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χρονικό διάστημα, το οποίο θα δραστηριοποιούμαι στην εταιρεία είναι από τον Αύγουστο 2019 έως
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Παπαγάλος και Buondi Craft, στο χώρο του λιανεμπορίου. Πιο αναλυτικά, το τμήμα είναι υπεύθυνο
για την εμπορία, μέσα από τα κανάλια του λιανεμπορίου, για τους συγκεκριμένους καφέδες και
αξεσουάρ καφέ, όπως είναι οι μηχανές BEKO για τον ελληνικό καφέ. Η συνεισφορά μου στο τμήμα
σχετιζόταν τόσο με την above όσο και με την below the line υποστήριξη, κυρίως στο Λουμίδης
Παπαγάλος, όσο και με την συνεισφορά στις διαδικασίες που απαιτεί το Project Plan του νέου
λανσαρίσματος του Buondi Craft στο χώρο του λιανεμπορίου. Ενδεικτικά μερικές δραστηριότητες
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Requisitions για ποικίλες υπηρεσίες όπως διαφήμιση, media, συμβουλευτικές υπηρεσίες κ.ά. Η
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καλύψει την πλήρη εικόνα της πρακτικής άσκησης και των δραστηριοτήτων που πραγματοποίησα
στην συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά θα προσεγγίσει και τη σημαντικότητα των πληροφοριακών
συστημάτων σε ένα τμήμα, το οποίο απαιτεί βελτιστοποίηση και ταχύτητα των δραστηριοτήτων του,
προκειμένου να υπερτερεί από τους ανταγωνιστές του.
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Abstract
My internship is at Nestle Hellas SA. and it will last 6 months. The time I will be in the company is
from August 2019 to February 2020. Nestle is a leading food company worldwide and is active in the
production and marketing of food and beverages. My job took place in the Marketing of the Roast and
Ground Coffees department, and I deal with the brands, Loumidis Papagalos and Buondi Craft, in the
retail sector. More specifically, the department is responsible for marketing, through the retail
channels, for specific coffees and coffee accessories, such as the BEKO machines for Greek coffee.
My contribution to the department was related to both the above and below the line support mainly to
Loumidis Papagalos, as well as the contribution to the processes required by the Project Plan for the
Buondi Craft launch in the retail space. Some of my activities were, for example, managing various
marketing activities such as social media, press releases, event organizing and training seminars, as
well as creating Purchase Requisitions for a variety of services such as advertising, media, consulting
and more. This internship took place in the context of completing my postgraduate studies in the
Department of Management Science and Technology. This thesis will cover both the full picture of the
traineeships and activities I have done in this company as well as approximate the importance of
information systems in a segment that requires optimization and speed of its activities so as to
outperform competitors.
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1
Εισαγωγή
Με τα συνεχόμενα άλματα της τεχνολογίας, ο κόσμος των επιχειρήσεων όφειλε να αλλάξει. Η μεγάλη
είσοδος των πληροφοριακών συστημάτων στην καθημερινότητα των ανθρώπων και των επιχειρήσεων
άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και διεκπεραιώνουν τις δραστηριότητές τους. Με αυτό το
τρόπο δημιουργήθηκε ένας νέος κόσμος στις επιχειρήσεις, δημιουργώντας νέες συνθήκες στον
εργασιακό τομέα. Η παγκοσμιοποίηση, μαζί με την εμφάνιση του διαδικτύου, δημιούργησαν νέες
απαιτήσεις σε δεξιότητες για τους υποψήφιους εργαζόμενους. Το διαδίκτυο παρέχει πολλά εργαλεία
στις επιχειρήσεις, τα οποία βοηθούν στη μείωση του κόστους λειτουργίας σε παγκόσμιο επίπεδο,
εκμηδενίζοντας τις αποστάσεις. Τα πληροφοριακά συστήματα έφεραν στις επιχειρήσεις τις
κατάλληλες συνθήκες για δημιουργία αριστείας, ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, επιβίωσης,
δημιουργίας νέων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και σχέσεις με προμηθευτές και καταναλωτές
(Laudon & Laudon, 2009). Δεδομένου ότι ένα πολύ σημαντικό μέρος των καθημερινών
δραστηριοτήτων της συγκεκριμένης πρακτικής άσκησης πραγματοποιούνταν μέσω του ERP
συστήματος που χρησιμοποιούσε η επιχείρηση, όπως επίσης και στο πρόγραμμα των μεταπτυχιακών
σπουδών, δόθηκε αυξημένη βαρύτητα στα πληροφοριακά συστήματα αλλά και στη σωστή διαχείριση
των πληροφοριών. Παράλληλα, με βάση όλων των παραπάνω, θεωρήθηκε σκόπιμο να αναλυθεί
ουσιαστικά η έννοια των πληροφοριακών συστημάτων και δίνοντας έμφαση στα CRM συστήματα,
όπως επίσης και το πώς αυτά επηρεάζουν το τμήμα Μάρκετινγκ και αν συμβάλλουν στην καλύτερη
λειτουργία του. Στον περιβάλλον μιας επιχείρησης, και μάλιστα μιας πολυεθνικής, συγκεντρώνονται
καθημερινά χιλιάδες δεδομένα από τα επιμέρους τμήματά της. Έτσι, λοιπόν, ήταν αναγκαίο να βρεθεί
ένας τρόπος, προκειμένου να συγκεντρώνονται όλα τα δεδομένα αποτελεσματικά και στη συνέχεια να
υπάρχει η δυνατότητα της ανάλυσής τους, ώστε να ληφθούν οι εκάστοτε αποφάσεις στο κάθε τμήμα.
Η Nestle, καθώς και πολλές άλλες εταιρείες, πριν από κάποια χρόνια δεν είχαν τη δυνατότητα να
1

χρησιμοποιήσουν αυτά τα συστήματα και γι’ αυτό το λόγο δεν υπήρχε επαρκής μετάδοση
πληροφοριών μεταξύ των τμημάτων. Τα συστήματα Enterprise Resource Planning (ERP),
εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 και βοήθησαν ουσιαστικά στην επίλυση του
παραπάνω προβλήματος, της ενοποίησης πληροφοριακών συστημάτων (Davenport, 1998). Πιο
συγκεκριμένα τα συστήματα Enterprise Resource Planning (ERP) , αποτελούν συστήματα λογισμικού
που αυτοματοποιούν επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως το Μάρκετινγκ, τις πωλήσεις, τη
διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, την εφοδιαστική αλυσίδα κ.ά. (Gibson et al., 1998). Με αυτό
το τρόπο οι πληροφορίες και τα δεδομένα που συγκεντρώνει η επιχείρηση είναι προσβάσιμα από
οποιοδήποτε τμήμα και η πρόσβαση στην πληροφορία είναι πιο εύκολη και γρήγορη.

1.1 Τα Πληροφοριακά Συστήματα στο Μάρκετινγκ
Είναι δεδομένο ότι ζούμε σε μια εποχή όπου υπάρχει τεράστια τεχνολογική εξέλιξη, καθώς ο
καταναλωτισμός και η διεθνοποίηση είναι απλώς μερικές από τις συνθήκες της αγοράς που οδηγούν
σε αυξημένα επίπεδα της ανταγωνιστικής επίδρασης. Η αντιμετώπιση τέτοιων προκλήσεων απαιτεί
από τις εταιρείες να προσαρμοστούν περισσότερο στο περιβάλλον της αγοράς τους (Αυλωνίτης και
Γκούναρης, 1999), και τα πληροφοριακά συστήματα στον κλάδο του μάρκετινγκ μπορούν να
βοηθήσουν στην κατεύθυνση αυτή (Talvinen, 1995).

1.2 Αντικείμενο διπλωματικής
Το αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας έρχεται να αναλύσει το τρόπο με τον οποίο αξιοποιούνται
τα πληροφοριακά συστήματα από μια πολυεθνική εταιρία και συγκεκριμένα πως τα CRM συμβάλουν
και προσφέρουν στο τμήμα του Μάρκετινγκ. Στη συνέχεια αναλύεται η πρακτική άσκηση και τα
κρίσιμα σημεία τα οποία θα πρέπει να καλύψει, ώστε να έχει νόημα και για την εταιρία αλλά και για
τον εμπλεκόμενο.

1.3 Οργάνωση κειμένου
Η οργάνωση του κειμένου της παρούσας διπλωματικής έχει χωριστεί σε δύο μέρη. Το πρώτο αφορά
την βιβλιογραφική επισκόπηση και το δεύτερο αφορά την αναφορά στην πρακτική άσκηση.
Συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος γίνεται προσπάθεια να αναλυθεί ο ορισμός των πληροφοριακών
συστημάτων καθώς και οι διαφορετικές κατηγορίες που υπάρχουν, γίνεται πλήρη ανάλυση των CRM
συστημάτων. Στη συνέχεια αναλύονται τα πληροφοριακά συστήματα τα οποία είναι διαθέσιμα για το
τμήμα του Μάρκετινγκ καθώς και για τον τρόπο που αξιοποιούνται από τις επιχειρήσεις και
παραθέτοντας τα αρνητικά και θετικά γνωρίσματα τα οποία μπορούν να προκύψουν από την χρήση
των πληροφοριακών συστημάτων. Τέλος, γίνεται μια πλήρη αναφορά στα συστήματα τα οποία
χρησιμοποιεί η Nestle, με σκοπό να βοηθήσει τη λειτουργικότητα και την ταχύτητα των διαδικασιών.

2

Στο δεύτερο μέρος, το οποίο περιλαμβάνει την αναφορά της πρακτικής άσκησης, ξεκινάει η ανάλυση
από την περιγραφή της εταιρείας καθώς και των συγκεκριμένων Brand που λαμβάνουν χώρα στα
καθήκοντα της πρακτικής άσκησης. Γίνεται σαφές, ποιος είναι ο κύριος στόχος της πρακτικής και
αναλύονται το τμήμα, τα καθήκοντα και οι καθημερινές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην
εταιρία.
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2
Θεωρητικό υπόβαθρο

2.1 Πληροφοριακά Συστήματα
Το πληροφοριακό σύστημα είναι ένα επιχειρησιακό σύστημα, το οποίο είναι υπεύθυνο για την
επεξεργασία δεδομένων και την παροχή απαραίτητων πληροφοριών, οι οποίες βοηθούν στην λήψη
επιχειρησιακών αποφάσεων για την διοίκηση του οργανισμού. Μερικοί από τους ορισμούς που
μπορεί κανείς να βρει στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία για τα πληροφοριακά συστήματα
αναφέρονται παρακάτω:
❖ Πληροφοριακό σύστημα είναι ένα σύστημα που παρέχει ιστορική, παρούσα και
προβλεπόμενη πληροφόρηση για την επιχείρηση και το περιβάλλον της. (Kroebke και Dolan
1986)
❖ Πληροφοριακό σύστημα είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα ανθρώπου-μηχανής για την
παροχή πληροφοριών που υποστηρίζουν τις δραστηριότητες της διαχείρισης, ανάλυσης και
λήψης αποφάσεων σε ένα οργανισμό. Το σύστημα χρησιμοποιεί hardware, software
λογισμικό, υποδείγματα για ανάλυση προγραμματισμό, μοντέλα λήψεων αποφάσεων καθώς
και βάσεις δεδομένων. (Davis και Oslon 1984)
Ουσιαστικά, ο κύκλος ζωής ενός πληροφοριακού συστήματος ξεκινά από την δημιουργία του, την
ανάπτυξή του, την εξέλιξή του μέσα στον οργανισμό και τέλος στην απόσυρσή του. Η εμφάνισή του
ξεκινάει από τη στιγμή που μία επιχείρηση ή ένας οργανισμός θα αποφασίσει ότι θέλει να το
δημιουργήσει. Στη συνέχεια, θα υπάρξει μια χρονική περίοδος, όπου θα πρέπει να προσδιοριστούν οι
ανάγκες και οι απαιτήσεις της εταιρείας και να σχεδιαστούν οι λειτουργίες του πληροφοριακού
συστήματος που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις αυτές. Έπειτα, ξεκινάει μια μεγάλη χρονική περίοδος
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στην οποία πραγματοποιείται η ανάπτυξή του και η διαρκής εξέλιξή του, προκειμένου να ικανοποιεί
τις ανάγκες της επιχείρησης στην οποία ανήκει. Τέλος, όταν αποφασιστεί ότι είναι πια
αναποτελεσματικό και μη αποδοτικό ή δεν καλύπτει πλέον τις συνεχώς εξελισσόμενες απαιτήσεις, το
πληροφοριακό σύστημα αποσύρεται. Τι είναι όμως τελικά ένα πληροφοριακό σύστημα; Παρακάτω θα
δούμε ότι είναι ένα οργανωμένο σύνολο που αποτελείται από τα εξής στοιχεία:
❖ Τους ανθρώπους: δηλαδή το σύνολο των εργαζόμενων, οι οποίοι αλληλοεπιδρούν με το
πληροφοριακό σύστημα μέσω διαφόρων ρόλων (για παράδειγμα απλός χρήστης, διαχειριστής
κτλ.)
❖ Τις διαδικασίες: δηλαδή τις διαδικασίες και τις οδηγίες χρήσης που απαιτούνται, καθώς και τα
στοιχεία υποδομής ενός πληροφοριακού συστήματος
❖ Το database (Η βάση δεδομένων που λειτουργεί για αποθήκευση των δεδομένων)
❖ Το software (λογισμικό)
❖ Το hardware (υλικός εξοπλισμός)
❖ Το network (δίκτυο)
Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο είναι έτοιμο
να ενταχθεί σε μια επιχείρηση με σκοπό να βοηθήσει στον έλεγχο, το συντονισμό, την ανάλυση
προβλημάτων, τη λήψη αποφάσεων και την ανάπτυξη νέων προϊόντων.

2.2 Κατηγορίες Πληροφοριακών Συστημάτων
Για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε ένα πληροφοριακό σύστημα στα διοικητικά επίπεδα μιας
επιχείρησης, τα οποίο κατακερματίζονται σε αρκετά τμήματα, γίνεται παραμετροποίηση στα
Πληροφοριακά Συστήματα, ώστε οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται να έχουν πρόσβαση σε
πληροφορίες που να είναι σχετικές με το αντικείμενο τους και να μην δαπανούν χρόνο βλέποντας
άσχετη πληροφόρηση. Υπάρχουν τέσσερις βασικές κατηγορίες οι οποίες αναλύονται παρακάτω
(Laudon, 2011):
Συστήματα Λειτουργικού Επιπέδου
Τα λειτουργικά συστήματα επιπέδου είναι αυτά τα οποία παρέχουν πληροφορίες στα διοικητικά
στελέχη σχετικά με τις καθημερινές συναλλαγές της επιχείρησης. Βοηθούν μέσα από τις πληροφορίες
που δίνουν να πραγματοποιηθεί η σωστή λήψη αποφάσεων.

Συγκεκριμένα τα συστήματα

λειτουργικού επιπέδου στοχεύουν στη διεκπεραίωση και διευκόλυνση
δραστηριοτήτων

των καθημερινών

της επιχείρησης. Για παράδειγμα, τα Συστήματα Επεξεργασίας Συναλλαγών

(Transaction Processing System – T.P.S.), αποτελούν συστήματα επεξεργασίας συναλλαγών. Πιο
συγκεκριμένα, βοηθούν στις καθημερινές τυποποιημένες διαδικασίες ρουτίνας και σε διάφορες
λειτουργίες στις οποίες δίνει τη δυνατότητα να καταγράφονται και να συλλέγουν δεδομένα.
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Συστήματα Διοικητικού Επιπέδου
Η χρησιμότητα των Διοικητικών συστημάτων (Management Systems) είναι να εξυπηρετούν τα μεσαία
Διοικητικά στελέχη, ώστε να διαχειρίζονται, να ελέγχουν και να λαμβάνουν αποφάσεις, οι οποίες
σχετίζονται με τις διοικητικές δραστηριότητες. Επίσης, τα Διοικητικά συστήματα ασχολούνται με τη
διοίκηση έργων, προγραμμάτων και σχεδίων των επιτελικών διοικητικών στελεχών. Αξίζει να
σημειωθεί ότι τα συστήματα αυτά χρειάζονται νέα δεδομένα για να μπορέσουν να ληφθούν
αποφάσεις. Τα νέα δεδομένα δεν παρέχονται από τα συστήματα λειτουργικού επιπέδου.
Συγκεκριμένα, τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Management Information System – MIS)
και τα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision-Support Systems – DSS) η συμβολή τους
είναι παρέχουν στα μεσαία διοικητικά στελέχη ομαδοποιημένες πληροφορίες, τις οποίες συλλέγουν
από άλλα συστήματα ή από ιστορικά δεδομένα. Είναι δεδομένα τα οποία στηρίζονται σε εσωτερικές
αλλά και από εξωτερικές πληροφορίες, καθώς και οι αναφορές που παίρνουν τα μεσαία στελέχη
δίνουν πληροφορίες για την πορεία της επιχείρησης σε ένα χρονικό διάστημα και αποτυπώνουν και
αποκλίσεις από τους στόχους που είχαν τεθεί εξαρχής.
Συστήματα Γνωστικού Επιπέδου (Knowledge Level)
Τα συγκεκριμένα πληροφοριακά συστήματα αφορούν εξειδικευμένα επιστημονικά στελέχη και το
αρμόδιο προσωπικό που ασχολείται με τη διαχείριση δεδομένων. Τα Γνωστικά συστήματα
υποστηρίζουν

