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ΣΥΝΟΨΗ
Στόχος της παρούσας διπλωματικής έρευνας είναι η αξιολόγηση των e-shops στον
Ελλαδικό χώρο. Για τον λόγο αυτό επιλέχτηκαν και αναλύθηκαν τρία (3) ελληνικά
ηλεκτρονικά καταστήματα που κατηγοριοποιούνται στον κλάδο του καφέ και του snack. Για
να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η ανάλυση μοιράστηκε ερωτηματολόγιο σε επιλεγμένο
δείγμα 25 ατόμων. Σκοπός ήταν να αναδειχτεί το καλύτερο e-shop ανάμεσα στα τρία
ηλεκτρονικά καταστήματα που αναλύθηκαν.
Η μεθοδολογία της έρευνας έχει στηριχτεί στο μοντέλο E-S-QUAL – Electronic Service
Quality. Για την περαιτέρω ανάλυση των στοιχείων έχει ακολουθηθεί η μεθοδολογία AHP –
Analytic Hierarchy Process – αναλυτική διαδικασία ιεράρχησης καθώς και η τεχνική TOPSIS
– Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution. Οι τεχνικές αυτές
βοήθησαν στον εντοπισμό και στην ιεράρχηση των κρίσιμων παραγόντων ενός ηλεκτρονικού
καταστήματος καθώς και στην τελική κατάταξη των websites από το καλύτερο στο λιγότερο
καλό.
Τα αποτελέσματα φανερώνουν ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα www.gregorys.gr
κατατάσσεται στην πρώτη θέση. Δεύτερο ακολουθεί το www.everest.gr και τελευταίο το
www.coffeisland.gr. Από την μελέτη προκύπτει ότι οι καταναλωτές θεωρούν ότι το
συγκεκριμένο e-shop υπερτερεί έναντι των υπολοίπων όσον αφορά τέσσερις (4) κύρους
παράγοντες

-

Διαθεσιμότητα

Συστήματος,

Δυνατότητα

Ολοκλήρωσης

Ενεργειών,

Ιδωτικότητα, Αποδοτικότητα - και είκοσι δύο (22) υποκριτήρια αυτών.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το διαδίκτυο έχει μπει για τα καλά στην ζωή των σύγχρονων ανθρώπων και διευκολύνει
κατά πολύ την καθημερινότητά τους. Οι κοινωνίες επωφελούνται από τα πολλά
πλεονεκτήματα του διαδικτύου, απολαμβάνοντας συνεχώς αναβαθμισμένες εμπειρίες,
εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο και χρήμα. Μέρα με την ημέρα, όλο και περισσότερος
κόσμος μπαίνει στον κόσμο του διαδικτύου καθώς παράλληλα ο μέσος όρος ηλικίας των
ατόμων που διαθέτουν κινητό τηλέφωνο ή έχουν κατ’ οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στο
διαδίκτυο, συνεχώς ανεβαίνει.
Η εποχή κινείται σε ψηφιακούς ρυθμούς, για το λόγο αυτό τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι
καταναλωτές πρέπει να προσαρμοστούν στις σύγχρονες αυτές συνθήκες. Το ηλεκτρονικό
εμπόριο έρχεται να αντικαταστήσει σιγά σιγά το κλασικό εμπόριο, διευρύνοντας την
πελατειακή βάση και μειώνοντας το ρίσκο για της επιχειρήσεις που βρίσκονται στο ξεκίνημά
τους. Τα λειτουργικά κόστη των ψηφιακών επιχειρήσεων είναι αισθητά πιο μικρά και
διαθέτουν μειωμένη πολυπλοκότητα. Είναι γεγονός, λοιπόν, ότι η εξάπλωση του διαδικτύου
και η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο στην κοινωνία
όσο και στην οικονομία ολόκληρης της χώρας.
Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η κατανόηση βασικών εννοιών που σχετίζονται με το
χώρο του διαδικτύου και του ηλεκτρονικού εμπορίου. Σε αυτό το πλαίσιο επιδιώκεται να
πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των e-shops στον Ελλαδικό χώρο. Για να καταστεί αυτό δυνατό
θα χρειαστεί αρχικά να πραγματοποιηθεί μια βιβλιογραφική ανασκόπηση προκειμένου να
γίνουν κατανοητές οι απαραίτητες έννοιες και στην συνέχεια να μελετηθούν και να
αξιολογηθούν ενδελεχώς συγκεκριμένα e-commerce websites ώστε να μπορέσει η έρευνα να
οδηγηθεί σε χρήσιμα συμπεράσματα.
Η μελέτη είναι χωρισμένη σε επτά (7) ενότητες.

Στη πρώτη ενότητα της έρευνας

βρίσκεται το εισαγωγικό κομμάτι μέσω του οποίου γίνεται συνοπτική αναφορά στις ενότητες
που πρόκειται να αναλυθούν, με στόχο την κατανόηση της δομής της έρευνας που θα
ακολουθήσει.
Η επόμενη ενότητα αφορά την βιβλιογραφική ανασκόπηση. Εκεί γίνεται ο διαχωρισμός
μεταξύ των εννοιών e-commerce και e-business και αναλύονται οι διαφορετικές μορφές
ηλεκτρονικού εμπορίου όπως είναι το B2C, BCB, C2C, G2B & G2C. Στην ίδια ενότητα γίνεται
νύξη για την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών καταστημάτων στην Ελλάδα, χαρτογραφώντας τα
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ελληνικά πρωτοπόρα e-shops σε πολλούς κλάδους, όπως στον κλάδο της εστίασης ο οποίος θα
μας απασχολήσει καθ’ όλη την διάρκεια της παρούσας έρευνας αλλά και στον κλάδο ένδυσης
& υπόδησης, παιχνιδιών, τουρισμού, μεταφορών, φαρμακείων και ασφαλίσεων. Παράλληλα,
ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις δημοφιλέστερες online αγορές των Ελλήνων καθώς και στους
λόγους που οδηγούν τους καταναλωτές στην πραγματοποίηση μιας Online αγοράς.
Ακολουθούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των ηλεκτρονικών καταστημάτων
καθώς γίνεται και ιδιαίτερη μνεία στα χαρακτηριστικά και στους παράγοντες επιτυχίας ενός
ιστοτόπου. Εφόσον περιγραφούν οι τρεις (3) διαφορετικοί συνδυασμοί έρευνας και αγοράς
που εφαρμόζουν οι εν δυνάμει καταναλωτές (έρευνα online – αγορά offline, έρευνα online –
αγορά online, έρευνα offline – αγορά online), αναλύεται συνοπτικά η σημασία του customer
experience και του customer journey. Η δεύτερη ενότητα της έρευνας ολοκληρώνεται με την
ανάλυση του μοντέλου

E – S – QUAL καθώς και συναφών μελετών σχετικά με την

αξιολόγηση των e-shops.
Κύριος στόχος της έρευνας είναι η αξιολόγηση τριών (3) e-shops στον κλάδο του καφέ και
του snack. Η τρίτη, λοιπόν, ενότητα είναι αφιερωμένη στην μεθοδολογία που
χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση των τριών αυτών e-shops.
Πιο συγκεκριμένα, αρχικά αναλύεται η μέθοδος δειγματοληψίας και η επιλογή του δείγματος,
το οποίο αποτελείται από είκοσι πέντε (25) εξειδικευμένους χρήστες με γνώσεις σχεδίασης
ιστοχώρων και/ή UX design. Στην συνέχεια, αναλύεται η μεθοδολογία AHP – Analytical
Hierarchy Process. Το πρώτο βήμα αυτής της μεθόδου αφορά την επιλογή του δείγματος και
το δεύτερο την εύρεση του γεωμετρικού μέσου. Τα επόμενα βήματα έχουν να κάνουν με τον
εντοπισμό της βαρύτητας των παραγόντων, τον υπολογισμό του δείκτη συνέπειας και του
λόγου συνέπειας καθώς και τον υπολογισμό της βαρύτητας κάθε υποκριτηρίου. Σε αυτό το
σημείο την σκυτάλη παίρνει η μεθοδολογία ΤOPSIS. Εφαρμόζοντας την μέθοδο TOPSIS
διαμορφώνεται ο κανονικοποιημένος & σταθμισμένος πίνακας αποφάσεων. Υπολογίζεται η
ιδανική λύση και η απόσταση που έχουν τα websites από αυτήν. Τέλος, υπολογίζεται ο
συντελεστής εγγύτητας και με αυτόν τον τρόπο πραγματοποιείται η κατάταξη των websites
από το καλύτερο στο λιγότερο καλό.
Ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφηκαν παραπάνω οδηγούμαστε στα αποτελέσματα
και τα ευρήματα της έρευνας, τα οποία παρουσιάζονται στην τέταρτη (4) ενότητα. Εκεί γίνεται
αναφορά στα δημογραφικά στοιχεία της έρευνας καθώς και στα αποτελέσματα της έρευνας.
Από την ανάλυση αναδεικνύεται το καλύτερο website σε σχέση με τα άλλα δυο ηλεκτρονικά
καταστήματα που αναλύθηκαν.
Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων

MBA Part Time 2020-2021

Ρουμελιώτου Κων/να-Πορφυρία

7

Αξιολόγηση των e-shops στον Ελλαδικό χώρο

Στην πέμπτη (5) ενότητα παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της μελέτης συνοψίζοντας τα
βασικά σημεία που προέκυψαν από την ανάλυση της έρευνας.
Στην έκτη (6) ενότητα ακολουθούν οι βιβλιογραφικές αναφορές από ξένες αλλά και
ελληνικές πηγές.
Στην έβδομη (7) και τελευταία ενότητα βρίσκεται το παράρτημα της έρευνας. Στο
παράρτημα παρουσιάζεται

αναλυτικά το ερωτηματολόγιο που μοιράστηκε στους

ερωτώμενους καθώς και οι οδηγίες συμπλήρωσής του με το οποίο και ολοκληρώνεται η
παρούσα έρευνα.
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2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
2.1 E-COMMERCE & E-BUSINESS
Η τεχνολογία έχει μπει για τα καλά στην ζωή μας και μετασχηματίζει μεγάλο μέρος της
κοινωνίας. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι καθημερινά επιδιώκουν να πραγματοποιούν τις
αγορές τους εξ’ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα. Η αγορά προϊόντων και υπηρεσιών μέσω
των ηλεκτρονικών συστημάτων όπως το διαδίκτυο συνεχώς αυξάνεται. Με αυτό τον τρόπο, η
παροχή των αγαθών και των υπηρεσιών μέσω διαδικτύου είναι δυνατή χωρίς την αναγκαία
φυσική παρουσία του πωλητή και του αγοραστή. E-commerce – Ηλεκτρονικό Εμπόριο ονομάζεται ακριβώς αυτή η σύγχρονη μέθοδος προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών η οποία
μέρα με την μέρα εξελίσσεται ενώ παράλληλα όλο και περισσότερος κόσμος μυείται σε αυτή.
(Turban, 2010)
Είναι γεγονός πως το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει φέρει μεγάλη επανάσταση στον χώρο του
λιανεμπορίου και στην κοινωνία ευρύτερα. Οι καταναλωτές έχουν την δυνατότητα να έχουν
εύκολη πρόσβαση σε πολλούς καταλόγους προϊόντων οπουδήποτε και αν βρίσκονται με το
πάτημα ενός κουμπιού. Μπορούμε να πούμε ότι τα ηλεκτρονικά καταστήματα αρχικά
ξεκίνησαν ως ένα κανάλι για απευθείας πώληση στους καταναλωτές. Πλέον καταλήγουμε να
πούμε ότι εκτός από κανάλι πώλησης αναμφισβήτητα

αποτελούν ένα ακόμη κανάλι

προώθησης, διαφήμισης και διανομής προϊόντων & υπηρεσιών (Turban, 2010).
Στο σημείο θα πρέπει να γίνει ο διαχωρισμός μεταξύ των όρων e-commerce & e-business.
Το e-commerce αποτελεί ένα υποσύνολο του e-business. Με τον όρο e-business αναφερόμαστε
στο ηλεκτρονικό επιχειρείν το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των διαδικτυακών διαδικασιών
όπως η ανάπτυξη και προώθηση πωλήσεων, η παράδοση, η εξυπηρέτηση, η πληρωμή των
προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και η συνεργασία με εμπορικούς εταίρους (Moriset, 2020).
Περιλαμβάνει όλες τις οικονομικές λειτουργίες και δράσεις που υποστηρίζονται με τη χρήση
των ηλεκτρονικών μέσων. Το ηλεκτρονικό επιχειρείν επιδιώκει να μετασχηματίσει τις
επιχειρηματικές δραστηριότητες με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.
Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε όλο και περισσότερες εταιρείες να προχωρούν στην
δημιουργία ενός e-shop με σκοπό την επέκτασή τους και στον χώρο του ηλεκτρονικού
εμπορίου. Λέγεται ότι μέχρι το 2050 όλο το εμπόριο θα γίνεται ηλεκτρονικά (N. Azimah & Z.
Zaaba, 2019) Επιπλέον, πολλοί νέοι επιχειρηματίες που επιθυμούν να ξεκινήσουν μια νέα
επιχειρηματική δραστηριότητα επιλέγουν την δημιουργία ενός ψηφιακό καταστήματος αντί
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φυσικού με σκοπό την αποφυγή του κόστους για την ενοικίαση του χώρου και άλλων εξόδων
που προκύπτουν από το άνοιγμα ενός φυσικού καταστήματος (Turban, 2010). Ένα online
κατάστημα έχει αδιαμφισβήτητά μειωμένα κόστη συγκριτικά με ένα φυσικό κατάστημα και
μπορεί να συμβάλει στην δημιουργία οικονομιών κλίμακας. Στις μέρες μας έχει αναπτυχθεί
πλήθος εφαρμογών για την δημιουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων. Υπάρχουν πλατφόρμες
με όλα τα απαραίτητα εργαλεία μέσω των οποίων μπορεί να δημιουργηθεί ένα online shop και
χωρίς να απαιτείται η γνώση κώδικα από τον δημιουργό. Παράλληλα, υπάρχει πλήθος μικρών
και μεγάλων εταιρειών που μπορούν να αναλάβουν την δημιουργία ιστοσελίδων και e-shops
ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη. Είναι γεγονός, λοιπόν, ότι το e-commerce κυριαρχεί
και πλαισιώνει καινοτόμες ιδέες που διαφοροποιούνται από τον ανταγωνισμό και
προσελκύουν το ενδιαφέρον των καταναλωτών.
2.1.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ B2C
Το ηλεκτρονικό εμπόριο υφίσταται και καλείται να εξυπηρετήσει διαφορετικά κοινά. Η
πιο γνωστή μορφή ηλεκτρονικού εμπορίου είναι αυτή κατά την οποία μια Επιχείρηση
απευθύνεται σε έναν Καταναλωτή (B2C – Business to Consumer). Η περίπτωση αυτή
περιλαμβάνει όλα τα ηλεκτρονικά καταστήματα τα οποία απευθύνονται στους καταναλωτές
με σκοπό την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών (D. Kang, W. Jang & Y. Park). Δημιουργούν
ηλεκτρονικές βιτρίνες καταστημάτων, εύχρηστες και φιλικές προς τον χρήστη και φυσικά
παρέχουν υπηρεσίες μετά την πώληση - after sales service. Πρόκειται κυρίως για λιανεμπορικά
ψηφιακά καταστήματα τα οποία στοχεύουν στην άμεση πώληση και συγκεντρώνουν τον πιο
μεγάλο αριθμό συναλλαγών.
Υπάρχουν 2 μορφές ηλεκτρονικού εμπορίου σε B2C περιβάλλον. Η πρώτη περίπτωση
προϋποθέτει την συναλλαγή χωρίς μεσάζοντα. Υφίσταται, δηλαδή, μια επιχείρηση και διαθέτει
τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της για πώληση απευθείας στους πελάτες της. Δεν μεσολαβεί
κάποιος τρίτος στην αγοροπωλησία. Τέτοια παραδείγματα αποτελούν τα e-shops λιανικής
όπως kotsovolos.gr, public.gr κ.α. Η δεύτερη περίπτωση αφορά τις συναλλαγές που γίνονται
με μεσάζοντα. Χαρακτηριστικά τέτοια παραδείγματα αποτελούν το e-food.gr, το skroutz.gr,
το bestprice.gr κ.α. Μέσω της πλατφόρμας τους προσελκύουν καταναλωτές και βρίσκουν
αγοραστές για τα προϊόντα των συνεργατών τους έναντι προμήθειας (Turban, 2010).
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2.1.2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ B2B
Το ηλεκτρονικό εμπόριο στο οποίο έχουμε Επιχειρήσεις που απευθύνονται σε Επιχειρήσεις
(Β2Β – Business to Business) (D. Kang, W. Jang & Y. Park) αφορά εμπόριο το οποίο
συγκεντρώνει το πιο μεγάλο όγκο πωλήσεων. To b2bmarkt.gr αποτελεί ένα τέτοιο
παραδείγματα. Προσφέρει ποικιλία προϊόντων για εσωτερικό και εξωτερικό χώρο, έπιπλα
catering, γραφείου και εξοπλισμό καταστημάτων, απευθύνεται σε επαγγελματίες και αφορά
μόνο χονδρική πώληση. Άλλο ένα παράδειγμα αποτελεί το site του Καυκά kafkas.gr το οποίο
απευθύνεται και σε B2C αλλά και σε Β2Β πελάτες. Ο Β2Β αγοραστής αναζητά ηλεκτρονικά
καταστήματα στα οποία θα βρει εύκολα αυτό που ψάχνει, θα εκμεταλλευτεί ειδικές προσφορές
λόγω προγραμμάτων πιστότητας και θα βιώσει μια εξατομικευμένη εμπειρία εξυπηρέτησης.
Αντίστοιχα ο πωλητής μειώνει τα κόστη του και επωφελείται από τις μεγάλες και τακτικές
παραγγελίες των B2B πελατών του. (Turban, 2010)
2.1.3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ C2C
Η τρίτη κατηγορία αφορά τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες (auctions) οι οποίες
πραγματοποιούνται από Καταναλωτές σε Καταναλωτές (C2C – Customer to Customer) (D.
Kang, W. Jang & Y. Park). Το ebay.com αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα πλατφόρμας
που πραγματοποιεί δημοπρασίες με μεγάλη επιτυχία και πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα.
2.1.4 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ G2B & G2C
H τελευταία κατηγορία αφορά συναλλαγές από Επιχειρήσεις ή Καταναλωτές προς
Δημόσιους Φορείς (G2B – Government to Business & G2C – Goverment to Customer)
(Turban, 2010). Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί το Taxisnet gsis.gr. Μια πλατφόρμα μέσω της
οποίας καταναλωτές και επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν φορολογικές δηλώσεις και να
διεκπεραιώσουν ανοιχτά θέματα με το δημόσιο. To gov.gr το οποίο είναι σε δοκιμαστική
λειτουργία στην χώρα μας αποτελεί άλλο ένα παράδειγμα G2B & G2C συναλλαγής και βοηθά
στην διεκπεραίωση θεμάτων που έχουν να κάνουν με τους δημόσιους φορείς παρέχοντας άυλη
συνταγογράφηση, έκδοση εξουσιοδότησης, υπεύθυνης δήλωσης κ.α.
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Εικόνα 1. Κατηγορίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου

2.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ E-SHOPS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Τα ηλεκτρονικά καταστήματα στην Ελλάδα με την πάροδο του χρόνο συνεχώς
εξελίσσονται. Την δεκαετία του 1990 ξεκίνησαν να ξεπροβάλουν οι πρώτες ιστοσελίδες
ενημερωτικού χαρακτήρα. Με την ραγδαία εξάπλωση του διαδικτύου, κάποιες επιχειρήσεις
δειλά δειλά προχώρησαν στην δημιουργία μιας ιστοσελίδας με σκοπό την απόκτηση
παρουσίας στον παγκόσμιο ιστό. Με αυτό τον τρόπο είχαν την ευκαιρία να προσεγγίσουν
καταναλωτές οι οποίοι ήταν ήδη χρήστες του διαδικτύου ως early adopters της τεχνολογίας.
Με τον όρο αυτό προσδιορίζουμε τους ανθρώπους που είναι από τους πρώτους που υιοθετούν
νέες τεχνολογίες, δοκιμάζουν νέα προϊόντα ή υπηρεσίες. Σύμφωνα με τους P. Chau & K. Hui
(1998) οι early adopters συνήθως είναι νέοι άνδρες με ηγετικές ικανότητες, οι οποίοι
αναζητούν νέες πληροφορίες όντας έμπειροι χρήστες υπολογιστών. Δόθηκε λοιπόν έτσι η
ευκαιρία στις επιχειρήσεις να προωθήσουν τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες τους, ως
καινοτόμοι της εποχής.
Η εξέλιξη της τεχνολογίας και η ανάγκη των επιχειρήσεων για αύξηση των πωλήσεων
οδήγησε στην δεύτερη γενιά των ηλεκτρονικών καταστημάτων. Προς τα τέλη της δεκαετίας
του 1990 και πιο συγκεκριμένα το 1998 ξεκίνησε την λειτουργία του το πρώτο ηλεκτρονικό
κατάστημα στην Ελλάδα. Πρωτοπόρος της εποχής ο κος. Απόστολος Αποστολάκης ιδρυτής
του e-shop.gr.

