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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Αυτή η διπλωματική εργασία υποβάλλεται από τον συγγραφέα της ως μερική εκπλήρωση των
απαιτήσεων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών και διατίθεται μέσω της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης του Μ.Π.Σ.

Υπεύθυνα δηλώνεται ότι, η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία έχει συγγραφεί από τον υπογράφοντα
και δεν έχει υποβληθεί ούτε έχει εγκριθεί στο πλαίσιο άλλου μεταπτυχιακού ή προπτυχιακού τίτλου
σπουδών, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η εργασία αυτή, έχοντας εκπονηθεί από τον υπογράφοντα,
αντιπροσωπεύει τις προσωπικές του απόψεις επί του θέματος. Οι πηγές στις οποίες ανέτρεξε για την
εκπόνηση της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας αναφέρονται στο σύνολό τους, με πλήρεις
αναφορές στους συγγραφείς, συμπεριλαμβανομένων και των πηγών που ενδεχομένως
χρησιμοποιήθηκαν από το διαδίκτυο.

Σύντομες αναφορές στη διπλωματική εργασία επιτρέπονται χωρίς ειδική άδεια, υπό την προϋπόθεση ότι
γίνονται ακριβείς αναφορές στις πηγές. Η έγκριση των αιτήσεων για άδεια χρήσης εκτεταμένου
αποσπάσματος ή αναπαραγωγής μέρους ή του συνόλου της διπλωματικής εργασίας χορηγείται από την
Συντονιστική Επιτροπή του Μ.Π.Σ., εφόσον κρίνει ότι η χρήση του υλικού είναι προς το συμφέρον του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΟΥΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ:
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όλους τους καθηγητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία»,
αλλά ιδιαίτερα τον επιβλέποντα και Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος κο. Ήντουνα Κωνσταντίνο, για την
πολύτιμη καθοδήγηση και υποστήριξη, που μου προσέφερε καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της
προσπάθειας και για την άμεση ανταπόκριση σε κάθε απορία και προβληματισμό μου. Επιπλέον, ένα
μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένεια και στους φίλους μου για την στήριξη και συμπαράσταση τους στις
όποιες δυσκολίες προέκυψαν για την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας.
Τέλος, η εργασία αφιερώνεται στη γιαγιά μου, που έφυγε ελάχιστα πριν την ολοκλήρωσή της.
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ΣΥΝΟΨΗ

Σε ένα ολοένα περισσότερο ανταγωνιστικό εταιρικό περιβάλλον, η επιβίωση και η επιτυχία των
εταιρειών εξαρτάται από την ικανότητά τους να εξελίσσονται με τρόπο ο οποίος τους επιτρέπει να
αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που εμφανίζονται. Κάποιοι οργανισμοί επιλέγουν να το εταιρικό
Rebranding σαν το καλύτερο τρόπο για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί. Όπως δείχνουν πολλά
πραγματικά παραδείγματα rebranding, αυτή η απόφαση θα πρέπει να έρχεται έπειτα από βαθιά
ανάλυση και καλό συντονισμό. Οι πελάτες έχουν προϋπάρχουσες αντιλήψεις για τα brands, και αυτές οι
αντιλήψεις θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, ενώ σημαντικό ρόλο παίζουν και όλοι οι
εσωτερικοί ενδιαφερόμενοι, συμπεριλαμβανομένων και των υπαλλήλων. Οι λόγοι και τα κίνητρα της
αλλαγής παίζουν επίσης πολύ σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό και τις ευκαιρίες που μπορεί να
δημιουργήσει μια άσκηση rebranding.
Τα κίνητρα αυτά, καθώς και οι ευκαιρίες αλλά και οι παγίδες που δημιουργούν αποτελούν την
εξετάζονται στην παρούσα διπλωματική εργασία, με αφορμή ένα πραγματικό rebranding case study για
το ασφαλιστικού brand “Anytime” της εταιρείας INTERAMERICAN που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο
του 2019.
Η εργασία δομείται σε δύο κυρίαρχους άξονες, με πρώτο αυτόν της θεωρητικής επισκόπησης της
υπάρχουσας βιβλιογραφίας, σχετικά με τα κίνητρα, της ευκαιρίες και τα σημεία προσοχής του εταιρικού
rebranding. Ο δεύτερος άξονας σχετίζεται με την ποσοτική έρευνα σε καταναλωτές για το rebranding της
Anytime, η οποία αναλύθηκε μέσω του στατιστικού πακέτου SPPS Statistics 22.
Το δείγμα ορίστηκε στους 459 ερωτώμενους, εκ των 300-400 του δειγματοληπτικού πλαισίου, με τους
306 να συμπληρώνουν πλήρως την ηλεκτρονική δημοσκόπηση.
Για τις ανάγκες εμβάθυνσης πάνω στα αποτελέσματα που είχε τελικά το εν λόγω rebranding
στους καταναλωτές, πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα, με κύρια ερευνητικά ερωτήματα την

ΜΟΥΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Μ.Π.Σ. «MARKETING ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΤΜΗΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, 2019 – 2021

4

REBRANDING ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ANYTIME ΤΗΣ INTERAMERICAN»

επίδραση του νέου logo και του νέου brand promise στους καταναλωτές, τους χαρακτηρισμούς που
προσδίδουν στη νέα ταυτότητα του brand, και τέλος, το κατά πόσο η αλλαγή επηρεάζει την εμπιστοσύνη
τους στο brand καθώς και την πρόθεση πρότασης του brand σε τρίτους.
Μέσω του πρώτου ερευνητικού ερωτήματος, αναδείχθηκε πως οι γυναίκες πιο συχνά δεν γνωρίζουν το
καινούργιο logo της Anytime, ωστόσο τους αρέσει συχνότερα. Επιπλέον, το νέο logo φαίνεται να αρέσει
λιγότερο στις ηλικίες από 36 έως 45 ετών και στους διαζευγμένους και τους χήρους, ενώ αρέσει
περισσότερο στους ερωτηθέντες που είναι άγαμοι με ή χωρίς σχέση ή έγγαμοι με ή χωρίς παιδιά.
Στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, έγινε σαφές πως οι ερωτηθέντες που απάντησαν ότι τους άρεσε το
logo συμφωνούν σε υψηλότερο επίπεδο πως η εταιρεία είναι προοδευτική, αξιόπιστη, σύμμαχος στην
καθημερινότητα και ικανή, με όσους δήλωσαν πως δεν τους άρεσε να έχουν την πιο αρνητική άποψη.
Συνεχίζοντας, οι ερωτηθέντες στους οποίους άρεσε το logo συμφωνούν σε υψηλότερο βαθμό πως η
εταιρεία είναι ανθρώπινη, αισιόδοξη, δημιουργική και διαφορετική, με τους ερωτηθέντες που δεν
γνωρίζουν εάν τους άρεσε το logo ή δεν απάντησαν να συμφωνούν λιγότερο.
Στο τρίτο και τελευταίο ερευνητικό ερώτημα, αναδείχθηκε πως οι ερωτηθέντες που είναι θετικοί ως προς
το logo της εταιρείας, συμφωνούν περισσότερο πως η νέα υπόσχεσή της “Κάθε Στιγμή Περισσότερα”,
εκφράζεται μέσα από τον τρόπο λειτουργίας της, ωστόσο οι ερωτηθέντες που δεν είχαν θετική άποψη
είναι και οι πιο αρνητικοί. Επιπλέον, οι ερωτηθέντες που δεν γνωρίζουν ή δεν απάντησαν ως προς την
άποψη τους για το logo θεωρούν πως είναι λιγότερο πιθανό να προτείνουν την εταιρεία στον περίγυρο
τους. Τέλος, οι ερωτηθέντες στους οποίους άρεσε το νέο logo ή δεν έδωσαν κάποια απάντηση προς αυτό
εμπιστεύονται περισσότερο της εταιρεία Anytime, ενώ όσοι έχουν αρνητική άποψη για το logo φαίνεται
να μην εμπιστεύονται και την εταιρεία.
Τα ευρήματα αυτά μπορούν να ληφθούν υπόψιν από τα στελέχη ώστε να δημιουργεί τ κατάλληλο
επικοινωνιακό πλάνο που θα καταστήσει σαφή τις αξίες που συνοδεύουν του νέο Brand, και ταυτόχρονα
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θα αναδείξουν τις νέες παρεχόμενες υπηρεσίες που αποτέλεσαν βασικό πυλώνα του καινούριου brand
promise.
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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιηθεί ένας μεγάλος αριθμός ερευνών από ακαδημαϊκούς
και επαγγελματίες του marketing, κυρίως για την ανάπτυξη νέων branding στρατηγικών όπως το
Rebranding, βασισμένες σε δύο πυλώνες: τη διαφοροποίηση σε σχέση με τον ανταγωνισμό και την
ενίσχυση της θέσης της εταιρείας στη αγορά. Το rebranding στον κλάδο των ασφαλιστικών εταιρειών
διαφέρει, καθώς βρίσκονται εκτεθειμένοι στο επίκεντρο της κοινής γνώμης, από το ρόλο τους
ως ασφαλιστικοί μεσάζοντες. Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στο να αναδείξει, από θεωρητική και
πρακτική σκοπιά, κάποιες διαστάσεις του rebranding για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών, και
συγκεκριμέναμελετώντας το παράδειγμα rebranding του ασφαλιστικού Brand “Anytime” του ομίλου
INTERAMERICAN, που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2019.