την

ενσωμάτωση

και

την

εφαρμογή

νέων

γνώσεων

σε

ολόκληρο

τον

οργανισμό/επιχείρηση. Συγκεκριμένα τα Γνωστικά Συστήματα Εργασίας (Knowledge Work Systems
– KWS) και Συστήματα Αυτοματισμού Γραφείου (Office Automation Systems – OAS) αποτελούν
δύο τύπους συστημάτων τα οποία εξυπηρετούν την κατηγορία του εξειδικευμένου προσωπικού της
επιχείρησης. Τα γνωστικά συστήματα εργασίας ουσιαστικά παράγουν νέες πληροφορίες και γνώσεις
και τα ενσωματώνουν στην επιχείρηση. Σε αντίθεση, όμως με τα συστήματα Αυτοματισμού
Γραφείου, τα οποία δεν παράγουν νέες πληροφορίες και γνώσεις, αλλά επικοινωνούν με τους
συνεργάτες των επιχειρήσεων για να αντλήσουν απαραίτητες πληροφορίες.
Συστήματα Στρατηγικού Επιπέδου
Τα συγκεκριμένα Πληροφοριακά συστήματα χρησιμοποιούνται από τα Επιτελικά Διοικητικά Στελέχη,
τα οποία ασχολούνται με τη διαμόρφωση της στρατηγικής της επιχείρησης. Έτσι, στο επίπεδο αυτό τα
Στρατηγικά Συστήματα, βοηθούν τα επιτελικά διοικητικά στελέχη να προσαρμόσουν μακροπρόθεσμα
το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης στο διαρκώς μεταβαλλόμενο εξωτερικό περιβάλλον.
Ουσιαστικά, τα Συστήματα Υποστήριξης της διοίκησης (Executive Support Systems – ESS) δίνουν τη
δυνατότητα στα ανώτερα στελέχη να λαμβάνουν αποφάσεις. Σαν είσοδο χρησιμοποιούν δεδομένα από
το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης καθώς και τις εξόδους των MIS και DSS.
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2.3 Πληροφοριακά Συστήματα στο Μάρκετινγκ
Τα Πληροφοριακά συστήματα δεν θα μπορούσαν να μην έχουν συμμετοχή και στο κλάδο του
Μάρκετινγκ. Συγκεκριμένα, ο πρώτος ορισμός των συστημάτων πληροφοριών μάρκετινγκ
διατυπώθηκε από τον Cox και τον Good (1967), ο οποίος περιγράφει τα Πληροφοριακά συστήματα
ως ένα σύνολο διαδικασιών και μεθόδων σχεδιασμού, τα οποία παρουσιάζουν τις πληροφορίες που
απαιτούνται για τη λήψη αποφάσεων στον κλάδο του μάρκετινγκ. Παρόλο που η εφαρμογή της
τεχνολογίας και της πληροφορίας στη λήψη αποφάσεων μάρκετινγκ χρονολογείται στη δεκαετία του
1960, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 τα συγκεκριμένα συστήματα εφαρμόστηκαν
ουσιαστικά σε συγκεκριμένες διαδικασίες που αφορούσαν τα καθήκοντα μάρκετινγκ. Μερικά
παραδείγματα είναι τα συστήματα εμπειρογνωμόνων μάρκετινγκ (Sisodia, 1992), συστήματα
υποστήριξης αποφάσεων μάρκετινγκ (Cassie, 1997) και συστήματα υποστήριξης της διαχείρισης της
εμπορίας (Wierenga et al., 1999). Κύριος σκοπός της εφαρμογής αυτών των συστημάτων ήταν η
συλλογή, ανάλυση, αξιολόγηση, οργάνωση και διανομή έγκυρων και σχετικών πληροφοριών για τους
υπεύθυνους που έχουν αναλάβει τη λήψη αποφάσεων μάρκετινγκ. Αν και αφορούν συγκεκριμένα τις
αποφάσεις μάρκετινγκ, μοιράζονται τις βασικές αρχές τους με οποιοδήποτε άλλο πληροφοριακό
σύστημα. Η υιοθέτηση ενός συστήματος πληροφοριών μάρκετινγκ (MkIS) έχει διάφορες συνέπειες
για την εταιρεία. Πολλοί ερευνητές συζήτησαν τον αντίκτυπό του στη λήψη αποφάσεων (Cassie, 1997
· Wierenga and Ophuis, 1997 · Raymond et al., 2001) και το σχεδιασμό επίσημων προγραμμάτων
μάρκετινγκ ( Mayros and Dolan, 1988, O'Brien et al., 1995). Επίσης, σύμφωνα με το ερευνητικό
ρεύμα της αγοράς, υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι και επιχειρήματα για να δικαιολογηθεί πώς η χρήση
του MkIS βελτιώνει την ικανότητα της εταιρείας να ευθυγραμμίζει αποτελέσματα σύμφωνα με τις
συνθήκες της αγοράς του (Kitchen and Dawes, 1995, Talvinen και Saarinen, 1995; Colgate, 2000) και
να γίνει πιο αποτελεσματική στον προσδιορισμό των αναγκών και των προτιμήσεων του πελάτη
(Burns and Ross, 1991, Sisodia, 1992, Simmons, 1994, Gaskin, 1994), αυξάνοντας έτσι τον βαθμό
στον οποίο η εταιρεία είναι στην αγορά προσανατολισμένη. Τέλος, υπάρχουν, επίσης, καλά στοιχεία
που υποστηρίζουν μια σημαντική συσχέτιση μεταξύ της υιοθέτησης των συστημάτων MkIS και της
κερδοφορίας της εταιρείας (Storbacka, 1997; Van Bruggen et αϊ., 1998; Colgate, 2000), καθώς
συμβάλλουν στη μείωση του λειτουργικού κόστους με την αύξηση της παραγωγικότητας και της
αποτελεσματικότητας των εργαζομένων αλλά και του διαχειρίσιμου χρόνου.
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2.4 Πλεονεκτήματα μειονεκτήματα των Πληροφοριακών
Συστημάτων
Τα πλεονεκτήματα των ERP συστημάτων είναι τα παρακάτω: (Spathis, C. & Constantinides S.)
❖ Όλοι οι εργαζόμενοι μπορούν να έχουν Real-Time πληροφορία τη στιγμή που τη
χρειάζονται.
❖ Μπορούν να ληφθούν ρεαλιστικές αποφάσεις άμεσα, καθώς υπάρχει πρόσβαση στην
πληροφορία τόσο από το στάδιο των πρώτων υλών, όσο και την οικονομική δυνατότητα,
όταν υπάρχει.
❖ Υπάρχει εξοικονόμηση χρόνου, καθώς η πληροφορία που χρειάζεται ο καθένας είναι
πολύ εύκολο να βρεθεί, ειδικότερα αν το περιβάλλον είναι ένας μεγάλος οργανισμός.
❖ Επικρατεί καλύτερη επικοινωνία, κατανόηση και συνεργασία μεταξύ των τμημάτων,
καθώς υπάρχει πλήρης διαφάνεια, οι πληροφορίες είναι προσβάσιμες από όλους και κατ'
επέκταση δεν υπάρχει χρόνος αναμονής.
Τα πιο βασικά προβλήματα είναι:
❖ H δυσκολία και η πολυπλοκότητα της εγκατάστασης των ERP συστημάτων.
❖ H αντίσταση των εργαζομένων σε μία αλλαγή που θα αλλάξει άρδην την καθημερινή
ρουτίνα εργασίας. (Al-Mashari et al., 1999).
❖ Η ανεπαρκής εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση των Πληροφοριακών συστημάτων στους
εργαζόμενους με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να τα χρησιμοποιήσουν.

2.5 Το Πληροφοριακό Σύστημα της Nestlѐ
Δεδομένου ότι η Nestlѐ είναι ένας μεγάλος οργανισμός, η εφαρμογή ενός πληροφοριακού συστήματος
ήταν απαραίτητη για την σωστή διαχείριση όλων των δεδομένων που συγκεντρώνονται καθημερινά.
Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν ποικίλες εργασίες που πραγματοποιούνται καθημερινά στο τμήμα
Marketing του Roast and Ground τμήματος και βασίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό στα δεδομένα που
βρίσκονται στο Πληροφοριακό σύστημα της επιχείρησης.
Πρόβλεψη παραγωγής
Χάρη στην ύπαρξη ενός πλάνου και μίας ιστορικότητας αλλά και με βάση τις παραγγελίες που
καταχωρούνται στο σύστημα, προγραμματίζεται η παραγωγή και κατ' επέκταση οι στόχοι που
καθορίζονται από το τμήμα Marketing. Αν δεν υπήρχαν αυτά τα δεδομένα, οι προβλέψεις δεν θα ήταν
εξίσου ακριβείς. Επιπλέον, επειδή η πληροφορία είναι προσβάσιμη δεν απαιτείται χρόνος
επικοινωνίας και αναμονής.
Αποτελεσματική πραγματοποίηση αλλά και έλεγχος εξόδων
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Όπως είναι λογικό, ένα τμήμα Marketing έχει αρκετά κόστη που σχετίζονται με διαφήμιση,
κατασκευή προωθητικών υλικών, διάφορες ενέργειες κ.ά. Το πληροφοριακό σύστημα δίνει τη
δυνατότητα της καταχώρησης αυτών των εξόδων και στη συνέχεια γίνεται η εξοδοποίηση τους, αφού
πραγματοποιηθεί η εκάστοτε υπηρεσία. Παράλληλα, το συγκεκριμένο σύστημα διευκολύνει τον
έλεγχο των εξόδων, καθώς είναι αρκετά. Επίσης, σε συνεργασία με το λογιστήριο που καταχωρεί τα
τιμολόγια είναι πολύ εύκολο να εντοπιστούν τυχόν λάθη. Όλα τα σχετικά δεδομένα είναι
αποθηκευμένα στο σύστημα και το κλείσιμο των εξόδων της χρονιάς γίνεται με πιο αποτελεσματικό
τρόπο. Στις παραπάνω διαδικασίες υπάρχει σημαντική εξοικονόμηση χρόνου, αφού ο καθένας έχει
πρόσβαση στα δεδομένα που χρειάζεται.
Έλεγχος αποθεμάτων
Καθώς ο μεγάλος αριθμός αποθεμάτων αυξάνει τα κόστη αποθήκευσης, ένα πληροφοριακό σύστημα
είναι απαραίτητο τόσο για να μην ξεπερνάει το όριο των αποθεμάτων, όσο και το να μην υπάρχει
κίνδυνος "out of stock". Οι παραπάνω πληροφορίες είναι εξαιρετικά σημαντικές για το τμήμα
Marketing, αλλά και για το τμήμα των πωλήσεων διότι μπορούν να προγραμματίσουν με μεγαλύτερη
ακρίβεια τις προωθητικές ενέργειες στα κανάλια πώλησης.
Αξιολόγηση εργαζομένων
Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που προέκυψε με την χρήση των πληροφοριακών
συστημάτων είναι ότι πλέον μπορεί να γίνει αντικειμενική αξιολόγηση των εργαζομένων. Αυτό
συμβαίνει διότι φαίνονται οι εργασίες που πραγματοποιεί ο καθένας σε πραγματικό χρόνο και έτσι
είναι εύκολο να αξιολογηθούν, αλλά και να βελτιωθούν ενδεχομένως κάποιες δεξιότητες.
Σύστημα CRM
Βάση του οποίου λειτουργεί μια πλατφόρμα η οποία δίνει πολλαπλές δυνατότητες στο λογισμικού
CRM. Τα πακέτα λογισμικών που λειτουργούν στην εταιρία αφορούν τη διαχείριση σχέσεων με
πελάτες με εύρος δυνατοτήτων, από τις βασικές, μέχρι εφαρμογές ευρείας κλίμακας, ενώ παρέχουν
λογισμικό και εργαλεία για την εξυπηρέτηση των πελατών, τις πωλήσεις και το μάρκετινγκ,
ενοποιώντας πληροφορίες για τους πελάτες από διαφορετικές
πηγές. Παρέχουν υποστήριξη τόσο για τη λειτουργική, όσο και για την αναλυτική όψη της
διαχείρισης σχέσεων με πελάτες.
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3
Εστιάζοντας στη σχέση του Μάρκετινγκ με το CRM

3.1 Τι είναι τα Συστήματα CRM
Τα συστήματα CRM (Customer Relations Management), ουσιαστικά τα Συστήματα Διαχείρισης
Σχέσεων με τους πελάτες, ανήκουν στη κατηγορία των πληροφοριακών συστημάτων και βοηθούν τις
επιχειρήσεις να διαχειρίζονται τις σχέσεις με τους πελάτες ή τους εν δυνάμει πελάτες τους.
Συγκεκριμένα τα συστήματα CRM είναι ειδικά σχεδιασμένα για να υποστηρίζουν μια πελατοκεντρική
στρατηγική, που βασίζεται στον ίδιο τον πελάτη. Τοποθετώντας τους πελάτες στο επίκεντρο όλων των
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με πωλήσεις, μάρκετινγκ και υπηρεσίες, μια επιχείρηση μπορεί να
χτίσει ισχυρές σχέσεις, να κερδίσει εμπιστοσύνη, να ενισχύσει τη διατήρηση των υπαρχόντων
πελατών (customer retention) και να αυξήσει τα έσοδά της. Ουσιαστικά το CRM είναι ένα εργαλείο το
οποίο δεν ασχολείται μόνο με την αύξηση των όγκων των συναλλαγών, αλλά κύριος στόχος του είναι
να αυξήσει το κέρδος, το εισόδημα και την ικανοποίηση των πελατών του. Αποτελεί μια τακτική
στρατηγική για τη δημιουργία και τη συντήρηση μακροπρόθεσμων σχέσεων με τους πελάτες.
Ουσιαστικά, μια επιτυχημένη εκκίνηση για το CRM προέρχεται από την επιχειρηματική στρατηγική
και τη φιλοσοφία που εστιάζει στο να πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες της εταιρείας με βάση
τις ανάγκες των πελατών. Η τεχνολογία CRM θεωρείται ένας βασικός παράγοντας ενίσχυσης των
διαδικασιών που οδηγούν τις στρατηγικές στα αποτελέσματα των επιχειρήσεων. Τα βασικά στοιχεία
του CRM είναι:
1.

Πελάτης (Customer)

2. Σχέση (R-Relationship)
3. Διαχείριση (M-Management)
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1. Πελάτης
Ο πελάτης αποτελεί την κύρια πηγή για την τρέχουσα κερδοφορία και τη μελλοντική ανάπτυξη μιας
εταιρείας. Ένας πελάτης ο οποίος παράγει περισσότερα κέρδη με μικρότερο κόστος και πόρους είναι
δύσκολο να βρεθεί και να διατηρηθεί, διότι ο ανταγωνισμός και διάφοροι άλλοι παράγοντες είναι
αυτοί οι οποίοι επηρεάζουν. Είναι δύσκολο να εντοπίσει μια εταιρεία τους παράγοντες οι οποίοι
συντελούν στην διατήρηση των πελατών. Τα πληροφοριακά συστήματα μπορούν να βελτιώσουν την
ικανότητα του οργανισμού να διακρίνει και να διαχειρίζεται τους πελάτες. Το CRM μπορεί να
θεωρηθεί ως εργαλείο του μάρκετινγκ που βασίζεται στις πληροφορίες του πελάτη.
2. Σχέση
Η σχέση μεταξύ μιας εταιρείας και των πελατών της περιλαμβάνει μια αμοιβαία καθοδηγούμενη
σχέση. Μια σχέση μπορεί να είναι βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη, συνεχής ή ασυνεχής,
επαναλαμβανόμενη ή μη επαναλαμβανόμενη. Όσο πιο θετική είναι η άποψη του πελάτη για τα
προϊόντα, τόσο περισσότερο εξαρτάται και η πορεία της εταιρείας και το λόγο για τον οποίο γίνεται
μια αγορά. Για παράδειγμα, τα πρότυπα αγοράς για τα αεροπορικά εισιτήρια μπορεί να διαφέρουν
ανάλογα με το αν πρόκειται για εισιτήρια τα οποία τα αγόρασε κάποιος για προσωπική χρήση ή για
επαγγελματική Το CRM περιλαμβάνει τη διαχείριση αυτής της σχέσης, η οποία περιλαμβάνει οφέλη
και για τις δύο πλευρές, πελάτη-εταιρεία.
3. Διαχείριση
Το CRM δεν περιορίζεται μόνο στο τμήμα του μάρκετινγκ. Αντίθετα, συνεπάγεται με ολόκληρη τη
βελτίωση της κουλτούρας και των διαδικασιών του οργανισμού. Τα δεδομένα των πελατών
συλλέγονται για να σχηματίσουν ένα ολοκληρωμένο μοντέλο το οποίο θα οδηγήσει στις αποφάσεις
που λαμβάνονται από τις πληροφορίες και τις πιθανότητες αύξησης του κέρδους. Το συγκεκριμένο
λογισμικό που χρησιμοποιείται για τη στήριξη της διαδικασίας διαχείρισης περιλαμβάνει:
-

