνπ δελ ζα ήηαλ ειθπζηηθή γηα ηνπο θαηαλαισηέο, θαζψο αθήλεη
πεξίεξγε θαη δπζάξεζηε γεχζε ζην ζηφκα ιφγσ ηνπ ραξηηνχ. Έηζη, απνθαζίζακε λα
εμνπιίζνπκε ηνπο πάγθνπο καο κε ράξηηλα θαιακάθηα, σζηφζν φκσο λα ζπκβνπιεχνπκε ην
θαηαλαισηηθφ θνηλφ λα ην πηεη θαηεπζείαλ απφ ην πνηήξη θαη λα απνθχγεη λα ρξεζηκνπνηήζεη
θαιακάθη, έρνληαο ην κφλν σο ελαιιαθηηθή θαη φρη σο πξσηαξρηθή ιχζε.
Οη θχξηεο αξκνδηφηεηεο κνπ ζε απηφ ην project, ήηαλ ν ζπληνληζκφο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ
πιηθψλ ηεο απνζήθεο, θαζψο θαη ε θαηαγξαθή γηα ηελ αγνξά επηπιένλ εμνπιηζκνχ πνπ
κπνξεί λα ρξεηαζηήθακε.

Μία εβδνκάδα πξηλ ην θεζηηβάι, φιν ην ηκήκα ηεο Nestle Professional, επηζθεθζήθακε ην
ρψξν θαη είκαζηαλ φινη παξφληεο γηα λα επηβιέπνπκε ην ζηήζηκν ησλ πεξηπηέξσλ θαη λα
δψζνπκε δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ θαθέ, ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θηι. ε
απηφ ην project δελ ππήξμαλ ηδηαίηεξεο θαζπζηεξήζεηο, θαζψο ηα deadlines ήηαλ αδχλαηνλ λα
αιιάμνπλ ή λα πάξνπλ παξάηαζε, εθφζνλ ην θεζηηβάι είρε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία, ε
νπνία δελ ήηαλ δπλαηφλ λα αιιάμεη.



Παξαθνινχζεζε social media posts ηνπ Λνπκίδε Παπαγάινπ - αλαλέσζε θαη
ελεκέξσζε ησλ ζεκείσλ θαηαλάισζεο Λνπκίδε Frio

Σνλ Ινχλην ηνπ 2019, έγηλε ην ιαλζάξηζκα ηνπ λένπ ξνθήκαηνο Λνπκίδεο Frio. ηα
θαζεκεξηλά θαζήθνληά κνπ, ήηαλ ε παξαθνινχζεζε ησλ social media posts ηεο ζειίδαο ηνπ
Λνπκίδε Παπαγάινπ, ζπγθεληξψλνληαο ηα ζρφιηα θαη ηηο θσηνγξαθίεο ζε έλα report. Σν
ηκήκα ησλ πσιήζεσλ ηεο εηαηξίαο, έθηηαμε έλα αξρείν κε ηα ζεκεία θαηαλάισζεο
(θαθεηέξηεο θαη μελνδνρεία) Λνπκίδε Frio, θαζψο ην ξφθεκα πξνζθέξεηαη κφλν ζε
επηιεγκέλεο ηνπνζεζίεο. Σν αξρείν απηφ πεξηείρε ην φλνκα ηνπ θαηαζηήκαηνο, ηε δηεχζπλζε,
ηε πεξηνρή, ηνλ αξκφδην πσιεηή, ην ζηάδην εθπαίδεπζεο ησλ εθάζηνηε baristi, ηελ πξνκήζεηα
ηνπ θαηαζηήκαηνο κε πξνσζεηηθά πιηθά θαη ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ, ηνλ κέζν φξν ησλ
ξνθεκάησλ πνπ δίλεη ην θαηάζηεκα ζηνπο θαηαλαισηέο (πνζνηηθά ζρφιηα) θαη θάπνηεο
παξαηεξήζεηο ησλ baristi ή ησλ ππεχζπλσλ ησλ θαηαζηεκάησλ ζρεηηθά κε ην ξφθεκα
(πνηνηηθά ζρφιηα).
Μφιηο ιαλζαξίζηεθε ην πξντφλ θαη δηακνξθψζεθε απηή ε ιίζηα, ζπγθέληξσζα ζε έλα αξρείν
ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο θάζε επηρείξεζεο (φλνκα, δηεχζπλζε, πεξηνρή) πνπ απνθάζηζε λα
δνπιέςεη ην ξφθεκα θαη λα ην πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο θαη ηα πξνψζεζα ζην ηκήκα digital
media κάξθεηηλγθ ηεο εηαηξίαο, ψζηε ζην website ηνπ Λνπκίδε Παπαγάινπ λα εηζάγνπκε κηα
μερσξηζηή ζειίδα γηα ηα θαηαζηήκαηα πνπ ζεξβίξνπλ ην Frio, ψζηε λα ην γλσξίζνπλ νη
θαηαλαισηέο αιιά θαη λα μέξνπλ πνπ κπνξνχλ λα ην βξνχλε. Όζν νη πσιήζεηο ελεκεξψλνπλ
ηε ιίζηα, είηε κε λένπο πειάηεο, είηε αθαηξνχλ θαηαζηήκαηα πνπ έρνπλ δηαθφςεη ηε
ζπλεξγαζία (ιφγσ ηεξκαηηζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ή ιφγσ κηθξήο δήηεζεο ηνπ
ξνθήκαηνο), ζπλέρηζα λα δηακνξθψλσ ην αξρείν πνπ πξνσζνχζα ζην digital ηκήκα, γηα λα
ελεκεξψλεηαη ε online ιίζηα κε ηα επηιεγκέλα ζεκεία πνπ βξίζθεηαη ζην site.