To e-shop αποτέλεσε το πρώτο site μέσω του οποίου οι καταναλωτές

μπορούσαν εκτός από το να δουν τα προϊόντα και τα χαρακτηριστικά τους να προβούν και
στην αγορά τους. Ήταν μια καινοτομία της εποχής η οποία πέτυχε καθώς ο ιδρυτής της
εταιρείας αποφάσισε να προσφέρει μόνο online προϊόντα τεχνολογίας και υπηρεσίες
διαδικτύου, χωρίς την ύπαρξη φυσικού καταστήματος (www.e-shop.gr, 2020).
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Εικόνα 2. Το πρώτο ηλεκτρονικό κατάστημα στην Ελλάδα
Σήμερα, το e-shop.gr συνεχίζει τα παρέχει μια διευρυμένη γκάμα προϊόντων online.
Παρέχει ολοκληρωμένα συστήματα υπολογιστών, προϊόντα hardware, software, περιφερειακά
συστήματα ήχου και εικόνας, προϊόντα κινητής τηλεφωνίας, παιχνίδια, εργαλεία και
ηλεκτρονικές συσκευές. Ακόμα και σήμερα δεν υπάρχει φυσικό κατάστημα με την κλασσική
έννοια του φυσικού καταστήματος. Οι καταναλωτές έχουν την δυνατότητα να παραλάβουν
την παραγγελία τους εκτός από το σπίτι τους και από κάποιο φυσικό κατάστημα με την
προϋπόθεση ότι η παραγγελία έχει πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, τηλεφωνικά ή απευθείας
από κατάστημα που διαθέτει η εταιρεία.
Η επόμενη γενιά των ηλεκτρονικών καταστημάτων στην Ελλάδα εστιάζει στην ενοποίηση
των συστημάτων για την καλύτερη διαχείριση των παραγγελιών. Η ενοποίηση των
συστημάτων παίζει σημαντικό ρόλο καθώς διευκολύνει και επιταχύνει τις διαδικασίες, μειώνει
τον χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση μιας παραγγελίας. Με αυτό τον τρόπο
επιτυγχάνεται ταχύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη καθιστώντας την εταιρεία πιο ευέλικτη.
Επιπλέον, δίνεται έμφαση στην ασφάλεια των συναλλαγών και των προσωπικών στοιχείων
των πελατών στο πλαίσιο της ασφαλής πλοήγησης στο διαδίκτυο (Turban, 2010).
Σήμερα, όλα τα παραπάνω θεωρούνται αυτονόητα και εκ των ων ουκ άνευ. Στόχος των
σύγχρονων ηλεκτρονικών καταστημάτων είναι να παρέχουν ένα φιλικό και εύχρηστο
περιβάλλον προς το χρήστη. Ένα αναβαθμισμένο περιβάλλον στο οποίο οι καταναλωτές θα
μπορούν να περιηγηθούν, να αναζητήσουν και να βρουν εύκολα αυτό που ψάχνουν. Να
πληρώσουν με αντικαταβολή ή και ηλεκτρονικά και να παραλάβουν απολαμβάνοντας
προσωποποιημένες υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες μετά την πώληση (after sales service).
Πλέον, το ηλεκτρονικό καταστήματα αποτελεί ένα επιπλέον κανάλι ασφαλούς πώλησης, το
οποίο ειδικά την τελευταία δεκαετία παρουσιάζει ιδιαίτερη αύξηση στην χώρα μας.
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2.2.1 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΩΝ E-SHOPS
Έχοντας κατανοήσει την σημαντικότητα του διαδικτύου οι επιχειρήσεις σήμερα
επιδιώκουν την ανανέωση των ηλεκτρονικών τους καταστημάτων ώστε να είναι όσο γίνεται
πιο φιλικά προς τον χρήστη. Ο τομέας των e-shops στην Ελλάδα διαθέτει πρωτοπόρους σχεδόν
σε κάθε κλάδο δραστηριοποίησης. Πιο συγκεκριμένα, διακρίνονται πρωτοπόροι στον κλάδο
της εστίασης, των ηλεκτρονικών συσκευών, των φαρμάκων, της ένδυσης/υπόδησης, των
παιχνιδιών, των μεταφορών, του τουρισμού και των ασφαλίσεων.
Ξεκινώντας από τον κλάδο της εστίασης μπορούμε να πούμε ότι η e-food.gr αποτελεί από
τους πλέον καινοτόμους του κλάδου καθώς από τον Ιανουάριο του 2012 που ξεκίνησε την
λειτουργία της μέχρι και σήμερα έχει καταφέρει να συγκεντρώσει πλήθος υποστηρικτών. H efood ξεκίνησε ως ελληνική εταιρεία η οποία άνθησε πολύ γρήγορα και εξαγοράστηκε από την
Delivery Hero στα μέσα του 2015 με σκοπό την κατάκτηση της παγκόσμιας αγορά του Online
Food Delivery. Φυσικά, στον κλάδο της εστίασης δεν λείπουν και οι εταιρείες που επιδιώκουν
να ακολουθήσουν τις τάσεις που κυριαρχούν και να αναπτύσσουν τα δικά τους online
καταστήματα ενσωματώνοντας νέα χαρακτηριστικά (features) και δυνατότητες. Ακολουθούν
ορισμένα ενδεικτικά ηλεκτρονικά καταστήματα στον κλάδο της εστίασης:
 goodysdelivery.gr
 everest.gr
 gregorys.gr
 simplyburgers.gr
 pizzafan.gr
 dominos.gr
 lartigiano.gr
 pizzahut.gr
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Ο κλάδος των ηλεκτρονικών συσκευών συγκεντρώνει πλήθος ανταγωνιστών που
θεωρούνται πρωτοπόροι. Κάποιες από τις πιο γνωστές επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο κλάδο
είναι οι ακόλουθες:
 public.gr το οποίο πρόσφατα εξαγόρασε το mediamarkt.gr
 plaisio.gr
 kotsovolos.gr
 e-shop.gr
 cosmodata.gr,
 germanos.gr

Ακολουθεί ο κλάδος των φαρμάκων όπου τα τελευταία χρόνια έχουν αναδυθεί πολλά eshops με μεγάλη επισκεψιμότητα.
 e-pharm.gr
 bestpharmacy.gr
 tofarmakeiomou.gr
 pharmacorner.gr
 pharm24.gr
 pharmacy295.gr
 ofarmakopoiosmou.gr
 farmakeioexpress.gr
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Η ένδυση αποτελεί ένα κλάδο ο οποίος είναι ανερχόμενος τα τελευταία χρόνια εφόσον όλο
και περισσότεροι άνθρωποι λόγω των γρήγορων ρυθμών της ζωής επιλέγουν την online αγορά
προϊόντων ένδυσης και υπόδησης. Σε αυτό συνέβαλε και η πολιτική των περισσοτέρων
ηλεκτρονικών καταστημάτων αυτού του κλάδου, που επιτρέπουν την δωρεάν επιστροφή των
προϊόντων εντός συγκεκριμένου αριθμού ημερών από την ημέρα αγοράς. Τα πιο γνωστά
ηλεκτρονικά καταστήματα ένδυσης/υπόδησης είναι τα παρακάτω:
 zara.gr
 bsbfashion.gr
 paranoia-eshop.gr
 celestino.gr
 toimoi.gr
 attrativo.gr.
 chief.gr
 lyneeshop.gr
 bershka.gr
 intersport.gr
 myshoe.gr
 epapoutsia.gr
 papoutsia-online.gr
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H online αγορά παιχνιδιών δεν θα μπορούσε να μην έχει τους leaders της αγοράς όπως:
 jumbo.gr
 moustakastoys.gr
 perfectoys.gr

Ο κλάδος των μεταφορών διαθέτει εταιρείες μέσω των οποίων μπορούν οι καταναλωτές
να αγοράσουν εισιτήρια online καθώς και να διαχειριστούν την κράτησή τους χωρίς να είναι
απαραίτητο να μεταβούν στο φυσικό κατάστημα. Τέτοιες εταιρείες είναι:
 el.aegeanair.com
 bluestarferries.com
 hellenicseaaways.gr

Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων

MBA Part Time 2020-2021

Ρουμελιώτου Κων/να-Πορφυρία

17

Αξιολόγηση των e-shops στον Ελλαδικό χώρο

Ο τουρισμός στην Ελλάδα αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες πηγές εσόδων για το κράτος.
Δεν θα μπορούσε να λείπει η online παρουσία στον εν λόγω κλάδο, με το booking.gr να
κυριαρχεί στην συγκεκριμένη αγορά, σημειώνοντας πάρα πολλές κρατήσεις την ημέρα σε όλη
την Ελλάδα. Παρ όλα αυτά η εταιρεία δεν είναι ελληνική αλλά Ολλανδική, η οποία ιδρύθηκε
το 1996 στο Άμστερνταμ. Το booking προσφέρει ευέλικτους όρους κράτησης καθώς και
δυνατότητες

αναβάθμισης

της

κράτησης

πολλές

φορές

και

χωρίς

επιβάρυνση

(www.booking.com, 2020). Η trivago.gr είναι μια αντίστοιχη Γερμανική εταιρεία η οποία
ιδρύθηκε το 2005 και επίσης έχει ενεργή παρουσία στην χώρα μας. Παράλληλα, μεμονωμένα
ξενοδοχεία αναπτύσσουν το δικό τους online σύστημα κρατήσεων προκειμένου να μπορέσουν
να αναπτυχθούν αυτόνομα και να μην υποχρεούνται να πληρώνουν προμήθεια στις
πλατφόρμες τύπου booking.
 hiltonathens.gr
 divanicaravelhotel.com
 poseidonhotel.com.gr
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Κλείνοντας, με τον τομέα των ασφαλίσεων, η Hellas Direct αποτελεί μια από τις κορυφαίες
ελληνικές εταιρείες στον τομέα των ασφαλίσεων. Η εν λόγω εταιρεία είναι αποκλειστικά
online, επιδιώκοντας την ελαχιστοποίηση του κόστους και επενδύοντας την πολύ χαμηλή
τιμολογιακή πολιτική έναντι των ανταγωνιστών της. Ακολουθούν ορισμένες γνωστές
ασφαλιστικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται online:
 staralliance.com
 anytime.gr
 insurancemarket.gr
 ethniki-asfalistiki.gr

2.2.2 ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΕΣ ONLINE ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Ο καθηγητής κος. Ι. Δουκίδης, διευθυντής του εργοστασίου Hλεκτρονικού Eμπορίου και
Hλεκτρoνικού Επιχειρείν (ELTRUN) δηλώνει ότι η αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου στην
Ελλάδα βρίσκεται σε φάση ωριμότητας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Εργαστηρίου
Ηλεκτρονικού Εμπορίου, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται 5% αύξηση της έντασης online
αγορών. Επίσης, παρατηρείτε ότι οι καταναλωτές προβαίνουν σε online αγορά ταξιδιωτικών
υπηρεσιών σε ποσοστό 84%. Ακολουθεί η διαμονή σε καταλύματα και η αγορά εισιτηρίων για
εκδηλώσεις με ποσοστό 70%. Με ποσοστό 69% παρατηρούμε online αγορές για εξαρτήματα
Η/Υ και ακολουθεί η ένδυση & υπόδηση με ποσοστό 62%. Μεταξύ 40% με 50% παρατηρείται
η αγορά ηλεκτρονικών συσκευών, παραγγελία έτοιμου φαγητού, βιβλίων και οικιακών ειδών.
Οι υπόλοιπες κατηγορίες φανερώνουν μικρότερα ποσοστά, χαμηλότερα του 40%.
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Εικόνα 3. Online αγορά προϊόντων & υπηρεσιών
Οι λόγοι που οδηγούν τους πελάτες να πραγματοποιήσουν μια online αγορά είναι πολλοί.
Κατά πρώτον, οι καταναλωτές θεωρούν ότι μέσω των ηλεκτρονικών καταστημάτων
αποκομίζουν οφέλη τα οποία δεν μπορούν να βρουν στα φυσικά καταστήματα. Πιο
συγκεκριμένα, μέσω των ηλεκτρονικών καταστημάτων έχουν την δυνατότητα να βρουν
καλύτερες τιμές, προσφορές και μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων. Η άμεση παράδοση και ο
σωστός προγραμματισμός παίζει σημαντικό ρόλο στην ζωή του ανθρώπου και ένα online
κατάστημα μπορεί να το προσφέρει. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι η άμεση σύγκριση
τιμών που προσφέρουν τα ηλεκτρονικά καταστήματα βοηθά σημαντικά την έρευνα αγοράς
που πραγματοποιεί ο πελάτης καθώς ο διαθέσιμος ελεύθερος χρόνος του σύγχρονο Έλληνα
είναι φανερά περιορισμένος. Συχνά, οι καταναλωτές εντοπίζουν προϊόντα τα οποία δεν
διατίθενται στα φυσικά καταστήματα, παρά μόνο online και φυσικά μπορούν να προμηθευτούν
online προϊόντα από το εξωτερικό.
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Εικόνα 4. Λόγοι που οδηγούν στην πραγματοποίηση online αγοράς
Οι επικρατέστεροι λόγοι που οδηγούν έναν Έλληνα να προβεί σε μια online αγορά έχουν
να κάνουμε με έξι (6) κρίσιμους παράγοντες. Ο πρώτος αφορά την ασφάλεια και την
πιστοποίηση που εγγυάται η ιστοσελίδα στον χρήστη, περιλαμβάνοντας ασφάλεια πληρωμών,
ξεκάθαρους όρους χρήσης και πολιτικής επιστροφής προϊόντων. Ο επόμενος παράγοντας
αφορά την καλή εξυπηρέτηση πριν, κατά την διάρκεια και μετά την πώληση. Σημαντικό ρόλο
επίσης, παίζει η ευχρηστία του ιστοχώρου καθιστώντας την πλοήγηση του καταναλωτή εύκολη
και ευχάριστη. Συμπληρωματικά, θετικά συμβάλουν οι καλές τιμές και οι προσφορές που
μπορεί να προσφέρει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Οι κριτικές και θετικές συστάσεις
συμβάλουν, επίσης, στην δημιουργία εμπιστοσύνης μεταξύ του πελάτη και του ηλεκτρονικού
καταστήματος. Για το λόγο αυτό συχνά οι καταναλωτές αφιερώνουν χρόνο διαβάζοντας
σχόλια και κριτικές από blogs και forums ή συμβουλεύονται φίλους σχετικά με το αν πρέπει
να εμπιστευτούν ένα συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα. Τέλος, παρατηρείται ότι με ένα
πολύ μικρό ποσοστό που αγγίξει το 5% οι καταναλωτές προχωρούν σε αγορά εξαιτίας μιας
μεγάλης διαφημιστικής καμπάνιας που θα δουν να κυκλοφορεί. Παρ’ όλα αυτά με ποσοστό
23% αποφασίσουν να εμπιστευτούν ένα ηλεκτρονικό κατάστημα επειδή ανήκει σε μεγάλη
εταιρεία και αποτελεί γνωστό όνομα στην αγορά.
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Εικόνα 5. Λόγοι που κερδίζουν την εμπιστοσύνη του πελάτη
Οι Έλληνες παρά το γεγονός ότι έχουν υιοθετήσει τις νέες μορφές αγοράς και όλο και
περισσότεροι προβαίνουν σε αγορά μέσω διαδικτύου σκοράρουν χαμηλά συγκριτικά με άλλες
χώρες τον τομέα των ηλεκτρονικών πληρωμών. Οι πλειοψηφία των καταναλωτών προτιμούν
την μέθοδο της αντικαταβολής σε ποσοστό 20%, ενώ μόλις ένα περίπου 30%-40%
χρησιμοποιεί την paypal/χρεωστική/πιστωτική του κάρτα για πληρωμές μέσω διαδικτύου.
Ακόμα μικρότερο ποσοστό σημειώνεται για πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσω
τραπέζης.
Τα δεδομένα ερευνών του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών και του ELTRUN
φανερώνουν ότι πάνω 3,5 εκατ. Έλληνες πραγματοποιούν online αγορές με ετήσιο τσίρο 5
δισεκατομμύρια ευρώ. Σε ποσοστό 75% οι χρήστες χρησιμοποιούν το κινητό τους για τις
ηλεκτρονικές τους αγορές. Νεότερες μάλιστα έρευνες υποδεικνύουν ότι η ασφάλεια που
νιώθουν οι χρήστες του διαδικτύου λόγω των αυστηρότερων μέτρων που έχουν ληφθεί, τους
οδηγεί στην αγορά και πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας σε ποσοστό που αγγίζει το 64%.
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Εικόνα 6. Τρόποι πληρωμής που προτιμούν οι Έλληνες

2.3 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ & ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ E-SHOPS
Όπως κάθε τι έτσι και τα e-shops έχουν θετικά & αρνητικά τα οποία πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη και να αξιολογούνται. Σύμφωνα με τον Turban (2010) ένας από τα σημαντικά
πλεονέκτημα ενός ηλεκτρονικού καταστήματος για τους καταναλωτές έχει να κάνει με το
γεγονός ότι είναι 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα διαθέσιμο. Εφόσον δεν είναι
φυσικό κατάστημα δεν διαθέτει ωράριο και δεν κλείνει ποτέ. Με αυτό τον τρόπο οι πελάτες
μπορούν να το επισκεφτούν όποτε το θελήσουν.
Ένα ακόμα πλεονέκτημα σχετίζεται με τις ειδικές προσφορές, τα deals και τα combos που
μπορεί να προσφέρει ένα online κατάστημα. Από το ξεκίνημά τους τα ηλεκτρονικά
καταστήματα, συνήθισαν τον κόσμο σε προσφορές για να μπορέσουν να τους προσεγγίσουν
ώστε να τους εμπιστευτούν και να προβούν σε αγορά. Για τις επιχειρήσεις ήταν ένας εύκολος
τρόπος καθώς το περιθώριο κέρδος τους ήταν υψηλότερο, λόγω χαμηλότερου λειτουργικού
κόστους. Το χαμηλό κόστος αποτελεί άλλο ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση το
οποίο προκύπτει διότι δεν απασχολούνται υπάλληλοι για την εξυπηρέτηση των πελατών, δεν
υπάρχει ανάγκη βιτρίνας ούτε μισθώνεται κάποιος φυσικός χώρος καθώς το κατάστημα είναι
ψηφιακό.
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Μέσω του διαδικτύου οι καταναλωτές μπορούν να αγοράσουν από οποιοδήποτε μέρος της
Ελλάδος ή και εκτός Ελλάδος επιθυμούν και αντίστροφα τα ηλεκτρονικά καταστήματα
μπορούν να προσφέρουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε εν δυνάμει πελάτες και πέρα
από τα σύνορα την χώρας. Προϋπόθεση, φυσικά, είναι να συνεργάζονται με διανομείς εντός
και εκτός συνόρων, μπαίνοντας έτσι στην παγκόσμια αγορά, αυξάνοντας παράλληλα και την
ανταγωνιστικότητά τους.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι μέσω των ηλεκτρονικών καταστημάτων η επιχείρηση
χτίζει μια σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη. Δημιουργεί έναν ισχυρό δεσμό που οδηγεί σε
επαναλαμβανόμενες πωλήσεις. Η επιχείρηση έχοντας λάβει την συγκατάθεση του πελάτη
επικοινωνεί μαζί του στέλνοντάς του newsletter και ενημερωτική επικοινωνία ενισχύοντας την
σχέση που έχει δημιουργηθεί από την εγγραφή του πελάτη στο e-shop.
Από την άλλη πλευρά προκύπτουν και ορισμένα μειονεκτήματα για τις επιχειρήσεις που
επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν στον παγκόσμιο ιστό. To κυριότερο θίγει την ασφάλεια των
συναλλαγών. Είναι γεγονός ότι απαιτείται μεγάλη προσοχή από την πλευρά της επιχείρησης
καθώς οι ιστοσελίδες πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά ασφαλείας SSL ώστε οι πελάτες να
νιώθουν ότι τα προσωπικά τους στοιχεία, οι κωδικοί τους και κάρτες τους δε θα υποκλαπούν.
Το κομμάτι στο οποίο θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή οι εταιρείες που θέλουν να
αναπτύξουν ένα online e-shop ή διαθέτουν ήδη κάποια online πλατφόρμα είναι η εύκολη
πλοήγηση μέσα στο site. Είναι σημαντικό οι πελάτες να βρίσκουν εύκολα αυτό που ψάχνουν
μέσα από μια φιλική και εύχρηστη πλατφόρμα.
Τέλος, τα έξοδα αποστολής πολλές φορές δυσαρεστούν τους καταναλωτές και τους
αποτρέπουν από το να πραγματοποιήσουν μια online συναλλαγή. Για το λόγο αυτό θα πρέπει
να κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα και να υπάρχουν όπου αυτό είναι απαραίτητο.
Συνοψίζοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που συγκεντρώνει ένα online
κατάστημα τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις προκύπτει ο παρακάτω
πίνακας.
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ E-SHOPS