Τομέας υπηρεσιών

-

Ηλεκτρονικές παραγγελίες

-

Αυτοεξυπηρέτηση

-

Διαχείριση καταλόγων

-

Προβολή τιμολογίου

-

Σχέδια μάρκετινγκ

-

Ανάλυση δεδομένων
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3.2 Η σημαντικότητα των CRM Συστημάτων
Tο CRM, για να μπορεί να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα θα πρέπει η επιχείρηση να δώσει
βαρύτητα στους πελάτες και στην αγορά στην οποία απευθύνεται, αξιοποιώντας τις πληροφορίες που
έχει προς όφελός της. Βασικός στόχος των συστημάτων CRM είναι να αναγνωρίζουν και να
συμπεριφέρονται στον κάθε πελάτη ως μια ξεχωριστή μονάδα. Η εφαρμογή τους δεν βασίζεται στο
πως να ελέγχουν τί συμβαίνει κατά τη διάρκεια διάδρασης της επιχείρησης με τον πελάτη, αλλά να
αναπτυχθεί η ικανότητα της εταιρείας, ώστε να επηρεάσει τον τρόπο που βλέπει ο πελάτης την
επιχείρηση. Έτσι η επιχείρηση θα καταφέρει να κερδίσει την πιστότητα του πελάτη.
Το σημαντικό σημείο για τα συστήματα CRM είναι ότι παρέχουν στα στελέχη της επιχείρησης
χρήσιμες πληροφορίες οι οποίες βοηθούν:
❖ Στο να δημιουργηθεί μια κοινή στρατηγική σε όλα τα τμήματα της επιχείρησης που
σχετίζονται άμεσα με τους πελάτες, όπως είναι το τμήμα πωλήσεων, μάρκετινγκ και
εξυπηρέτησης, βελτιστοποιώντας την εμπειρία του πελάτη
❖ Στο να δημιουργηθεί πιστότητα των πελατών με την επιχείρηση
❖ Στο να αυξηθούν τα έσοδα της επιχείρησης
Είναι σαφές ότι με αυτό το τρόπο οι επιχειρήσεις έχουν ένα σημαντικό εργαλείο το οποίο τους
προσφέρει την δυνατότητα να αποθηκεύουν πληροφορίες για τους πελάτες τους, να τους
τμηματοποιούν σε ομάδες κι έτσι μπορούν να κατανοούν καλύτερα τη συμπεριφορά τους.
Με βάση τις δυνατότητες τις οποίες δίνει το συγκεκριμένο πληροφοριακό σύστημα, βοηθάει την
επιχείρηση να κάνει επιτυχημένες και στοχευμένες εκστρατείες μάρκετινγκ παρέχοντας στον πελάτη
υψηλή αντιλαμβανόμενη αξία. Επιπλέον, προσφέρει ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην
επιχείρηση το οποίο μπορεί να είναι διατηρήσιμο στο χρόνο.
Ωστόσο δεν είναι όλες οι πληροφορίες που προσφέρονται από το πληροφοριακό σύστημα χρήσιμες
για μια επιχείρηση, ώστε να δημιουργήσει μακροπρόθεσμους δεσμούς με τους πελάτες της. Οι πιο
σημαντικές πληροφορίες που ενδιαφέρουν την επιχείρηση κατά βάση είναι:
❏ Ποιοι είναι ακριβώς οι πελάτες τους
❏ Πώς μπορεί να έρθει η επιχείρηση σε επαφή μαζί τους
❏ Ποιο είναι το κόστος για την εξυπηρέτησή τους
❏ Ποιες υπηρεσίες ή προϊόντα τους ενδιαφέρουν
❏ Πόσα χρήματα αυτοί οι πελάτες ξοδεύουν για την εταιρεία

13

3.3 Δυνατότητες του CRM στο Μάρκετινγκ
Στο μάρκετινγκ και συγκεκριμένα στο άμεσο μάρκετινγκ τα συστήματα CRM αποτελούν σημαντικό
κομμάτι για τις στρατηγικές αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν. Ουσιαστικά βοηθούν τις επιχειρήσεις
να πραγματοποιούν την οργάνωση και το προγραμματισμό των καμπανιών καθώς και να καθορίζουν
το ποσοστό επιτυχίας για την κάθε μία. Επιπλέον στο μάρκετινγκ μπορούν να τα συστήματα να
περιέχουν εργαλεία για ανάλυση δεδομένων που σχετίζονται με εντοπισμό και τμηματοποίηση
επικερδών των πελατών με βάση τα ενδιαφέροντα τους, τις ανάγκες τους και το πόσο επικερδής ή όχι
είναι για την επιχείρηση, ακόμα και μπορούν να εντοπιστούν ευκαιρίες για σταυροειδής πωλήσεις.
Σταυροειδής πωλήσεις (cross selling) είναι η προώθηση συμπληρωματικών προϊόντων για
τους πελάτες, για παράδειγμα μια επιχείρηση που εμπορεύεται καφέ, να εμπορεύεται και τις
αντίστοιχες μηχανές του καφέ (Laudon & Laudon,2009).
Οι δυνατότητες του πληροφοριακού συστήματος ως προς το μάρκετινγκ είναι:
❖ Διαχείριση εκστρατειών
❖ Διαχείριση προωθητικών ενεργειών
❖ Διαχείριση εκδηλώσεων
❖ Σχεδιασμός μάρκετινγκ
❖ Λειτουργίες μάρκετινγκ
❖ Ανάλυση μάρκετινγκ

3.4 Τα οφέλη του CRM στο Μάρκετινγκ
Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει επηρεάσει αρκετά το τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις σήμερα
λειτουργούν, διότι πλέον έχουν αρκετές πληροφορίες τις οποίες μπορούν να εκμεταλλευτούν. Σήμερα
επιτυγχάνεται μαζική παραγωγή και κατανάλωση, με αποτέλεσμα ο ανταγωνισμός να γίνει ακόμη πιο
ισχυρός και τα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων να συμπιέζονται και να αυξάνεται η αγοραστική
δύναμη του πελάτη, διότι πλέον οι πελάτες έχουν περισσότερη πληροφόρηση, πιο πολλές επιλογές και
δυνατότητα σύγκρισης προϊόντων και υπηρεσιών.

Για αυτό το λόγο κρίθηκε αναγκαίο και οι

επιχειρήσεις να προσαρμοστούν τα νέα δεδομένα και να αλλάξουν την στρατηγική τους. Με αυτό το
τρόπο προέκυψε η έννοια του ολιστικού μάρκετινγκ, το οποίο αποτελείται από τέσσερα συστατικά:
❖ Το μάρκετινγκ σχέσεων
❖ Το ολοκληρωμένο μάρκετινγκ
❖ Το εσωτερικό μάρκετινγκ
❖ Το μάρκετινγκ κοινωνικής ευθύνης
Είναι σημαντικό να τονιστεί το γεγονός ότι το μάρκετινγκ σχέσεων στοχεύει στη δημιουργία ισχυρών
οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων. Το μάρκετινγκ σχέσεων δεν δημιουργεί οποιαδήποτε σχέση,
αλλά δημιουργεί ισχυρούς δεσμούς με τους πελάτες, στο οποίο σημαντικό ρόλο παίζουν τα
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συστήματα CRΜ. Ουσιαστικά τα συστήματα αυτά αναφέρονται στη πελατοκεντρική στρατηγική της
επιχείρησης, η οποία ουσιαστικά αποτελεί μια βελτιωμένη έκδοση του μάρκετινγκ των σχέσεων. Για
να δημιουργηθούν στενές σχέσεις με τις ομάδες των πελατών και των συνεργατών, η επιχείρηση
πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζει καλά τα χαρακτηριστικά των ομάδων αυτών, τις επιθυμίες τους
αλλά και τις ανάγκες τους. Μια επιχείρηση ενδιαφέρεται να συλλέξει πληροφορίες, οι οποίες αφορούν
τις προτιμήσεις τους, τη συχνότητα των αγορών τους, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και τα
ψυχογραφικά τους στοιχεία. Με αυτό το τρόπο οι επιχειρήσεις καταφέρνουν να δίνουν την
αντιλαμβανόμενη αξία στον πελάτη και να παρέχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες μάρκετινγκ όσο
είναι εφικτό.
Το ολοκληρωμένο μάρκετινγκ ασχολείται με τις 4 μεταβλητές του μάρκετινγκ, Product (προϊόν),
Price (τιμή), Place (τόπος) και Promotion (προώθηση) όπου μέσω των CRM συστημάτων μπορεί
κάποιος να συλλέξει χρήσιμες πληροφορίες για όλο το μείγμα μάρκετινγκ.
Το εσωτερικό μάρκετινγκ σχετίζεται με την κουλτούρα της επιχείρησης και πιο συγκεκριμένα με την
εκπαίδευση του προσωπικού. Ενώ, το μάρκετινγκ κοινωνικής ευθύνης αφορά στην κατανόηση του
ηθικού και κοινωνικού πλαισίου δράσης του μάρκετινγκ. Με βάση την έρευνα που πραγματοποίησαν
και δημοσίευσαν ο VanBoskirk και ο Elliott Colburn το 2014 αναφέρθηκαν στο γεγονός ότι ότι μέχρι
το 2019 οι επιχειρήσεις οι οποίες θεωρούνται ηγέτες στο μάρκετινγκ, θα ξοδέψουν αρκετά χρήματα
σε έρευνες μάρκετινγκ σε display marketing, στο digital και στο email μάρκετινγκ. Επιπλέον είχαν
προβλέψει ότι το χρονικό διάστημα 2014-2019 θα αυξηθούν οι επενδύσεις των εταιρειών στα Social
Media περισσότερο από κάθε άλλο κανάλι ψηφιακού μάρκετινγκ (VanBoskirk et al .,2014).

3.5 Προβλήματα σχετικά με το μάρκετινγκ, τις βάσεις δεδομένων
και το CRM
Είναι γεγονός ότι για να μπορέσει το μάρκετινγκ να στηριχθεί σε βάσεις δεδομένων θα πρέπει οι
επιχειρήσεις να καταφέρνουν να συγκεντρώνουν σχετικά εύκολα δεδομένα πελατών και να μπορούν
να τα μετατρέπουν σε πληροφορίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων επιχειρήσεων είναι οι
λιανέμποροι οι οποίοι μπορούν να δίνουν χρήσιμες πληροφορίες μέσα από τις συναλλαγές που
συγκεντρώνουν από τους πελάτες τους, συγκεντρώνοντας ένα τεράστιο όγκο δεδομένων. Είναι λογικό
όμως κάποιες επιχειρήσεις να μην ταιριάζουν απόλυτα με αυτό το τρόπο προσέγγισης δεδομένων των
πελατών. Τα βασικά θέματα που προκύπτουν και μπορεί να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία CRM σε
μια επιχείρηση είναι σύμφωνα με τους Kotler και Keller (2012) είναι:
1. Όταν δεν υπάρχει δυνατότητα επένδυσης για συστήματα CRM.
2. Όταν το στήσιμο μιας βάσης πελατών απαιτεί μια σημαντική επένδυση σε πληροφοριακά
συστήματα, τόσο hardware, όσο και software, σε αναλυτικά προγράμματα, σε επικοινωνιακούς
συνδέσμους και εξειδικευμένο προσωπικό.
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3. Τα μέλη τη επιχείρησης δεν έχουν εκπαιδευτεί ώστε να χρησιμοποιήσουμε αυτό τον όγκο
δεδομένων σωστά.
4. Τη αδυναμία από τη μεριά των πελατών να μοιραστούν τα προσωπικά τους δεδομένα.
5. Οι υποθέσεις που κάνουν τα στελέχη σχετικά με το CRM δεν είναι πάντα σωστές.

3.6 Ολοκληρωμένο Μοντέλο εφαρμογής CRM
Η εφαρμογή των συστημάτων CRM απαιτεί τα εξής βήματα (Sigala, 2003) :
1. Δημιουργία και εξόρυξη δεδομένων από τη βάση δεδομένων των πελατών.
2. Ποια θα είναι η στόχευση, με ποιο τρόπο θα πραγματοποιηθεί, πως θα γίνει η επικοινωνία και
πως θα χτιστούν οι συγκεκριμένες σχέσεις μαζί τους.
3. Ανάπτυξη προσωποποιημένων διαδικασιών.
4. Σωστός καταμερισμός των πληροφοριών σε όλο τον οργανισμό ώστε να γίνεται αποδοτικά ο
τρόπος προσέγγισης του πελάτη, δηλαδή ο πελάτης να λαμβάνει προσωποποιημένη και
σταθερής ποιότητας υπηρεσία.
5. Τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των πελατών.
6. Συνεχής έλεγχος για να μπορεί να επιτευχθεί η βελτιστοποίηση και αποδοτικότητα των CRM.
Για να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο μοντέλο των CRM θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν η αντίστοιχη
στρατηγική και λειτουργική αξία, αναγνωρίζοντας τις βασικές περιοχές που απαιτεί η αλλαγή στη
στρατηγική ανάπτυξη και τις αλλαγές στον οργανισμό, περιγράφοντας τις δράσεις στην ανάπτυξη της
στρατηγικής που μπορεί να ζητηθεί.(Sigala, 2003)
Το μοντέλο αυτό για να λειτουργήσει σωστά θα πρέπει να συνδυαστούν 3 βασικά στοιχεία της
επιχείρησης, τα οποία είναι:
❖ Η διοίκηση της γνώσης
❖ Το μάρκετινγκ σχέσεων
❖ Η διοίκηση των Information and Communication Technologies (ICT).
Α. Διοίκηση της γνώσης (Knowledge Management)
Η πληροφορία θα πρέπει να αναλύεται και να χρησιμοποιείται από την αρχή των στρατηγικών
δράσεων. Η διοίκηση κάθε επιχείρησης πρέπει να διαθέτει συστήματα τα οποία μετατρέπουν τις
πληροφορίες σε γνώση και αποθηκεύονται σε διαδικασίες που βοηθούν στη λήψη αποφάσεων.
Β) Μάρκετινγκ σχέσεων (Relationship Management)
Είναι σημαντικό η δημιουργία σχέσεων με τους πελάτες να γίνεται μέσα από ένα περιεκτικό CRM, το
οποίο αποτελεί μια συλλογή από διάφορα συστατικά, όπως για παράδειγμα υπηρεσίες πελατών
(customer service), πρόγραμμα πιστότητας (loyalty and rewards programs), ανταπόδοσης και
εξατομικευσης. Με αυτό το τρόπο επιτυγχάνεται η διαρκής επικοινωνία με τον πελάτη και μπορεί να
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γίνει ο διαχωρισμός των κερδοφόρων πελατών, διαχωρίζοντας στη συνέχεια τις υπηρεσίες/προϊόντα
που προσφέρονται στην αγορά, αλληλοεπιδρώντας με τους μεμονωμένους πελάτες μέσω ενός
ολοκληρωμένου τρόπου και εξατομικεύοντας την εμπειρία ανά πελάτη.
Γ) ICT Management
Οι αποθήκες δεδομένων και η εξόρυξη τους είναι τα πιο απαραίτητα συστήματα για την παροχή των
ικανοτήτων των CRM, καθώς είναι πολύτιμα για τον προσδιορισμό των δημογραφικών στοιχείων των
πελατών, τα μοτίβα αγορών του, τη συνεισφορά του στη κερδοφορία και το κύκλο ζωής του στην
επιχείρηση. Τα Information and Communication Technologies είναι επίσης εργαλεία για την
συγκέντρωση και αποθήκευση δεδομένων πελατών, βοηθούν στη παροχή πληροφοριών για
εξατομικευμένες διαδράσεις με τον πελάτη και βρίσκουν τρόπους για να αποκτήσει όλη η επιχείρηση
τη συγκεκριμένη πληροφορία (Sigala, 2003).
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4
Social CRM

4.1 Πως εξελίχθηκε το CRM σε Social CRM
Με βάση τη έρευνα των Kaplan και Haenlein (2010) σχετικά με τα CRM αποκάλυψε ότι ίσως μέχρι
τώρα, οι προσπάθειες για πραγματική δέσμευση και διάδραση με τους πελάτες να είχε αποτύχει, αλλά
με την υιοθέτηση των κοινωνικών δικτύων τόσο από τους καταναλωτές όσο και από τις επιχειρήσεις,
αυτό θα βοηθήσει στη συνέχεια της επικοινωνίας και την συλλογή δεδομένων να είναι πλέον εφικτή.
Αυτό ήταν και ο λόγος ο οποίος εξελίχθηκε η τεχνολογία των Social CRM, η οποία αποτελεί μια
εξελιγμένη μορφή των CRM και γενικά δείχνει να προσφέρει νέες ευκαιρίες στον επιχειρηματικό
κλάδο, αφού εστιάζει στην απόκτηση και διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, την ανάπτυξη
νέων επιχειρήσεων και την αύξηση της παραγωγικότητας. Στην προηγούμενη ενότητα αναφέρθηκε ο
ορισμός των συστημάτων CRM, αναλύθηκαν τα χαρακτηριστικά τους και εν τέλει οι αδυναμίες τους.
Παρά αυτές τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα CRM, κατάφεραν να γίνουν σημαντικό μέρος των
επιχειρήσεων. Ουσιαστικά το 2007, με αποκορύφωση το 2008, άρχισε να εξελίσσεται το CRM, και η
νέα του μορφή ονομάστηκε CRM 2.0 ή Social CRM. Η διαφορά με το απλό CRM είναι πως το Social
CRM εστιάζει τόσο σε συναλλαγές με τους πελάτες, όσο και σε διάδραση μαζί τους, σε αντίθεση με
το προηγούμενο μοντέλο που απλά εστίαζε στις συναλλαγές. Αυτή η εξέλιξη πυροδοτήθηκε από την
επανάσταση στον τρόπο επικοινωνίας, γεγονός που άλλαξε όχι μόνο τα μέσα επικοινωνίας μεταξύ των
πελατών και των επιχειρήσεων αλλά δημιούργησε και μια νέα προσέγγιση κατανόησης των πελατών
(Greenberg, 2010).
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4.2 Ορισμός Social CRM
Τα συστήματα CRM είχαν οριστεί ως ένα σύνολο φιλοσοφιών, στρατηγικών, συστημάτων και
τεχνολογιών που θα διεύθυναν τις συναλλαγές των επιχειρήσεων με τους πελάτες αποτελεσματικά και
αποδοτικά, σύμφωνα με τον Greenberg (2010). Αυτό που αξίζει να τονιστεί είναι ότι το Social CRM
δεν ήρθε για αντικαταστήσει το CRM, αλλά για δώσει μια προέκταση των δυνατοτήτων του, καθώς
προσθέτει τις κοινωνικές λειτουργίες, διαδικασίες και δυνατότητες που διευθύνουν τις
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, όπως επίσης και μεταξύ των
καταναλωτών και των ανθρώπων από το περιβάλλον του (Greenberg, 2010).
Αργότερα προέκυψε ένας ακόμα ορισμός από τον Lehmkuhl (2014), όπου ανέφερε πως τα Social
CRM είναι: “μια ολιστική και λειτουργική προσέγγιση η οποία υποστηρίζεται από στρατηγικές,
τεχνολογίες, διαδικασίες, εταιρική κουλτούρα και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Έχει σχεδιαστεί για να
συμπεριλαμβάνει πελάτες και άλλους συνδεδεμένους χρήστες του διαδικτύου σε προφίλ και
πλατφόρμες των κοινωνικών μέσων που διαχειρίζονται οι οργανώσεις ως μέσο παροχής αμοιβαία
επωφελούς αξίας”. Από τους δύο ορισμούς καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει αναγκαιότητα
ο πελάτης να θεωρείται και να αντιμετωπίζεται ως συνεργάτης και η επιχείρηση θα πρέπει να τον
περιλαμβάνει στη συν δημιουργία αξίας.