Παξαδνηέα δξαζηεξηνηήησλ

7.3

Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη δπν παξαδνηέεο γξαπηέο εθζέζεηο, νη νπνίεο βαζηδφηαλ ζηελ
αλάιπζε δεδνκέλσλ (πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ζρφιηα).


Γξαπηή έθζεζε ζηνηρείσλ θαηαλάισζεο ξνθήκαηνο «Λνπκίδεο Frio»

Έρνληαο ζπγθεληξψζεη φια ηα πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ζρφιηα, απφ ην ηκήκα ησλ πσιήζεσλ,
δεκηνχξγεζα κηα αλαθνξά γηα ηνλ ππεχζπλν ηνπ ηκήκαηνο, ζηελ νπνία, αλέθεξα
ζπγθεληξσηηθά ηνλ αξηζκφ ησλ ξνθεκάησλ αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή, θαηά ηελ θαινθαηξηλή
πεξίνδν. Αλαθνξηθά κε ηα πνζνηηθά ζρφιηα, ζπκπέξαλα πσο ε θαηαλάισζε ξνθεκάησλ ήηαλ
αξθεηά κεγάιε ζηηο παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο θαη ζηα λεζηά, ελψ ηνλ κήλα Αχγνπζην, ν
κέζνο φξνο θαηαλάισζεο ξνθεκάησλ ήηαλ κεγαιχηεξνο ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο κήλεο.
Όζνλ αθνξά ηα πνηνηηθά ζρφιηα, νη θαηαζηεκαηάξρεο δήισζαλ πσο βξήθαλ αξθεηά κεγάιν
ηνλ ρξφλν παξαγσγήο ηνπ ξνθήκαηνο θαη πσο ην πξνζσπηθφ δελ πξνιάβαηλε πάληα έγθαηξα
λα εθπαηδεπηεί ζσζηά, εηδηθά φηαλ ν φγθνο ηεο δνπιεηάο ήηαλ πνιχ κεγάινο, δπζθνιεπφηαλ
αξθεηά λα εηνηκάζνπλ φια ηα ξνθήκαηα. Ωζηφζν, νη πειάηεο πνπ δήισζαλ πεξηζζφηεξν
ηθαλνπνηεκέλνη ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο, ήηαλ απηνί πνπ θαηαλάισλαλ θαζεκεξηλά
ειιεληθφ θαθέ, εθφζνλ κπνξνχζαλ λα απνιαχζνπλ θαζεκεξηλά ην αγαπεκέλν ηνπο ξφθεκα,
ζε κηα δηαθνξεηηθή, θξχα εθδνρή.