1.2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Με βάση τα παραπάνω ο σκοπός της έρευνας είναι να απαντηθούν τα εξής ερευνητικά ερωτήματα:
-

Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων επηρεάζουν το κατά πόσο είναι
ευχαριστημένοι από την Anytime και το κατά πόσο γνωρίζουν και τους αρέσει το καινούργιο logo

της εταιρείας;
-

Το εάν αρέσει στους ερωτηθέντες το καινούργιο logo της Anytime επηρεάζει τους
χαρακτηρισμούς που προσδίδουν στην εταιρεία;
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-

Το εάν αρέσει στους ερωτηθέντες το καινούργιο logo της Anytime επηρεάζει την εμπιστοσύνη
τους τόσο στην εταιρεία όσο και την καινούργια της υπόσχεση, αλλά και την πιθανότητα να την
προτείνουν σε κάποιον από το κοντινό τους περιβάλλον;

1.3. ΔΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα κεφάλαια τα οποία συνθέτουν την συγκεκριμένη διπλωματική
εργασία και περιγράφεται το αντικείμενο τους.
Το δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται με την θεωρητική επισκόπηση της διαδικασίας του rebranding. Αρχικά,
στη σημασία της στρατηγικής του rebranding και ειδικότερα στο rebranding σε εταιρείες παροχής
υπηρεσιών. Στην συνέχεια, επεξηγείται η έννοια του rebranding καθώς και ο προσδιορισμός του σε
εξελικτικό και ριζοσπαστικό. Ακολουθεί η ανάλυση της σχέσης μεταξύ Rebranding και brand equity. Στη
συνέχεια εξετάζονται οι διαφορετικά κίνητρα που οδηγούν τις εταιρείες σε rebranding, και συγκεκριμένα
η αλλαγή ιδιοκτησίας, η αλλαγή στην εταιρική στρατηγική, η αλλαγή ανταγωνιστικής θέσης στην αγορά
και τέλος η αλλαγή στο εξωτερικό περιβάλλον.
Ακολουθεί η κατάταξη των ειδών του εταιρικού rebranding, και συγκεκριμένα η αποτύπωση του
μείγματος και η ανάλυσή του στις επιμέρους αλλαγές στην εταιρική ταυτότητα, με διακρίσεις ανάμεσα
στην αλλαγή ονόματος Brand, logo, slogan/brand promise και συνδυασμό αυτών. Στη συνέχεια
εξετάζονται παραδείγματα κόστους εταιρικού Rebranding. Έπεται η εξέταση της αντίδρασης του
rebranding από τον καταναλωτή και ο συσχετισμός της με την αξιολόγηση της παρεχόμενης υπηρεσίας.
Ακολουθεί η αξιολόγηση των παγίδων του rebranding και εξετάζεται το πότε αυτό δεν αποτελεί επιλογή.
Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των εμπειρικών ερευνών και των ερευνητικών
ερωτημάτων.
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Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται συνοπτικά το μελετώμενο brand «Anytime» ως προς το ιστορικό
background, τη θέση και φήμη στην ασφαλιστική αγορά, ενώ γίνεται αναφορά στην αλλαγή και τη
διαδικασία του rebranding.
Εν συνεχεία, στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται η ερευνητική μεθοδολογία, που ακολουθήθηκε για την
διεξαγωγή της ποσοτικής έρευνας.
Το πέμπτο κεφάλαιο μνημονεύει τις στατιστικές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση των
συλλεχθέντων δεδομένων και εκθέτει τα ευρήματα της έρευνας.
Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται μία συνοπτική παράθεση των παραπάνω ευρημάτων και βάσει αυτών
ολοκληρώνεται η μελέτη του rebranding της “Anytime”.