4.3 Ρόλος Social Media
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η εμφάνιση και η έντονη δραστηριότητα των κοινωνικών δικτύων
διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην εμφάνιση των Social CRM. Συγκεκριμένα στην έρευνα που
πραγματοποιήθηκε το 2011 (Mintel Group, 2011) έδειξε ότι το 41% των ενηλίκων που ασχολούνται
με το διαδίκτυο, ακολουθούν τα αγαπημένα τους Brands μέσω των εφαρμογών των Social media,
αποδεικνύοντας ότι τα κοινωνικά μέσα γίνονται ολοένα και περισσότερο μέρος της καθημερινότητας
των ανθρώπων. Πλέον σήμερα αυτός ο αριθμός έχει αυξηθεί και παρατηρούμε όλο και περισσότερο
ότι τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν μέρος την καθημερινότητας των ανθρώπων. Και το πιο σημαντικό
είναι ότι η χρήση των κοινωνικών δικτύων και άλλων ψηφιακών τεχνολογιών έγινε παγκόσμια και σε
πραγματικό χρόνο (real time). Μέσω των κοινωνικών δικτύων, για παράδειγμα Facebook, Instagram,
η σημαντική καινοτομία είναι πως οι τρόποι για να μοιράζεται η γνώμη του καθενός έχουν
απλοποιηθεί, καθώς τα εργαλεία των κοινωνικών δικτύων, που τις περισσότερες φορές είναι δωρεάν,
επέτρεψαν την εύκολη διάχυση της πληροφορίας στο διαδίκτυο.
Είναι ένας από τους σημαντικούς λόγους για τους οποίους οι καταναλωτές απέκτησαν δύναμη, καθώς
απέκτησαν την δυνατότητα επιλογής μεταξύ μιας μεγάλης γκάμας προϊόντων και υπηρεσιών, έχοντας
περισσότερη γνώση μέσω των κοινωνικών δικτύων. Δεν εξαρτώνται από έναν προμηθευτή ή μια
επιχείρηση, καθώς το ίδιο ή παρόμοιο προϊόν μπορούν να το βρουν εύκολα και από πολλά κανάλια
διανομής, καταργώντας τα μέχρι πρότινος γεωγραφικά όρια μιας επιχείρησης (Greenberg, 2010).
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4.4 Ρόλος των Συστημάτων Social CRM
Τα Social Media σήμερα αποτελούν ένα δίαυλος επικοινωνίας με τις επιχειρήσεις ή άλλους χρήστες
με σκοπό να ανταλλάξουν θετικές ή αρνητικές γνώμες για κάποιο προϊόν ή υπηρεσία. Οι καταναλωτές
κάνουν πιο εύκολα σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα των επιχειρήσεων τόσο δημόσια, όσο και σε κρυφά
μηνύματα και αναμένουν από τους ανθρώπους που διαχειρίζονται τις σελίδες των επιχειρήσεων
απαντήσεις, όπως θα περίμεναν και από κάποιον γνωστό τους. Ήταν αρκετά χρονοβόρο και δύσκολο
για τους καταναλωτές να πάρουν τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο για να δηλώσουν το σχόλιο τους
για ένα Brand. Αυτό επίσης δεν είχε το πλεονέκτημα να το δει ο κάθε ένας από τους υπόλοιπους
χρήστες, ειδικά αν πρόκειται για θετική αξιολόγηση, διότι είναι κάτι το οποίο βοηθά αρκετά τις
πωλήσεις και την βελτίωση της εικόνας του Brand. Ταυτόχρονα οι επιχειρήσεις όλο και περισσότερο
επενδύουν σε πηγές που ενσωματώνουν τα δεδομένα από τα κοινωνικά δίκτυα στις ήδη υπάρχουσες
βάσεις δεδομένων πελατών τους, ως διαδικασία της αναβάθμισης των συστημάτων CRM σύμφωνα με
τους VanBoskirk et al. (2011). Είναι εξαιρετικά σημαντικό η αποδοτική διαχείριση των σχέσεων με
τους πελάτες μέσω των κοινωνικών δικτύων, αφού έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει θετικά ή
αρνητικά την απόδοση μιας επιχείρησης καθώς αυτές οι εφαρμογές μπορούν να αυξήσουν τη
δέσμευση και την δημιουργούμενη αξία που προκύπτει από αυτή την αλληλεπίδραση (Trainor, 2012).
Το Social CRM ή αλλιώς CRM 2.0 παρέχει νέα εργαλεία για την εξερεύνηση των πληροφοριών για
τους καταναλωτές σε μεγαλύτερο βάθος, και που θα δώσουν τις απαντήσεις για να αποκομίσουν οι
επιχειρήσεις από αυτούς το μέγιστο κέρδος. Μάλιστα οι πελάτες, είναι πρόθυμοι να δώσουν στις
επιχειρήσεις πληροφορίες για τις ανάγκες και τα θέλω τους, με τα σχόλια που κάνουν στα κοινωνικά
δίκτυα, μετά την αγορά κάποιου προϊόντος ή υπηρεσίας, δίνοντας στην επιχείρηση το απαραίτητο
feedback για να βελτιωθεί.

4.5 Τα οφέλη του Social CRM σε σχέση με τα CRM
Όπως ήδη έχει αναφερθεί τα Social CRM αποτελούν μια εξέλιξη των CRM, αλλά εντοπίζονται
διαφορές μεταξύ των δύο εννοιών ως προς τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες τους.
Ξεκινώντας από τον ορισμό, ενώ ο ορισμός του CRM υποδηλώνει ότι είναι σχεδιασμένο για να
βελτιώνει τις ανθρώπινες διαδράσεις με το περιβάλλον της επιχείρησης με μονόπλευρη επικοινωνία, ο
ορισμός των Social CRM υποδηλώνει πως είναι σχεδιασμένο για να δεσμεύει τους πελάτες σε μια
συνεργατική αλληλεπίδραση που παρέχει αμοιβαία ωφέλιμη αξία σε ένα έμπιστο και διαφανές
επιχειρηματικό περιβάλλον με αμφίπλευρη επικοινωνία.
Αναλύοντας τις στρατηγικές που μπορεί το κάθε σύστημα να πραγματοποιήσει, το CRM ακολουθεί
την θεωρία ότι η πελατειακή στρατηγική είναι ένα κομμάτι μόνο από την στρατηγική όλης της
επιχείρησης, σε αντίθεση με τη στρατηγική των Social CRM, όπου η πελατειακή στρατηγική είναι η
στρατηγική που ακολουθεί η επιχείρηση. Ταυτόχρονα στο παραδοσιακό CRM, η σχέση μεταξύ της
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επιχείρησης και του πελάτη εμφανίζεται ως επιχειρηματική, όπου η επιχείρηση διοικεί τον πελάτη,
ενώ στα CRM 2.0, η σχέση μεταξύ επιχείρησης και πελάτη είναι σχέση συνεργασίας. Επιπλέον, μια
από τις λειτουργίες των CRM είναι να εστιάζουν στην επιχείρηση και στη σχέση της με τον πελάτη,
αντιθέτως των Social CRM είναι να εστιάζουν στο να επαναληφθούν όλες οι σχέσεις (μεταξύ
επιχείρησης, συνεργατών, πελατών) και συγκεκριμένα να εστιάζουν στην αναγνώριση, δέσμευση και
ενεργοποίηση των «κόμβων» που επηρεάζουν εύκολα τους υπόλοιπους. Είναι σημαντικό ότι, με το
CRM οι επιχειρήσεις έψαχναν να σχηματίσουν τη γνώμη των πελατών σχετικά με τα προϊόντα και
υπηρεσίες χωρίς αυτό να είναι εφικτό πάντα, ενώ με το εξελιγμένο μοντέλο, ο πελάτης
αντιμετωπίζεται πλέον ως συνεργάτης από την αρχή της ανάπτυξης και βελτίωσης προϊόντων ή
υπηρεσιών και της σχέσης μεταξύ επιχείρησης- καταναλωτή. Με βάση το CRM οι επιχειρήσεις
εστίαζαν στο να καταφέρουν να δημιουργήσουν προϊόντα/ υπηρεσίες με βάση την ικανοποίηση του
πελάτη, σήμερα εστιάζουν κυρίως στο περιβάλλον και στις εμπειρίες οι οποίες επηρεάζουν και
δεσμεύουν τον πελάτη στην καθημερινότητα του. Επίσης, οι καμπάνιες μάρκετινγκ εστίαζαν στην
αποστολή στοχευμένων μηνυμάτων προς τους καταναλωτές, ενώ πλέον εστιάζουν στο χτίσιμο
σχέσεων με τον πελάτη, με το να παρατηρούν και να ανακατευθύνουν συζητήσεις και δραστηριότητες
των καταναλωτών, συμμετέχοντας σε αυτές τις συζητήσεις.

4.6 Εφαρμογή Social CRM
Για να μπορέσει να εφαρμοστεί σωστά και αποδοτικά το Social CRM, οι επιχειρήσεις οφείλουν να
ακολουθήσουν τα παρακάτω (Sigala, 2011; Malthouse et al., 2013; Dutot, 2013):
❖ Να συμπεριφέρονται και να θεωρούν τους πελάτες τους και τις κοινότητες των καταναλωτών
σαν συν-δημιουργούς αξίας και συν-διοικητές της σχέσης τους.
❖ Να δημιουργούν και να υποστηρίζουν τις διαδικασίες συν δημιουργίας και ευκαιρίες
διάδρασης μεταξύ των πελατών και άλλων ενδιαφερόμενων σχετικά με την επιχείρηση
(stakeholders) μέσα στο καταναλωτικό περιβάλλον.
❖ Να κινητοποιούν, να ανταμείβουν και να εκπαιδεύουν τους πελάτες τους ώστε να είναι ικανοί
να συμμετέχουν στη συν δημιουργία αξίας.
❖ Να υιοθετήσουν μια ευρύτερη έννοια της έννοιας της αξίας του πελάτη, που αναγνωρίζει τη
συν δημιουργία αξίας και επεκτείνεται πέρα από τις συναλλακτικές διαδικασίες και
ταυτόχρονα χρησιμοποιεί αυτή την ευρεία εννοιολογικοποίηση της αξίας για εκτίμηση,
τμηματοποίηση και ανταμοιβή του, και τέλος.
❖ Να εμπλουτίσουν τη διορατικότητα και να βελτιώσουν τη λήψη αποφάσεων χρησιμοποιώντας
Big Data.
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5
Κύρια Στοιχεία της Πρακτικής Άσκησης

5.1 Οργάνωση της έκθεσης
Η συγκεκριμένη έκθεση δραστηριοτήτων έχει ως στόχο αρχικά την παρουσίαση, έπειτα την ανάλυση
και τελικά την συνολική αξιολόγηση των καθημερινών δραστηριοτήτων που έλαβαν χώρα στα
πλαίσια της πρακτικής άσκησης. Η ανάλυση της παρούσας μελέτης ξεκινά με την παρουσίαση της
εταιρείας και ειδικότερα του τμήματος στο οποίο διεκπεραιώθηκε η πρακτική άσκηση. Έπειτα,
πραγματοποιείται λεπτομερής περιγραφή των καθημερινών δραστηριοτήτων, αλλά και γενικότερα
των Project που ολοκληρώθηκαν στο χρονικό διάστημα των έξι μηνών. Επίσης, γίνεται σύντομη
περιγραφή των συναντήσεων τόσο μεταξύ των μελών της ομάδας, όσο και με εξωτερικούς
συνεργάτες, καθώς αποτελούν στοιχείο της κουλτούρας της εταιρείας, αφού θεωρείται ότι η διάχυση
της πληροφορίας μεταξύ των τμημάτων οδηγεί στην επίτευξη των στόχων και σε υψηλή
αποδοτικότητα. Επισημαίνονται οι γνώσεις και οι δεξιότητες που απέκτησα από το πολυεθνικό
περιβάλλον, καθώς και την αρμονία μεταξύ γνωστικού και πρακτικού περιβάλλον, στην επιτυχή
διεκπεραίωση των καθημερινών δραστηριοτήτων και τέλος η συνολική αξιολόγηση της παραπάνω
εμπειρίας, προτείνοντας πιθανά σημεία βελτίωσης.
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5.2 Περιγραφή της εταιρείας
Η εταιρεία Nestlé ιδρύθηκε το 1866 στο Βεβέ της Ελβετίας από τον φαρμακοποιό Henri Nestlé, από
όπου πήρε και το όνομά της. Αφορμή για την ίδρυση της συγκεκριμένης εταιρείας στάθηκε το
ενδιαφέρον του Nestlé να παράγει τη Farine Lacte, την πρώτη τροφή για βρέφη, των οποίων οι
μητέρες δεν ήταν σε θέση να θηλάσουν. Πρόκειται για ένα μείγμα από ψωμί, γάλα και ζάχαρη, με το
οποίο ο Nestlé κατάφερε να σώσει τη ζωή ενός νεογέννητου, καθώς η παιδική θνησιμότητα εκείνη την
εποχή θέριζε ακόμη και στις πιο ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης. Μάλιστα, η οικογένειά του
υπήρξε θύμα αυτής της μάστιγας, διότι 6 από τα αδέλφια του είχαν βρει θάνατο σε νηπιακή ηλικία. Οι
κοινωνικές ευαισθησίες του Nestlé, λοιπόν, έθεσαν τα θεμέλια για τη δημιουργία της ομώνυμης
εταιρείας. Με την πάροδο του χρόνου, η εταιρεία απέκτησε τεράστια δύναμη διαθέτοντας
εγκαταστάσεις σε 197 χώρες, λειτουργώντας 442 εργοστάσια σε 86 χώρες , όπως στο Ηνωμένο
Βασίλειο, την Ισπανία και τη Γερμανία φτάνοντας έως και τη Νέα Υόρκη και απασχολώντας 339.000
υπαλλήλους. Μάλιστα, κατά τα τέλη του 19ου αιώνα προϊόντα της εταιρείας κάνουν την εμφάνισή
τους και στη χώρα μας. Πρωτοεμφανιζόμενο προϊόν υπήρξε το «γαλακτούχον άλευρον Nestlé», το
οποίο διαφημίστηκε στην εφημερίδα Ακρόπολις το 1899 και ήταν ένα προϊόν βρεφικής διατροφής.
Αργότερα, άλλα προϊόντα που έλαβαν σημαντική θέση στα ελληνικά νοικοκυριά ήταν ο Nescafe
Frappe, τα μαγειρικά προϊόντα Maggi, τα δημητριακά πρωινού, οι σοκολάτες και τα παγωτά σε
συνδυασμό με τον ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος και το φυσικό μεταλλικό νερό Κορπή. Η
Nestlé, επιπλέον, προώθησε στην ελληνική αγορά προϊόντα για επαγγελματική χρήση και προϊόντα
διατροφής κατοικίδιων ζώων. Σήμερα, η Nestlé θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον
τομέα της διατροφής, της υγείας και της ευεξίας. Η επιτυχία της εταιρείας οφείλεται καθαρά στη
φιλοσοφία της. Με άλλα λόγια, μια από τις βασικές αρχές της επιχείρησης είναι ο σεβασμός προς τον
άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Προτεραιότητά της, λοιπόν, είναι να βελτιώνει συνεχώς τα
προϊόντα της σε θρεπτική αξία και συστατικά σεβόμενη την υγεία των καταναλωτών. Παράλληλα, η
Nestlé επιδιώκει να ενημερώνει έγκυρα και αξιόπιστα τους καταναλωτές της για τα θρεπτικά
συστατικά των τροφίμων μέσω του «Διατροφικού Οδηγού» και την αναγραφή των GDA’s στο πακέτο
των προϊόντων της, αλλά και μέσω της υπεύθυνης διαφήμισης ιδιαίτερα προς στα παιδιά. Άλλωστε,
διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα Έρευνας και Ανάπτυξης στον τομέα των τροφίμων, καθώς
αποτελείται από 28 κέντρα έρευνας, ανάπτυξης και τεχνολογίας τροφίμων και απασχολεί έναν
τεράστιο αριθμό υπαλλήλων. Επομένως, η εταιρεία προβάλλει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και
ευαισθησία στο θέμα της παχυσαρκίας και γενικότερα σε θέματα υγείας που σχετίζονται με τη
διατροφή, αλλά και με την έλλειψη φυσικής δραστηριότητας. Η ενασχόλησή μου στην εταιρία είναι
στο τμήμα Μάρκετινγκ του ελληνικού καφέ και του espresso, το συγκεκριμένο τμήμα ονομάζεται
Roast and Ground. Συνεπώς, στο συγκεκριμένο τμήμα έχω αναλάβει στη πρακτική μου άσκηση να
διαχειριστώ θέματα τα οποία αφορούν δύο μεγάλα Brand, Λουμίδης και Buondi Craft.
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5.3 Αναλυτική περιγραφή για το κάθε Brand
Λουμίδης Παπαγάλος
Το 1987 αποτέλεσε μια χρονιά σταθμός για τη Nestlé S.A, καθώς υπέγραψε συμφωνία με την εταιρεία
Λουμίδης Α.Ε, η οποία είναι γνωστή στην ελληνική αγορά από το 1919 για την παραγωγή και την
συσκευασία του ελληνικού καφέ Λουμίδης Παπαγάλος. Δεδομένου, λοιπόν, ότι μέρος της πρακτικής
άσκησης θα αποτελέσει και η ενασχόληση με δραστηριότητες που αφορούν την Λουμίδης Α.Ε
θεωρείται απαραίτητο να γίνει μια ιστορική αναδρομή και περιγραφή της συγκεκριμένης επιχείρησης.
Η Λουμίδης Α.Ε ξεκίνησε το 1919, όταν οι αδελφοί Λουμίδη κατάφεραν με τις ελάχιστες οικονομίες
από τη δουλειά ως καπνεργάτες και από τα έσοδα που απέκτησαν από ένα αμπέλι που πούλησαν να
ανοίξουν το πρώτο παντοπωλείο στο κέντρο του Πειραιά με την επωνυμία “Αντώνιος Αρ. Λουμίδης”
(το όνομα του μεγάλου αδερφού). Πρόκειται για ένα παντοπωλείο με πλούσιο εμπόρευμα (σοκολάτες,
κουβαρίστρες, κορδόνια κ.α), το οποίο διέθετε πετρόμυλο και καβουρδιστίρι προσφέροντας την
κατάλληλη άλεση και καβούρδισμα στον ελληνικό καφέ. Την επόμενη χρονιά, οι αδελφοί Λουμίδη
γνωστοποίησαν το όνομά τους διανέμοντας τον καφέ με κάρα στις γειτονιές του Πειραιά. Οι αδελφοί
Λουμίδη λαμβάνοντας σωστές αποφάσεις και δουλεύοντας σκληρά, μετά από 3 χρόνια, κατάφεραν να
ανοίξουν το πρώτο καφεκοπτείο στον Πειραιά και καθιέρωσαν τον Παπαγάλο ως σήμα του καφέ
Λουμίδης Παπαγάλος. Τα επόμενα χρόνια και συγκεκριμένα, το 1927 καθιερώθηκε και το σλόγκαν της
εταιρείας, το οποίο είναι γνωστό και στις μέρες μας και έχει ταυτιστεί απόλυτα με τον ελληνικό καφέ.
Πρόκειται για την εξής φράση: “Έκαστος στο είδος του και ο Λουμίδης στους καφέδες”. Η φήμη του
ελληνικού καφέ δεν περιορίστηκε μόνο στον Πειραιά, αλλά εξαπλώθηκε σε όλη την Ελλάδα.
Μάλιστα, το 1931 κατασκευάστηκε το πρώτο καφεκοπτείο στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην
οδό Τσιμισκή. Ωστόσο, η μεγάλη εξέλιξη για τη Λουμίδης Α.Ε σημειώθηκε το 1973, όταν
εγκαινιάστηκε ένα υπερσύγχρονο για τα δεδομένα της εποχής, εργοστάσιο βιομηχανικής παραγωγής
τυποποιημένου καφέ στα Οινόφυτα της Βοιωτίας. Σήμερα, ο Λουμίδης Παπαγάλος έχει ταυτιστεί με
τον ελληνικό καφέ, καθώς παραμένει πρώτος στις προτιμήσεις των Ελλήνων. Αυτή η απήχηση
οφείλεται τόσο στις πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί η εταιρεία, οι οποίες είναι άριστης ποιότητας, όσο
και στην τέχνη του καβουρδίσματος και της άλεσης που δίνουν στο φλιτζάνι του ελληνικού καφέ
πλούσιο άρωμα και γεύση. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι κάθε χρόνο στο εργοστάσιο των Οινοφύτων
παράγονται κατά μέσο όρο 8.000 τόνοι ελληνικού καφέ Παπαγάλος Λουμίδη. Μάλιστα, από την
συγκεκριμένη παραγωγή το 85% αφορά κατανάλωση στο σπίτι και το υπόλοιπο 15% προορίζεται για
επαγγελματική χρήση σε χώρους εστίασης. Η Λουμίδης Α.Ε σέβεται τους καταναλωτές της και
προσαρμόζει τα προϊόντα της στις ανάγκες τους διατηρώντας αναλλοίωτα τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά του καφέ. Αυτός είναι και ο λόγος, για τον οποίο φέτος, το 2019, η συγκεκριμένη
επιχείρηση συμπληρώνει μια παράδοση 100 ετών. Το 2020, αποτελεί για το Brand ένα έτος σταθμό,
αφού κλείνει τα 100 χρόνια παρουσίας στην αγορά και σηματοδοτεί μια δυναμική εξέλιξη για το
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μέλλον, αφού θα εμπλουτίσει το χαρτοφυλάκιο της με ένα καινοτόμο προιον για τον ελληνικό καφέ,
τον Λουμίδη Παπαγάλος Μονοποικιλιακό.