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ E-SHOPS

Άμεσα διαθέσιμο – 24/7

Ασφάλεια συναλλαγών

Προσφορές και Combos

Εύκολη πλοήγηση

Χαμηλά λειτουργικά κόστη για την επιχείρηση

Έξοδα αποστολής που επιβαρύνουν τους
καταναλωτές

Παγκόσμια αγορά

Πλατφόρμα φιλική προς τον χρήστη

Αύξηση ανταγωνιστικότητας εταιρείας
Δημιουργία δεσμού με τον καταναλωτή
Πίνακας 1: Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα E-shops

2.4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ E-SHOPS
Τα e-shops εμπορεύονται προϊόντα ή/και υπηρεσίες τα οποία τα διαθέτουν προς πώληση
μέσω της ιστοσελίδας τους. H ηλεκτρονική πώληση είναι αυτό που διαφοροποιεί μια απλή
ιστοσελίδα από ένα e-shop και παρουσιάζουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με
τους S. Roth, R Schmutz, S. Pauwels, J Avila & K. Opwis (2010), οι κύριες σελίδες που
διαθέτει ένα e-shop και αυτές που οι χρήστες αναμένουν να βρουν, ανεξάρτητα από το
προϊόν/υπηρεσία που εμπορεύεται, είναι οι ακόλουθες:
1. Κεντρική Σελίδα
2. Σύνδεση ή Εγγραφή
3. Μενού
4. Καλάθι Αγορών
5. Ολοκλήρωση Παραγγελίας - Check out
Πιο συγκεκριμένα, μπορούμε να πούμε ότι η κεντρική σελίδα αποτελεί την πρώτη σελίδα
που αντικρίζει ο πελάτης όταν επισκέπτεται την ιστοσελίδα. Για τον λόγο αυτό πρέπει να είναι
ελκυστική ώστε να τραβά το ενδιαφέρον. Συνηθίζεται στην σελίδα αυτή να υπάρχει ένα
κεντρικό banner μέσω του οποίου επικοινωνούνται προσφορές, νέα προϊόντα και ότι άλλο
επιθυμεί η επιχείρηση να προβάλει έντονα στον πελάτη. Τα εξελιγμένα e-shops μπορούν να
υποστηρίζουν και προσωποποιημένα banners ανάλογα με τα αγοραστικά χαρακτηριστικά του
πελάτη, προωθώντας του προϊόντα που τον ενδιαφέρουν
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Για να μπορέσει ένας πελάτης να παραγγείλει θα πρέπει πρώτα να έχει δημιουργήσει
λογαριασμό στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Μέσω της σελίδας εγγραφής ο πελάτης
συμπληρώνει τα στοιχεία του. Συνήθως απαιτείται ονοματεπώνυμο, email, κινητό και
διεύθυνση κατοικίας για την παράδοση της παραγγελίας. Από την στιγμή που ένας πελάτης
πραγματοποιήσει την εγγραφή του γίνεται χρήστης του site και κάθε φορά που επισκέπτεται
την ιστοσελίδα μπορεί να συνδεθεί στον λογαριασμό του, στον οποίο είναι αποθηκευμένα όλα
τα στοιχεία που είχε εισάγει κατά την εγγραφή του. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να
πραγματοποιήσει τις αγορές του.
Το μενού του ηλεκτρονικού καταστήματος περιλαμβάνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που
προσφέρει το εν λόγω κατάστημα με τα χαρακτηριστικά τους και τις αντίστοιχες τιμές
πώλησής τους. Θα πρέπει να διαθέτει δυναμικούς καταλόγους, σωστά κατηγοριοποιημένους
και ισχυρή αναζήτηση ώστε να μπορούν οι πελάτες να βρίσκουν εύκολα οτιδήποτε ψάχνουν.
Ο καταναλωτής προσθέτει στο καλάθι αγορών τα προϊόντα που επιθυμεί να αγοράσει και
βλέπει το ποσό που πρέπει να πληρώσει. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να κάνουμε cross sell
και upsell με σκοπό της αύξηση των πωλήσεων και της αξίας παραγγελίας (Average Order
Value). Με το cross sell επιδιώκουμε να προωθήσουμε επιπλέον προϊόντα ή υπηρεσίες τα
οποία ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες από αυτά που έχει επιλέξει ο καταναλωτής στο
καλάθι του και έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα. Με το upsell επιδιώκουμε να
προωθήσουμε προϊόντα ή υπηρεσίες που ανήκουν στην ίδια κατηγορία με αυτά που έχει
επιλέξει ο πελάτης και είναι μεγαλύτερης αξίας, υψηλότερων προδιαγραφών ή έχουν πρόσθετα
χαρακτηριστικά.
Στην ολοκλήρωση της παραγγελίας (check out) βρίσκεται η προεπισκόπηση της
παραγγελίας με τα στοιχεία του πελάτη, ο τρόπος πληρωμής και ο τύπος του παραστατικού
(απόδειξη ή τιμολόγιο) που επιθυμεί να επιλέξει ο καταναλωτής. Φυσικά αν υπάρχουν έξοδα
αποστολής αναγράφονται σε αυτό το σημείο. Όσον αφορά την πληρωμή, καλό είναι να
υπάρχουν ευέλικτοι και πολλαπλοί τρόποι πληρωμής παρέχοντας την δυνατότητα πληρωμής
online, με κάρτα στην παράδοση και αντικαταβολής. Γενικά, τα βήματα αυτά πρέπει να είναι
πολύ σύντομα και εύκολα να τα πραγματοποιήσει ο πελάτης καθώς αποτελούν κρίσιμους
παράγοντες επιτυχίας, για τους οποίους θα αναφερθούμε εκτενώς και στην επόμενη ενότητα.
Εκτός από τις κύριες σελίδες υπάρχουν και δευτερεύουσες σελίδες σε ένα e-shop (S. Roth,
R Schmutz, S. Pauwels, J Avila & K. Opwis, 2010), οι οποίες μπορεί να είναι οι ακόλουθες:
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1. Ιστορικό Παραγγελιών
2. Εταιρεία
3. Οργανόγραμμα Εταιρείας
4. Οικονομικά Στοιχεία
5. Στοιχεία Επικοινωνίας
6. F&Qs
7. Όροι Χρήσης
8. Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
9. Πολιτική Cookies
Από το ιστορικό παραγγελιών οι χρήστες μπορούν αν ανατρέξουν σε παλαιότερες
παραγγελίες και να πραγματοποιήσουν την επαναγορά τους. Από την ενότητα «Εταιρεία» οι
καταναλωτές μπορούν να διαβάσουν την ιστορία, το όραμα και τους σκοπούς της επιχείρησης.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση αποτελείται από μεγάλο αριθμό εργαζομένων συχνά αναρτά
το οργανόγραμμα και ορισμένα οικονομικά στοιχεία όπως ισολογισμούς, προς ενημέρωση των
καταναλωτών της. Φυσικά, διαθέσιμα υπάρχουν και τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας
όπως διεύθυνση, τηλέφωνο και e-mail καθώς και F&Qs για συχνές ερωτήσεις. Προκειμένου
να καλυφθεί νομικά η εταιρεία, στην σελίδα αναρτώνται όροι χρήσης, δήλωση προστασίας
προσωπικών δεδομένων καθώς και πολιτική cookies.
Κλείνοντας, αξίζει να αναφερθούμε στη φιλοξενία και την ασφάλεια του ηλεκτρονικού
καταστήματος. Κάθε ιστοσελίδα φιλοξενείται σε κάποιο server. Επειδή κάθε site έχει
διαφορετικές απαιτήσεις (π.χ. επισκεψιμότητα, δικτυακή χωρητικότητα) η επιλογή του
κατάλληλου server πρέπει να γίνει με προσοχή ώστε να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της
ιστοσελίδας, παρέχοντας την μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Θα πρέπει, επίσης, η ιστοσελίδα να
διαθέτει πιστοποιητικά ασφαλείας (SSL) και fire walls.

Εικόνα 7: Χαρακτηριστικά των e-shops
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2.5 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
Κάθε επιχείρηση, αν δεν έχει ήδη, επιδιώκει να αποκτήσει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα
ώστε να έχει ένα επιπλέον σημείο πώλησης, προβολής και προώθησης. Τα δεδομένα αλλάζουν
πολύ γρήγορα και οι καταναλωτές συνεχώς εκπαιδεύονται και ζητούν όλο και πιο εύκολες και
γρήγορες λύσεις. Για το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις οφείλουν να προσαρμόζονται άμεσα στις
νέες εξελίξεις διατηρώντας τους πελάτες τους ευχαριστημένους και ακολουθώντας μια πιο
πελατοκεντρική προσέγγιση.
Η ανάπτυξη πιστότητας παίζει καθοριστικό ρόλο στον χώρο των online αγορών ο οποίος
στις μέρες μας κατακλύζεται από επιχειρήσεις που ξοδεύουν μεγάλα ποσά σε διαφήμιση με
σκοπό την προσέλκυση πελατών. Είναι, λοιπόν, επιτακτική η ανάγκη για διατήρηση
ευχαριστημένων πελατών καθώς θεωρείτε θεμέλιος λίθος για την κερδοφορία της επιχείρησης
(B. Durmus, Y. Ulusi & S. Erdem, 2013).
Σύμφωνα, μάλιστα, με τον κανόνα Pareto 80/20 μπορεί κανείς να βγάλει πολλά
συμπεράσματα. Ο εν λόγω κανόνας υποστηρίζει ότι το 80% των κερδών προέρχεται από το
20% των πελατών μιας επιχείρησης. Σε αυτή την περίπτωση η επιχείρηση θα πρέπει να
αντιληφθεί εγκαίρως ποιοι είναι οι πελάτες οι οποίοι της αποφέρουν το μεγαλύτερο κέρδος και
να φροντίσει να τους εξυπηρετεί εξατομικευμένα. Με αυτό τον τρόπο στοχεύει στην αύξηση
της ικανοποίησής τους και στην μακροπρόθεσμη δέσμευσή τους (K. Tanabe, 2018).
Ο παραπάνω κανόνας μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορες περιπτώσεις μέσα στην
επιχείρηση. Για παράδειγμα, μπορούμε να πούμε ότι το 80% των πωλήσεων, προέρχεται από
το 20% των προϊόντων ή υπηρεσιών της επιχείρησης (K. Tanabe, 2018). Επομένως, υπάρχουν
κάποια προϊόντα τα οποία προτιμούν πολλοί πελάτες. Αυτά τα προϊόντα, λοιπόν, είναι
πολύτιμα για την εταιρεία και θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή. Σε καμία περίπτωση δεν
ωφελεί η κατάργηση ενός τέτοιο προϊόντος καθώς αυτομάτως θα σήμαινε σημαντική μείωση
των πωλήσεων. Συμπερασματικά, ο κανόνας αυτός μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να
εντοπίσουν τα σημεία στα οποία θα πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση ώστε να μπορέσουν
να επωφεληθούν τα μέγιστα.
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2.5.1 ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Ένα e-shop για να λειτουργήσει πρέπει να έχει όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά που
περιγράφηκαν στην προηγούμενη ενότητα. Παρ’ όλα αυτά ένα άρτιο τεχνικά e-shop, με τις
απαραίτητες σελίδες, δεν εξασφαλίζει και την επιτυχία του. Για τον λόγο αυτό ακολουθεί ένας
δεκάλογος με συμβουλές οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πιο
κοντά στην επιτυχία.
1. Έρευνες υποστηρίζουν ότι τα κινητά υπερισχύουν στην χρήση συσκευών σε
ποσοστό 75% με χρήση μεγαλύτερη των 10ωρών την ημέρα. (Ι. Δουκίδης, Κ.
Φραϊδάκη). Σε ποσοστό 93% χρησιμοποιούνται για την αναζήτηση προσφορών. Ως
εκ τούτου τα e-shops θα πρέπει να σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να
προσαρμόζονται πλήρως στα κινητά τηλέφωνα.
2. Ο χρόνος των καταναλωτών είναι πολύτιμος γι’ αυτό το e-shop πρέπει να είναι
γρήγορο (R. Liang , J. Wang και H. Zhang, 2017). Για παράδειγμα, αν η ιστοσελίδα
έχει πολλές φωτογραφίες θα πρέπει να είναι κατάλληλα συμπιεσμένες ώστε να μην
δημιουργούνται καθυστερήσεις στην πλοήγηση.
3. Η ασφάλεια και η αξιοπιστία παίζουν καθοριστικό ρόλο. Οι καταναλωτές πρέπει
να αισθάνονται εμπιστοσύνη τόσο για τα δεδομένα τους όσο και για τις συναλλαγές
τους. Είναι καλό να φαίνεται η Τράπεζα ή ο μεσάζοντας που μεσολαβεί
προκειμένου να ολοκληρωθεί η συναλλαγή αυξάνοντας έτσι την αξιοπιστία του eshop (Turban, 2010).
4. To SEO – Search Engine Optimization – είναι η σωστή καταχώρηση περιεχομένου
μιας σελίδας στις μηχανές αναζήτησης του διαδικτύου, είναι δωρεάν και συμβάλει
στην επιτυχία του ηλεκτρονικού καταστήματος (G. Egri & C. Bayarak, 2014).
5. Οι καταναλωτές έχουν εκπαιδευτεί αρκετά και αναμένουν ένα site με έναν ισχυρό
μηχανισμό αναζήτησης. Αν δεν βρουν αυτό που ψάχνουν μέσα σε λίγα
δευτερόλεπτα μπορεί ακόμα και να εγκαταλείψουν το site. Έρευνες φανερώνουν
ότι το 93% της διαδικτυακής κίνησης προέρχεται από τις μηχανές αναζήτησης (G.
Egri & C. Bayarak, 2014).
6. Η καλή αισθητική του site το καθιστά ελκυστικό (S. Cebi, 2013). Για το λόγο αυτό
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και στο design κατά την διαδικασία του
σχεδιασμού. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Fan & Tsai (2010), «Ένα καλά
σχεδιασμένο και φιλικό προς τον χρήστη website έχει θετικό αντίκτυπο στους πελάτες
με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούν τον ιστότοπο αγορών ξανά και ξανά.»
Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων

MBA Part Time 2020-2021

Ρουμελιώτου Κων/να-Πορφυρία

29

Αξιολόγηση των e-shops στον Ελλαδικό χώρο

7. Οι στοχευμένες CRM ενέργειες μάρκετινγκ μέσω προωθητικών καμπανιών και το
email μάρκετινγκ συμβάλουν θετικά στην ικανοποίηση των πελατών και τους
ωθούν στην επαναγορά (Y. Baashar, H. Alhussian, A Patel, G. Alkawsi, A.
Alzahrani, O. Alfarraj & G. Hay, 2020).
8. Η προσθήκη online υποστήριξης μέσω live chat συμβάλει επίσης θετικά καθώς οι
πελάτες μπορούν να πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε ερώτηση επιθυμούν, να
λάβουν άμεση απάντηση και να οδηγηθούν πιο εύκολα σε αγορά με την
καθοδήγηση του ηλεκτρονικού βοηθού (Z. Lv, Y. Jin & J. Huang, 2018).
9. To περιβάλλον για τα περισσότερα e-shops είναι πολύ ανταγωνιστικό. Τα Google
AdWords, η ανάλυση των Google Analytics και άλλων εργαλείων που βοηθούν
στην εξέλιξη της επιχείρησης είναι σημαντικό να μελετώνται από τα στελέχη. Η
μελέτη του ανταγωνισμού μπορεί να γίνει και από δωρεάν εργαλεία όπως μέσω των
sites similarweb.com & similarthech.com τα οποία υποστηρίζουν δωρεάν εκδόσεις
αλλά και αναβαθμισμένες οι οποίες περιλαμβάνουν περισσότερα στοιχεία του
ανταγωνισμού, πληρώνοντας φυσικά την αντίστοιχη συνδρομή (C. Vyas, 2019).
10. Κλείνοντας, είναι καλό κάθε ηλεκτρονικό κατάστημα να ξέρει τι λένε οι πελάτες
του γι’ αυτό και να αλληλοεπιδρά μαζί τους. Τα forums, οι εικονικές κοινότητες
και τα social media είναι η πηγή αυτής της γνώσης η οποία πρέπει να
παρακολουθείται στενά από τους αρμόδιους (J. Jansson, 2019).