Γξαπηή έθζεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ πξνσζεηηθνχ πιηθνχ ηεο απνζηνιήο ζηνπο
πειάηεο

Με ην πέξαο ηεο πξαθηηθήο κνπ, παξέδσζα κηα αλαθνξά, ε νπνία ζην δηάζηεκα ησλ έμη
κελψλ, έδεηρλε αλαιπηηθά ην πξνσζεηηθφ πιηθφ πνπ ζηείιακε ζε φινπο ηνπο πειάηεο
(θαθεηέξηεο θαη μελνδνρεία). ην αξρείν απηφ, ζεκείσζα αλαιπηηθά ηελ εκεξνκελία
απνζηνιήο, ηνλ ππεχζπλν πσιεηή πνπ ήηαλ αξκφδηνο γηα ην εθάζηνηε θαηάζηεκα, ηνλ
ιεπηνκεξή εμνπιηζκφ ή ην πξνσζεηηθφ πιηθφ πνπ έζηειλα, θαζψο θαη ην ζεκείν απφ ην νπνίν
έθεπγαλ φια ηα πιηθά. Έηζη, ππήξρε θαηαγεγξακκέλν πφζα πιηθά έθπγαλ απφ ηελ απνζήθε
θαη πφζα παξέκεηλαλ γηα λα θαιχςνπλ ηηο ππφινηπεο αλάγθεο θαη λα δηακνξθσζεί πην εχθνια
ε παξαγγειία γηα ηα πξνσζεηηθά πιηθά θαη ηνπ εμνπιηζκνχ γηα ην 2020.

Με απηφλ ηνλ ηξφπν, παξέδσζα αληίζηνηρν παξαδνηέν, θαηαγξάθνληαο ηνλ εμνπιηζκφ πνπ
ρξεηάζηεθε γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ Athens Coffee Festival θαη γηα ηελ έθζεζε Xenia.

8

Γλώζε, Γεμηόηεηεο θαη
Κξηηηθή αμηνιόγεζε

8.1

Γλώζεηο θαη Γεμηόηεηεο

ην πξφγξακκα ζπνπδψλ Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο, δηεχξπλα ηηο γλψζεηο θαη
ηηο ςεθηαθέο δεμηφηεηέο κνπ. Μέζσ ησλ ζχγρξνλσλ καζεκάησλ πιεξνθνξηθήο, ζε
ζπλδπαζκφ κε ζέκαηα κάλαηδκελη θαη ζηξαηεγηθήο, αλέπηπμα θαηλνηφκεο ζθέςεηο. Γίλνληαο
ηδηαίηεξε έκθαζε ζε ζέκαηα θαηλνηνκίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ζπλέβαιιε ζηελ αλάπηπμε
θαη ηελ πινπνίεζε θαηλνηφκσλ ηδεψλ, θηηάρλνληαο ην δηθφ καο επηρεηξεκαηηθφ πιάλν.
Μνπ δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα εθκεηαιιεπηψ δπλαηφηεηεο απφ άιια ηκήκαηα θαη λα γλσξίζσ
δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ απφ άιια πξνγξάκκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα Executive MBA,
International MBA, Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ.
Παξάιιεια, απνθφκηζα πνιιά νθέιε απφ ηα δηεμαγφκελα ζεκηλάξηα, ηφζν απφ επηιεγκέλν
πξνζσπηθφ αμηφινγσλ εηαηξηψλ, παξνπζηάδνληαο θαη αλαιχνληαο ηηο πξνθιήζεηο αιιά θαη
πξννπηηθέο ζηνλ εθάζηνηε επηρεηξεκαηηθφ θιάδν, φζν θαη απφ αμηφινγνπο θαζεγεηέο γηα ηελ
πξνεηνηκαζία ηνπ βηνγξαθηθνχ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ ζπλεληεχμεσλ ζηα πιαίζηα ηεο
έξεπλαο εξγαζίαο.
Μέζα απφ ηε δηαζχλδεζε ηνπ ηκήκαηνο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, κνπ δφζεθε ε δπλαηφηεηα,
λα ζπλδπάζσ ηελ δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία κε ηελ πξαθηηθή κνπ άζθεζε, δηάξθεηαο έμη
κελψλ, αμηνπνηψληαο ηηο γλψζεηο απφ ηα καζήκαηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ, απνθηψληαο
εξγαζηαθή εκπεηξία ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θαη γλψζε γχξσ απφ ηελ θαζεκεξηλή
ιεηηνπξγία ησλ νξγαληζκψλ.