Βuondi Craft
Το 1993 η Nestle σημείωσε ένα νέο επιχειρηματικό “άνοιγμα” εξαγοράζοντας την επωνυμία του καφέ
BUONDI. Πρόκειται για μία πασίγνωστη επωνυμία καφέ που δημιουργήθηκε από την εταιρεία
Montarroio Coffee Company το 1986, η οποία συσκευάζεται στο εργοστάσιο της Nestle στο S.
Mamede Infesta, στο Πόρτο της Πορτογαλίας και διανέμεται αποκλειστικά από της Best Gourmet Ltd
από το 2012. Στη χώρα μας, το πρώτο λανσάρισμα του espresso καφέ Buondi σε επαγγελματικούς
χώρους πραγματοποιήθηκε το 2002. Σήμερα, η συγκεκριμένη μάρκα του καφέ έχει ταυτιστεί με τον
καλύτερο καφέ espresso. Χαρακτηριστικά του είναι η πλούσια κρεμώδη εμφάνιση, το έντονο άρωμα
και η ισορροπημένη γεύση που ερεθίζει όλες τις αισθήσεις των καταναλωτών. Προτιμάται από ένα
σύνολο ανθρώπων που έχουν πάθος με την καλή ποιότητα του καφέ και εμμονή με την λεπτομέρεια
και την τελειότητα. Μάλιστα, βρίσκεται σε 5.000 σημεία πώλησης σε ολόκληρη την Ελλάδα και έχει
εκπαιδεύσει πάνω από 4.500 baristi. Ο καφές Buondi πέρα, όμως από την πλούσια γεύση που
προσφέρει στους καταναλωτές, φροντίζει να έχει και κορυφαίο στυλ. Με άλλα λόγια, μία από τις
προτεραιότητες της συγκεκριμένης επωνυμίας καφέ είναι να απεικονίζεται η συσκευασία με το
κατάλληλο χρώμα και τον σχεδιασμό, ώστε να σχετίζεται με μία σύγχρονη εικόνα. Ο καφές Buondi
έχοντας παρουσία μόνο στους επαγγελματικούς χώρους και διαγράφοντας μια πολύ επιτυχημένη
πορεία, πλέον έρχεται στα καταστήματα λιανεμπορίου με 4 διαφορετικά προϊόντα και το πιο
σημαντικό είναι ότι πλέον παράγεται στην Ελλάδα, στο εργοστάσιο στα Οινόφυτα.

5.4 Στόχος Πρακτικής Άσκησης
Ο κύριος στόχος της πρακτικής άσκησης στην συγκεκριμένη εταιρία είναι ουσιαστικά η πρακτική
εφαρμογή των γνώσεων που αποκόμισα από το πρόγραμμα των μεταπτυχιακών σπουδών, καθώς και η
άμεση επαφή με την αγορά εργασίας και απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε ένα πραγματικό
εργασιακό περιβάλλον. Ωστόσο, καθώς η Nestle είναι μια πολυεθνική εταιρεία, μου δίνεται η
ευκαιρία να αξιοποιήσω και γνώσεις που απέκτησα από το πρώτο μου πτυχίο που ήταν η Οργάνωση
και Διοίκηση επιχειρήσεων, γνωρίζοντας σε θεωρητικό επίπεδο τις στρατηγικές και τη δομή των
εταιρειών και σε συνδυασμό με τις γνώσεις του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών να έχω το
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην άκρως απαιτητική αγορά εργασίας. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί
ότι μέσα από την πρακτική άσκηση σε μια πολυεθνική εταιρεία προσφέρεται τόσο η δυνατότητα
εργασιακής κατάρτισης σε έναν πιθανό μελλοντικό επαγγελματικό χώρο, όσο και η δυνατότητα
διερεύνησης των επαγγελματικών μου ενδιαφερόντων. Σημαντικό κομμάτι της πρακτικής άσκησης
αποτελεί η ανάδειξη των δεξιοτήτων μου και η εργασιακή μου εμπειρία μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα
να συμβάλω με ουσιαστικό τρόπο στην διεκπεραίωση των Project. Τέλος, ο σκοπός της πρακτικής
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άσκησης είναι η ουσιαστική εργασιακή εμπειρία που θα αποκομίσεις και θα είσαι έτοιμος, με βάση το
πρακτικό και το θεωρητικό υπόβαθρο να διεκδικήσεις μία θέση ανάλογη στην αγορά εργασίας και η
ευκαιρία η οποία προέκυψε στην συγκεκριμένη εταιρεία για μελλοντική συνεργασία.

5.5 Περιγραφή του τμήματος και των καθηκόντων.
Το τμήμα Marketing Roast and Ground του Retail, αποτελείται από τέσσερις εργαζόμενους. Τον
Group Brand Manager, ο οποίος αναφέρεται στον Beverages Managers της εταιρείας, τους δύο Senior
Brand Manager και τον Assistant Brand Manager που αναφέρονται στον Group Brand Manager. O
Marketing Intern με τη σειρά του αναφέρεται κατά κύριο λόγο στο Group Brand Manager και στον
Assistant Brand Manager.
Ωστόσο, καθώς η Nestle έχει υιοθετήσει στην κουλτούρα της την ομαδική συνεργασία και την
διάχυση της πληροφορίας μεταξύ των διαφόρων τμημάτων, υπάρχει συνεχής επικοινωνία μεταξύ των
συναδέλφων του τμήματος Marketing Roast and Ground με τα τμήματα Sales, Finance και Demand
and Supply Planning. Η συγκεκριμένη ομάδα δραστηριοποιείται στο χώρο του λιανεμπορίου, αλλά
υπάρχουν πολλά project, τα οποία απαιτούν την αρμονική συνεργασία με το τμήμα της Nestle
Professional, η οποία δραστηριοποιείται με τα ίδια προϊόντα στους επαγγελματικούς χώρους.
Οι βασικές διαδικασίες που πρέπει να φέρει εις πέρας το τμήμα Marketing σχετίζονται τόσο με την
above όσο και με την below the line επικοινωνία με στόχο το μέγιστο performance του brand στο
κανάλι του ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά και στο κανάλι του λιανεμπορίου. Έτσι, έχουν δημιουργηθεί
στρατηγικές συνεργασίες με εταιρείες που βελτιώνουν την διαφήμιση, την digital παρουσία και τις
τεχνικές εργασίες που αφορούν τα συνεργαζόμενα ηλεκτρονικά καταστήματα των λιανέμπορων που
συνεργάζεται η εταιρεία. Το συγκεκριμένο τμήμα δεν έχει δικό του ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά
συνεργάζεται με μεγάλους λιανέμπορους.

5.6 Περιγραφή της θέσης
Η θέση στην ομάδα του Roast and Ground Coffees αφορά τόσο την υποστήριξη της above, όσο και
της below the line επικοινωνίας.
Όσον αφορά το κομμάτι της below the line επικοινωνίας οι εργασίες σχετίζονταν με:
1. Την προώθηση και την τοποθέτηση των προϊόντων στο κανάλι του λιανεμπορίου.
2. Δημιουργία προωθητικών πακέτων για το κανάλι του λιανεμπορίου.
3. Συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες για την υποστήριξη ψηφιακού περιεχομένου του
Brand.
4. Προωθητικές ενέργειες για την υποστήριξη του Brand.
5. Καταχώρηση και διαχείριση παραγγελιών του τμήματος στο ERP σύστημα.
6. Τη διαχείριση του ηλεκτρονικού καναλιού.
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7. Τις προωθητικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν μέσα από το ηλεκτρονικό κανάλι αλλά
και μέσω των social media pages.
8. Τη δημιουργία ολοκληρωμένης Digital Marketing στρατηγικής.
Σχετικά με το κομμάτι του Above the line οι εργασίες σχετίζονται με:
1. Διαφημιστικές καμπάνιες για την υποστήριξη της τηλεόρασης και του digital καναλιού.
2. Τοποθέτηση προϊόντος σε διάφορα μέρη με στόχο την ανάδειξη του προιοντος.
Η πρακτική άσκηση έχει ως στόχο να δώσει όλη την εμπειρία και γνώση ενός πραγματικού
περιβάλλοντος και να εμπλέξει τα κατάλληλα άτομα στην διεκπεραίωση Project με συγκεκριμένα
χρονικά περιθώρια. Δεδομένου ότι αναφερόμαστε σε μια πολυεθνική εταιρεία, όπου οι ρυθμοί και ο
όγκος δουλειάς είναι μεγάλος, η συγκεκριμένη θέση απαιτεί από μένα να έχω ευελιξία, αναλυτική και
κριτική σκέψη, καθώς και δεξιότητες οργάνωσης, προκειμένου να λαμβάνονται πρωτοβουλίες τη
σωστή χρονική στιγμή. Λόγω των πολλών εργασιών, δεδομένου ότι η εμπλοκή μου αφορούσε δύο
μεγάλα Brand, ήταν αναγκαία η διαχείριση του χρόνου και της πίεσης, ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο
δυνατό αποτέλεσμα. Επιπλέον, το τμήμα του Roast and Ground, αλλά και τα υπόλοιπα τμήματα της
εταιρείας, προάγουν την ομαδικότητα, γεγονός που απαιτεί τη συνεχή συνεργασία μεταξύ των
εργαζομένων. Τέλος, το πιο σημαντικό κομμάτι είναι ότι υπάρχει συνεχής επικοινωνία και με
εξωτερικούς συνεργάτες, το οποίο απαιτεί επικοινωνιακές δεξιότητες και συγκεκριμένα προσοχή στο
ύφος και στο περιεχόμενο της επικοινωνίας.

5.7 Δραστηριότητες, Προγραμματισμός και Gantt – Chart
5.7.1 Μηνιαία αναφορά Δραστηριοτήτων

Αύγουστος- Σεπτέμβριος (18/8-18/9)

1) Εκπαίδευση
Για την ομαλή ένταξη ενός νέου ατόμου στο τμήμα είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί εκπαίδευση
αλλά και εξοικείωση με το τμήμα, όπως επίσης και με την γενικότερη κουλτούρα της εταιρείας. Η
εκπαίδευση διήρκησε συνολικά 10 ημέρες κατά τις οποίες δημιουργήθηκε τόσο η επαφή με τις
διαδικασίες όσο και η επαφή με τα μέλη της ομάδας έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα ευχάριστο κλίμα
συνεργασίας. Τις πρώτες μέρες, ο κύριος στόχος ήταν η μελέτη βιβλίων και επικοινωνιών που
σχετίζονταν με το τμήμα Λουμίδης Παπαγάλος. Το πρώτο βιβλίο που κρίθηκε απαραίτητο να
μελετηθεί ήταν το History Book του Λουμίδη Παπαγάλος, το οποίο αφορούσε την ιστορία και την
εξέλιξη της μάρκας μέχρι και σήμερα. Στη συνέχεια, μελέτησα το Brand Book το οποίο ήταν
διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή και αφορούσε τη στρατηγική που ακολουθεί το τμήμα τα έτη 20162018 έτσι ώστε να κατανοηθεί η κουλτούρα του τμήματος, οι στόχοι, η αγορά που αποτελεί στόχο
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καθώς και η παρουσία του ανταγωνισμού. Πιο συγκεκριμένα, τα δυο βιβλία έκαναν κατανοητή την
κουλτούρα και τους στόχους της μάρκας, έτσι ώστε να μπορεί στη συνέχεια κάποιος να πάρει
στρατηγικές αποφάσεις. Επιπλέον έπρεπε να είναι γνωστά όλα τα χαρακτηριστικά των προϊόντων
διότι είναι αναγκαίο ο κάθε υπάλληλος να ξέρει τους κωδικούς που υπάρχουν στο εκάστοτε τμήμα
έτσι ώστε να μπορεί να επιλύσει οποιοδήποτε ζήτημα ανα πάσα ώρα και στιγμή. Η παραπάνω
διαδικασία βοήθησε στην απόκτηση πρακτικών και τεχνικών γνώσεων που βοήθησε ιδιαίτερα στους
τομείς εργασίας που σχετίζονταν με το Customer Service όπως επίσης και στο Community
Management όσον αφορά τα Social Media. Τις επόμενες ημέρες έγιναν προσωπικές συναντήσεις με
άλλα τμήματα για να μπορέσω να κατανοήσω το τρόπο με τον οποίο δουλεύουν οι υπόλοιποι και με
πιο τρόπο μπορώ να συνεργαστώ μαζί τους. Αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, διότι γνώρισα
άτομα και μου ήταν αρκετά πιο εύκολο να διαχειριστώ διάφορες καταστάσεις. Τέλος, μέρος της
εκπαίδευσης αποτελούσε η επίσκεψη στο εργοστάσιο του Λουμίδη Παπαγάλου και η επίσκεψη στα
καταστήματα λιανεμπορίου και καφετεριών. Αποτέλεσε μια πολύ ωραία εμπειρία, καθώς ήρθα σε
επαφή με την παραγωγή του προϊόντος, βλέποντας όλα τα στάδια της παραγωγικής του διαδικασία και
έχοντας πλέον πλήρη ενημέρωση. Επιπλέον επιτεύχθηκε η επίσκεψη μου στα καταστήματα και στις
καφετέριες, το οποίο αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την πορεία μου στην εταιρεία, καθώς έγινε η
ανάλογη ενημέρωση και κατανόηση της λογικής του ραφιού καθώς και ο τρόπος με τον οποίο
λανσάρεται η μάρκα στην αγορά. Όλες οι στρατηγικές αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται στη συνέχεια
θα πρέπει να είναι σε αρμονία με τη λογική της αγοράς.
2) Συναντήσεις
Μία από τις αξίες του τμήματος είναι η σημαντικότητα της πληροφορίας και η διάχυση της σε όλα τα
τμήματα που σχετίζονται με το προϊόν. Είναι σημαντικό να υπάρχει ο έλεγχος της πορείας των
Projects και να καταγράφονται τα επόμενα βήματα. Έτσι, λοιπόν κάθε τέσσερις εβδομάδες λάμβανε
χώρα το Monthly Meeting όπου παρευρίσκονταν τα μέλη της ομάδας Marketing, η Demand and
Supply Planner από το τμήμα Supply Chain, ο Finance Controller από το τμήμα Finance και οι Sales
Associate από το τμήμα των Sales. Η συγκεκριμένη συνάντηση ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη καθώς γινόταν
ανάλυση των στοιχείων που είχε το κάθε μέλος από την δική τους σκοπιά, γινόντουσαν προτάσεις
βελτίωσης και ταυτόχρονα γινόταν συζήτηση, όσον αφορά τις εκκρεμότητες που είχε το κάθε μέλος
της ομάδας. Επιπλέον γινόταν ενημέρωση και έλεγχος των KPI’s που είχε θέσει το τμήμα για να
ελέγχεται και ποσοτικά η πορεία του τμήματος.
Επιπλέον η ομάδα έχει αναλάβει να πραγματοποιεί κάθε εβδομάδα συνάντηση στην οποίο
συμπεριλαμβάνονται μόνο τα μέλη της ομάδας και γίνεται μια ανασκόπηση για το τι πρέπει να γίνει
άμεσα, τι έχει κλείσει και τι πρέπει να καθοριστεί για το μέλλον. Επιπλέον, ο Group Manager
ενημερώνει τα μέλη της ομάδας για την πορεία των συγκεκριμένων KPIs που προέκυψαν, καθώς και
για να δημιουργηθεί οικειότητα μεταξύ των ατόμων της ομάδας, όλοι μας έχουμε κάποια λεπτά που
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λέμε τα προσωπικά μας νέα. Είναι η μέθοδος που έχει γίνει για να νιώθουμε όλοι μαζί ότι μπορούμε
να συζητάμε για οτιδήποτε μας απασχολεί και η μέρα στην εργασία μας να γίνεται πιο εύκολη και
ευχάριστη.