Τέλος, μελετώνται τα αποτελέσματα της έρευνας σε θεωρητικό και ποσοτικό επίπεδο, επισημαίνονται
οι περιορισμοί της και κατατίθενται προτάσεις για μελλοντική έρευνα.
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2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το rebranding θεωρείται μία απαραίτητη τακτική όταν ένας οργανισμός αντιμετωπίζει προκλήσεις λόγω
οικονομικών και κοινωνικών μεταβολών, η οποία δίνει νέες οπτικές και μεθόδους αναζωογόνησης του
Brand image, ενώ παράλληλα δίνει την ευκαιρία να επεκτείνει τις αγορές – στόχους της, και να
διατηρήσει το customer loyalty σε ένα ολοένα και περισσότερο μεταβαλλόμενο οικονομικό και
κοινωνικό περιβάλλον (Kiss, 2019).
Στη σύγχρονη οικονομική αβεβαιότητα, ο σκοπός των περισσοτέρων οργανισμών, είναι να χτίσουν στο
μυαλό των καταναλωτών ένα ισχυρό brand με όσο το δυνατό μεγαλύτερο engagement (Kiss, 2019).

Σύμφωνα με τους Liu & Tang (2009), αλλάζοντας τα εικαστικά στοιχεία του brand, όπως το χρώμα και το
λογότυπο, και λανσάροντας στοχευμένη επικοινωνιακή στρατηγική, τα στελέχη του μάρκετινγκ
επιδιώκουν να δημιουργήσουν νέες συσχετίσεις του brand στο μυαλό των καταναλωτών και να
ενισχύσουν την πρόθεση αγοράς. Το αποτέλεσμα του rebranding ποικίλλει. Κάποια brands καταφέρνουν
να μεταδώσουν σωστά τη νέα εικόνα στους πελάτες τους, ενώ άλλα αποτυγχάνουν, ή δε γίνονται
αποδεκτά με τη νέα μορφή τους (Liu & Tang, 2009). Σήμερα η συχνότητα του rebranding έχει αυξηθεί
στους οργανισμούς παγκοσμίως, όμως λόγω της ποικιλομορφίας των δομών και των στόχων των
εταιριών δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί μια ενιαία στρατηγική branding για τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες τους (Liu και Tang, 2009). Κάποιες εταιρείες καταφεύγουν στη στρατηγική του rebranding -η
οποία ανήκει στις branding στρατηγικές- για να βελτιώσουν την εικόνα τους, να ενισχύσουν τη θέση τους
στην αγορά και να διατηρήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους καταναλωτές. Αυτή η στρατηγική
συνεπάγεται ένα ρίσκο φήμης υψηλού βαθμού, ενώ αποτελεί και μία αρκετά κοστοβόρα διαδικασία
(Dunham, 2002).
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2.2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιηθεί ένας μεγάλος αριθμός ερευνών από ακαδημαϊκούς
και επαγγελματίες του marketing, κυρίως για την ανάπτυξη νέων branding στρατηγικών όπως το
Rebranding, βασισμένες σε δύο πυλώνες: τη διαφοροποίηση σε σχέση με τον ανταγωνισμό και την
ενίσχυση της θέσης της εταιρείας στη αγορά (Kiss, 2019).
Η μελέτη των δημοσιευμένων ερευνών πάνω στο πεδίο του Rebranding αποτυπώνει διαφορετικά
επίπεδα ερμηνείας του όρου. Η μελέτη του Keller (1999) είναι στενά συνδεδεμένη με το Rebranding,
αλλά μέσα στην έρευνα αναφέρεται μόνο η διαδικασία της ενίσχυσης και αναζωογόνησης του brand. Ο
Keller (1999) αναφέρει ότι για τη μακροβιότητα του brand είναι απαραίτητη μια διαδικασία ενίσχυσης,
ή, αν αυτό κριθεί απαραίτητο, αναζωογόνηση του brand, μέσω χρήσης της καινοτομίας στο σχεδιασμό
των προϊόντων, την παραγωγή, τη διανομή, και την εύρεση πολλαπλών χρήσεων για το προϊόν.
Αντίστοιχα,