Μέζα απφ ηελ πξαθηηθή κνπ άζθεζε αλέπηπμα ηηο ηθαλφηεηέο κνπ θαη θέξδηζα
επαγγεικαηηθή εκπεηξία, γλψζεηο θαη εθφδηα γχξσ απφ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θιάδν,
πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζσ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Η εμάκελε εκπεηξία κνπ ζε κηα ηφζν κεγάιε
θαη αμηφινγε πνιπεζληθή εηαηξία, κνπ έδσζε πνιιέο γλψζεηο γχξσ απφ ην κάξθεηηλγθ θαη ην
brand management, θαζψο θαη κηα πνιχ θαιή εηθφλα γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ
επηρεηξήζεσλ, ηηο ζπλαληήζεηο, ηα events, ηηο εθζέζεηο, ηα ιαλζαξίζκαηα λέσλ πξντφλησλ, ηηο
πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο, ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηηο πσιήζεηο.
8.2

Κξηηηθή θαη Πξνηάζεηο
1. Παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ην φξακα θαη ηελ ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο

Η Nestle, απνηειεί θνξπθαία εηαηξία δηαηξνθήο, πγείαο θαη επεμίαο, κε ζθνπφ λα πξνζθέξεη
βηψζηκε αμία βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα. Σν δηαθεκηζηηθφ ηεο κήλπκα "Καιφ
θαγεηφ, θαιή δσή", παξηζηάλεη ηελ πξνζθνξά ησλ θαιχηεξσλ γεπζηηθψλ θαη ζξεπηηθψλ
επηινγψλ ζηνπο θαηαλαισηέο, ζε έλα επξχ θάζκα θαηεγνξηψλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ.
Αλαπηχζζεη ηα πξντφληα δηαηεξψληαο ζε πξσηαξρηθή ζέζε ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηηο αλάγθεο
ησλ θαηαλαισηψλ θαηά λνπ, επελδχνληαο ζηε θαζαξφηεηα, ηε πνηφηεηα, ηελ επθνιία θαη ηελ
θαιή δηαηξνθή. Αλαπηχζζεη ζπλερψο λέα θαηλνηφκα πξντφληα θαη βειηηψλεη ηα ήδε
ππάξρνληα, θξνληίδνληαο λα θαιπηεξεχεη ηελ πνηφηεηα δσήο θαη λα ζπκβάιιεη ζε έλα πην
πγηέο κέιινλ. Οη θαηαλαισηέο απνηεινχλ γηα ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε πεγή βηψζηκεο
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, δηαηεξψληαο εγεηηθή ζέζε ζηελ αγνξά. Έρεη ηζρπξά θαη πνιχηηκα
brands, ηα νπνία εκπηζηεχνληαη πάλσ απφ έλα δηζεθαηνκκχξην θαηαλαισηέο θάζε κέξα ζε
φιν ηνλ θφζκν. Γηαζέηεη επίζεο θνξπθαία θέληξα Έξεπλαο & Αλάπηπμεο πνπ ππνζηεξίδνπλ
ηε ζηξαηεγηθή ηεο γηα ηε δηαηξνθή, ηελ επεμία θαη ηηο πξσηνβνπιίεο θαηλνηνκίαο.
Σν φξακα γηα ηε καθξνπξφζεζκε δεκηνπξγία αμίαο βαζίδεηαη ζηελ ηζνξξνπεκέλε θαη
απνδνηηθήο αμηνπνίεζεο πφξσλ, ψζηε λα δεκηνπξγείηαη αμία απφ:
• ηελ αχμεζε ηεο αλάπηπμεο κέζσ ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο δηαθνξνπνίεζεο
• ηελ αχμεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο κε απψηεξν ζηφρν ηελ αχμεζε ηνπ
θέξδνπο
• ηελ πεηζαξρία ζηε ρξήζε ησλ πφξσλ θαη ησλ θεθαιαίσλ, βάδνληαο ζαθείο πξνηεξαηφηεηεο.

2. Παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ηεο εηαηξίαο
Η Nestlé δεζκεχεηαη λα πξνσζήζεη ηηο εηαηξηθέο επηρεηξεκαηηθέο αξρέο, θαζψο νη εξγαζηαθέο
ζρέζεηο, είλαη κηα απφ ηηο κεγάιεο θαηλνηνκίεο πίζσ απφ ηελ άλνδν ηεο ζχγρξνλεο
επηρείξεζεο. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζα απφ:
• ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο ζρεηηθέο δηεζλείο εξγαζηαθέο δεζκεχζεηο
• ηηο αξρέο εγεζίαο θαη ηνλ θψδηθα ηεο Nestlé ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά
• ηελ ελίζρπζε ηνπ ζσκαηείνπ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ
• ηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε αλνηθηνχ, ζπιινγηθνχ δηαιφγνπ.
Η δέζκεπζε ηεο εηαηξίαο γηα καθξνρξφληεο ζρέζεηο κε ηνπο ππαιιήινπο, θαζνδεγείηαη απφ
ηελ εθαξκνγή κηαο ζεηξάο αξρψλ πνπ δηέζεηε ε εηαηξεία εμ’ αξρήο απφ ηελ ίδξπζή ηεο. Σν
εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ζηε Nestlé, έρεη ραξαθηεξηζηεί παγθνζκίσο σο έλα απφ ηα θαιχηεξα
επηρεηξεζηαθά πεξηβάιινληα, κε ηηο θαιχηεξεο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ
ππαιιήισλ. Απηφ, πξνέξρεηαη σο απνηέιεζκα ηεο θνπιηνχξαο ηεο εηαηξίαο αιιά θαη ησλ
επηκέξνπο ηκεκάησλ.

3. Παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα δεκηνχξγεζαλ εκπφδηα ζηελ εξγαζία
Όπσο είλαη ινγηθφ, κηα κεγάιε εηαηξία ζην κέγεζνο ηεο Nestlé, έρεη ηνλ αληίζηνηρν θφξην
εξγαζίαο. πλεπψο, νη εξγαδφκελνη, έπξεπε λα παξεπξίζθνληαη ζπλερψο ζε ζπλαληήζεηο, κε
απνηέιεζκα θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο λα κελ κπνξνχλ λα νινθιεξσζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλν
ρξνληθφ δηάζηεκα. Απηέο νη θαζπζηεξήζεηο, κπνξεί λα έρνπλ αληίθηππν ζηελ εμέιημε ησλ
projects θαη ελδερνκέλσο ην έξγν λα βγεη εθηφο ρξνληθνχ πεξηνξηζκνχ. Απηφ ην γεγνλφο,
δεκηνχξγεζε θάπνηα εκπφδηα ζηελ επηθνηλσλία, αιιά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο κνπ,
δελ πξνέθπςαλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα.

4. Παξάγνληεο πνπ δηεπθφιπλαλ ζηελ εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ
Σφζν ε θνπιηνχξα ηεο εηαηξίαο, φζν θαη ε θνπιηνχξα ηνπ ηκήκαηφο κνπ, ζπλέβαιιαλ
απνηειεζκαηηθά ζηελ δηεπθφιπλζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο
κνπ. Οη θαιέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ην θηιηθφ πεξηβάιινλ, κε βνήζεζαλ λα πξνζαξκνζηψ
γξήγνξα, αιιά θαη λα έρσ ηελ απαξαίηεηε βνήζεηα θαη εθπαίδεπζε, φπνηε ην ρξεηαδφκνπλ.
Δπίζεο, νη γλψζεηο απφ ην κεηαπηπρηαθφ κνπ κε βνήζεζαλ λα αληαπεμέιζσ ζε φηη κνπ
δεηήζεθε θαη λα βγάισ εηο πέξαο πνιιά απφ ηα projects πνπ κνπ αλαηέζεθαλ.

5. Πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ κηθξφηεξσλ ζηφρσλ ή ηε ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξείαο
Η Nestlé, ε κεγαιχηεξε εηαηξεία ηξνθίκσλ ζηνλ θφζκν, έρνληαο ζέζεη κηα ζεηξά ζηφρσλ
βησζηκφηεηαο θαη αλάπηπμεο, ζα πξνζπαζήζεη λα κεηψζεη ηηο εθπνκπέο αεξίσλ γηα θάζε ηφλν
πξντφληνο πνπ παξάγεη, εηδηθά εθείλεο πνπ εθπέκπνληαη απφ ηα δηθά ηεο θηίξηα θαη
δηαδηθαζίεο. Κάπνηνη πξνηεηλφκελνη ζηφρνη γηα ηελ εμέιημε ηνπ νξάκαηνο είλαη ε επέλδπζε
ζηηο ςεθηαθέο επθαηξίεο, ε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο
νξγαληθήο αλάπηπμεο θαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο.
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Δπίινγνο

9.1 Σύλνςε θαη ζπκπεξάζκαηα
Η αλάιπζε ηεο βηνκεραλίαο είλαη πνιχ ζεκαληηθή, θάζε θνξά πνπ κηα εηαηξεία ρξεηάδεηαη λα
εηζέιζεη ζε κηα λέα αγνξά. Η ζπκβνιή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο έγθεηηαη ζην λα αλαδείμεη πψο
θαη κε πνηνχο ηξφπνπο, ν ξφινο αιιά θαη ε εμέιημε ηνπ branding βνεζά ζηελ αλάπηπμε ηεο
επηρείξεζεο. ήκεξα, ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ γίλεηαη φιν θαη πην αληαγσληζηηθφ. Οη
εηαηξίεο πξέπεη λα ηξνπνπνηνχλ ηηο ζπλερψο, γηα λα παξακέλνπλ ζχγρξνλεο, παξάιιεια κε
ηελ ηήξεζε ησλ βαζηθψλ αμηψλ.
Η δεκηνπξγία κηαο κάξθαο είλαη ην πξψην θαη ζεκαληηθφηεξν ζηάδην ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ
brand management. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα ηνπ branding είλαη ε επηηπρεκέλε δεκηνπξγία κηαο
πξνζηηζέκελεο αμίαο πειαηνθεληξηθήο πξφηαζεο, δειαδή έλαο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε αγνξά
πνπ ζηνρεχεη ε επηρείξεζε, πξέπεη λα αγνξάζεη ην πξντφλ, πξνζαξκφδνληαο ηα απηά
ραξαθηεξηζηηθά κε ηηο άπιεο δηαζηάζεηο ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο. εκαζία έρεη, λα
ηνληζηνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θάλνπλ κηα κάξθα δηαθνξεηηθή απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο
θαη απηά πνπ γνεηεχνπλ ην θνηλφ. Η αληίιεςε ησλ θαηαλαισηψλ, απνηειεί ηνλ ππξήλα ηνπ
εκπνξηθνχ brand απφ ηελ άπνςε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θαη ζπλαηζζεκαηηθνχ νθέινπο απφ ηελ
πιεπξά ησλ θαηαλαισηψλ. Η επηζηήκε ηνπ branding, πεξηιακβάλεη ηηο εμήο βαζηθέο πηπρέο:
ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αγνξάο-ζηφρνπ, ηε θχζε ησλ αληαγσληζηψλ, ην αληαγσληζηηθφ
πιενλέθηεκα θαη ηα ζεκεία δηαθνξάο. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο αγνξάο-ζηφρνπ είλαη θξίζηκνο
παξάγνληαο γηα ηελ εδξαίσζε ηνπ brand ζηελ αγνξά.
Μηα αιιαγή ζηε ζηξαηεγηθή γηα ηελ εμέιημε ηνπ branding ηεο εηαηξείαο, κπνξεί λα επέιζεη
κέζα απφ ηελ απφθηεζε λέαο θαη ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ αληαγσληζηηθνχ
πιενλεθηήκαηνο. Σα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα, ζπρλά επηβηψλνπλ γηα κηθξφ ρξνληθφ