3) Εξυπηρέτηση πελατών - διαχείριση παραπόνων
Αρχικά είναι απαραίτητο να γίνει κατανοητή η δομή των διαδικασιών. Όσο πιο μεγάλο είναι το
μέγεθος μιας επιχείρησης τόσο πιο πολύπλοκες γίνονται οι διαδικασίες. Εφόσον το τμήμα Roast and
Ground διαθέτει στο εμπόριο προϊόντα τα οποία καταναλώνονται από ανθρώπους (ροφήματα), είναι
απαραίτητη η υποστήριξη των πελατών όσον αφορά τα εκάστοτε ζητήματα που προκύπτουν. Έτσι,
υπάρχει το κεντρικό τμήμα Customer Service όπου δέχεται όλες τις τηλεφωνικές επικοινωνίες από
τους καταναλωτές όλων των brands και στη συνέχεια τις προωθούν στα επιμέρους τμήματα.
Οι εργαζόμενοι των εν λόγω τμημάτων δεν επικοινωνούν άμεσα με τους καταναλωτές, ωστόσο
παρέχουν ανατροφοδότηση, έτσι ώστε να δίνονται κατάλληλες απαντήσεις και να εξυπηρετούνται
άμεσα τα αίτημα όλων των καταναλωτών. Κύριο μέλημα του τμήματος Roast and Ground, είναι η
εξυπηρέτηση των αιτημάτων των καταναλωτών με σκοπό την ικανοποίηση αλλά και τη διατήρησή
τους. Το τμήμα Customer Service για να βοηθήσει τα επιμέρους τμήματα των Brand κατηγοριοποιεί
τα παράπονα στις εξής κατηγορίες:
●

Παράπονα που σχετίζονται με το γευστικό κομμάτι του προϊόντος. Κάποιες παρτίδες από το
εργοστάσιο να έχουν διαφορά από προηγούμενες. Όμως είναι σημαντικό να λαμβάνουμε
υπόψιν μας το τι αντιμετωπίζει ο καταναλωτής για να μπορέσουμε να το αξιολογήσουμε με
την ομάδα του εργοστασίου και να κάνουμε τις αντίστοιχες διορθωτικές κινήσεις. Πιο
συγκεκριμένα τα παράπονα που είχαν να κάνουν με τη γεύση του καφέ, επειδή αποτελούσαν
ποιοτικά παράπονα όπως προαναφέρθηκε, προωθούνταν άμεσα στο τμήμα που σχετίζεται με
το Quality Control, το οποίο είναι αρμόδιο να διερευνήσει την εκάστοτε περίπτωση.

●

Η διαδικασία των προβλημάτων επιλύεται, όταν ο Marketing Trainee ενημερώνει τον
Customer Service Specialist για το ποιος πρέπει να είναι ο απαιτούμενος χειρισμός του
θέματος. Σε περιπτώσεις, όπου ο καταναλωτής έχει τεράστιο θέμα και πρέπει να του
αντικαταστήσουμε το προϊόν, θα πρέπει να γίνει η αντίστοιχη παραγγελία στην εταιρεία
Κούριερ και στην διακίνηση, προμηθεύοντας τα αντίστοιχα προϊόντα, έτσι ώστε να
διεκπεραιωθεί η διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα η ενημέρωση της αποθήκης γινόταν μέσω
email και ενός αρχείου Excel το οποίο περιέχει τόσο τα στοιχεία του προϊόντος όπως ο
κωδικός που ήταν καταχωρημένο στο ERP σύστημα (SAP PRODUCT ID), όσο και τα
στοιχεία του εκάστοτε καταναλωτή όπως για παράδειγμα το ονοματεπώνυμο, η περιοχή
κατοικίας, το τηλέφωνο κλπ.
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Παράπονα που σχετίζονται με την αύξηση της τιμής. Η αύξηση του Φ.Π.Α στην αγορά του
καφέ ήταν ένα γεγονός που έθεσε σε δύσκολη θέση όλη τη βιομηχανία του καφέ. Αν
αναλογιστεί κανείς και την οικονομική κρίση, η συγκεκριμένη αύξηση φόρου επηρέασε
σημαντικά τις επιλογές του Έλληνα καταναλωτή. Έτσι προέκυψαν αρκετά παράπονα που
αποτύπωσαν τόσο την αγανάκτηση των καταναλωτών όσο και την ανάγκη που είχαν για
κάποιες προωθητικές ενέργειες. Ως τμήμα, το Roast and Ground προσπαθεί συνέχεια να είναι
στο πλευρό των καταναλωτών έτσι προχωρούσε συχνά σε προωθητικές ενέργειες που
γνωστοποιούσε μέσω Newsletter, είτε μεσώ ποσοτικών προσφορών στο κανάλι του
λιανεμπορίου.

4) Reports Informational Material report
Θα πρέπει όλα τα τμήματα της Nestle την τελευταία εβδομάδα του κάθε μήνα να εντάξουν κάποιες
πληροφορίες στο Informational Material Report. Αυτές οι πληροφορίες είναι χρήσιμες για το
Customer Service για να απαντούν σωστά σε ερωτήσεις των καταναλωτών. Οι συγκεκριμένες
πληροφορίες αποτελούν τις προωθητικές ενέργειες που το κάθε τμήμα σκοπεύει να πραγματοποιήσει
τον επόμενο μήνα στα κανάλια διανομής που δραστηριοποιείται. Έτσι είναι κατανοητό πως το
συγκεκριμένο report διευκόλυνε πολύ τόσο τους υπαλλήλους του Customer Service και τους
εξωτερικούς μας συνεργάτες οι οποίοι διαχειρίζονται επίσης τα σχόλια των καταναλωτών, όσο και
την σωστή ενημέρωση των καταναλωτών για το που και πότε υπάρχουν συγκεκριμένες προωθητικές
ενέργειες.
Αφού ολοκληρώθηκε το στάδιο της εκπαίδευσης, και κατανοώντας κάποια σημαντικά έγγραφα που
έπρεπε σε μηνιαία βάση να ενημερώνω, ξεκίνησα να συμμετέχω πιο ενεργά σε project του Λουμίδη
παπαγάλου και του Buondi Craft.
5) Yoleni’s shop in shop
Μετά από χρόνια εξερεύνησης κάθε γωνιάς της Ελλάδας, η Yoleni’s ξεκίνησε επίσημα τη δράση της
το 2013 ως το μεγαλύτερο ηλεκτρονικό delicatessen με 1000 και πλέον ελληνικα προϊόντα. Κύριος
στόχος της ιδρυτικής ομάδας, αλλά και των ανθρώπων που στελεχώνουν έκτοτε την εταιρία, αποτελεί
η ανάδειξη και προώθηση των ποιοτικών ελληνικών προϊόντων και φυσικά των παραγωγών τους, σε
Ελλάδα και εξωτερικό. Το Νοέμβριο του 2016, η εταιρία, έχοντας χαράξει νέο στρατηγικό σχεδιασμό,
προχώρησε στη δημιουργία του πρώτου φυσικού της καταστήματος στο κέντρο της Αθήνας. Το
αποτέλεσμα της μετάβασης από το ηλεκτρονικό στο φυσικό ράφι, ήταν η «ναυαρχίδα» του
εγχειρήματος, το Yoleni’s Greek Gastronomy center, στην οδό Σόλωνος 9 στο Κολωνάκι, το οποίο
αποτελεί τον μεγαλύτερο πολυχώρο Ελληνικής γαστρονομίας και παράλληλα το «σπίτι» του Έλληνα
παραγωγού. Η Yoleni’s και ο Λουμίδης Παπαγάλος έχουν προχωρήσει σε συνεργασία, ώστε μέσα στο
κατάστημα Yoleni’s ο επισκέπτης να μπορεί να γευτεί τον ελληνικό καφέ στη νέα ειδικά
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διαμορφωμένη γωνιά. Ονομάζεται «Η γωνιά μας», καθώς υπάρχουν και μέσα στο κατάστημα ειδικές
σημάνσεις. Είναι ο νέος talk of the town προορισμός μοντέ που δημιούργησε ο Λουμίδης Παπαγάλος
μέσα στο κατάστημα Yoleni’s Greek Gastronomy center, όπου κυριαρχεί το ξύλο και το βαθύ
πράσινο, με σκοπό να προσφέρει στους επισκέπτες μια ολοκληρωμένη εμπειρία γύρω από τον
ελληνικό καφέ. Η συγκεκριμένη συνεργασία προχωράει μερικά βήματα παρακάτω, δημιουργώντας
ένα shop-in-shop του Λουμίδη Παπαγάλου στο ήδη υπάρχων e-shop Yoleni’s. Η ομάδα του Λουμίδη
έχει αναλάβει να ελέγχει και να δίνει καθοδηγήσεις για τον τρόπο που θα στηθεί το ηλεκτρονικό
κατάστημα. Η δική μου συμμετοχή στο project είναι καθοριστική, αφού έχω αναλάβει να ελέγχω την
κατάσταση της ιστοσελίδας και να έχω υπόψιν μου ότι υπάρχει το σωστό περιεχόμενο.
6) Γευστική δοκιμή στο Yoleni’s
Σύμφωνα με την συνεργασία με την εταιρία Yoleni’s, διοργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε γευστική
δοκιμή στο νέο λανσάρισμα, το οποία αφορά το κρύο ελληνικό καφέ, Λουμίδης Frio, με στόχο να
γίνει γνωστό στους καταναλωτές το προϊόν και η διαδικασία παραγωγής του καφέ από τους ίδιους.
Στα πλαίσια αυτής διαδικασίας, ανέλαβα να οργανώσω τη συγκεκριμένη ενέργεια στο κατάστημα
Yoleni’s και να συντονίσω τις διαδικασίες. Κατά κύριο λόγο, συνεργάστηκα με τις αντίστοιχες
διαφημιστικές εταιρείες για να μπορέσω να εξασφαλίσω τα άτομα, τα οποία χρειάζονται για την
συγκεκριμένη ενέργεια. Σκέφτηκα να δημιουργήσω κάρτες, με τις οποίες θα συνδέουμε τον τρόπο
παρασκευής του κρύου ελληνικού καφέ με το Moka Pot, το οποίο είναι κατάλληλο για χρήση στο
σπίτι. Για την δημιουργία των καρτών συνεργάστηκα με το αντίστοιχο Agency, επικοινωνώντας τους
τις ακριβής προδιαγραφές. Ύστερα από ελέγχους και εγκρίσεις από τους ανωτέρους μου, οι κάρτες
ήταν έτοιμες. Για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία ήταν απαραίτητα για μία τέτοια ενέργεια, έγινε το
αντίστοιχο Brief και μελέτη για το τι μπορεί ο καταναλωτής να ζητήσει εκείνη τη μέρα, ώστε οι
συνεργάτες μας να είναι ενήμεροι. Σημαντικό κομμάτι του συγκεκριμένου Project είναι να υπάρχει
συνέπεια στα deadline από τη μεριά μου αλλά και από τα αντίστοιχα Agencies, καθώς και τα άτομα
που θα συμμετέχουν εκείνη τη μέρα στην ενέργεια να έχουν εκπαιδευτεί σωστά και να γνωρίζουν
πολύ καλά το προϊόν.
7) Tasting Λουμίδης/Ανταγωνιστής 1/Ανταγωνιστής 2
Η ομάδα του ελληνικού καφέ Λουμίδης Παπαγάλος έχει πάρει την πρωτοβουλία να διοργανώνει κάθε
τρίμηνο tasting στο οποίο θα μπορέσουν τα άτομα τα οποία εμπλέκονται με τον καφέ να
αναγνωρίσουν αν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος έχουν αλλάξει. Έτσι λοιπόν τον
αντίστοιχο μήνα πραγματοποιήθηκε εσωτερικά στην εταιρεία το τριμηνιαίο Tasting Competition, με
στόχο να παρατηρήσουμε τη γευστική πορεία του ελληνικού καφέ Λουμίδη σε σχέση με τους
ανταγωνιστές. Ανέλαβα μαζί με την συνάδελφο από τον ποιοτικό έλεγχο να οργανώσουμε τη
συγκεκριμένη διαδικασία προσφέροντας τρεις κωδικούς ελληνικού καφέ στους εμπλεκόμενους με την
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κατηγορία του καφέ και δίνοντας τους το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο για να αξιολογήσουν τους τρεις
ελληνικούς καφέδες χωρίς να γνωρίζουν την μάρκα του καθένα ώστε να μην επηρεαστούν.
Στην έρευνα συμμετείχαν 32 άτομα και δοκίμασαν τρία δείγματα ελληνικού καφέ με ακριβώς την ίδια
δοσολογία και τρόπο παρασκευής. Με βάση τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου παρατηρήσαμε
την προτίμηση του κόσμου στο καφέ του Λουμίδη με ποσοστό 72%, ακολουθεί ο ανταγωνιστής 2 με
ποσοστό 19% και τέλος ο ανταγωνιστής 1 με ποσοστό 9%. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα σημαντικό
ποσοστό τάξεως 75% εντόπισε πιο από τα τρία δείγματα είναι ο Λουμίδης Παπαγάλος. Τα
συγκεκριμένα αποτελέσματα είχα την ευκαιρία να τα παρουσιάσω στο αντίστοιχο monthly meeting,
δίνοντας μου την ευκαιρία να εξοικειωθώ με τη συμμετοχή μου στη συνάντηση.
Σεπτέμβριος - Οκτώβριος (19/9-19/10)

1) DAT - Seminars
Το συγκεκριμένο διάστημα ξεκίνησαν κάποια σεμινάρια τεσσάρων ωρών κάθε Παρασκευή για τους
εργαζόμενους της εταιρείας, οι οποίοι έπρεπε να εκπαιδευτούν και να εξοικειωθούν σε θέματα Digital
Marketing. Είχα την ευκαιρία να συμμετέχω, αναπτύσσοντας τις γνώσεις μου και να γνωρίσω κόσμο
από το περιβάλλον των διαφημιστικών εταιρειών και της Google. Με την ολοκλήρωση των
μαθημάτων έλαβα σημαντικές πληροφορίες για το χώρο και τις εξελίξεις του Digital Marketing, τις
οποίες εφαρμόζουμε καθημερινά στις διαφημιστικές εκστρατείες του Brand.

2) Internal Event - Buondi Craft
Η σημασία των Internal Event είναι να διοργανώνουμε εκδηλώσεις για τους εργαζόμενους της
εταιρείας, έτσι ώστε να ενημερώνονται και να δοκιμάζουν νέα προϊόντα τα οποία λανσάρουμε στην
αγορά. Είναι βασικός στόχος της εταιρείας να εκπαιδεύει και να κάνει τους εργαζόμενους της πρώτα
να αγαπήσουν τα προϊόντα και στη συνέχεια να γίνει η αντίστοιχη διαδικασία για τους καταναλωτές.
Ήμουν υπεύθυνη να συντονίσω την διαφημιστική και τα διαδικαστικά που πρέπει να γίνουν για να
χρησιμοποιηθεί ο συγκεκριμένος χώρος. Επιπλέον ανέλαβα την εκπαίδευση των ατόμων που θα
συμμετείχαν στην γευστική δοκιμή των καφέδων, ώστε να είναι ενήμεροι για τα χαρακτηριστικά του
καφέ αλλά και να γνωρίζουν τον τρόπο παρασκευής του καφέ. Τέλος, την ημέρα που
πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη εκδήλωση προσπάθησα να αποσπάσω από τους ανθρώπους που
δοκίμασαν το προϊόν, τα σχόλια τους για να μεταφέρω στην ομάδα μας.