οι Aaker, (1991) &

Kapferer (1992), συμφωνούν ότι η αναζωογόνηση και η

επανατοποθέτηση ενός brand μέσω σταδιακής αλλαγής της πρότασής του αλλά και της marketing
αισθητικής του, μπορεί να θεωρηθεί ένα απαραίτητο κομμάτι του brand management σαν φυσική
αντίδραση στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.
Ο Aaker (2006) όρισε το εταιρικό brand σαν ένα φάσμα που εμπεριέχει περιουσιακά στοιχεία,
ανθρώπους και ικανότητες, αξίες και προτεραιότητες, ένα τοπικό ή παγκόσμιο πλαίσιο αναφοράς,
εταιρική κοινωνική ευθύνη και την οικονομική απόδοση της εταιρείας. Ένα rebranding μπορεί ακόμα να
είναι συνήθως υποκινούμενο από εξωτερικούς παράγοντες, όπως λόγω συγχωνεύσεων και εξαγορών ή
λόγω αλλαγής στην εταιρική στρατηγική (Muzellec & Lambkin, 2006)
Οι Daly & Moloney (2004) ισχυρίζονται ότι «το rebranding, σαν ορισμός η αλλαγή ταυτότητας, θα πρέπει
να λαμβάνεται σαν σοβαρή στρατηγική απόφαση, μία που απαιτεί πολύ προσεκτικό προγραμματισμό».
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Σύμφωνα με τους παραπάνω, το rebranding θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν μία συνεχής διαδικασία,
«από την αναζωογόνηση ενός brand, μέχρι μία πλήρη αλλαγή επωνυμίας η οποία συμπεριλαμβάνει
τροποποιήσεις στις αξίες και τις διασφαλίσεις (“promises”)» που σχετίζονται με το brand.
Οι Liu & Tang, (2009) ισχυρίζονται ότι «το rebranding πάντα περιλαμβάνει κάποιες αλλαγές στις
υπάρχουσες αντιλήψεις των πελατών και τη θέση της εταιρείας στην αγορά». Άλλη προσέγγιση είναι
αυτή του Moisescu (2006), ο οποίος βλέπει το rebranding «σαν μία συνεχόμενη διαδικασία, από την
αναζωογόνηση του υπάρχοντος brand μέσω της πλήρης αλλαγής ονόματος, που συμπεριλαμβάνει
τροποποιήσεις στις αξίες και τις διασφαλίσεις του Brand, και σχεδιάζει κάποιες από τις κύριες
προσεγγίσεις για την μετονομασία ενός εταιρικού brand”.
Οι Muzellec & Lambkin (2006) επιχείρησαν να κατανοήσουν τί οδηγεί μία εταιρεία σε rebranding, και να
αναλύσουν την επίδραση αυτών των στρατηγικών στην εταιρική «αξία του ονόματος του brand» (brand
equity), καθώς και να προσδιορίσουν το εταιρικό rebranding σαν «τη δημιουργία ενός ονόματος,
συμβόλου, υπόσχεσης, ή ένα συνδυασμό αυτών, τα οποία είναι καινούρια για ένα καθιερωμένο Brand,
με σκοπό να αναπτύξουν ένα νέο και διαφορετικό positioning στο μυαλό τω πελατών και των
ανταγωνιστών”. Κατά τη γνώμη τους, «το rebranding μπορεί να χαρακτηριστεί σαν εξελικτικό ή
ριζοσπαστικό/καινοτόμο.
Το εξελικτικό rebranding περιγράφει μια ανάπτυξη στην τοποθέτηση και την αισθητική της εταιρείας, το
οποίο είναι τόσο σταδιακό, που δε γίνεται εύκολα αντιληπτό στον εξωτερικό παρατηρητή. Αντίθετα το
επαναστατικό rebranding, περιγράφει μία μείζων αναγνωρίσιμη αλλαγή στο positioning και την
αισθητική του brand, η οποία επαναπροσδιορίζει εκ βαθέων την εταιρία. Η αλλαγή αυτή συνήθως
συμβολίζεται από μια αλλαγή ονόματος, η οποία λειτουργεί σαν αναγνωριστικό του ριζοσπαστικού
rebranding (Muzellec & Lambkin, 2006). Στην ακαδημαϊκή έρευνα των Liu & Tang (2009) αναπτύσσονται
τέσσερις υποθέσεις που αξιολογούν τους παράγοντες που καθορίζουν τη στάση των καταναλωτών
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απέναντι στο rebranding, και αξιολογούν την επιρροή του σε συμπεριφορικές προθέσεις και αντιλήψεις
πάνω στις διάφορες συσχετίσεις του brand.
Σύμφωνα με τους Daly & Moloney (2004) «το rebranding μπορεί να προκύψει σε τρία ξεχωριστά επίπεδα