Εικόνα 8: Παράγοντες επιτυχίας e-shop
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2.6 ΕΡΕΥΝΑ & ΑΓΟΡΑ ONLINE/OFFLINE
Από την ανάλυση της καταναλωτικής συμπεριφοράς και τον τρόπο που οι άνθρωποι
πραγματοποιούν έρευνα αγοράς καθώς και από τις αγορές τους, προκύπτουν τρία (3) μοντέλα.
Το πρώτο σχετίζεται με το φαινόμενο κατά το οποίο οι άνθρωποι ερευνούν ηλεκτρονικά και
αγοράζουν από φυσικά καταστήματα. Το μοντέλο αυτό ονομάζεται Online to Offline και
συμβαίνει συχνά στις μέρες μας. Το δεύτερο μοντέλο ονομάζεται Online to Online και σε αυτό
οι καταναλωτές ερευνούν και αγοράζουν ηλεκτρονικά. Το τρίτο και τελευταίο μοντέλο
ονομάζεται Offline to Online. Σε αυτή την περίπτωση οι καταναλωτές ερευνούν σε φυσικά
καταστήματα, την τελική τους όμως αγορά την πραγματοποιούν ηλεκτρονικά. Στην συνέχεια,
παρουσιάζονται αναλυτικά τα τρία (3) μοντέλα με περισσότερες λεπτομέρειες. (Y. Yang, Y.
Gong, L. Land, & T. Chesney, 2020).
2.6.1 TO ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ONLINE, ΑΓΟΡΑΣ OFFLINE
Η πρόσβαση στο internet για ένα μέσο άνθρωπο θεωρείται δεδομένη. Σε συνδυασμό και
με το γεγονός ότι ο περισσότερος πληθυσμός διαθέτει smartphone οδηγούμαστε στο
φαινόμενο ο κόσμος να πραγματοποιεί έρευνα αγοράς online, τις αγορές του όμως να τις
πραγματοποιεί offline (Y. Yang, Y. Gong, L. Land, & T. Chesney, 2020). Η πρόκληση των
επιχειρήσεων είναι να έχουν και online παρουσία ώστε να μπορούν να οδηγήσουν το κοινό
τους μέσω αυτού και στα φυσικά τους καταστήματα. Έρευνες φανερώνουν ότι η βασική
διαφορά μεταξύ του Ο2Ο (Online to Offline) και του καθαρού ηλεκτρονικού εμπορίου είναι
ότι οι καταναλωτές επιθυμούν τελικά να επισκεφτούν κάποιο φυσικό κατάστημα για να ζήσουν
από κοντά την εμπειρία του προϊόντος πριν προβούν στην αγορά του (Y. Yang, Y. Gong, L.
Land, & T. Chesney, 2020).
Σύμφωνα με τους Y. Yang, Y. Gong, L. Land, & T. Chesney (2020), οι καταναλωτές που
κάνουν την έρευνά τους ηλεκτρονικά και τελικά αγοράζουν από κάποιο φυσικό κατάστημα
επωφελούνται τα πλεονεκτήματα και της οnline και της offline αγοράς. Ο συνδυασμός αυτός
παρέχει στους καταναλωτές μια προσαρμοσμένη φυσική εμπειρία. Συλλέγουν πληροφορίες
online, κάνουν ερωτήσεις σε forums, παρακολουθούν τις αξιολογήσεις των προϊόντων που
τους ενδιαφέρουν και όταν αποφασίσουν προχωρούν σε αγορά

μέσω του φυσικού

καταστήματος.
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2.6.2 ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ONLINE, ΑΓΟΡΑΣ ONLINE
Παρά τα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω πρέπει να πούμε ότι δεν συμπεριφέρονται όλοι οι
άνθρωποι με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχει και το φαινόμενο κατά το οποίο οι καταναλωτές κάνουν
ηλεκτρονική έρευνα αγορών και αγοράζουν ηλεκτρονικά. Οι επιχειρήσεις για να μπορέσουν
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις υιοθετούν πολλαπλούς διαύλους επικοινωνίας με τον
πελάτη και επιδιώκουν να τους προσφέρουν οτιδήποτε χρειαστούν (π.χ. αποστολή δειγμάτων)
(G. Hull, P. Sharma, F. Morgeson & Y. Zhang, 2019). Η online βοήθεια συμβάλει θετικά στην
ολοκλήρωση των αγορών ηλεκτρονικά. Οποιαδήποτε απορία ή προβληματισμό έχουν οι
πελάτες, μπορούν να την εκφράσουν στον ηλεκτρονικό βοηθό και να τους βοηθήσει,
αντιπροσωπεύοντας ουσιαστικά τον υπάλληλο του φυσικού καταστήματος.
2.6.3 ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ OFFLINE, ΑΓΟΡΑΣ ONLINE
Το τρίτο μοντέλο αφορά την έρευνα αγορά offline που οδηγεί σε online αγορά. Αυτό
συμβαίνει καθώς οι καταναλωτές επιθυμούν να επισκέπτονται τα φυσικά καταστήματα, να
δοκιμάζουν τα εμπορεύματα ή τις υπηρεσίες και να αντιλαμβάνονται την ποιότητα τους. Η
αλληλεπίδραση με τα προϊόντα δημιουργεί αξία και ικανοποίηση στους καταναλωτές καθώς
έρευνες υποστηρίζουν ότι η φυσική εμπειρία έχει θετική επίδραση στο αντιληπτό όφελος του
πελάτη (Y. Yang, Y. Gong, L. Land, & T. Chesney, 2020).
Έχοντας αποφασίσει, λοιπόν, το προϊόν που θεωρούν κατάλληλο για αγορά, προχωρούν
στην online αγορά του. Αυτό μπορεί να συμβεί για διάφορους λόγους. Ένας λόγος είναι η
επιθυμία των καταναλωτών για περισσότερο χρόνο μέχρις ότου αποφασίσουν την αγορά των
προϊόντων που τους ενδιαφέρουν. Όταν είναι έτοιμοι, προχωρούν σε online αγορά έχοντας
εξασφαλίσει την ποιότητα και την αξιοπιστία του προϊόντος εφόσον έχουν ήδη επισκεφτεί ένα
φυσικό κατάστημα Ένας άλλος λόγος είναι η διαφορετική τιμολογιακή πολιτική των online
καταστημάτων. Συνηθίζεται άλλωστε να υπάρχουν οικονομικότερες τιμές για τους πελάτες
που αγοράζουν online καθώς και πολλές προσφορές και εκπτώσεις. (Y. Yang, Y. Gong, L.
Land, & T. Chesney, 2020). Καταλήγουμε, λοιπόν, στο συμπέρασμα ότι κάποιοι άνθρωποι
επιθυμούν την επαφή με το προϊόν, παρ’ όλα αυτά αυτό δεν τους αποτρέπει από το να το
αγοράσουν, τελικά, ηλεκτρονικά.
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2.7 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ CUSTOMER EXPERIENCE & ΤΟΥ
CUSTOMER JOURNEY
Τα δεδομένα της αγοράς αλλάξουν πολύ γρήγορα και οι καταναλωτές είναι όλο και πιο
απαιτητικοί. Οι επιχειρήσεις καλούνται να ανταποκριθούν άμεσα στις αλλαγές που
συμβαίνουν στο περιβάλλον, ώστε να μπορούν να διατηρούν ευχαριστημένους πελάτες και να
διαφοροποιούνται από τον ανταγωνισμό. Για να το πετύχουν αυτό απαιτείται κατανόηση του
customer experience και του customer journey του πελάτη. Με τον όρο customer experience
προσδιορίζουμε την εμπειρία που βιώνει ο καταναλωτής καθ’ όλη την διάρκεια που έρχεται
σε επαφή με την επιχείρηση και αλληλοεπιδρά με αυτή. Η αλληλεπίδραση περιλαμβάνει και το customer journey - το ταξίδι δηλαδή του πελάτη και τα διάφορα σημεία με τα οποία
αλληλοεπιδρά με το brand (Y. Vakulenko, P. Shams, D. Hellstrom & K. Hjort, 2019).
Κατανοώντας το customer journey του πελάτη οι επιχειρήσεις μπορούν να βελτιώσουν
την τοποθέτηση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους καθώς και την επικοινωνία μαζί τους.
Το customer journey του κάθε πελάτη είναι διαφορετικό και εξαρτάται από περιβαλλοντικούς,
κοινωνικούς και ατομικούς παράγοντες. Παίζει σημαντικό ρόλο να μπορούμε να
διαχειριζόμαστε τους διάφορους αυτούς παράγοντες και τα σημεία επαφής μας με τον πελάτη
κατά την διάρκεια του ταξιδιού του ώστε να μπορούμε να βελτιωνόμαστε (Y. Vakulenko, P.
Shams, D. Hellstrom & K. Hjort, 2019).
Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τους κοινωνικούς παράγοντες μπορούμε να πούμε ότι
επηρεάζουν το customer journey με διάφορους τρόπους. Η φυσική ή λεκτική αλληλεπίδραση
με έναν πελάτη σε φυσικό κατάστημα ή σε ηλεκτρονικό κατάστημα συμβάλει στην
διαμόρφωση του customer journey που βιώνει ο πελάτης είτε θετικά είτε αρνητικά. Αντίθετα
η παθητική κοινωνική παρουσία, δηλαδή, η παρουσία άλλων αγοραστών ή υπαλλήλων που
βρίσκονται κοντά και δεν αλληλοεπιδρούν συμβάλει σε μικρότερο βαθμό.
Το περιβάλλον και η πρόοδος της τεχνολογίας επηρεάζουν με την σειρά τους την
αγοραστική συμπεριφορά και εμπειρία των καταναλωτών. Για παράδειγμα ένας καταναλωτής
που αγοράζει από το διαδίκτυο είναι διατεθειμένος να αναζητήσει πληροφορίες για τα
προϊόντα που ενδιαφέρεται να αγοράσει, να κάνει δημοσκοπήσεις ή να ρωτήσει εικονικούς
υπαλλήλους ή chatbots προκειμένου να πάρει τις πληροφορίες που χρειάζεται. Όλα αυτά
διαμορφώνουν το customer journey του πελάτη και δημιουργούν ευκαιρίες σε λιανέμπορους
και καταναλωτές.

Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων

MBA Part Time 2020-2021

Ρουμελιώτου Κων/να-Πορφυρία

33

Αξιολόγηση των e-shops στον Ελλαδικό χώρο

Έρευνες διακρίνουν 3 στάδια απόφασης κατά την διαδικασία μελέτης του customer
journey του πελάτη. Το στάδιο της προ-αγοράς, της αγορά και το στάδιο μετά την αγορά. Σε
κάθε στάδιο ο καταναλωτής μπορεί να αντιμετωπίσει γνωστικές συναισθηματικές και
συμπεριφορικές αντιδράσεις οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν το ένα στάδιο το άλλο.
Επιπλέον, καθώς όλο και περισσότεροι πελάτες δοκιμάζουν τα προϊόντα πριν την αγορά τους
ή επιτρέπεται η δωρεάν επιστροφή χρημάτων ή η αποστολή δειγμάτων, οι καταναλωτές
μεταβαίνουν εύκολα από το στάδιο της προ-αγοράς στο στάδιο της αγοράς. Ως εκ τούτου,
διαμορφώνεται ανάλογα η εμπειρία που βιώνει ο καταναλωτής επιδιώκοντας πάντα θετικές
προεκτάσεις.
Οι εμπειρίες του παρελθόντος μπορούν να επηρεάσουν τις τρέχουσες και τις μελλοντικές
εμπειρίες. Τέτοιες εμπειρίες μπορεί να είναι η ατμόσφαιρά ενός καταστήματος, η καλή
πλοήγηση μέσα σε ένα e-shop, η τιμολογιακή του πολιτική, η καλή ή κακή εξυπηρέτηση που
βιώσαν μετά την κατανάλωση μιας υπηρεσίας. Σύμφωνα με τους Grewal και Roggeveen
(2020) ακόμα και ο τρόπος παράδοσης και συσκευασίας του προϊόντος μπορεί να έχει
σημαντικές επιπτώσεις στην τρέχουσα καταναλωτική εμπειρία καθώς και σε μελλοντικές
εμπειρίες αγοράς. Οι αξιολογήσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος και των προϊόντων του
καθορίζουν επίσης το customer journey του πελάτη. Για το λόγο αυτό, όλα τα παραπάνω είναι
σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη, δημιουργώντας ευχάριστες εμπειρίες στους καταναλωτές.

2.8 ΜΕΘΟΔΟΣ E – S – QUAL
H ικανοποίηση του πελάτη και η συνεχής βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών
αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιτυχίας. Στους καταναλωτές δημιουργούνται προσδοκίες,
σύμφωνα με τις οποίες, στην συνέχεια αξιολογούν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που ήδη
έχουν χρησιμοποιήσει. Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε η μέθοδος αξιολόγησης ποιότητας
υπηρεσιών SERVQUAL (1985) η οποία εστιάζει στις προσδοκίες των καταναλωτών και στην
πραγματική ποιότητα των υπηρεσιών που λαμβάνουν (D. Kang, W. Jang & Y. Park, 2016).
Στο μοντέλο αυτό κυριαρχούν 10 κύριες μεταβλητές, οι οποίες είναι οι εξής: (1) αξιοπιστία (2)
ανταπόκριση (3) αρμοδιότητα (4) πρόσβαση (5) ευγένεια (6) επικοινωνία (7) αξιοπιστία (8)
ασφάλεια (9) κατανόηση/γνώση του πελάτη (10) χειροπιαστά στοιχεία. Η εξέλιξη αυτού του
μοντέλου μείωσε τις μεταβλητές από δέκα (10) σε πέντε (5) και έτσι οι κύριες μεταβλητές
έγιναν οι παρακάτω: (1) αξιοπιστία, (2) χειροπιαστά στοιχεία, (3) ανταπόκριση, (4)
διαβεβαίωση και (5) ενσυναίσθηση. Παρ’ όλα αυτά η μέθοδος αξιολόγησης SERVQUAL ήταν
κατάλληλη για μετρήσεις ποιότητας υπηρεσιών εκτός διαδικτύου, γεγονός που την έκανε
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ανεπαρκή για μετρήσεις στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου (R. Liang , J. Wang και H.
Zhang, 2017).
Για την μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού εμπορίου, οι Βarnes και
Vidgen ανέπτυξαν μια νέα εκδοχή την οποία ονόμασαν WebQual 4.0 (D. Kang, W. Jang & Y.
Park, 2016). Σε αυτή την περίπτωση οι διαστάσεις ήταν (1) η χρηστικότητα του ιστότοπου, (2)
η ποιότητα των πληροφοριών και (3) η αλληλεπίδραση των υπηρεσιών. Η εν λόγω μέθοδος
υστερούσε στο γεγονός ότι αγνοούσε την εξέταση της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας.
O Parasuraman (R. Liang , J. Wang και H. Zhang, 2017) για να προσφέρει μια
ολοκληρωμένη μέθοδο αξιολόγησης για τις ιστοσελίδες ηλεκτρονικού εμπορίου ανέπτυξε την
μέθοδο E –S QUAL. H μέθοδος αυτή αποτελείται από τέσσερες (4) διαστάσεις και είκοσι δύο
(22) υποκριτήρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι το E – S- QUAL χρησιμοποιείται για προβλήματα
αξιολόγησης πολλαπλών κριτηρίων και είναι κατάλληλη για αξιολογήσεις ιστοχώρων.
Ακολουθούν οι τέσσερις κύριες διαστάσεις του μοντέλου:
 Αποτελεσματικότητα - Efficiency
 Διαθεσιμότητα Συστήματος – System availability
 Δυνατότητα Ολοκλήρωσης Ενεργειών - Fulfillment
 Ιδιωτικότητα – Privacy

Εικόνα 9. Μοντέλο E – S – QUAL
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Όπως φαίνεται στην εικόνα 9, το ανώτερο μέρος της ιεραρχίας περιέχει το στόχο της
έρευνας. Στο δεύτερο επίπεδο είναι οι επιμέρους διαστάσεις και στο τρίτο μέρος
παρουσιάζονται τα κριτήρια με βάσει τα οποία θα γίνει η αξιολόγηση.