δηάζηεκα, πξνηνχ νη αληαγσληζηέο λα επηρεηξήζνπλ λα πξνβάιινπλ θάηη παξφκνην, γεγνλφο
πνπ κπνξεί λα βιάςεη ην branding ηεο εηαηξίαο. Έηζη, ε κάξθα πξέπεη λα αληηδξάζεη
ρξεζηκνπνηψληαο ζηξαηεγηθή επαλαηνπνζέηεζεο γηα λα αιιάμεη θαη λα παξακείλεη ζχγρξνλε
θαη θξέζθηα ζηα κάηηα ησλ πειαηψλ. Καηαξράο, ε εμέιημε ή ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο
κάξθαο, κπνξεί λα «ρηππήζεη» ηνλ αληαγσληζκφ, δηαρσξίδνληαο ηε κάξθα απφ ηηο ππφινηπεο
θαη πξνζζέηνληαο αμία ζην πξντφλ. ηε ζπλέρεηα, κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, ε κάξθα πξέπεη
λα είλαη ελεκεξσκέλε θαη λα ζπλδεδεκέλε κε ηνλ πειάηε, ρξεζηκνπνηψληαο ηερλνινγία θαη
επηθνηλσλία (πρ θνηλσληθά δίθηπα). Σέινο, ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ brand κπνξεί λα
αιιάμεη ηε ζθέςε ηνπ θαηαλαισηή θαη ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλεηαη ηελ κάξθα, λα
ζεξαπεχζεη ηελ θξίζε πνπ ελδερνκέλσο αληηκεησπίδεη ην πξντφλ θαη εηδηθά ην δήηεκα ηνπ
θφζηνπο.
Η επσλπκία έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία γηα ηελ επηηπρία ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη έκπνξνη θεξδίδνπλ
αξθεηά πιενλεθηήκαηα απφ ην branding, φπσο κεγαιχηεξα θέξδε θαη νηθνλνκηθή απφδνζε,
πεξηζζφηεξε εκπηζηνζχλε, βειηησκέλε αληίιεςε ηεο κάξθαο απφ ηε πιεπξά ησλ
θαηαλαισηψλ, θαιχηεξε απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ, επθαηξίεο αλάπηπμεο θαη επέθηαζεο,
βειηησκέλε επηθνηλσλία θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε απεηιήο απφ ηνλ αληαγσληζκφ. Απφ ηελ
πιεπξά ησλ πειαηψλ, ην branding ηνπο βνεζά λα επηιέμνπλ ην αγαπεκέλν ηνπο εκπνξηθφ
ζήκα, δηεπθνιχλνληαο ηηο απνθάζεηο αγνξάο θαη κεηψλνληαο ηνλ θίλδπλν λα αγνξάζνπλ έλα
ιηγφηεξν αμηφινγν πξντφλ έλαληη ησλ ρξεκάησλ ηνπο. Οη marketers θαη νη brand managers
κπνξνχλ πην εχθνια λα θαηαλνήζνπλ ην αιεζηλφ πλεχκα ηεο κάξθαο θαη λα δηαρεηξηζηνχλ
πην απνηειεζκαηηθά ην εκπνξηθφ ζήκα, πξνθεηκέλνπ λα απνθνκίζνπλ ηα κέγηζηα νθέιε.
πλεπψο, ε δηακφξθσζε ηεο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο είλαη απηή πνπ θαζνξίδεη ην branding
ζηηο εηαηξίεο.
Η Nestle σο εγέηεο ζηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ θαη πνηψλ δηαζέηεη έλα ζχλνιν δεμηνηήησλ πνπ
ηεο επηηξέπνπλ λα θαηέρεη ην κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο θαη λα αθήζεη ηνπο αληαγσληζηέο
ζην πίζσ κέξνο. Η ζηξαηεγηθή ηεο ζπκθσλεί απφιπηα κε ηνπο παξάγνληεο πνπ
δηακνξθψλνπλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη ηα
αληαγσληζηηθά ηεο νθέιε.

9.2 Μειινληηθέο επεθηάζεηο
ε κειινληηθφ ρξφλν, ζα κπνξνχζε λα κειεηεζεί, αλ ε βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηεο κάξθαο
(brand image) κπνξεί λα επηηεπρηεί κέζσ ηεο βησζηκφηεηαο ή ηεο αλάπηπμεο ηεο θνηλσληθήο
επζχλεο ηεο εηαηξίαο, ζέηνληαο ζηφρνπο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη ηηο
ζπζρεηίζεηο πνπ θάλεη ν θαηαλαισηήο κε ηελ εηαηξία.
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