εντός του οργανισμού: (1) αυτό της επιχειρησιακής στρατηγικής, (2) της στρατηγικής επιχειρησιακής
μονάδας, (3) της προιοντικής μονάδας». Οι κύριοι στόχοι τους είναι να «επανεξετάσουν τις τρέχουσες
αντιλήψεις του rebranding και των μοντέλων του rebranding» και να προσπαθήσουν να «αναγνωρίσουν
τους λόγους που οι εταιρείες οδηγούνται σε rebranding».
Στην έρευνά του, ο σκοπός του Todor (2014), είναι να «εδραιώσει τη συσχέτιση ανάμεσα στο branding,
το rebranding, και τη δημιουργία ενός στρατηγικού marketing πλάνου». Επεσήμανε επίσης ότι «σε ό, τι
αφορά τη marketing στρατηγική, το rebranding γίνεται απαραίτητο όταν: (1) το κύριο πλεονέκτημα του
Brand γίνεται από ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε κοστοβόρο, (2) το brand δεν έχει ξεκάθαρη εικόνα ή η
εικόνα του δεν υπάρχει καθόλου στο μυαλό του καταναλωτή, (3) η εταιρεία ανοίγεται σε νέα αγορά και
η τρέχουσα τοποθέτηση δεν είναι πλέον επαρκής, (4) η εταιρεία τροποποιείται μέσω διαφορετικών
στρατηγικών Marketing και λάθη του management, (5) ένας νέος ανταγωνιστής σε υψηλότερη θέση
στοχεύει την ίδια αγορά, (6) ο ανταγωνισμός έχει υπονομεύσει την εικόνα του brand και την έχει
μετατρέψει σε αναποτελεσματική, (7) η ανανέωση της εταιρικής κουλτούρας απαιτεί τουλάχιστον μια
επανεξέταση του brand personality, (8) η εταιρεία θέλει να επεκταθεί σε εντελώς νέες αγορές και το
τρέχων positioning δεν επιτρέπει την προσέγγιση των νέων κοινών» (Todor, 2014).
Πολλές φορές η αλλαγή του brand ενδέχεται να σημαίνει απώλεια της αξίας του προηγούμενου Brand,
οδηγώντας σε επανατοποθέτηση του brand equity στην συνείδηση του καταναλωτή (Muzellec &
Lambkin, 2006).
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2.3. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ REBRANDING
Τα εταιρικά brands είναι ουσιαστικά “εικαστικές, λεκτικές και συμπεριφορικές εκφράσεις του μοντέλου
εργασίας ενός οργανισμού” (Knox & Bickerton, 2003), οι οποίες επικοινωνούνται μέσω εμπειρίας και
επαφής με το προσωπικό της επιχείρησης, όπως επίσης και μέσω του word-of-mouth” (de Chernatony,
1999; Balmer & Gray, 2003).
Μία σημαντική υπόθεση που ενισχύει τα θεμέλια της θεωρίας και πρακτικής της επιστήμης του
Marketing είναι ότι τα δυνατά Brands χτίζονται μέσω χρόνιας και σταθερής επένδυσης στο brand name,
το οποίο, αν αποκτήσει equity, θα οδηγήσει σε πιστούς καταναλωτές, υψηλά περιθώρια κέρδους και
ένα συνεχές σταθερό εισόδημα για τον brand owner (Aaker, 1996, Kapferer, 1992, Keller, 1999).
Αρχικά, υπενθυμίζουμε ότι η branding στρατηγική αναφέρεται στην απόφαση της εταιρίας για το ποια
ονόματα, σύμβολα και άλλα στοιχεία αντιστοιχούν σε προϊόντα και υπηρεσίες της, και πως αυτά θα
προωθήσουν της αξία των brands (Liu & Tang, 2009). Η στρατηγική branding ξεκινά από την αρχή της
δημιουργίας προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά το rebranding συνιστά στο να βρεθεί ποια είναι η παρούσα
στάση του κοινού απέναντι στο brand, έτσι ώστε να επιλεχθεί μια marketing στρατηγική η οποία θα
βοηθήσει στο να αποτυπωθεί ορθότερα το brand personality. Όπως η λέξη “brand” σημαίνει διαφορετικό
πράγμα για κάθε διαφορετικό καταναλωτή, έτσι και ο όρος “rebranding” μπορεί να έχει διαφορετικές
ερμηνείες. Για τον παραπάνω όρο είναι περισσότερο δύσκολο να αποδοθεί μια ερμηνεία, και για το λόγο
αυτό στην παρούσα εργασία θα εξετάσουμε προγενέστερες έρευνες πάνω σε στρατηγικές rebranding
(Liu & Tang, 2009).