2.9 ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ WEBSITES
Ο ποιοτικός σχεδιασμός των ιστότοπων έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές. Μεταξύ
άλλων ο S. Cebi (2013), επιδιώκοντας να μελετήσει το συγκεκριμένο θέμα, ακολούθησε την
προσέγγιση QuEM, το μοντέλο δηλαδή αξιολόγησης της ποιότητας, το οποίο περιλαμβάνει
την μέθοδο εργαστηριακής αξιολόγησης DEMATEL προκειμένου να γίνει κατανοητή η
αλληλεξάρτηση μεταξύ πολλαπλών χαρακτηριστικών σχεδιασμού ενός ιστότοπου καθώς και
τις Choquet τεχνικές μέτρησης της ασαφούς θεωρίας των πιθανοτήτων. Πιο συγκεκριμένα,
επιδίωξε να αναλύσει την αλληλεπίδραση που έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά όπως η
ευχρηστία του site, τα οπτικά ερεθίσματα, η τεχνική επάρκεια, η ασφάλεια, η επικοινωνία και
το prestige ενός website καθώς και ποια χαρακτηριστικά από τα παραπάνω θεωρούνται πιο
σημαντικά. Τα έξι αυτά χαρακτηριστικά αποτελούνταν από τρεις ή τέσσερις υποπαραμέτρους.
Η μέθοδος της έρευνας ήταν με την χρήση ερωτηματολογίου το οποίο έπρεπε να
συμπληρώσουν οι συμμετέχοντες συγκεκριμένου προφίλ, σύμφωνα με πολύ σαφείς οδηγίες
που τους είχαν δοθεί. Ο ερευνητής χρησιμοποίησε την MCDM μέθοδο η οποία είναι ιδανική
για μελέτες με μεγάλο αριθμό κριτηρίων κατά την αξιολόγηση. Εάν κάποιο κριτήριο είχε
μεγαλύτερη επίδραση από ένα άλλο, αυτό θα έχει υψηλότερη προτεραιότητα και αντίστροφα.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η τεχνική επάρκεια αποτελεί το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό
κατά τον σχεδιασμό ενός ιστοχώρου και ακολουθούν το prestige και η ασφάλεια. Όσον αφορά
τις υποπαραμέτρους, η ιδιωτικότητα, η αξιοπιστία και η φήμη κυριαρχούν, αποδεικνύοντας ότι
υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των χαρακτηριστικών, επηρεάζοντας την ποιότητα του
ιστοχώρου συνολικά.
Η αξιολόγηση των B2C ιστοσελίδων αποτέλεσε και για τους ερευνητές D. Kang, W. Jang
& Y. Park (2016) σημαντικό ζήτημα. Σε αντίθεση με την παραπάνω έρευνα που εστιάζει στην
αξιολόγηση των ιστοσελίδων χρησιμοποιώντας μεθόδους πολλαπλών κριτηρίων (MCDM), η
συγκεκριμένη έρευνα επικεντρώθηκε στην ποιότητα της υπηρεσίας που καθορίζεται από την
διαφορά μεταξύ του αναμενόμενου-προσδοκώμενου επιπέδου υπηρεσίας σε σχέση με το
πραγματικό – αντιληπτό επίπεδο υπηρεσιών που λαμβάνει ο πελάτης. Παράλληλα, λήφθηκε
υπόψη η υποκειμενικότητα του ανθρώπινου στοιχείου καθώς και η σημαντικότητα των
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κριτηρίων και υποκριτηρίων. Η προσέγγιση αυτή στηρίζεται στο E-S-QUAL μοντέλο το οποίο
αποτελείται από τέσσερις διαστάσεις, την αποτελεσματικότητα, την εκπλήρωση (fulfilment),
την διαθεσιμότητα συστήματος και την ιδιωτικότητα, καθώς και από άλλα 22 δευτερεύοντα
κριτήρια. Η έρευνα επικεντρώθηκε στην αξιολόγηση και τη βελτίωση των στρατηγικών του
ηλεκτρονικού εμπορίου για τη μείωση των κενών στην ικανοποίηση του πελάτη από
προβλήματα όπως η αλληλεξάρτηση και η ανατροφοδότηση μεταξύ διαστάσεων και
κριτηρίων. Με βάση αυτές τις τέσσερις διαστάσεις και τα 22 κριτήρια, οι πελάτες
αξιολογούσαν την ποιότητα της υπηρεσίας αποφασίζοντας εάν υπάρχει κάποιο κενό μεταξύ
των προσδοκιών και των αντιλήψεών τους. Αν οι αντιλήψεις τους σχετικά με την ποιότητα
των υπηρεσιών ήταν ίσες με το επίπεδο προσδοκιών τους, τότε η υπηρεσία ήταν αποδεκτή.
Εάν το επίπεδο των αντιλήψεών τους ήταν υψηλότερο από το επίπεδο προσδοκιών τους, η
υπηρεσία ήταν ιδανική, ενώ αν ήταν χαμηλότερο των προσδοκιών δεν ήταν αποδεκτή.
Επιπλέον, στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο DEA για να κατατάξει τις αξιολογήσεις
απαιτώντας όσο το δυνατόν λιγότερες πληροφορίες από τους υπεύθυνους λήψης απόφασης.
Τέλος, πραγματοποιήθηκε ανάλυση ευαισθησίας και εμπειρική μελέτη που αφορούσε την
αξιολόγηση του ιστότοπου.
Με την χρήση εργαλείων βελτιστοποίησης του SEO, όπως Google Trends, Traffic
Estimate, Twitter Search, Alexa, Similar Web SEMrush, ο C. Vyas (2019) επιδίωξε να
αξιολογήσει τα τουριστικά websites της Ινδίας σε σχέση με τα websites άλλων 5 Ινδικών
πολιτειών. Τα Google Trends φανερώνουν την δημοτικότητα των λέξεων κλειδιών σε μια
συγκεκριμένη τοποθεσία παγκοσμίως. Το Traffic Estimate και το Twitter Search βοηθάει στον
εντοπισμό των λέξεων κλειδιών με τις οποίες οι άνθρωποι θα έψαχναν ένα προϊόν ή μια
υπηρεσία. To εργαλείο Alexa βοηθά στην ανάλυση ιστοσελίδων και στην κατάταξή τους, όπως
και το SEMrush, μετρά επίσης το bounce rate, τον ημερήσιο χρόνο που αφιερώνουν οι
καταναλωτές σε ένα website και άλλες τέτοιες χρήσιμες πληροφορίες. Τέλος, το Similar Web
μετρά την κίνηση στον ιστότοπο (traffic) και τα referring websites. Κατά την μελέτη
χρησιμοποιήθηκαν και άλλα συγκρίσιμα κριτήρια όπως η επισκεψιμότητα που προκύπτει από
την οργανική ή/και πληρωμένη αναζήτηση και το ποσοστό των backlinks, με σκοπό την
ανάλυση του ιστότοπου και την ανάδειξη αυτού με την μεγαλύτερη κίνηση. Το συμπέρασμα
που προέκυψε από την έρευνα είναι ότι το κυβερνητικό website της Ινδίας κατατάσσεται
τέταρτο, καθώς ήταν κυρίως ενημερωτικό αλλά όχι τόσο δημοφιλές και ελκυστικό όσο τα
υπόλοιπα. Το website του Δελχί κρατά τα ηνία, ακολουθώντας το website του Μαχαράστρα
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και του Ταμίλ Ναντού. Τελευταία στην κατάταξη έρχονται τα websites του Uttar Pradesh και
της Δυτικής Βεγγάλης.
Οι ιστοσελίδες που υπάρχουν στον παγκόσμιο ιστό συνεχώς αυξάνονται, ωστόσο λόγω
προβλημάτων ασφάλειας και χρηστικότητας μόνο το 29% των χρηστών προχωρούν τελικά σε
κάποια αγορά μέσα από αυτά. Οι N. Azimah & A. Zaaba (2019) μελέτησαν έντεκα (11)
υφιστάμενα μοντέλα αξιολόγησης όσον αφορά την διάσταση «χρηστικότητα» - το κατά πόσο
δηλαδή ένα website είναι εύκολο στην χρήση του - και την «ασφάλεια-προστασία» που
αισθάνονται οι χρήστες όταν επισκέπτονται ένα website. Συγκεντρώνοντας όλες τις
μεταβλητές που επηρεάζουν αυτές τις δυο διαστάσεις προέκυψε ότι η χρηστικότητα
επηρεάζεται από την μάθηση, την αποδοτικότητα, την ικανοποίηση, τα λάθη και το κατά πόσο
κάτι είναι αξιομνημόνευτο. Όσον αφορά την προστασία επηρεάζεται από την ιδιωτικότητα και
την ασφάλεια (safety) Η έρευνα στηρίχθηκε στα μοντέλα αξιολόγησης που εφαρμόστηκαν
κατά το διάστημα 2000 – 2018 και φανερώνει ότι υπάρχει έλλειψη ενός ολοκληρωμένου
μοντέλου ικανό να συνδυάσει όλες τις διαστάσεις της χρηστικότητας και της ασφάλειας μιας
ιστοσελίδας, καθώς οι έννοιες αυτές είναι αρκετά πολυδιάστατες.
Οι άνθρωποι στις μέρες μας αναζητούν συνεχώς πληροφορίες μέσω των μηχανών
αναζήτησης. Για το λόγο αυτό οι ιστοσελίδες πρέπει να φροντίζουν να περιέχουν επαρκές
υλικό ικανό να εξυπηρετήσει τις αναζητήσεις των καταναλωτών. Οι N. Rakhmawati, V.
Ferlyandi, F. Samopa και H. Astuti (2017) στην προσπάθειά τους να αξιολογήσουν τα websites
τα οποία υποστηρίζονταν από την διεύθυνση ΙΤ του πανεπιστημίου της Ινδονησίας - στα οποία
παρείχαν φυσική υποδομή και συστήματα δικτύου - προχώρησαν σε έρευνα αναδεικνύοντας
τους καλύτερους ιστότοπους που βρίσκονται υπό το domain its.ac.id. Στην έρευνα
συμμετείχαν 124 άτομα του πανεπιστημίου (webmasters, προσωπικό, φοιτητές, καθηγητές και
προγραμματιστές) και ανέλυσαν 13 μετρήσεις που αφορούσαν την απόδοση των websites. Οι
μετρήσεις προέκυψαν ύστερα από κανονικοποίηση και αφορούσαν το μέγεθος της σελίδας,
την ταχύτητά της, το αίτημα για την σελίδα, την διεύθυνση url, την κατηγορία, τον τίτλο, το
sitemap, την ασφάλεια, το σχήμα, το broken link, τα updates, την διαθεσιμότητα και το metadescription. Τα αποτελέσματα χωρίστηκαν σε 3 clusters και είχαν εύρος τιμών από μηδέν έως
ένα. Το πρώτο cluster περιείχε 173 καλές ιστοσελίδες, το δεύτερο cluster 315 μέσους
ιστότοπους και το τρίτο cluster 97 ιστοσελίδες κάτω του μέσου όρου. Από τα ευρήματα
φαίνεται ότι μόνο το περίπου 10% των websites ήταν αρκετά δραστήρια ενώ τα περισσότερα
αντιμετώπιζαν προβλήματα δικτύου, ασφάλειας, φόρτωσης και ζητήματα με τις βάσεις
δεδομένων.
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3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η αξιολόγηση των e-shops στον Ελλαδικό χώρο. Για
το λόγο αυτό επιλέχθηκαν να μελετηθούν τρία (3) ελληνικά e-commerce websites τα οποία
δραστηριοποιούνται στο χώρο του καφέ και του φαγητού. Πιο συγκεκριμένα, τα websites που
επιλέχθηκαν είναι τα εξής:
 www.everest.gr
 www.gregorys.gr
 www.coffeeisland.gr
Η μεθοδολογία η οποία θα ακολουθηθεί στην μελέτη αυτή θα πραγματοποιηθεί με την
βοήθεια του E –S QUAL μοντέλου. Σύμφωνα με το E –S – QUAL, όπως έχει περιγραφεί και
σε παραπάνω ενότητες, υπάρχουν τέσσερις κύριοι παράγοντες πάνω στους οποίους θα
στηριχθεί η μελέτη μας, οι οποίοι είναι η αποδοτικότητα, η διαθεσιμότητα συστήματος, η
δυνατότητα ολοκλήρωσης ενεργειών και η ιδιωτικότητα. Οι τέσσερις παράγοντες
αποτελούνται από είκοσι δύο (22) υποκριτήρια σύμφωνα με τα οποία οι πελάτες θα κληθούν
να αξιολογήσουν την ποιότητα των υπηρεσιών που λαμβάνουν από τα τρία (3) websites,
προσδιορίζοντας το κενό που υπάρχει ανάμεσα σε αυτά που βιώνουν σε σχέση με αυτά που
περιμένουν (D. Kang, W. Jang & Y. Park, 2016) από αυτά τα websites.
Για την ανάλυση πολύπλοκων αποφάσεων που θα ληφθούν κατά την διαδικασία της
έρευνας κρίνεται σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί η τεχνική AHP (Analytic Hierarchy Process). Η
AHP είναι μια δομημένη τεχνική κατάλληλη να προσδιορίσει την βαρύτητα κριτηρίων (L.
Ocampo, J. Alinsub, R. Casul, G. Enquig, M. Luar, N. Panuncillon, M. Bongo & C. Ocampo,
2019). Η μέθοδος αυτή διαιρεί ένα πολύπλοκο πρόβλημα σε μια δομή με πολλά επίπεδα.
Υπάρχει μια κλίμακα με αριθμούς που κυμαίνονται από το ένα (1) έως το εννέα (9) και
εκατέρωθεν συγκρίνονται δύο παράγοντες με σκοπό να αναδειχθεί ο σημαντικότερος ανάμεσα
στους δυο. Για παράδειγμα, εάν ο παράγοντας Α είναι πιο σημαντικός από τον παράγοντα Β
τότε μπορεί να σημειωθεί ο αριθμός εννέα (9) όσον αφορά τον παράγοντα Α. Αντίθετα, αν ο
παράγοντας Β είναι πιο σημαντικός σημειώνεται ο αριθμός εννέα (9) όσον αφορά τον
παράγοντα Β. Τέλος, αν είναι ίσης σημασίας σημειώνεται ο αριθμός ένα (1) (H. Lyu, W. Zhou,
S. Shen and A. Zhou, 2020). Ακολουθεί ο Πίνακας 2 στον οποίον απεικονίζεται ο τρόπος με
τον οποίο διαμορφώνεται η τεχνική AHP και ο Πίνακας 3 στον οποίο παρατίθεται αναλυτικά
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η βαθμολογική κλίμακα σύμφωνα με τους L. Ocampo, J. Alinsub, R. Casul, G. Enquig, M.
Luar, N. Panuncillon, M. Bongo και C. Ocampo (2019).

Παράγοντας
Α

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7

8

9

Παράγοντας
Β

Πίνακας 2: Analytic Hierarchy Process

1

Ακριβώς ίσης σημασίας

2

Ίση προς μέτρια προτιμώμενη

3

Προτιμάται μέτρια

4

Προτιμάται μέτρια έως έντονα

5

Προτιμάται ιδιαίτερα

6

Προτιμάται έντονα έως πολύ έντονα

7

Προτιμάται πολύ

8

Προτιμάται πολύ έντονα έως εξαιρετικά έντονα

9

Προτιμάται εξαιρετικά
Πίνακας 3: Βαθμολογική Κλίμακα

Κατά την ανάλυση της έρευνας, η μέθοδος TOPSIS έπεται της μεθόδου AHP. Εφόσον,
λοιπόν, υπολογιστεί η βαρύτητα των παραγόντων, με την βοήθεια του TOPSIS θα πρέπει να
καταταχθούν τα websites ανάλογα με την απόδοσή τους, όσον αφορά τους παράγοντες που
αναλύθηκαν με την μέθοδο AHP (L. Ocampo, J. Alinsub, R. Casul, G. Enquig, M. Luar, N.
Panuncillon, M. Bongo και C. Ocampo, 2019). Σημειώνεται ότι στην συνέχεια της έρευνας
αναλύονται περαιτέρω οι δύο παραπάνω μεθοδολογίες.
Ακολουθεί η εικόνα 10 στην οποία έχει αποτυπωθεί το τροποποιημένο E-S-QUAL
μοντέλο.

Εικόνα 10: Τροποποιημένο E-S-QUAL μοντέλο
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Εύκολη πλοήγηση
Γρήγορη ολοκλήρωση συναλλαγής

Αποδοτικότητα
Οι πληροφορίες του site είναι καλά οργανωμένες
συναλλαγής
Γρήγορη φόρτωση σελίδας οργανωμένες συναλλαγής

Everest.gr

Ευκολία στη χρήση οργανωμένες συναλλαγής
Η πρόσβαση στον ιστοχώρο είναι εύκολη συναλλαγής
Καλά οργανωμένο site συναλλαγής

Διαθεσιμότητα
Συστήματος

Πάντα διαθέσιμο
Η ιστοσελίδα φορτώνει χωρίς προβλήματα
Ο ιστοχώρος ανταποκρίνεται πάντα και δεν
εμφανίζονται λάθη συστήματος

E-S-QUAL
ΜΟΝΤΕΛΟ

Gregorys.gr

Δεν κολλάνε οι σελίδες κατά την παραγγελιοληψία
Τα προϊόντα παραδίδονται εντός του καθορισμένου
χρονικού πλαισίου

Δυνατότητα
Ολοκλήρωσης
Ενεργειών

Για την προετοιμασία της παραγγελίας τηρείται
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
Η αποστολή της παραγγελίας είναι άμεση
Το προϊόν που αποστέλλεται είναι και το σωστό
Τα αποθέματα που παρουσιάζονται είναι και τα
πραγματικά

Ιδιωτικότητα

Coffeeisland
.gr

Ειλικρίνεια όσον αφορά τα προϊόντα & τις υπηρεσίες
Τα αντικείμενα παραδίδονται στην ώρα τους
Μη κοινοποίηση πληροφοριών πελατών
Προστασία στοιχείων πιστωτικής κάρτας πελατών
Προστασία πληροφοριών πελατών
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3.1 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Οι μέθοδοι δειγματοληψίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διεξαγωγή μια
έρευνας ποικίλουν. Η επιλογή γίνεται ανάλογα με το θέμα που πρόκειται να ερευνηθεί, τον
στόχο της έρευνας και τον προϋπολογισμό που διατίθεται (G. Szolnoki & D. Hoffmann, 2013).
Έρευνες υποδεικνύουν ότι οι παραδοσιακές μέθοδοι όπως οι έρευνες πρόσωπο με πρόσωπο,
μέσω τηλεφώνου ή μέσω αλληλογραφίας συλλέγουν αντιπροσωπευτικά στοιχεία του
πληθυσμού (G. Szolnoki & D. Hoffmann, 2013). Παράλληλα, οι διαδικτυακές έρευνες έχουν
γίνει όλο και πιο διαδεδομένες παγκοσμίως καθώς αποτελούν ένα εργαλείο στα χέρια των
ερευνητών το οποίο φέρνει γρήγορα και αβίαστα αποτελέσματα σε μικρό χρονικό διάστημα
συγκριτικά με τις παραδοσιακές μεθόδους (R. Ferri-Garcia, L. Castro-Martin & M. Rueda,
2020).
Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε έρευνας ποικίλουν. Ξεκινώντας από τις
πρόσωπο με πρόσωπο έρευνες μπορούμε να πούμε ότι έχουν συγκεκριμένη δομή, μπορούν να
προσαρμοστούν εύκολα στον ερωτώμενο, στηρίζονται στην αλληλεπίδραση και στην
παρατήρηση. Από την άλλη πλευρά, οι έρευνες αυτές παρουσιάζουν υψηλό κόστος, και
ενδέχεται να υπάρχει προκατάληψη από την πλευρά του ερευνητή (G. Szolnoki & D.
Hoffmann, 2013). Η δυναμική των τηλεφωνικών ερευνών πέφτει καθώς παρουσιάζεται
χαμηλό ποσοστό απόκρισης και υπάρχει έλλειψη οπτικής επαφής, παρά το γεγονός ότι οι
τηλεφωνικές έρευνες έχουν καλή γεωγραφική κάλυψη και χαμηλότερο κόστος συγκριτικά με
τις πρόσωπο με πρόσωπο έρευνες (G. Szolnoki & D. Hoffmann, 2013). Οι online έρευνες με
την σειρά τους διαθέτουν ακόμα μικρότερο κόστος συγκριτικά με τα δύο παραπάνω είδη
ερευνών που αναλύθηκαν, είναι αρκετά πιο ευέλικτες, διαθέτουν οπτικό υλικό και δεν
επαιτούν φυσική παρουσία. Οι ανησυχίες για τις εν λόγω έρευνες εντοπίζονται κυρίως στην
μεροληψία των απαντήσεων (G. Szolnoki & D. Hoffmann, 2013).
Λαμβάνοντας υπόψη μας τα θετικά και τα αρνητικά των ερευνών που αναλύθηκαν,
αποφασίστηκε η μέθοδος δειγματοληψίας της παρούσας έρευνας να πραγματοποιηθεί με την
χρήση των Online μέσων. Πιο συγκεκριμένα, ύστερα από έρευνα στο διαδίκτυο σχετικά με τα
διαθέσιμα online εργαλεία τα οποία βοηθούν στην διεξαγωγή online ερευνών καταλήξαμε στο
εργαλείο Question Prο. Το εργαλείο αυτό παρείχε σχεδιαστικές δυνατότητες και υποστήριζε
τις τεχνικές που επιλέχθηκαν στην παρούσα έρευνα. Βοήθησε σημαντικά τόσο στο στήσιμο
της έρευνας καθώς υποστήριζε το στυλ των ερωτήσεων που επιθυμούσαμε να συμπεριλάβουμε
στην έρευνα όσο και στον τρόπο που επικοινωνήθηκε η έρευνα στους συμμετέχοντες. Μέσω
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του εν λόγω εργαλείου ο ερευνητής μπορούσε εύκολα να δημιουργήσει, να στείλει τα
ερωτηματολόγια στους ερωτηθέντες και να παρακολουθήσει την πορεία των απαντήσεων σε
πραγματικό χρόνο, κρατώντας αρχείο απαντήσεων. Μπορούμε με σιγουριά να πούμε ότι το
Question Pro βοήθησε σημαντικά τόσο στην ομαλή διεξαγωγή της έρευνας, όσο και στην
επιτυχή ολοκλήρωσή της.

3.2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Με στόχο να πραγματοποιηθεί η μεθοδολογία που περιγράφηκε στην ενότητα τρία (3),
και με την βοήθεια του Question Pro δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο σύμφωνα με τις
τεχνικές AHP και TOPSIS, το οποίο προοριζόταν για συγκεκριμένους ερωτώμενους. Το
ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε με τυπικό τρόπο και σκοπό είχε να ανιχνεύσει μια συγκεκριμένη
πτυχή γνώσης (Ι. Clark & E. Maguire, 2020). Στόχος ήταν να απαντηθεί από έμπειρους χρήστες
οι οποίοι πραγματοποιούν συχνά online αγορές και γνωρίζουν πως να χειρίζονται ηλεκτρονικά
καταστήματα. Εκτός από τους έμπειρους χρήστες του διαδικτύου οι οποίοι πραγματοποιούν
καθημερινά ηλεκτρονικές αγορές, το ερωτηματολόγιο στόχευε και στο εξειδικευμένο κοινό.
Κοινό, δηλαδή. που έχει εξειδικευμένες γνώσεις σχεδίασης ιστοχώρων ή/και γνώσεις UX
design.
Η επιλογή του δείγματος έγινε προσεκτικά. Η μέση διάρκεια που χρειαζόταν για την
συμπλήρωση του ερωτηματολογίου χρονομετρήθηκε και υπολογίστηκε περίπου στα 30 λεπτά.
Πριν σταλεί το ερωτηματολόγιο στους ερωτώμενους ρωτήθηκαν εάν επιθυμούν να το
απαντήσουν και αν έχουν τον απαιτούμενο διαθέσιμο χρόνο. Μόνο όσοι απάντησαν θετικά
έλαβαν στο email τους το ερωτηματολόγιο. Στους ερωτώμενους δόθηκαν σαφείς οδηγίες για
τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να απαντήσουν το ερωτηματολόγιο καθώς και διευκρινήσεις
σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να χρησιμοποιήσουν την 9 βάθμια κλίμακα. Το
ερωτηματολόγιο παρατίθεται αναλυτικά στο Παράρτημα της παρούσας έρευνας.
Ο αριθμός των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα αριθμούν τα είκοσι πέντε (25)
άτομα. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι στατιστικές αναλύσεις υποδεικνύουν την
επάρκεια των 25 ατόμων σαν επαρκές δείγμα (S. Cormier, G. Suter, M. Fernandez & L. Zheng,
2020). Υπάρχουν έρευνες που υποδεικνύουν ότι ακόμα και 3 εξειδικευμένοι χρήστες,
επαγγελματίες developers ή/και UX designers αποτελούν επαρκές δείγμα (D. Kang, W. Jang
& Y. Park, 2016). Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τους L. Ocampo, J. Alinsub, R. Casul,
G. Enquig, M. Luar, N. Panuncillon, M. Bongo και C. Ocampo (2019), οι οποίοι
πραγματοποίησαν έρευνα με δείγμα 27 ειδικών, φανερώνουν ότι οι συμμετέχοντες σε
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αντίστοιχες έρευνες θα πρέπει να έχουν εμπειρία ηλεκτρονικής αγοράς μέσα από websites που
πρόκειται να αναλυθούν τα τελευταία 5 χρόνια, γνώση και κριτική. Αυτός ο αριθμός των
ειδικών θεωρείται επαρκής διότι αντικατοπτρίζει το 90% με 95% των αναγκών των πελατών.
Έτσι και στην εν λόγω έρευνα το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε πληροί τις παραπάνω
προϋποθέσεις και θεωρείτε επαρκές και κατάλληλο.