3) Φωτογράφιση της μάρκας Λουμίδης Παπαγάλος
Στα πλαίσια της επικοινωνίας με τα Social Media χρειάζεται να υπάρχει φωτογραφικό υλικό για να
πραγματοποιηθούν τα αντίστοιχα Post. Για αυτό το λόγο ανέλαβα να συντονίσω την διαδικασία και
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να παρευρίσκομαι στο σημείο της φωτογράφισης έχοντας τα συγκεκριμένα σενάρια που έπρεπε να
πραγματοποιηθούν στις φωτογραφίες. Αποτελούσε μια ενδιαφέρον εμπειρία καθώς έπρεπε να
καλύπτουν οι φωτογραφίες τους στρατηγικούς πυλώνες της μάρκας καθώς να υπάρχει εμφανή το
Logo του Brand.

Οκτώβριος-Νοέμβριος (19/10-19/11)

1) Social Media - Listening Report
Το Listening Report, είναι ουσιαστικά ένα Social Media Report σχετικά με την παρουσία του
Λουμίδη Παπαγάλου και του ανταγωνισμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πιο αναλυτικά οι
πληροφορίες που περιλαμβάνει το Listening Report, είναι το Share of Voice στην κατηγορία του
ελληνικού καφέ, τις ενέργειες που πραγματοποιούσε ο ανταγωνισμός και πως χρησιμοποιούσε το
Affiliate Marketing. Το συγκεκριμένο Report είναι εβδομαδιαίο και ο Marketing Trainee διαβάζοντας
το έπρεπε να δημιουργήσει ένα αρχείο power point με τα συμπεράσματα, αλλά και με γεγονότα που
θα μπορούσαν να βελτιώσουν ή να δράσουν αρνητικά στην συνολική εικόνα του Λουμίδη
Παπαγάλος. Στο συγκεκριμένο report αναφέρονται και σχόλια των καταναλωτών τα οποία έχει νόημα
η μάρκα να ασχοληθεί και να αναλύσει περαιτέρω. Αυτό το οποίο αξίζει να σημειωθεί είναι ότι η
συγκεκριμένη μάρκα δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ αρνητικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εικόνα 1: Παράδειγμα από e-listening report/ Πηγή: Nestle Hellas A.E.
2) Community Management (Facebook/Instagram Page)
Επειδή το ηλικιακό κοινό που απευθύνεται ο Λουμίδης Παπαγάλος ως τώρα ήταν μεγαλύτερης
ηλικίας άνθρωποι, γίνεται προσπάθεια από τη μάρκα να κατεβάσει το ηλικιακό όριο μέσω των
κοινωνικών δικτύων. Κάποιοι καταναλωτές προτιμούν να επικοινωνήσουν μέσω προσωπικού
μηνύματος στο Facebook από το να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το Customer Service της
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εταιρείας. Έτσι υπήρχε συνεργασία με διαφημιστική εταιρεία που είχε αναλάβει τόσο την δημιουργία
posts αλλά και απαντήσεις σε σχόλια, προσωπικά μηνύματα κλπ. Ωστόσο, έπρεπε να ελέγχεται κάθε
απάντηση για τυπικούς λόγους, και αυτή η διαδικασία γινόταν από τον Marketing Intern σε
συνεργασία με τον Community Manager που είχε αναλάβει να διαχειρίζεται τα κοινωνικά δίκτυα του
καφέ εσωτερικά στην εταιρία. Όσον αφορά το κανάλι του ΥοuTube, εφαρμόζεται η ίδια διαδικασία.
Επιπλέον, έπρεπε να ελέγχεται το περιεχόμενο και το διαφημιστικό υλικό το οποίο θα δημοσιεύονταν
στο κανάλι του Instagram από τους αντίστοιχους Influencers που είχε η μάρκα.
3) SAP – Purchase Orders & Purchase Requisition
Ξεκίνησε η εκπαίδευση μου και η κατανόηση μου για τον τρόπο με τον οποίο προχωράμε τις διάφορες
παραγγελίες για τις ενέργειες που πραγματοποιεί το τμήμα Μάρκετινγκ. Ουσιαστικά μου έγινε
κατανοητό και ανέλαβα να το δουλεύω σε καθημερινή βάση το αρχείο το οποίο θα έπρεπε να
ενημερώνω σχετικά με τα κόστη που έπρεπε να τιμολογηθούν. Η συγκεκριμένη διαδικασία δεν
απαιτούσε τη χρήση κάποιου πληροφοριακού συστήματος. Στη συνέχεια, και αφού έγινε η επίσημη
επέκταση του συμβολαίου μου στην εταιρία, απέκτησα πρόσβαση στο σύστημα και ξεκίνησε η
εκπαίδευση μου στο πληροφοριακό σύστημα που χρησιμοποιεί η εταιρεία (SAP). Έπρεπε να γίνει
εκτενής μελέτη των διαδικασιών έτσι ώστε σταδιακά να εμπλακώ δυναμικά στον τομέα του
Budgetary Control.
4) Δελτία Τύπου - Advertorial
Ένα μέρος του τμήματος ασχολείται με ενέργειες Digital και PR. Επειδή αυτό το κομμάτι είναι
αρκετά ενδιαφέρον ζήτησα να εμπλακώ και εγώ σε τέτοιες ενέργειες.
Επομένως, ανέλαβα και το κομμάτι του διαφημιστικού υλικού και του περιεχομένου σε ψηφιακά
κανάλια επικοινωνίας. Για αυτό το σκοπό επικοινώνησα με την διαφημιστική που έχει αναλάβει το
συγκεκριμένο κομμάτι, έθεσα για το επόμενο δίμηνο το χρονοδιάγραμμα για τα Posts που θα πρέπει
να δημοσιευτούν, τη ρύθμιση της συχνότητάς τους και παράλληλα ζήτησα να εξεταστεί εάν
ανταποκρίνονται στις ενέργειες που θέλουμε προκειμένου να επικοινωνήσουμε με τον καταναλωτή.
Στη συνέχεια, ειδικά για τα δελτία τύπου ζητούσα που από την διαφημιστική εταιρία να μου τα
στέλνει ώστε να κάνω τις απαραίτητες διορθώσεις(με βάση τα κριτήρια που έπρεπε να πληρούν) πριν
δημοσιευτούν στα μέσα.
5) Brand Book Λουμίδης Παπαγάλος
Το Brand Book ουσιαστικά αποτελεί ένα βιβλίο-οδηγό το οποίο περιλαμβάνει όλη την ιστορία του
εκάστοτε Brand, την ιστορική διαδρομή της επικοινωνίας τα συγκεκριμένα υλικά που μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε στην κατασκευή διαφόρων εικαστικών. Είναι ένα βιβλίο με τεράστια σημασία για
τα άτομα τα οποία έρχονται στην εταιρία με σκοπό να μάθουν και να εκπαιδευτούν όλο και
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περισσότερο με την μάρκα, αλλά είναι εξίσου ένα σημαντικό εργαλείο για τις διαφημιστικές εταιρείες
για να είναι ενήμεροι και να δουλεύουν τα διαφημιστικά μηνύματα με βάση την ολοκληρωμένη
στρατηγική της μάρκας. Έπρεπε, να ενημερωθεί το συγκεκριμένο αρχείο ώστε να περιλαμβάνει τα
πάντα μέχρι και το 2019. Η πρωτοβουλία που πήρα ήταν να γράψω εγώ τα κείμενα που έπρεπε να
προστεθούν και όχι η διαφημιστική, διότι είχα την εντύπωση ότι θα προσέγγισα πιο σωστά το
περιεχόμενο. Επαληθεύτηκα, αφού όταν το ολοκλήρωσα η υπόλοιπη ομάδα ενθουσιάστηκε με το
περιεχόμενο και στη συνέχεια ανέλαβε η αντίστοιχη διαφημιστική το εικαστικό τμήμα του Brand
Book.

6) Τοποθέτηση προϊόντος στην τηλεόραση
Ένα βασικά πράγματα τα οποία ασχολείται το τμήμα μάρκετινγκ είναι οι ενέργειες above the line με
σκοπό να οργανώνει την παρουσία του Brand σε διάφορα τηλεοπτικά κανάλια. Για να
πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη ενέργεια είναι σημαντικό να γίνεται η απαραίτητη προετοιμασία για
να επικοινωνηθούν τα πιο σημαντικά στοιχεία της μάρκας. Ανέλαβα να οργανώσω το κείμενο για μια
συγκεκριμένη εκπομπή, που θα είχε παρουσία το Brand, καθώς και την εκπαίδευση του ατόμου που
θα εμφανιζόταν και θα αντιπροσώπευε το Λουμίδη Παπαγάλος.

Νοέμβριος - Δεκέμβριος (19/11-19/12)

1) Εξυπηρέτηση πελατών - διαχείριση ερωτήσεων για το Buondi Craft
Στα πλαίσια της εξυπηρέτησης πελατών και της διαχείριση των ερωτήσεων για το νέο λανσάρισμα
του Buondi Craft στο λιανικό εμπόριο, έπρεπε να δημιουργηθεί το αρχείο το οποίο περιλαμβάνει τις
συχνότερες πιθανές ερωτήσεις των καταναλωτών και τις αντίστοιχες απαντήσεις που θα ήταν
επιθυμητό να δίνουμε. Το συγκεκριμένο αρχείο χρησιμοποιούσε το Customer Service και το τμήμα
του Community Management. Αυτή τη δραστηριότητα ανέλαβε ο Marketing Intern να την
πραγματοποιήσει σε συνεργασία με τους Coffee Expert ώστε οι απαντήσεις να είναι απόλυτα σωστές,
έτσι ώστε να είναι έγκυρη και εύκολη η ενημέρωση των καταναλωτών. Επιπλέον το συγκεκριμένο
αρχείο και κατ’ επέκταση η μελέτη των σχολίων των καταναλωτών, έδωσε την ευκαιρία στον
Marketing Intern να αντλήσει σημαντικές πληροφορίες για τις ανάγκες των καταναλωτών και τα
περιθώρια βελτίωσης ως προς κάποιες υπηρεσίες.

2) Mapping στα site Nestle.gr και Νοιάζομαι
Τα αντίστοιχα τμήματα τα οποία ασχολούνται με την διαχείριση των διαδικτυακών σελίδων της
εταιρείας είχαν αναλάβει τη διαδικασία ανανέωσης των σελίδων και κατά συνέπεια της εικόνας των
Brand. Έτσι κάθε brand έπρεπε να δώσει τις παρατηρήσεις και τις αλλαγές που θα ήθελε να γίνουν
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στα συγκεκριμένα sites. Ο Marketing Intern ανέλαβε να παρατηρήσει προσεκτικά το περιεχόμενο και
τις εικόνες των Brand και να ετοιμάσει ένα report με τις παρατηρήσεις και τις αλλαγές που θα ήθελε
να πραγματοποιηθούν. Αυτό βοήθησε αρκετά στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η εταιρεία
θέλει να επικοινωνεί τα προϊόντα της μέσω των διαδικτυακών σελίδων.

3) Internal Event (Buondi Craft-Λουμίδης μονοποικιλιακός)
Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό μήνα για το τμήμα Roast and
Ground, αφού λάνσαρε δύο πολύ σημαντικά προϊόντα στην αγορά. Αυτό σε πρώτη φάση θα έπρεπε να
γνωστοποιηθεί εσωτερικά στην εταιρεία ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να μάθουν τα νέα και να
δοκιμάσουν τα προϊόντα. Ο Marketing Intern στη συγκεκριμένη περίπτωση και αφού είχε ήδη
εμπειρία από προηγούμενη παρόμοια εκδήλωση, ανέλαβε να οργανώσει όλα τα διαδικαστικά και τον
τρόπο επικοινωνίας εσωτερικά μέσα στην εταιρεία εξ΄ολοκλήρου μόνος του. Αποτελεί μεγάλη
ευθύνη, διότι απευθύνεται σε 400 άτομα και θα πρέπει να οργανωθεί, έτσι ώστε να μην ταλαιπωρηθεί
κανείς και να είναι όλα σύμφωνα με τους κανονισμούς της εταιρείας.

Εικόνα 1: Roll up Banners Buondi Craft
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Εικόνα 2: Roll up Banners Loumidis Papagalos
4) Δημιουργία Δώρου για το τμήμα των πωλήσεων (Buondi Craft)
Στα πλαίσια της νέας άφιξης στην κατηγορία του Espresso στο λιανικό εμπόριο έπρεπε να
δημιουργηθούν κάποια δώρα για το τμήμα των πωλήσεων, ώστε στη συνέχεια να διανεμηθούν στους
συνεργάτες μας. Ο Marketing Intern ανέλαβε να συνεργαστεί με την διαφημιστική εταιρία και να
δημιουργήσει τα αντίστοιχα δώρα. Αρχικά η διαδικασία περιελάβανε επικοινωνία με την εταιρεία που
θα στείλει κάποια δείγματα και στην συνέχεια θα δημιουργούσε τα εικαστικά. Έπειτα ήταν
απαραίτητο να γίνει και διαπραγμάτευση του κόστους διότι υπήρχε συγκεκριμένο διαθέσιμο Budget.
Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία και λήφθηκε η φωτογραφία της μορφής των δώρων έπρεπε να
γίνει η δημιουργία Purchase Order και να αποσταλεί στην συγκεκριμένη εταιρεία διαφήμισης έτσι
ώστε να δρομολογηθεί η τιμολόγηση. Το παραπάνω έργο διήρκησε 15 ημέρες (μέχρι και την
κατασκευή και μεταφορά των κουτιών στην εταιρεία). Οι δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν ήταν κατά
κύριο λόγω επικοινωνιακές και τεχνικές. Αφού η πρώτη κατασκευή των κουτιών έγινε με λάθος
τρόπο και αυτό καθυστέρησε αρκετά την διαδικασία. Με άλλα λόγια οι εταιρείες που είχαν αναλάβει
τα επιμέρους κομμάτια ενδεχομένως να καθυστερούσαν ακόμη και να ειδοποιήσουν για τις
καθυστερήσεις και έτσι ο Marketing Intern που είχε αναλάβει το έργο έπρεπε να στέλνει υπενθυμίσεις
έτσι ώστε να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα αλλά και να ενημερώνεται για την πορεία της
διαδικασίας ώστε να ξέρει να ενημερώσει αντίστοιχα και τον προϊστάμενο του.
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Εικόνα 3: Sales Kit - Buondi Craft
Ιανουάριος-Φεβρουάριος (19/12-6/2)

1) Ανακατασκευή Point of Purchase (POP) υλικών
Από παλαιότερες προωθητικές ενέργειες είχαν δημιουργηθεί κάποια stand για το Λουμίδη Παπαγάλο
για το λιανικό εμπόριο. Όμως, επειδή είναι το κόστος αποθήκευσης τους είναι αρκετά υψηλό σε
σχέση με το να παραχθούν ξανά από την αρχή κάθε χρόνο, έτσι έπρεπε και φέτος να προχωρήσει η
αντίστοιχη διαδικασία. Ανέλαβε ο Marketing Intern να τρέξει το συγκεκριμένο έργο. Οι λόγοι που
ανατέθηκε το συγκεκριμένο έργο στο Marketing Intern είναι αφενός να εκτελέσει ολοκληρωτικά ο
εκπαιδευόμενος το έργο αφού πρόκειται για ένα έργο μικρού βελινεκούς και αφετέρου να αποκτήσει
επικοινωνιακές δεξιότητες, αφού η επικοινωνία με τις συνεργαζόμενες εταιρείες είναι απαραίτητη και
καθοριστικής σημασίας. Αρχικά η διαδικασία περιελάβανε επικοινωνία με την εταιρεία που θα
δημιουργούσε τα εικαστικά. Έπειτα ήταν απαραίτητο να γίνει και διαπραγμάτευση του κόστους διότι
υπήρχε συγκεκριμένο διαθέσιμο Budget. Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία και λήφθηκε η
φωτογραφία της μορφής των stand έπρεπε να γίνει η δημιουργία Purchase Order και να αποσταλεί
στην συγκεκριμένη εταιρεία διαφήμισης, έτσι ώστε να δρομολογηθεί η τιμολόγηση. Ο στόχος της
ανακατασκευής των POP υλικών είναι να αυξηθούν οι πωλήσεις στα σημεία που θα τοποθετηθούν τα
εν λόγω υλικά, αφού θα καθιστούν το προϊόν ελκυστικό καθώς να συνεισφέρει και αυτό στην
επικοινωνία των 100 χρόνων του Λουμίδη Παπαγάλου.
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Εικόνα 4: Stand Λουμίδης Παπαγάλος 100 χρόνια
2) Έύρεση και κατασκευή προωθητικού δώρου για τα καταστήματα λιανικού εμπορίου
Η συγκεκριμένη ενέργεια πραγματοποιήθηκε έτσι ώστε να παρακινήσει τους καταναλωτές να
αγοράσουν τα αγαπημένα τους συλλεκτικά κουτιά αποθήκευσης του ελληνικού καφέ και κατά
συνέπεια να αγοράσουν και το προϊόν.

Αρχικά, το τμήμα

Procurement μας στέλνει κάποιες

προτάσεις κουτιών και τα κόστη τους για να αποφασίσουμε το μέγεθος και το σχήμα. όταν λοιπόν
αποφασιστεί με ποιο κουτί θα προχωρήσουμε ζητάμε να μας δώσει το Procurement το μηχανολογικό,
ώστε να γίνει ανάθεση στη διαφημιστική έτσι ώστε να δημιουργήσει τα εικαστικά τα οποία σε
δεύτερο χρόνο έπρεπε να τυπωθούν πάνω στο μεταλλικό κουτί. Έπειτα, έχοντας καταλήξει στη μορφή
του εικαστικού και σε συνεργασία με το τμήμα Procurement έπρεπε να βρεθεί η εταιρεία στην οποία
θα σταλούν τα εικαστικά για να ξεκινήσει η παραγωγή των κουτιών και στη συνέχεια, αφού είναι
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έτοιμα θα πρέπει να έρθουν πίσω στο τμήμα για να γίνει η ανασυσκευασία στο αντίστοιχο χάρτινο
κιβώτιο που θα δημιουργηθεί σε συνεργασία με την αντίστοιχη εταιρία.
Ο ρόλος του τμήματος Procurement είναι να βρει 3 εταιρείες να τους αναθέσει το συγκεκριμένο έργο
και έπειτα να προκύψει συνεργασία με την εταιρεία που θα προσφέρει χαμηλότερο κόστος. Όταν είχε
επιλεχθεί η εταιρεία που θα κάνει την ανασυσκευασία, έπρεπε να σταλούν αναλυτικά οι οδηγίες που
θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία. Όταν ολοκληρώθηκαν οι παραπάνω ενέργειες έπρεπε να
καταχωρηθούν στο SAP οι αντίστοιχες παραγγελίες έτσι ώστε να τιμολογηθούν τα κόστη. Τα κόστη
της συγκεκριμένης ενέργειας αφορούσαν, τη δημιουργία των εικαστικών, την παραγωγή των κουτιών,
το κόστος μεταφοράς των κουτιών στην εταιρεία ανασυσκευασίας και το κόστος ανασυσκευασίας.