Οι Merrilees & Miller (2008) σχημάτισαν έξι αρχές του εταιρικού Rebranding οι οποίες τονίζουν τη
σημασία του να επικοινωνούνται σωστά και με σαφήνεια οι αξίες του brand, ενώ ταυτόχρονα να
ικανοποιούνται οι σύγχρονες ανάγκες της αγοράς. Αυτές είναι και οι αρχές που θα πρέπει να εξετάσουν
τα εμπλεκόμενα στελέχη πολύ πριν το σχεδιασμό της άσκησης, ώστε να διασφαλίσουν ότι όλες οι
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πλευρές της ενέργειας έχουν καλυφθεί ενδελεχώς.
Η πρώτη αρχή αφορά τις βασικές εταιρικές Αξίες (“Core Values”). Αφορά το παράδοξο του να
συντηρούνται οι εταιρικές αρχές και αξίες ενώ ταυτόχρονα να μπορούν να απλοποιηθούν και να
σχηματιστούν με σαφήνεια και τρόπο ο οποίος θα βοηθήσει τυχόν εξέλιξη και ανάπτυξή τους στο μέλλον,
για παράδειγμα σε περίπτωση εφαρμογής του rebranding σε τοπικό/εγχώριο επίπεδο (Merrilees &
Miller, 2008).
Η δεύτερη αρχή αφορά τη μεταφορά της αξίας του brand (“Brand Value Transfer”). Η επιτυχία του
rebranding είναι πιθανότερη αν οι βασικές εταιρικές αξίες μεταφερθούν από το υπάρχον brand στο νέο
(Merrilees & Miller, 2008).
Η τρίτη αρχή της Αλλαγής (“Change”) αναφέρεται στη διαδικασία που αξιολογεί και προβλέπει αλλαγές
στη σύνθεση του πελατολογίου, μέσω της ικανοποίησης των αναγκών νέων τμημάτων της αγοράς σε
σχέση με τις ανάγκες του γνωστού και υφιστάμενου πελατολογίου (Merrilees & Miller, 2008).