3.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ AHP – ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS
Τα αρχικά της μεθοδολογίας AHP σηματοδοτούν την διαδικασία της αναλυτικής
ιεραρχίας - Analytical Hierarchy Process. Η διαδικασία αναλυτικής ιεράρχησης προτείνεται
από τον Saaty το 1977 και είναι η πιο ευρέως διαδεδομένη προσέγγιση στην λήψη αποφάσεων
πολλαπλών κριτηρίων - MCDM. Η μεθοδολογία αυτή διαθέτει ένα πολύ λογικό και
αμερόληπτό σύστημα ταξινόμησης καθώς το κύριο πλεονέκτημά της είναι η ευελιξία στην
ενσωμάτωση διαφόρων παραγόντων (H. Lyu, W. Zhou, S. Shen and A. Zhou, 2020).
Μπορούμε, επίσης, να πούμε ότι η AHP εφαρμόζεται για την κατάταξη πολλαπλών κριτηρίων
λαμβάνοντας υπόψη της τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά κριτήρια (M. Mathew, R.
Chakrabortty and M. Ryan, 2020).
Η μεθοδολογία Analytical Hierarchy Process - AHP χρησιμοποιείται από ερευνητές για
να εντοπιστεί η βαρύτητα κριτηρίων και υποκριτηρίων (M. Mathew, R. Chakrabortty and M.
Ryan, 2020). Η μέθοδος αυτή έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές έρευνες. Κάποιες έχουν
πραγματοποιηθεί με σκοπό να βοηθήσουν τους επαγγελματίες του ηλεκτρονικού εμπορίου
στην αξιολόγηση της ασφάλειας του ηλεκτρονικού καταστήματος (Y. Zhang, X. Deng, D. Wei
and Y. Deng, 2012). Άλλες έρευνες έχουν σκοπό να ερευνήσουν και να αξιολογήσουν
ηλεκτρονικές συμμαχίες (X. Yu, S. Guo, J. Guo and X. Huang, 2011). Υπάρχουν και έρευνες
που εστιάζουν την κοινωνία όπως αυτή του Kuei- Yang Wu (2010) στην οποία προτείνεται
μια ολοκληρωμένη προσέγγιση Fuzzy AHP για την κατασκευή μοντέλου αξιολόγησης για
αειφόρο ανάπτυξη (M. Hanine, O. Boutkhoum, A. Tikniouine και T. Agouti, 2016). Τέλος,
όσον αφορά έρευνες λογισμικού, ο Eldrandaly & Naguib (2016), πρότεινε μια ολοκληρωμένη
προσέγγιση του ειδικού συστήματος AHP για την επιλογή των καλύτερων GIS λογισμικού (M.
Hanine, O. Boutkhoum, A. Tikniouine και T. Agouti, 2016).
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε πολλές έρευνες πραγματοποιείται συνδυασμός μεθόδων. Ο
συνδυασμός της μεθοδολογίας Analytical Hierarchy Process – AHP με την μεθοδολογία
TOPSIS και SERVQUAL υιοθετείται ευρέως στην τρέχουσα βιβλιογραφία. Ορισμένες
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έρευνες χρησιμοποιούν αυτόν τον συνδυασμό για να αξιολογήσουν την ποιότητα των
δημοσίων υπηρεσιών (L. Ocampo, J. Alinsub, R. Casul, G. Enquig, M. Luar, N. Panuncillon,
M. Bongo and C. Ocampo, 2019). Άλλοι συνδυασμοί μεθοδολογιών που μπορούν να υπάρξουν
συνδέονται με τις μεθοδολογίες AHP, fuzzy set και TOPSIS. Ο συνδυασμός αυτός έχει
εφαρμοστεί σε έρευνες που αφορούν την αξιολόγηση των ηλεκτρονικών συμμαχιών (X. Yu,
S. Guo, J. Guo and X. Huang, 2011).
Επιδιώκοντας να εμβαθύνουμε περαιτέρω στην μεθοδολογία AHP και για την καλύτερη
κατανόησή της κρίνεται σκόπιμη η ανάλυση των βημάτων η οποία την συνθέτουν. Η
μεθοδολογία εφαρμόζεται σε τέσσερα (4) στάδια, τα οποία πρόκειται να αναλυθούν στην
συνέχεια. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο στάδιο της μεθοδολογίας αφορά την σύνθεση της
δομής της AHP. Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει την σύνθεση ενός πίνακα αποφάσεων με
συγκρίσιμα ζεύγη. Στο τρίτο στάδιο γίνεται ο υπολογισμός του βάρους των κριτηρίων. Τέλος,
στο τέταρτο στάδιο πραγματοποιείται η δοκιμή συνέπειας (X. Yu, S. Guo, J. Guo and X.
Huang, 2011).
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τους X. Yu, S. Guo, J. Guo και X. Huang (2011) στο πρώτο
στάδιο της μεθοδολογίας AHP δομούνται οι στόχοι, τα κριτήρια και οι εναλλακτικές τα οποία
είναι διατεταγμένα σε μια ιεραρχική δομή όπως φαίνεται στην Εικόνα 11. Πιο συγκεκριμένα,
στην κορυφή βρίσκονται οι στόχοι, πιο κάτω βρίσκονται τα πολλαπλά κριτήρια που
καθορίζουν τις εναλλακτικές λύσεις και ακόμα πιο κάτω βρίσκονται οι εναλλακτικές επιλογές.

Εικόνα 11: Στάδιο 1ο - Δομή AHP
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Στο επόμενο στάδιο πραγματοποιείται η σύγκριση των κριτηρίων σε ζεύγη στα οποία
αποδίδεται η κατάλληλη βαρύτητα. Η σύγκριση βασίζεται στην γνωστή κλίμακα σύγκρισης
εννέα (9) επιπέδων που περιεγράφηκε νωρίτερα στον Πίνακα 3. Έστω ότι το σύνολο των
κριτηρίων είναι το εξής:

Κάθε στοιχείο αντιπροσωπεύει σχετικές βαρύτητες:

Με αυτόν τον τρόπο προκύπτει η παρακάτω μήτρα:

Στο τρίτο (3) στάδιο γίνεται ο υπολογισμός της βαρύτητας των κριτηρίων σύμφωνα με
τον παρακάτω τύπο:

Το βάρος του κάθε κριτηρίου υπολογίζεται

κανονικοποιώντας οποιοδήποτε από τα κριτήρια της μήτρας.
Τέλος, στο τέταρτο (4) στάδιο υπολογίζεται η συνέπεια των κριτηρίων σύμφωνα με τους
παρακάτω τύπους:

Εάν το CR είναι μικρότερο από το 0,10 το αποτέλεσμα είναι αποδεκτό.
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3.4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ TOPSIS
Η μεθοδολογία TOPSIS σε συνδυασμό με την μεθοδολογία Analytical Hierarchy Process
(AHP) θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελούν ένα ευέλικτο εργαλείο χειρισμού ποιοτικών
και ποσοτικών προβλημάτων πολλαπλών κριτηρίων (A. Zaidan, B. Zaidan, A. Al-Haigi, M.
Kiah, M. Hussain και M. Abdulnabi, 2015). Για την αξιολόγηση προβλημάτων που
ασχολούνται με την ιεραρχική λήψη αποφάσεων η μεθοδολογία TOPSIS είναι η
καταλληλότερη προσέγγιση (I. Masudin και T. E. Saputro, 2016). Επιπλέον, η μεθοδολογία
αυτή ενσωματώνεται στο μοντέλο SERVQUAL προσδιορίζοντας κρίσιμες διαστάσεις που θα
μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως στοιχεία σε διάφορες αναλύσεις (L. Ocampo, J. Alinsub, R.
Casul, G. Enquig, M. Luar, N. Panuncillon, M. Bongo και C. Ocampo, 2019).
Οι Hwang & Yoon ανέπτυξαν την μεθοδολογία TOPSIS το 1981 και στόχος τους ήταν η
επίλυση προβλημάτων λήψης αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια (MCDM) τα οποία
βασίζονται στην ιδέα ότι η εναλλακτική λύση πρέπει να έχει τη μικρότερη απόσταση από τη
θετική ιδανική λύση και τη μεγαλύτερη απόσταση από την αρνητική ιδανική λύση. Αυτό
συμβολίζεται με Α* και Α- αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα, η θετική ιδανική λύση μεγιστοποιεί
την λειτουργικότητα και ελαχιστοποιεί το κόστος ενώ η αρνητική ιδανική λύση μεγιστοποιεί
το κόστος και ελαχιστοποιεί τη λειτουργικότητα (M. Hanine, O. Boutkhoum, A. Tikniouine
και T. Agouti, 2016).
Μπορούμε να πούμε ότι κύριο μέλημα της μεθόδου TOPSIS είναι η κατανομή
βαθμολογιών σε κάθε εναλλακτική λύση με βάση την γεωμετρική απόσταση από θετικές και
αρνητικές ιδανικές λύσεις (A. Zaidan, B. Zaidan, A. Al-Haigi, M. Kiah, M. Hussain and M.
Abdulnabi, 2015). Σύμφωνα με τους M. Hanine, O. Boutkhoum, A. Tikniouine και T. Agouti,
(2016) τα βήματα της μεθοδολογίας TOPSIS είναι έξι (6) και αναλύονται στην συνέχεια (M.
Hanine, O. Boutkhoum, A. Tikniouine και T. Agouti, 2016)
Βήμα 1ο: Στο πρώτο βήμα πρέπει να οριστούν τα κριτήρια και τα υποκριτήρια του
προβλήματος.
Βήμα 2ο: Στο δεύτερο βήμα πρέπει να δημιουργηθεί ένα μοντέλο ιεραρχικής απόφασης
για το πρόβλημα.
Βήμα 3ο: Στο τρίτο βήμα προσδιορίζεται ο πίνακας σύγκρισης για κάθε επίπεδο
χρησιμοποιώντας την τεχνική AHP για να ληφθεί το τοπικό βάρος κάθε
κριτηρίου και υποκριτηρίου.
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Βήμα 4ο: Στο τέταρτο βήμα γίνεται ο προσδιορισμός του συνολικού βάρους
ομαλοποιώντας το τοπικό βάρος.
Βήμα 5ο : Στο πέμπτο βήμα γίνεται η αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων.
Βήμα 6ο : Στο έκτο και τελευταίο βήμα γίνεται η επιλογή της καλύτερης εναλλακτικής
λύσης.
Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι το πέμπτο και έκτο βήμα αποτελούν τα
σημαντικότερα βήματα για την σωστή διεξαγωγή και λήψη ορθών συμπερασμάτων σε μια
έρευνα. Κατά την αξιολόγηση, λοιπόν, των εναλλακτικών με σκοπό να γίνει η επιλογή της
καλύτερης εναλλακτικής προκύπτει ότι η επιλογή της καλύτερης εναλλακτικής λύσης γίνεται
επιλέγοντας την εναλλακτική με τη μικρότερη γεωμετρική απόσταση από την θετική ιδανική
λύση και μεγαλύτερη γεωμετρική απόσταση από την αρνητική ιδανική λύση (M. Sharma και
S. Joshi, 2019).
Στην συνέχεια παρουσιάζονται συγκριτικά τα βήματα των δυο μεθοδολογιών AHP &
TOPSIS που αναλύθηκαν πιο πάνω με σκοπό τον εντοπισμό των βέλτιστων λύσεων.

Εικόνα 12: Σύγκριση βημάτων μεθοδολογίας TOPSIS & AHP
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Κλείνοντας, κρίνεται σκόπιμη η αναφορά των περιπτώσεων στις οποίες χρησιμοποιείται
η εν λόγω μέθοδος καθώς και παραδείγματα ερευνών που την έχουν συμπεριλάβει. Πιο
συγκεκριμένα, η μεθοδολογία TOPSIS έχει χρησιμοποιηθεί σε ευρεία ερευνών που αφορούν
προβλήματα επιλογής λογισμικού (M. Hanine, O. Boutkhoum, A. Tikniouine και T. Agouti,
2016). Ειδικότερα, ο Onder & Dag (2016), προτείνουν μια προσέγγιση βασισμένη στο AHP
και το TOPSIS βελτιώνοντας προβλήματα που αντιμετωπίζουν προμηθευτές. Άλλες έρευνες
σύμφωνα με τον Zaidan (2016) στηριζόμενες στην μεθοδολογία AHP και TOPSIS επιδιώκουν
να βοηθήσουν στην βέλτιστη επιλογή πακέτου λογισμικού EMR ανοιχτού κώδικα (M. Hanine,
O. Boutkhoum, A. Tikniouine και T. Agouti, 2016). Στη βιβλιογραφία υπάρχουν επίσης, πολλά
παραδείγματα μελετών επιλογής λογισμικού ERP σύμφωνα με τον Huiqun & Guang (M.
Hanine, O. Boutkhoum, A. Tikniouine και T. Agouti, 2016). Παρ όλα αυτά, μπορούμε να
πούμε ότι η μεθοδολογία TOPSIS έχει εφαρμοστεί και σε πολλούς άλλους τομείς όπως στην
αξιολόγηση τουρισμού, αξιολόγηση οικονομικής απόδοσης, επιλογή τοποθεσίας και άλλα (M.
Hanine, O. Boutkhoum, A. Tikniouine και T. Agouti, 2016).

3.5 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
Όπως έχει αναφερθεί και πιο πάνω, η διεξαγωγή της έρευνας στηρίχθηκε στις τεχνικές ES-QUAL, AHP και TOPSIS. Στην συνέχεια ακολουθούν βήμα προς βήμα τα στάδια
διεξαγωγής της σύμφωνα και με τους L. Ocampo, J. Alinsub, R. Casul, G. Enquig, M. Luar,
N. Panuncillon, M. Bongo και C. Ocampo (2019).
Βήμα 1ο: Συλλογή απόψεων από έμπειρους και εξειδικευμένους χρήστες
Το κοινό απάντησε το ερωτηματολόγιο επιλέγοντας ανάμεσα στα ζεύγη των παραγόντων, αυτό
που θεωρούσε πιο σημαντικό, με σκοπό να αναδειχτούν οι σπουδαιότεροι παράγοντες. Οι
βαθμολογίες που προκύπτουν αντιπροσωπεύουν την κρίση τους σχετικά με την σχετική
σημασία μιας διάστασης έναντι μιας άλλης. (L. Ocampo, J. Alinsub, R. Casul, G. Enquig, M.
Luar, N. Panuncillon, M. Bongo και C. Ocampo, 2019). Στην συνέχεια οι ερωτηθέντες
αξιολόγησαν τα τρία websites όσον αφορά συγκεκριμένους παράγοντες.
Βήμα 2ο: Εύρεση γεωμετρικού μέσου
Εφόσον συγκεντρώθηκαν οι βαθμολογίες από τους ερωτηθέντες, προχωρήσαμε στην
επεξεργασία των δεδομένων. Κατά την επεξεργασία, λοιπόν, υπολογίστηκε ο γεωμετρικός
μέσος όπως φαίνεται στον τύπο (1).
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(1)
Βήμα 3ο: Εντοπισμός βαρύτητας
Για τον εντοπισμό της βαρύτητας χρησιμοποιήθηκε η εξίσωση (2) (Saaty, 1980).

(2)
Βήμα 4ο: Υπολογισμός του δείκτη συνέπειας και του λόγου συνέπειας
Για να μπορέσουμε να μετρήσουμε την συνέπεια των απαντήσεων των ερωτηθέντων μεταξύ
των κύριων παραγόντων και των υποκριτηρίων υπολογίστηκε ο δείκτης συνέπειας και ο λόγος
συνέπειας σύμφωνα με τους τύπους (3) και (4). «Όταν η τιμή είναι μικρότερη ή ίση με 0,10
υποδηλώνεται ότι οι βαθμολογίες είναι εντός αποδεκτής συνοχής.» (L. Ocampo, J. Alinsub, R.
Casul, G. Enquig, M. Luar, N. Panuncillon, M. Bongo και C. Ocampo, 2019).

(3)

(4)
Βήμα 5ο: Υπολογισμός βαρύτητας για κάθε υπο-κριτήριο
Με την πολλαπλασιαστική μέθοδο της AHP υπολογίστηκε η συνολική βαρύτητα των
υποκριτηρίων θέτοντας το διάνυσμα ως

όπου j=1,2,3…ο δείκτης των υποκριτηρίων.

Βήμα 6ο: Εφαρμογή μεθόδου TOPSIS
Στην συνέχεια υπολογίστηκε ο πίνακας Χ όπως φαίνεται στο (5) όπου Xij η απόδοση των
υποκριτηρίων με i=1,2,3…,m τα υποκριτήρια και j=1,2,3…,n την 9 βάθμια κλίμακα.
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(5)
Βήμα 7ο: Κανονικοποιημένος πίνακας αποφάσεων
Έπειτα, κατασκευάστηκε ο κανονικοποιημένος πίνακα

όπως φαίνεται στον

τύπο (6).

(6)
Βήμα 8ο: Σταθμισμένος πίνακας αποφάσεων

Σε αυτό το στάδιο υπολογίστηκε ο σταθμισμένος πίνακα αποφάσεων
χρησιμοποιώντας τον τύπο (7).

(7)
Βήμα 9ο: Υπολογισμός της ιδανικής λύσης
Σύμφωνα με τους τύπους (8) και (9) υπολογίστηκε τόσο η θετική ιδανική λύση όσο και η
αρνητική. Η μεταβλητή j αντιπροσωπεύει τα θετικά χαρακτηριστικά ενώ η j’ τα λιγότερα
θετικά χαρακτηριστικά. Τέλος, το min και max αντιπροσωπεύουν τις ελάχιστες και μέγιστες
τιμές.

(8)
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όπου

(9)
όπου

Βήμα 10ο: Υπολογισμός της απόστασης από την ιδανική λύση
Στο 10ο βήμα, καθορίστηκε η απόσταση που έχει το κάθε website σε σχέση με την ιδανική
λύση (καλύτερη λύση S+ και χειρότερη λύση S-).

(10)

(11)
Βήμα 11ο: Υπολογισμός συντελεστή εγγύτητας
Στο 11ο βήμα υπολογίστηκε ο συντελεστής εγγύτητας σύμφωνα με τον τύπο (12). Όσο πιο
κοντά είναι στο 1 τόσο πιο ιδανική είναι η λύση, αντίστοιχα όσο πλησιάζει στο 0 τόσο πιο
κοντά είναι στην αρνητική ιδανική λύση (χειρότερη λύση).

(12)
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Βήμα 12ο: Κατάταξη των websites
Τέλος, τα websites κατατάχθηκαν σύμφωνα με τον συντελεστή εγγύτητας. Το site με τον
υψηλότερο συντελεστή είναι και το καλύτερο.

Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων

MBA Part Time 2020-2021

Ρουμελιώτου Κων/να-Πορφυρία

53

Αξιολόγηση των e-shops στον Ελλαδικό χώρο

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
4.1 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Το τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου της έρευνας ασχολείται με τα δημογραφικά στοιχεία των
συμμετεχόντων τα οποία αναλύονται στην συνέχεια. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα διεξήχθη σε
25 άτομα εκ των οποίο το 48% ήταν γυναίκες και το 52% άνδρες.

Οι ηλικιακές ομάδες που απάντησαν το ερωτηματολόγιο κυμαίνονται από 18 έως 56+ ετών.
Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι το 52% των απαντήσεων προήλθε από κοινό ηλικιακής
ομάδας 26-35 ετών. Το αμέσως μεγαλύτερο ποσοστό προήλθε από την ηλικιακή ομάδα 36-45
ετών με ποσοστό που αγγίζει το 36%. Με 4% ακολούθησαν οι ηλικιακές ομάδες 46-55 ετών
και 56+.
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Όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων παρατηρείται ότι η πλειοψηφία
κατείχε πτυχίο από κάποιο A.E.I ή Τ.Ε.Ι. σε ποσοστό 70%. Μεταπτυχιακό τίτλο διέθετε το
16% ενώ διδακτορικό τίτλο το 8%. Μόλις το 4% διέθετε απολυτήριο λυκείου.

Μελετώντας την επαγγελματική κατάσταση των συμμετεχόντων παρατηρείται ότι η
συντριπτική πλειοψηφία σε ποσοστό 88% ήταν Ιδιωτικοί Υπάλληλοι. Με ποσοστό 4%
ακολούθησαν οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες, οι Ακαδημαϊκοί και οι Μεταπτυχιακοί
Φοιτητές.
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Τέλος, στην ερώτηση «Πώς θα χαρακτηρίζατε τον εαυτό σας ως χρήστη του διαδικτύου» οι
συμμετέχοντες σε ποσοστό 60% απάντησαν ότι είναι Εξειδικευμένοι χρήστες με εμπειρία
και γνώσεις σχεδίασης ιστοχώρων ή/και UX design. Σε ποσοστό 36% απάντησαν ότι είναι
Έμπειροι χρήστες οι οποίοι κάνουν καθημερινή χρήση του διαδικτύου και έχουν
πραγματοποιήσει διαδικτυακές αγορές. Τέλος, σε ποσοστό μόλις 4% απάντησαν ότι είναι
Μέτριοι χρήστες οι οποίο είναι καθημερινά στο διαδίκτυο για email, ενημέρωση και
διασκέδαση αλλά δηλώνουν ότι δεν το εμπιστεύονται πραγματικά.