3) In-store Activities
Με βάση το νέο λανσάρισμα του Buondi Craft πρέπει να γίνουν διάφορες ενέργειες οι οποίες θα
βοηθήσουν στις γευστικές δοκιμές

στα καταστήματα λιανικού εμπορίου με στόχο όλο και

περισσότερα άτομα να γνωρίσουν και να δοκιμάσουν το προιον. Για να πραγματοποιηθούν όμως οι
συγκεκριμένες ενέργειες χρειάζεται να γίνουν τα απαραίτητα υλικά και η οργάνωση τους. Δεδομένου
ότι η συγκεκριμένη μάρκα είναι εντελώς νέα χρειάζονται να πραγματοποιηθούν τα περισσότερα υλικά
με το λογότυπο από την αρχή. Σε αυτή τη διαδικασία ενεργό ρόλο έχει το τμήμα Procurement όπου
αναζητά τους προμηθευτές για να μας δώσουν τις αντίστοιχες προσφορές και να αποφασίσουμε πως
θα προχωρήσουμε. Ο Marketing Intern στη συγκεκριμένη περίπτωση λειτουργεί υποστηρικτικά ως
βοηθός της Senior Manager. Με αυτό το τρόπο μαθαίνει τις διαδικασίες και μπορεί να λέει τη γνώμη
του για τα υλικά καθώς και να συντονίζει τους προμηθευτές με βάση τους χρόνους που πρέπει να
είναι έτοιμα. Ειναι μεγαλη η συγκεκριμενη διαδικασια και είναι σημαντικό να μαθαίνει κάποιος από
την αρχή πως όλες οι ενέργειες συντονίζονται και πραγματοποιούνται σε ένα συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα. Ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει ουσιαστικά από την αρχή ποιοι είναι οι περιορισμοί, πως
παίρνονται οι αποφάσεις για τις in store ενέργειες καθώς και με ποιο τρόπο γίνεται η τιμολόγηση.
Παρακάτω παρατίθενται κάποια από τα υλικά που είναι έτοιμα.
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Εικόνα 5: Κουπόνια Buondi Craft για τα καταστήματα λιανικού εμπορίου
4) Γυρίσματα διαφημιστικών καμπανιών
Σημαντική χρονιά για το τμήμα είναι το 2020, διότι πρόκειται για ένα έτος όπου ο Λουμίδης
Παπαγάλος κλείνει τα 100 χρόνια και μία πολύ δυνατή μάρκα έρχεται στο κόσμο του λιανικού
εμπορίου. Όλα αυτά είναι αδύνατο να μην έχουν τηλεοπτική και ψηφιακή επικοινωνία. Για αυτό το
λόγο διοργανώθηκαν και πραγματοποιούνται οι αντίστοιχες διαφημιστικές καμπάνιες. Ο Marketing
Intern είχε την ευκαιρία να συμμετέχει στη διαδικασία βλέποντας από κοντά βήμα-βήμα πως
οργανώνεται μια διαφημιστική καμπάνια καθώς και τον τρόπο που γίνονται τα γυρίσματα. Το έργο
ολοκληρώνεται από τα ανώτερα στελέχη, όμως ο εκπαιδευόμενος είναι εκεί για να μάθει το τρόπο που
το έργο ολοκληρώνεται, δίνοντας του σημαντικές εμπειρίες για την μελλοντική του καριέρα.
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5.8 Gantt Chart
Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος (19/9-19/10)

Οκτώβριος-Νοέμβριος (20/10- 20/11)

Νοέμβριος - Δεκέμβριος
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Δεκέμβριος-Ιανουάριος-Φεβρουάριος

5.9 Πίνακας Δραστηριοτήτων
Δραστηριότητες

Διάρκεια (σε ημέρες)

1. Εκπαίδευση

10

1.1 Εισαγωγή στο τμήμα και ξενάγηση στην εταιρεία

1

1.2 Μελέτη βιβλίων που σχετίζονται με το Brand (History Book & Brand 3
Book)
1.3 Πιλοτική συμμετοχή σε διαδικασίες που πραγματοποιεί το τμήμα

6

2. Συναντήσεις

-

2.1 Εβδομαδιαία Συνάντηση

-

2.2 Μηνιαία Συνάντηση

1 (κάθε μήνα)

2.3 Συνάντηση με άλλα τμήματα για Induction

6

3. Εξυπηρέτηση Πελατών – Διαχείριση Παραπόνων

60

4 Ανάλυση Ανταγωνισμού

-

5. Προωθητικές Ενέργειες

30

6. Social Media

-

6.1 Facebook (Community Management)

-

6.2 Youtube (Community Management)

-

6.3 Instagram (Community Management)

-

6.4 Listening Report

1 (κάθε μήνα)

7. Informational Material Report

1 (κάθε μήνα)

8. SAP

-

8.1 Εκπαίδευση SAP Ariba (PO’s, PR)

3

8.2 Budgetary Control

108

9. Projects

-
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9.1 Internal Events

20

9.2 Q&A

1

9.3 Mapping internal sites

2

9.4 Δημιουργία και συντονισμός της ενέργειας Promo Plan (μεταλλικό 60
κουτί)
9.5 Δημιουργία και συντονισμός της ενέργειας Sales Kit

15

9.6 Δημιουργία και συντονισμός της ενέργειας TVc

60

9.7 Δημιουργία και συντονισμός της ενέργειας In store activities

90

9.8 Δημιουργία Brand Book

10
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6
Γνώση, Εμπειρία και Δεξιότητες

6.1 Γνώσεις και τις δεξιότητες του προγράμματος σπουδών MSc
στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία που εφαρμόστηκαν
στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών του μεταπτυχιακού MSc στη Διοικητική Επιστήμη και
Τεχνολογία, έχει ως στόχο να καλύψει πολλές γνωστικές περιοχές, καθώς και γνώσεις από τα
μαθήματα οι οποίες εφαρμόστηκαν σε μεγάλο βαθμό στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης. Αρχικά
τα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών, έδωσαν βάσεις και αρχές που κάθε νέος
εργαζόμενος απαιτείται να έχει στο μυαλό του. . Το μάθημα Θεωρίες και Διοίκηση
Πληροφοριακών Συστημάτων αποτέλεσε σημαντικό ορόσημο για την επίτευξη της πρακτικής
μου, διότι έδωσε γνώσεις τόσο θεωρητικές όσο και τεχνικές πάνω στο πληροφοριακό σύστημα το
οποίο διαχειρίζεται η εταιρία. Επιπλέον, σημαντικό ρόλο στην πρακτική άσκηση έπαιξε το
μάθημα Θεωρίες Οργάνωσης και Διοίκησης το οποίο σε συνδυασμό με τις προσωπικές μου
γνώσεις από το πρώτο πτυχίο ήρθε να δώσει τη δυνατότητα σε έναν νέο εργαζόμενο να
κατανοήσει πως είναι η δομή και η ιεραρχία μια επιχείρησης αλλά και ο τρόπος που διοικείται. Η
Nestle είναι μια εταιρία η οποία είναι απόλυτα δομημένη και ο καθένας έχει ένα συγκεκριμένο
ρόλο, έτσι ώστε να μπορούν οι διαδικασίες να ολοκληρώνονται με το καλύτερο δυνατό τρόπο.
Ένα σημαντικό κομμάτι το οποίο μας τόνισε το συγκεκριμένο μάθημα είναι το τρόπο με τον οποίο
πρέπει να συμπεριφέρεται ένας Μάνατζερ και να ασκεί την ηγεσία καθώς και τον τρόπο που θα
πρέπει αντίστοιχα να συμπεριφέρεται ένας υφιστάμενος. Επιπλέον το μάθημα της Στατιστικής
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έδωσε την αντίστοιχη αντίληψη και την έννοια των αριθμών στους φοιτητές με αποτέλεσμα στο
τμήμα Μάρκετινγκ, όπου πραγματοποιούνται συνεχώς έρευνες και ειδικά στον χώρο του καφέ,
όπου γίνονται αρκετά συχνά σε σχέση με άλλα τμήματα, ήταν πολύ πιο εύκολο για ένα φοιτητή με
τέτοιες γνώσεις να αντιληφθεί τα δεδομένα των ερευνών. Παρόλο που αναφερόμαστε στο τμήμα
Μάρκετινγκ μέσα από τη συγκεκριμένη πρακτική αντιλαμβάνεσαι πόσο σημαντικές ήταν οι
γνώσεις που ο φοιτητής απέκτησε από το μάθημα της Διοίκησης Παραγωγής και Λειτουργιών,
διότι ενώ δεν σχετίζεται άμεσα με τις καθημερινές εργασίες ενός εργαζόμενου σε τμήμα
Μάρκετινγκ είναι πολύ σημαντικές για την κατανόηση των εργασιών του αντίστοιχου τμήματος
και κατ’ επέκταση για το χρόνο που χρειάζεται ένα έργο έτσι ώστε να γνωρίζει ο Marketeer το
χρονοδιάγραμμα και τις αντίστοιχες απαιτήσεις που μπορεί να έχει. Κατά την προσωπική μου
άποψη τα μαθήματα τα οποία συσχετίζονται με την πιστοποίηση της SAS, όπως είναι το μάθημα
Πλατφόρμες και Εφαρμογές Επιχειρηματικής Αναλυτικής ήταν πολύ σημαντικά. Στο τμήμα
Μάρκετινγκ μιας πολυεθνικής εταιρίας καθημερινά λαμβάνεις διάφορα report τα οποία αφορούν
analytics. Έχοντας λοιπόν

διδαχθεί τα συγκεκριμένα μαθήματα ήταν πολύ χρήσιμο γιατί

μπορούσε κανείς να αντιληφθεί ποιες από τις πληροφορίες και ποια από τα δεδομένα ήταν
ουσιαστικά για την εξέλιξη του τμήματος αλλά και πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν
στρατηγικά. Επιπλέον, ειδικά το μάθημα Επιχειρηματική Ευφυΐα βοήθησε στην κατανόηση του
συστήματος Power BI, το οποίο χρησιμοποιεί η εταιρία για την διεκπεραίωση κάποιων
διαδικασιών. Τέλος, σημαντικά μαθήματα αποτέλεσαν όπως είναι φυσικό τα μαθήματα του
Ψηφιακού Μάρκετινγκ και το μάθημα Ψηφιακό Μάρκετινγκ στον Τουρισμό, διότι ο φοιτητής
διδάχθηκε εργαλεία και έννοιες τις οποίες μπορεί ο φοιτητής να κατανοήσει πιο εύκολα και
γρήγορα στο αντίστοιχο τμήμα. Πέρα από το αντικείμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος, αυτό
το οποίο αποτέλεσε σημαντικό στοιχείο και εφόδιο για την μελλοντική καριέρα ενός φοιτητή ήταν
οι πολλαπλές εργασίες σε συνδυασμό με τον ελάχιστο χρόνο διεκπεραίωσης τους, Αυτό βοήθησε
ώστε ο φοιτητής να μάθει να οργανώνει τη καθημερινότητα του και τις εργασίες του ώστε να
καταφέρει να βγάλει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Είναι το σημαντικότερο, διότι οι εταιρίες
λειτουργούν με πολύ συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και απαιτούν από τους εργαζομένους να
είναι οργανωμένοι και συνεπής. Επιπλέον, όλες σχεδόν οι εργασίες ήταν ομαδικές και σε κάποιες
είχαμε τη ευκαιρία να συνεργαστούμε με άτομα που δεν γνωρίζαμε καθόλου, το οποίο βοήθησε
στο να αντιληφθούν οι φοιτητές την έννοια της ομαδικότητας και της προσαρμοστικότητας καθώς
και τη διαχείριση συγκρούσεων, τα οποία είναι σίγουρο ότι θα συμβούν στον εργασιακό χώρο
καθημερινά.
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7
Κριτική και προτάσεις
Όπως είναι λογικό σε μια πολυεθνική εταιρεία η οποία δέχεται σοβαρές πιέσεις από τον αντίστοιχο
ανταγωνισμό και την κατάσταση της οικονομίας που υπάρχει στην χώρα μας, βασικά συστατικά για
την εξέλιξη και την βιωσιμότητα της είναι η στρατηγική και το όραμα. Αν τα συγκεκριμένα
συστατικά στοιχεία ληφθούν υπόψη θα μπορέσουν να βοηθήσουν στην επιτυχή πορεία της κάθε
επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, το τμήμα Roast and Ground έχει ως κύριο μέλημα την ανάπτυξη των
συγκεκριμένων κατηγοριών καφέ καθώς και την αντιμετώπιση των ισχυρών ανταγωνιστών του, αφού
τα τελευταία χρόνια δέχεται ισχυρές πιέσεις. Για να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί στην αρχή
της κάθε χρονιάς υπάρχει ένα μηνιαίο προωθητικό πλάνο το οποίο είναι δυναμικό. Πριν αρχίσει η
χρονιά, έχουν τεθεί οι εκάστοτε στόχοι για τον κάθε μήνα αντίστοιχα. Όμως κατά τη διάρκεια της
χρονιάς υπάρχει περίπτωση κάποιοι παράγοντες να συμβάλουν στην μη επιτυχή εκπλήρωση των
στόχων και να υπάρχουν αποκλίσεις. Για να μην επηρεάσει αυτό το γεγονός τη συνολική εικόνα και
να μπορέσουν να εκπληρωθούν οι στόχοι θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες. Σε αυτές τις
περιπτώσεις είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι υπήρχε η ύπαρξη του δυναμικού πλάνου, και γίνεται
συνεχώς τακτικός έλεγχος ώστε να υπάρχει χρόνος αντίδρασης.
Όσον αφορά το εργασιακό περιβάλλον, πρέπει να σημειωθεί ότι ήταν εξαιρετικό τόσο στο σύνολο της
επιχείρησης αλλά και συγκεκριμένα στο συγκεκριμένο τμήμα του Roast and Ground. Οι προϊστάμενοι
του τμήματος είχαν τη διάθεση τόσο να εξηγήσουν την οποιαδήποτε απορία όσο και να μεταδώσουν
τις γνώσεις τους στους εκπαιδευόμενους. Ποτέ δεν συμπεριφερόντουσαν υποτιμητικά και αγενές στα
νέα παιδιά και σεβόντουσαν πάντα το γεγονός ότι οι εκπαιδευόμενοι δεν έχουν την απαραίτητη πείρα.
Επιπλέον, κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκηση πραγματοποιούνταν διάφορα σεμινάρια τα οποία
ήταν σχετικά με τις δραστηριότητες του τμήματος Marketing, και βοηθούσαν αρκετά στην περαιτέρω
προσωπική ανάπτυξη. Έτσι, είναι κατανοητό, πως τόσο η συμπεριφορά των προϊσταμένων όσο και η
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συνεχής επιμόρφωση που προσφέρεται στον εκπαιδευόμενο, ήταν παράγοντες οι οποίοι διευκόλυναν
τα καθημερινά καθήκοντα. Επιπλέον ήταν εξαιρετικά σημαντικό ότι όλη η ομάδα υποδέχτηκε τον
εκπαιδευόμενο με θέρμη καθώς και μηνιαία πραγματοποιούσαν μαζί του συναντήσεις για να του
δώσουν feedback και συμβουλές, ώστε να καταφέρει να μελλοντικά να γίνει καλύτερος και στη
συγκεκριμένη περίπτωση να του δώσουν την ευκαιρία για μελλοντική εξέλιξη στην εταιρεία.
Όπως είναι λογικό σε όλες τις εταιρείες υπάρχουν δραστηριότητες και καταστάσεις οι οποίες
καθιστούσαν πιο δύσκολη την διεκπεραίωση των διαδικασιών. Για να πραγματοποιηθεί ένα έργο
απαιτούσε την εμπλοκή πολλών ατόμων από διαφορετικά τμήματα το οποίο ήταν αρκετά δύσκολο
στο συντονισμό.
Ωστόσο, υπήρχαν και κάποιες διαδικασίες οι οποίες καθιστούσαν πιο δύσκολη τη διεκπεραίωση των
εργασιών. Τέτοιες διαδικασίες ήταν οι συναντήσεις που υπήρχαν, οι οποίες ήταν πολύωρες και
επαναλαμβανόμενες και έτσι χανόταν πολύτιμος χρόνος εργασίας. Λαμβάνοντας υπόψιν τα
παραπάνω, όπως επίσης το περίπλοκο ιεραρχικό επίπεδο και τις πολλές διαδικασίες που υπάρχουν
στην συγκεκριμένη επιχείρηση, ένα ουσιαστικό ζήτημα που χρειάζεται βελτίωση είναι η δομή της
εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, είναι αναγκαίο να απλοποιηθούν οι δομές, να γίνουν λιτές, γεγονός που
θα οδηγήσει τόσο στη γρηγορότερη πραγματοποίηση των εργασιών όσο και στην ικανοποίηση των
εργαζομένων που σίγουρα επηρεάζονται και ενδεχομένως να έχουν καλύτερη απόδοση αν τους δοθεί
ευκαιρία να πάρουν πρωτοβουλίες και να συμμετάσχουν στην λήψη αποφάσεων.
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