4.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΈΡΕΥΝΑΣ
Αναλύοντας τα βήματα που περιγράφηκαν στην μεθοδολογία οδηγούμαστε στα
αποτελέσματα της έρευνας. Ξεκινώντας με τον υπολογισμό του γεωμετρικού μέσου και με την
βοήθεια του προγράμματος Expert Choice παρατηρούμε ότι ο πιο σημαντικός παράγοντας που
αναδεικνύεται είναι η Διαθεσιμότητα Συστήματος. Ακολουθεί με σειρά σημαντικότητας η
Δυνατότητα Ολοκλήρωσης Ενεργειών, η Ιδωτικότητα και τελευταία η Αποδοτικότητα.
Στην συνέχεια αναλύονται τα υποκριτήρια των τεσσάρων κύριων παραγόντων. Τα
κριτήρια της Διαθεσιμότητας Συστήματος κατατάσσονται όπως φαίνονται στον παρακάτω
πίνακα. Πρώτο και πιο σημαντικό κριτήριο αναδεικνύεται το «Δεν κολλάνε οι σελίδες κατά
την παραγγελιοληψία» και τελευταίο «Το website είναι πάντα διαθέσιμο». Όσον αφορά τα
κριτήρια της Δυνατότητας Ολοκλήρωσης Ενεργειών φαίνεται ότι πιο σημαντικό είναι το «Το
προϊόν που αποστέλλεται είναι και το σωστό» και το λιγότερο σημαντικό το «Για την
προετοιμασία της παραγγελίας τηρείται συγκεκριμένο χρονικό διάστημα». Το πιο σημαντικό
κριτήριο της Ιδιωτικότητας φαίνεται ότι είναι η «Προστασία στοιχείων πιστωτική κάρτας
πελατών» και το λιγότερο σημαντικό η «Προστασία πληροφοριών πελατών». Τέλος, όσον
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αφορά το πιο σημαντικό και το λιγότερο σημαντικό στοιχείο της Αποδοτικότητας έχουμε
αντίστοιχα «Ευκολία στη χρήση» και «Η προστασία στον ιστότοπο είναι εύκολη».
Στην συνέχεια ακολουθεί ο Πίνακας 4 στον οποίο συγκεντρώνονται αναλυτικά οι
κατηγορίες με τα υποκρητήρια σύμφωνα με την βαρύτητά τους.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Διαθεσιμότητα
Συστήματος

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ

LOCAL

GLOBAL

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

0,418

0,119

0,227

0,065

0,196

0,056

0,160

0,045

0,293

0,081

0,240

0,067

0,129

0,036

0,0118

0,033

Δεν κολλάνε οι
σελίδες κατά την
παραγγελιοληψία
Ο ιστοχώρος
ανταποκρίνεται πάντα
και δεν εμφανίζονται
λάθη συστήματος
Η ιστοσελίδα
φορτώνει χωρίς
προβλήματα
Πάντα διαθέσιμο

Δυνατότητα

Το προϊόν που

Ολοκλήρωσης

αποστέλλεται είναι

Ενεργειών

και το σωστό
Ειλικρίνεια όσον
αφορά τα προϊόντα &
τις υπηρεσίες
Τα αντικείμενα
παραδίδονται στην
ώρα τους
Τα αποθέματα που
παρουσιάζονται είναι
και τα πραγματικά
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Τα προϊόντα
παραδίδονται εντός
του καθορισμένου

0,099

0,028

0,071

0,020

0,050

0,014

0,643

0,163

0,186

0,047

0,171

0,043

0,171

0,032

0,157

0,029

0,154

0,029

0,145

0,027

χρονικού πλαισίου
Η αποστολή της
παραγγελίας είναι
άμεση
Για την προετοιμασία
της παραγγελίας
τηρείται
συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα
Προστασία στοιχείων
Ιδιωτικότητα

πιστωτικής κάρτας
πελατών
Μη κοινοποίηση
πληροφοριών
πελατών
Προστασία
πληροφοριών
πελατών

Αποδοτικότητα

Ευκολία στη χρήση
Είναι εύκολο να βρω
αυτό που αναζητώ
Εύκολη πλοήγηση
Γρήγορη
ολοκλήρωση
συναλλαγής

Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων

MBA Part Time 2020-2021

Ρουμελιώτου Κων/να-Πορφυρία

58

Αξιολόγηση των e-shops στον Ελλαδικό χώρο

Καλά οργανωμένο
site

0,113

0,021

0,098

0,018

0,083

0,015

0,079

0,015

Οι πληροφορίες του
site είναι καλά
οργανωμένες
Γρήγορη φόρτωση
σελίδας
Η πρόσβαση στον
ιστότοπο είναι εύκολη

Πίνακας 4: Βαρύτητα κριτηρίων και υποκριτηρίων
Υπολογίζοντας τον δείκτη και τον λόγο συνέπειας παρατηρούμε ότι όλα τα νούμερα που
προκύπτουν και παρουσιάζονται στον Πίνακα 5 είναι μικρότερα από 0,10 επομένως υπάρχει
συνέπεια των απαντήσεων.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΠΕ ΙΑΣ

Διαθεσιμότητα Συστήματος

0,001

Δυνατότητα Ολοκλήρωσης Ενεργειών

0,010

Ιδιωτικότητα

0,004

Αποδοτικότητα

0,006
Πίνακας 5: Λόγος συνέπειας

Για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η κατάταξη των websites χρησιμοποιήθηκε η
μέθοδος TOPSIS - Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution. Αρχικά,
αναλύθηκαν τα στοιχεία και υπολογίστηκε ο γεωμετρικός μέσος όλων των κριτηρίων. Στην
συνέχεια, πραγματοποιώντας τις απαιτούμενες πράξεις υπολογίστηκε ο κανονικοποιημένος
πίνακας αποφάσεων ο οποίος παρουσιάζεται στον Πίνακα 6.
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ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
everest.gr

gregorys.gr

coffeisland.gr

Είναι εύκολο να βρω αυτό που αναζητώ

0.61

0.57

0.55

Εύκολη πλοήγηση

0.61

0.58

0.54

Γρήγορη ολοκλήρωση συναλλαγής

0.60

0.59

0.54

0.60

0.59

0.53

Γρήγορη φόρτωση σελίδας

0.60

0.56

0.57

Ευκολία στη χρήση

0.62

0.55

0.56

Η πρόσβαση στον ιστοχώρο είναι εύκολη

0.61

0.56

0.57

Καλά οργανωμένο site

0.62

0.58

0.54

Πάντα διαθέσιμο

0.57

0.58

0.58

Η ιστοσελίδα φορτώνει χωρίς προβλήματα

0.60

0.57

0.56

0.59

0.58

0.56

0.60

0.56

0.57

0.51

0.61

0.60

0.54

0.59

0.60

0.54

0.61

0.58

0.57

0.60

0.56

0.57

0.58

0.59

0.55

0.58

0.60

Οι πληροφορίες του site είναι καλά
οργανωμένες

Ο ιστοχώρος ανταποκρίνεται πάντα και δεν
εμφανίζονται λάθη συστήματος
Δεν κολλάνε οι σελίδες κατά την
παραγγελιοληψία
Τα προϊόντα παραδίδονται εντός του
καθορισμένου χρονικού πλαισίου
Για την προετοιμασία της παραγγελίας
τηρείται συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
Η αποστολή της παραγγελίας είναι άμεση
Το προϊόν που αποστέλλεται είναι και το
σωστό
Τα αποθέματα που παρουσιάζονται είναι και
τα πραγματικά
Ειλικρίνεια όσον αφορά τα προϊόντα & τις
υπηρεσίες
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Τα αντικείμενα παραδίδονται στην ώρα τους

0.55

0.58

0.60

Προστασία πληροφοριών πελατών

0.58

0.59

0.56

Μη κοινοποίηση πληροφοριών πελατών

0.58

0.58

0.57

0.58

0.59

0.57

Προστασία στοιχείων πιστωτικής κάρτας
πελατών

Πίνακας 6: Κανονικοποιημένος Πίνακας Αποφάσεων
Για να υπολογιστεί ο σταθμισμένος πίνακας αποφάσεων πολλαπλασιάστηκαν τα στοιχεία
του κανονικοποιημένου πίνακα με τις αντίστοιχες global βαρύτητες των κριτηρίων οι οποίες
προέκυψαν από τον Πίνακα 4.
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
everest.gr

gregorys.gr

coffeisland.gr

Είναι εύκολο να βρω αυτό που αναζητώ

0.018

0.017

0.016

Εύκολη πλοήγηση

0.018

0.017

0.016

Γρήγορη ολοκλήρωση συναλλαγής

0.016

0.016

0.015

0.011

0.011

0.010

Γρήγορη φόρτωση σελίδας

0.009

0.0085

0.0085

Ευκολία στη χρήση

0.020

0.018

0.018

Η πρόσβαση στον ιστοχώρο είναι εύκολη

0.009

0.008

0.009

Καλά οργανωμένο site

0.013

0.012

0.011

Πάντα διαθέσιμο

0.0259

0.026

0.026

Η ιστοσελίδα φορτώνει χωρίς προβλήματα

0.034

0.032

0.031

0.038

0.038

0.036

0.071

0.067

0.068

Οι πληροφορίες του site είναι καλά
οργανωμένες

Ο ιστοχώρος ανταποκρίνεται πάντα και δεν
εμφανίζονται λάθη συστήματος
Δεν κολλάνε οι σελίδες κατά την
παραγγελιοληψία

Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων

MBA Part Time 2020-2021

Ρουμελιώτου Κων/να-Πορφυρία

61

Αξιολόγηση των e-shops στον Ελλαδικό χώρο

Τα προϊόντα παραδίδονται εντός του

0.014

0.017

0.017

0.0076

0.0083

0.0083

0.011

0.012

0.012

0.046

0.049

0.045

0.0188

0.019

0.0193

0.037

0.039

0.040

Τα αντικείμενα παραδίδονται στην ώρα τους

0.020

0.021

0.022

Προστασία πληροφοριών πελατών

0.025

0.025

0.024

Μη κοινοποίηση πληροφοριών πελατών

0.027

0.027

0.027

0.094

0.095

0.092

καθορισμένου χρονικού πλαισίου
Για την προετοιμασία της παραγγελίας
τηρείται συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
Η αποστολή της παραγγελίας είναι άμεση
Το προϊόν που αποστέλλεται είναι και το
σωστό
Τα αποθέματα που παρουσιάζονται είναι και
τα πραγματικά
Ειλικρίνεια όσον αφορά τα προϊόντα & τις
υπηρεσίες

Προστασία στοιχείων πιστωτικής κάρτας
πελατών

Πίνακας 7: Σταθμισμένος Πίνακας Αποφάσεων
Το επόμενο βήμα ήταν να υπολογιστεί η ιδανική λύση. Το min αντιπροσωπεύει τις
ελάχιστες τιμές που επιθυμούμε να έχουμε για ένα υποκριτήριο και το max τις μέγιστες. Στην
προκειμένη περίπτωση για όλα τα υποκριτήρια επιθυμούμε τον μέγιστο αριθμό. Για
παράδειγμα, επιθυμούμε το μέγιστο αριθμό όσον αφορά την «Ευκολία στην χρήση», την «Μη
κοινοποίηση πληροφοριών πελατών» και ούτω καθεξής. Στον Πίνακα 8 παρουσιάζεται η
καλύτερη ιδανική λύση (V+) και η χειρότερη ιδανική λύση (V-).
ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ
ΜΙΝ

ΜΑΧ

Είναι εύκολο να βρω αυτό που αναζητώ

0.016 0.018

Εύκολη πλοήγηση

0.016 0.018

Γρήγορη ολοκλήρωση συναλλαγής

0.015 0.016
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Οι πληροφορίες του site είναι καλά οργανωμένες

0.010 0.011

Γρήγορη φόρτωση σελίδας

0.008 0.009

Ευκολία στη χρήση

0.018 0.020

Η πρόσβαση στον ιστοχώρο είναι εύκολη

0.008

0.009

Καλά οργανωμένο site

0.011

0.013

Πάντα διαθέσιμο

0.026

0.026

Η ιστοσελίδα φορτώνει χωρίς προβλήματα

0.031

0.034

συστήματος

0.036

0.038

Δεν κολλάνε οι σελίδες κατά την παραγγελιοληψία

0.067

0.071

Τα προϊόντα παραδίδονται εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου

0.014

0.017

διάστημα

0.008

0.008

Η αποστολή της παραγγελίας είναι άμεση

0.011

0.012

Το προϊόν που αποστέλλεται είναι και το σωστό

0.045

0.049

Τα αποθέματα που παρουσιάζονται είναι και τα πραγματικά

0.019

0.019

Ειλικρίνεια όσον αφορά τα προϊόντα & τις υπηρεσίες

0.037

0.040

Τα αντικείμενα παραδίδονται στην ώρα τους

0.020

0.022

Προστασία πληροφοριών πελατών

0.024

0.025

Μη κοινοποίηση πληροφοριών πελατών

0.027

0.027

Προστασία στοιχείων πιστωτικής κάρτας πελατών

0.092

0.095

Ο ιστοχώρος ανταποκρίνεται πάντα και δεν εμφανίζονται λάθη

Για την προετοιμασία της παραγγελίας τηρείται συγκεκριμένο χρονικό

Πίνακας 8: Καλύτερη & Χειρότερη Ιδανική Λύση
Στην συνέχεια, εφόσον έχει υπολογιστεί η ιδανική λύση (καλύτερη & χειρότερη), εύκολα
εντοπίζεται η απόσταση που έχουν τα websites από την ιδανική λύση. Στον Πίνακα 8
παρουσιάζονται αναλυτικά οι αποστάσεις. Το S+ αντιπροσωπεύει την απόσταση από την
καλύτερη λύση και το S- την απόσταση από την χειρότερη λύση. Τέλος, σύμφωνα με τον
συντελεστή εγγύτητας C ο οποίος επίσης παρουσιάζεται στον Πίνακα 9 μπορεί να
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πραγματοποιηθεί η κατάταξη των websites. Όσο πιο κοντά στο 1 βρίσκεται ο συντελεστής C
τόσο πιο ιδανική είναι η λύση. Επομένως, το website με τον υψηλότερο συντελεστή είναι και
το καλύτερο, ενώ αυτό με τον χαμηλότερο συντελεστή είναι το χειρότερο. Στην προκειμένη
περίπτωση προκύπτει ότι το website Gregory.gr αναδεικνύεται ως το καλύτερο website
συγκριτικά με τα άλλα δύο. Δεύτερο ακολουθεί το Everest.gr και τελευταίο το Coffeisland.gr.

S+

S-

S+ & S-

C

ΚΑΤΑΤΑΞΗ

gregorys.gr

0.0056

0.0068

0.0124

0.5489

1.00

everest.gr

0.0061

0.0070

0.0131

0.5377

2.00

coffeisland.gr

0.0077

0.0050

0.0127

0.3930

3.00

Πίνακας 9: Απόσταση από την Ιδανική λύση, Συντελεστής Εγγύτητας & Κατάταξη των
Websites
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η παρούσα έρευνα ξεκίνησε με την ανάλυση θεωρητικών εννοιών γύρω από το
ηλεκτρονικό εμπόριο και της διαδικτυακές αγορές στον Ελλαδικό χώρο. Στόχος των
βιβλιογραφικών αναφορών ήταν η καλύτερη κατανόηση από τον αναγνώστη σύγχρονων
εννοιών που αφορούσαν τις ηλεκτρονικές αγορές και τον χώρο του διαδικτύου. Η ανάλυση
των θεωρητικών ενοτήτων πλαισιώνουν με επιδέξιο τρόπο την κύρια έρευνα η οποία αφορά
την αξιολόγηση των e-shops στον Ελλαδικό χώρο.
Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τις βασικές ενότητες που αναλύθηκαν στην
έρευνα ποικίλουν. Αρχικά, έγινε ο βασικός διαχωρισμός μεταξύ των εννοιών e-commerce &
e-business, τονίζοντας ότι το e-commerce αποτελεί ένα υποσύνολο του e-business. Στην
συνέχεια αναλύθηκαν οι διαφορές μορφές ηλεκτρονικού εμπορίου οι οποίες εμπλέκουν τους
καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις συνθέτοντας διάφορους πιθανούς
συνδυασμούς αλληλεπίδρασης όπως το B2B, B2B, C2C, G2B & G2C . Στην επόμενη ενότητα
έγινε αναφορά στην ανάπτυξη των ηλεκτρονικών καταστημάτων στον Ελλαδικό χώρο καθώς
πραγματοποιήθηκε και η χαρτογράφηση των πρωτοπόρων e-shops στην Ελλάδα με το www.eshop.gr να είναι το πρώτο e-shop που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Επιπλέον, με την ανάλυση
των δημοφιλέστερων online αγορών στην Ελλάδα έγινε φανερό ότι την πρώτη θέση κατακτούν
οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Στην συνέχεια παρουσιάστηκαν τα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματα των e-shops τα οποία οδήγησαν στην σύνταξη ενός δεκάλογου επιτυχίας των
ηλεκτρονικών καταστημάτων. Επιπρόσθετα, έγιναν αναφορές στο φαινόμενο κατά το οποίο
καταναλωτές πραγματοποιούν έρευνα online αλλά αγοράζουν offline καθώς και όλους τους
πιθανούς συνδυασμούς αυτού του φαινομένου. Κλείνοντας, το θεωρητικό κομμάτι της
έρευνας, αναλύθηκαν και παρουσιάστηκαν οι έννοιες του customer journey & customer
experience με σκοπό να γίνει κατανοητή η σημασία της εμπειρίας που βιώνει ο καταναλωτής
όταν έρχεται σε επαφή και αλληλοεπιδρά με μια μάρκα.
Βασικός στόχος της κύριας έρευνας πέραν των θεωρητικών αναφορών ήταν η αξιολόγηση
τριών (3) e-shops που δραστηριοποιούνται στον Ελλαδικό χώρο. Πιο συγκεκριμένα, τα
websites που αναλύθηκαν δραστηριοποιούνται στον κλάδο του καφέ και του snack. Απώτερος
σκοπός της έρευνας ήταν η ανάδειξη του καλύτερου e-commerce website. Για το λόγο αυτό
συντάχθηκε ερωτηματολόγιο στηριζόμενο στην μεθοδολογία E-S-QUAL, το οποίο κλήθηκε
να το απαντήσει δείγμα εικοσιπέντε (25) ατόμων. Η μεθοδολογία E-S-QUAL που
χρησιμοποιήθηκε για την σύνταξη του ερωτηματολογίου αποτελείται από τέσσερις (4)
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διαστάσεις - την αποτελεσματικότητα, την εκπλήρωση (fulfilment), την διαθεσιμότητα
συστήματος και την ιδιωτικότητα - καθώς και από άλλα είκοσι δύο (22) δευτερεύοντα
κριτήρια. Στηριζόμενοι, λοιπόν, στις τέσσερις (4) αυτές διαστάσεις και στα είκοσι δύο (22)
υποκριτήρια ολοκληρώθηκε η σύνταξη του ερωτηματολογίου.
Το ερωτηματολόγιο αποτελείτο από τρία (3) μέρη. Το πρώτο μέρος είχε ερωτήσεις που
στόχο είχαν να εντοπίσουν τους πιο σημαντικούς παράγοντες που προκύπτουν από την
αξιολόγηση ενός e-shop. To δεύτερο μέρος απαιτούσε την πλοήγηση και στα τρία websites
που επιλέχθηκαν – www.everest.gr, www.gregorys.gr, www.coffeeisland.gr - μέχρι το σημείο
της παραγγελιοληψίας και την συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων των ερωτηθέντων,
λίγο πριν την αποστολή της παραγγελίας. Η αποστολή παραγγελίας δεν ήταν υποχρεωτική.
Τέλος, το τρίτο και τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου

ήταν αφιερωμένο στην

συμπλήρωση πέντε (5) ερωτήσεων που αφορούσαν τα δημογραφικά στοιχεία των
ερωτηθέντων.
Ύστερα από την συλλογή και την λεπτομερή ανάλυση των απαντήσεων οδηγηθήκαμε σε
ορισμένα αποτελέσματα όσον αφορά τα δημογραφικά στοιχεία της έρευνας. Συμπεράναμε,
λοιπόν, ότι ο αριθμός γυναικών και ανδρών που απάντησαν το ερωτηματολόγιο ήταν
μοιρασμένος. Όσον αφορά τις ηλικιακές ομάδες των ερωτηθέντων, βρέθηκαν απαντήσεις
ανθρώπων από 18 έως και 56+. Στην πλειοψηφία ήταν απόφοιτοι Α.Ε.Ι. ή T.E.I., ιδιωτικοί
υπάλληλοι και εξειδικευμένοι χρήστες με εμπειρία και γνώσεις σχεδίασης ιστοχώρων ή/και
UX design.
Για την ανάλυση των απαντήσεων της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν δύο (2) βασικές
μεθοδολογίες. Η πρώτη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε είναι η μέθοδος AHP – Analytical
Hierarchy Process και στην συνέχεια ακολούθησε η TOPSIS. Σύμφωνα με αυτές τις
μεθοδολογίες προέκυψαν σημαντικά αποτελέσματα. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων
προέκυψε ότι το website www.gregorys.gr αναδείχθηκε ως το καλύτερο ηλεκτρονικό
κατάστημα στην κατηγορία του καφέ και του snack ανάμεσα στο www.everest.gr και το
www.coffeisland.gr. Πιο συγκεκριμένα, το www.everest.gr κατέλαβε την δεύτερη θέση και το
www.coffeeisland.gr την τρίτη θέση. Οι ερωτώμενοι απαντώντας το ερωτηματολόγιο που τους
μοιράστηκε ανέδειξαν τον παράγοντα της Διαθεσιμότητας Συστήματος ως τον πιο σημαντικό
παράγοντα ανάμεσα στην Αποδοτικότητα, την Ιδιωτικότητα και την Δυνατότητα
Ολοκλήρωσης Ενεργειών, με την Αποδοτικότητα να σημειώνει τα χαμηλότερα αποτελέσματα.
Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρξε συνέπεια στις απαντήσεις που έδωσαν οι
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ερωτώμενοι καθώς τα αποτελέσματα ύστερα από κατάλληλη επεξεργασία και υπολογισμό του
λόγου συνέπειας ήταν μικρότερα από 0,10, αποδεικνύοντας την ορθότητα των πιο πάνω
ισχυρισμών.
Ορισμένα ακόμα συμπεράσματα που προέκυψαν από την παραπάνω ανάλυση έχουν να
κάνουν με τα υποκριτήρια των παραγόντων. Τα πιο σημαντικά υποκριτήρια ήταν η
«Προστασία στοιχείων πιστωτικής κάρτας πελατών» και το «Δεν κολλάνε οι σελίδες κατά την
παραγγελιοληψία» με βαρύτητα 0,643 και 0,418 αντίστοιχα. Επιπλέον, τα υποκριτήρια «Η
αποστολή της παραγγελίας είναι άμεση», «Προστασία πληροφοριών πελατών» και «Ευκολία
στη χρήση» παρουσίασαν την ίδια σημαντικότητα με βαρύτητα 0,171. Τέλος, το λιγότερο
σημαντικό υποκριτήριο που προκύπτει από τους ερωτώμενους ήταν το «Τα αποθέματα που
παρουσιάζονται είναι και τα πραγματικά» με βαρύτητα 0,050.
Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούμε στην χρησιμότητα της παρούσας
έρευνας. Η παρούσα έρευνα είναι σημαντική διότι βοηθά στην βαθύτερη κατανόηση των
παραγόντων που καθιστούν ένα website επιτυχημένο. Γίνονται κατανοητά τα σημεία που οι
καταναλωτές εστιάζουν, φανερώνοντας τι οδηγεί τους εν δυνάμει αγοραστές στο να
προτιμήσουν ένα e-shop έναντι κάποιου άλλου καθώς και τους λόγους που εμπιστεύονται ή
όχι ένα website. H χρησιμότητα της παρούσας έρευνας εντοπίζεται και σε άλλους τομείς όπως
στον κλάδο ένδυσης και υπόδησης. Μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να επικεντρωθούν
στην ανάλυση των παραγόντων επιτυχίας ηλεκτρονικών καταστημάτων άλλων κλάδων με
σκοπό να παρατηρηθούν διαφορές συγκριτικά με τον κλάδου του καφέ & snack. Ενδεχομένως,
ο κλάδος των τραπεζών να καθιστά πιο ευαίσθητους τους καταναλωτές σε θέματα ασφάλειας
συναλλαγών και προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
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7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Η έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας με θέμα «Αξιολόγηση των e-shops στον Ελλαδικό χώρο» για το
μεταπτυχιακό πρόγραμμα MBA Part Time του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και επιβλέπουσα καθηγήτρια την Δρ. Ξένια Μαμάκου
(xenia@aueb.gr). Στόχος της έρευνας είναι η κατάταξη τριών (3) ελληνικών e-commerce websites που δραστηριοποιούνται στον χώρο του καφέ
και του φαγητού, όσον αφορά συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Τα websites που θα αναλυθούν είναι τα εξής:
 www.everest.gr
 www.gregorys.gr
 www.coffeeisland.gr
Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα συμβάλει καθοριστικά στην ολοκλήρωση της μελέτης. Ακολουθούν στοιχεία επικοινωνίας σε περίπτωση
που επιθυμείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μου.
Ονοματεπώνυμο: Ρουμελιώτου Κωνσταντίνα - Πορφυρία
Email: nadi.roumel@gmail.com
Παρακαλώ να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις που ακολουθούν συμπληρώνοντας με ( Χ ) την απάντηση που θεωρείτε σωστή.
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ΜΕΡΟΣ 1ο
Το πρώτο μέρος αποτελείται από ερωτήσεις που στόχο έχουν τον εντοπισμό των πιο σημαντικών παραγόντων που προκύπτουν κατά την
αξιολόγηση ενός e-commerce website. Θα συγκρίνετε το στοιχείο που βρίσκεται στην αριστερή στήλη με το στοιχείο που βρίσκεται στην δεξιά
στήλη.
Για παράδειγμα, τι είναι πιο σημαντικό, η αποδοτικότητα των websites ή η διαθεσιμότητα του συστήματος; Ένας από τους δυο παράγοντες μπορεί
να είναι απολύτως πιο σημαντικός, σε πολύ μεγάλο βαθμό πιο σημαντικός, σε μέτριο βαθμό πιο σημαντικός, λίγο πιο σημαντικός, πολύ λίγο πιο
σημαντικός ή ακριβώς ίσης σημασίας.
Επεξήγηση Εννοιών
Αποδοτικότητα: Γρήγορη, εύκολη πρόσβαση και χρήση του ιστότοπου
Διαθεσιμότητα Συστήματος: Σωστή λειτουργία του ιστότοπου
Δυνατότητα Ολοκλήρωσης Ενεργειών: Εκπλήρωση υποσχέσεων σχετικά με ζητήματα διαθεσιμότητας και παράδοσης παραγγελιών
Ιδιωτικότητα: Ο ιστότοπος είναι ασφαλής και προστατεύει τις πληροφορίες των πελατών

Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη κλίματα 1-9 (όπου 1: Ακριβώς ίσης σημασίας και 9: Απολύτως πιο σημαντικό)
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Ακολουθούν ερωτήσεις που αφορούν την Αποδοτικότητα.
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Στοιχείο
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Στοιχείο
Η πρόσβαση

Ευκολία στη

στον ιστοχώρο

χρήση

είναι εύκολη
Καλά

Ευκολία στη

οργανωμένο

χρήση

site

Η πρόσβαση

Καλά

στον

οργανωμένο

ιστοχώρο

site

είναι εύκολη
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Ακολουθούν ερωτήσεις που αφορούν την Διαθεσιμότητα Συστήματος.
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5

6

7

8

9

Στοιχείο
Η ιστοσελίδα φορτώνει

Πάντα διαθέσιμο

χωρίς προβλήματα
Ο ιστοχώρος
ανταποκρίνεται πάντα

Πάντα διαθέσιμο

και δεν εμφανίζονται
λάθη συστήματος

Δεν κολλάνε οι
Πάντα διαθέσιμο

σελίδες κατά την
παραγγελιοληψία
Ο ιστοχώρος

Η ιστοσελίδα φορτώνει

ανταποκρίνεται πάντα

χωρίς προβλήματα

και δεν εμφανίζονται
λάθη συστήματος
Δεν κολλάνε οι

Η ιστοσελίδα φορτώνει

σελίδες κατά την

χωρίς προβλήματα
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Στοιχείο
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2

3

4

Ο ιστοχώρος

6

7

8

9

Στοιχείο

Δεν κολλάνε οι

ανταποκρίνεται πάντα

σελίδες κατά την

και δεν εμφανίζονται

παραγγελιοληψία

λάθη συστήματος
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Ακολουθούν ερωτήσεις που αφορούν την Δυνατότητα Ολοκλήρωσης Ενεργειών.
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Στοιχείο
Για την

Τα προϊόντα

προετοιμασία

παραδίδονται

της

εντός του

παραγγελίας

καθορισμένου

τηρείται

χρονικού

συγκεκριμένο

πλαισίου

χρονικό
διάστημα

Τα προϊόντα
παραδίδονται

Η αποστολή

εντός του

της

καθορισμένου

παραγγελίας

χρονικού

είναι άμεση

πλαισίου
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Στοιχείο

Τα προϊόντα
παραδίδονται

Το προϊόν που

εντός του

αποστέλλεται

καθορισμένου

είναι και το

χρονικού

σωστό

πλαισίου
Τα προϊόντα

Τα αποθέματα

παραδίδονται

που

εντός του

παρουσιάζονται

καθορισμένου

είναι και τα

χρονικού

πραγματικά

πλαισίου
Τα προϊόντα
παραδίδονται

Ειλικρίνεια

εντός του

όσον αφορά τα

καθορισμένου

προϊόντα & τις

χρονικού

υπηρεσίες

πλαισίου
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Στοιχείο
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Στοιχείο

Τα προϊόντα
παραδίδονται

Τα αντικείμενα

εντός του

παραδίδονται

καθορισμένου

στην ώρα τους

χρονικού
πλαισίου
Για την
προετοιμασία

Η αποστολή

της παραγγελίας

της

τηρείται

παραγγελίας

συγκεκριμένο

είναι άμεση

χρονικό
διάστημα
Για την
προετοιμασία

Το προϊόν που

της παραγγελίας

αποστέλλεται

τηρείται

είναι και το

συγκεκριμένο

σωστό

χρονικό
διάστημα
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Στοιχείο
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Στοιχείο

Για την
προετοιμασία

Τα αποθέματα

της παραγγελίας

που

τηρείται

παρουσιάζονται

συγκεκριμένο

είναι και τα

χρονικό

πραγματικά

διάστημα
Για την
προετοιμασία

Ειλικρίνεια

της παραγγελίας

όσον αφορά τα

τηρείται

προϊόντα & τις

συγκεκριμένο

υπηρεσίες

χρονικό
διάστημα

Το προϊόν που

Η αποστολή της

αποστέλλεται

παραγγελίας

είναι και το

είναι άμεση
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Στοιχείο

Για την
προετοιμασία
της παραγγελίας

Τα αντικείμενα

τηρείται

παραδίδονται

συγκεκριμένο

στην ώρα τους

χρονικό
διάστημα
Τα αποθέματα
Η αποστολή της

που

παραγγελίας

παρουσιάζονται

είναι άμεση

είναι και τα
πραγματικά
Ειλικρίνεια

Η αποστολή της

όσον αφορά τα

παραγγελίας

προϊόντα & τις

είναι άμεση

υπηρεσίες

Η αποστολή της

Τα αντικείμενα

παραγγελίας

παραδίδονται

είναι άμεση

στην ώρα τους
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Στοιχείο
Τα αποθέματα

Το προϊόν που

που

αποστέλλεται

παρουσιάζονται

είναι και το

είναι και τα

σωστό

πραγματικά

Το προϊόν που

Ειλικρίνεια

αποστέλλεται

όσον αφορά τα

είναι και το

προϊόντα & τις

σωστό

υπηρεσίες

Το προϊόν που

Τα αντικείμενα

αποστέλλεται

παραδίδονται

είναι και το

στην ώρα τους

σωστό
Τα αποθέματα

Ειλικρίνεια

που

όσον αφορά τα

παρουσιάζονται

προϊόντα & τις

είναι και τα

υπηρεσίες

πραγματικά
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Στοιχείο
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Στοιχείο

Τα αποθέματα
που

Τα αντικείμενα

παρουσιάζονται

παραδίδονται

είναι και τα

στην ώρα τους

πραγματικά
Ειλικρίνεια όσον

Τα αντικείμενα

αφορά τα

παραδίδονται

προϊόντα & τις

στην ώρα τους

υπηρεσίες

Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων

MBA Part Time 2020-2021

Ρουμελιώτου Κων/να-Πορφυρία

90

Αξιολόγηση των e-shops στον Ελλαδικό χώρο

Ακολουθούν ερωτήσεις που αφορούν την Ιδιωτικότητα.
Στοιχείο
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Στοιχείο
Μη

Προστασία

κοινοποίηση

πληροφοριών

πληροφοριών

πελατών

πελατών
Προστασία

Προστασία

στοιχείων

πληροφοριών

πιστωτικής

πελατών

κάρτας
πελατών
Προστασία

Μη

στοιχείων

κοινοποίηση

πιστωτικής

πληροφοριών

κάρτας

πελατών
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ΜΕΡΟΣ 2ο
Για την συμπλήρωση του δεύτερου μέρους του ερωτηματολογίου αρχικά απαιτείται η πλοήγηση στο website www.everest.gr. Πιο συγκεκριμένα,
θα πρέπει να επισκεφτείτε την αρχική του σελίδα και στη συνέχεια να επιλέξετε έναν καφέ και ένα snack, που θα θέλατε να αγοράσετε (είτε
delivery, είτε take away). Σας ζητείτε να φτάσετε μέχρι το σημείο στο οποίο θα πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας για την αποστολή της
παραγγελίας. Η αποστολή της παραγγελίας ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. Τέλος, θα είστε σε θέση να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις .
Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη κλίματα 1-9 (όπου 1: Καθόλου Ικανοποιημένος και 9: Πολύ Ικανοποιημένος)
Ακολουθούν ερωτήσεις που αφορούν το website everest.gr
Στοιχείο

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Δεν
γνωρίζω

Είναι εύκολο να βρω αυτό που αναζητώ
Εύκολη πλοήγηση
Γρήγορη ολοκλήρωση συναλλαγής
Οι πληροφορίες του site είναι καλά οργανωμένες
Γρήγορη φόρτωση σελίδας
Ευκολία στη χρήση
Η πρόσβαση στον ιστοχώρο είναι εύκολη
Καλά οργανωμένο site
Πάντα διαθέσιμο
Η ιστοσελίδα φορτώνει χωρίς προβλήματα
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Αξιολόγηση των e-shops στον Ελλαδικό χώρο

Στοιχείο

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Δεν
γνωρίζω

Ο ιστοχώρος ανταποκρίνεται πάντα και δεν εμφανίζονται
λάθη συστήματος
Δεν κολλάνε οι σελίδες κατά την παραγγελιοληψία
Τα προϊόντα παραδίδονται εντός του καθορισμένου
χρονικού πλαισίου
Για την προετοιμασία της παραγγελίας τηρείται
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
Η αποστολή της παραγγελίας είναι άμεση
Το προϊόν που αποστέλλεται είναι και το σωστό
Τα αποθέματα που παρουσιάζονται είναι και τα
πραγματικά
Ειλικρίνεια όσον αφορά τα προϊόντα & τις υπηρεσίες
Τα αντικείμενα παραδίδονται στην ώρα τους
Προστασία πληροφοριών πελατών
Μη κοινοποίηση πληροφοριών πελατών
Προστασία στοιχείων πιστωτικής κάρτας πελατών
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Για να μπορέσετε να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις απαιτείται η πλοήγηση στο website www.gregorys.gr. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να
επισκεφτείτε την αρχική του σελίδα και στη συνέχεια να επιλέξετε έναν καφέ και ένα snack, που θα θέλατε να αγοράσετε (είτε delivery, είτε take
away). Σας ζητείτε να φτάσετε μέχρι το σημείο στο οποίο θα πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας για την αποστολή της παραγγελίας. Η
αποστολή της παραγγελίας ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ.
Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη κλίματα 1-9 (όπου 1: Καθόλου Ικανοποιημένος και 9: Πολύ Ικανοποιημένος)
Ακολουθούν ερωτήσεις που αφορούν το website gregorys.gr
Στοιχείο

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Δεν
γνωρίζω

Είναι εύκολο να βρω αυτό που αναζητώ
Εύκολη πλοήγηση
Γρήγορη ολοκλήρωση συναλλαγής
Οι πληροφορίες του site είναι καλά οργανωμένες
Γρήγορη φόρτωση σελίδας
Ευκολία στη χρήση
Η πρόσβαση στον ιστοχώρο είναι εύκολη
Καλά οργανωμένο site
Πάντα διαθέσιμο
Η ιστοσελίδα φορτώνει χωρίς προβλήματα
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Στοιχείο

1
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3

4

5

6

7

8

9

Δεν
γνωρίζω

Ο ιστοχώρος ανταποκρίνεται πάντα και δεν εμφανίζονται
λάθη συστήματος
Δεν κολλάνε οι σελίδες κατά την παραγγελιοληψία
Τα προϊόντα παραδίδονται εντός του καθορισμένου
χρονικού πλαισίου
Για την προετοιμασία της παραγγελίας τηρείται
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
Η αποστολή της παραγγελίας είναι άμεση
Το προϊόν που αποστέλλεται είναι και το σωστό
Τα αποθέματα που παρουσιάζονται είναι και τα
πραγματικά
Ειλικρίνεια όσον αφορά τα προϊόντα & τις υπηρεσίες
Τα αντικείμενα παραδίδονται στην ώρα τους
Προστασία πληροφοριών πελατών
Μη κοινοποίηση πληροφοριών πελατών
Προστασία στοιχείων πιστωτικής κάρτας πελατών

Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων

MBA Part Time 2020-2021

Ρουμελιώτου Κων/να-Πορφυρία

95

Αξιολόγηση των e-shops στον Ελλαδικό χώρο

Για να μπορέσετε να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις απαιτείται η πλοήγηση στο website www.coffeeisland.gr. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει
να επισκεφτείτε την αρχική του σελίδα και στη συνέχεια να επιλέξετε έναν καφέ και ένα snack, που θα θέλατε να αγοράσετε (είτε delivery, είτε
take away). Σας ζητείτε να φτάσετε μέχρι το σημείο στο οποίο θα πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας για την αποστολή της παραγγελίας.
Η αποστολή της παραγγελίας ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ.
Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη κλίματα 1-9 (όπου 1: Καθόλου Ικανοποιημένος και 9: Πολύ Ικανοποιημένος)
Ακολουθούν ερωτήσεις που αφορούν το website coffeeisland.gr
Στοιχείο

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Δεν
γνωρίζω

Είναι εύκολο να βρω αυτό που αναζητώ
Εύκολη πλοήγηση
Γρήγορη ολοκλήρωση συναλλαγής
Οι πληροφορίες του site είναι καλά οργανωμένες
Γρήγορη φόρτωση σελίδας
Ευκολία στη χρήση
Η πρόσβαση στον ιστοχώρο είναι εύκολη
Καλά οργανωμένο site
Πάντα διαθέσιμο
Η ιστοσελίδα φορτώνει χωρίς προβλήματα
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Στοιχείο
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Δεν
γνωρίζω

Ο ιστοχώρος ανταποκρίνεται πάντα και δεν εμφανίζονται
λάθη συστήματος
Δεν κολλάνε οι σελίδες κατά την παραγγελιοληψία
Τα προϊόντα παραδίδονται εντός του καθορισμένου
χρονικού πλαισίου
Για την προετοιμασία της παραγγελίας τηρείται
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
Η αποστολή της παραγγελίας είναι άμεση
Το προϊόν που αποστέλλεται είναι και το σωστό
Τα αποθέματα που παρουσιάζονται είναι και τα
πραγματικά
Ειλικρίνεια όσον αφορά τα προϊόντα & τις υπηρεσίες
Τα αντικείμενα παραδίδονται στην ώρα τους
Προστασία πληροφοριών πελατών
Μη κοινοποίηση πληροφοριών πελατών
Προστασία στοιχείων πιστωτικής κάρτας πελατών
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ΜΕΡΟΣ 3ο
Το τρίτο μέρος αφορά δημογραφικά στοιχεία.
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3. Ποιο είναι το μορφωτικό σας επίπεδο;
Απολυτήριο Λυκείου
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Δημόσιος Υπάλληλος
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