Η τέταρτη αρχή αναφέρεται στην εφαρμογή (“Implementation”) του rebranding αφού αναγνωρίζεται η
ανάγκη του να επικοινωνηθεί το νέο brand story σε όλους τους εμπλεκόμενους μέσω ολοκληρωμένης
ενημέρωσης και εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες των εργαζόμενων, μέσω εσωτερικού marketing
πλάνου, για να ενισχυθεί η επιτυχία του rebranding (Merrilees & Miller, 2008).
Η πέμπτη αρχή υπογραμμίζει την ανάγκη για λεπτομέρεια στην κατάρτηση της marketing στρατηγικής
(“Marketing Communications”) του Rebranding, με τρόπο ορισμένο και στοχευμένο, όπου όλες οι πτυχές
του marketing mix θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τα στοιχεία του νέου Brand, ώστε να διασφαλιστεί
η επιτυχία του πλάνου (Merrilees & Miller, 2008).
Η έκτη αρχή αφορά το “Non - Mass media usage”. Η προώθηση είναι απαραίτητη για να επικοινωνηθεί
στο κοινό το νέο Brand, ωστόσο σύμφωνα με τους Merrilees & Miller (2008), παρατηρούνται
περισσότερα οφέλη στην περίπτωση που το επικοινωνιακό πλάνο δε συμπεριλαμβάνει μέσα μεγάλης

ΜΟΥΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Μ.Π.Σ. «MARKETING ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΤΜΗΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, 2019 – 2021

20

REBRANDING ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ANYTIME ΤΗΣ INTERAMERICAN»

εμβέλειας. Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι νεότερες αλλά και παλιότερες έρευνες έχουν αναδείξει τη
σημασία της διαφήμισης μέσω internet, που θεωρείται ένα mass media μέσο, και διαφωνούν την έκτη
αρχή των Merrilees & Miller (2008), όπως αυτή του Barnatt (1998).

2.4. REBRANDING ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στην έρευνα “Rebranding the hyena”, (Pickrell, 2002) παρουσιάζονται ευρήματα για τη συμπεριφορά των
υαινών και τη συσχετίζει με την επιδίωξη της διαδικασίας του rebranding από τα στελέχη του marketing.
Η έρευνα αποσκοπεί στο να σπάσει το στερεότυπο της ύαινας σαν “ψωραλέο, πτωματοφάγο ζώο
χαμηλής νοημοσύνης” δείχνοντας ότι για την ακρίβεια τα ζώα αυτά είναι “υψηλής νοημοσύνης με
νοητικές ικανότητες και κοινωνικές δεξιότητες που προσομοιάζουν αυτές των πρωτευόντων
θηλαστικών”. Με μία γρήγορη αναζήτηση στο διαδίκτυο φαίνεται πως υπάρχει ένας μεγάλος αριθμών
πηγών που υποστηρίζουν τη νέα αυτή εκδοχή, κάνοντας έτσι σαφές ότι το ζώο αυτό έχει ανάγκη από
“rebranding” στην εικόνα του. Αυτή η εισαγωγική θα μπορούσε να αποτελέσει μια ευθεία αναλογία και
για το εταιρικό rebranding (Muzellec et al.,2003).

Πολλές σκέψεις και ασκήσεις στελεχών marketing για ενδεχόμενο rebranding της εταιρείας τους
προέρχονται από την πεποίθηση ότι η τρέχουσα εικόνα της εταιρείας στο μυαλό του καταναλωτή έχει
παρερμηνευθεί, άρα κάποια αλλαγή στο όνομα ή/και το logo θα μπορούσε να αποτελέσει τη στρατηγική
για ένα νέο ξεκίνημα του οργανισμού, δίνοντας μια εξαιρετική ευκαιρία να δημιουργηθεί μια νέα,
περισσότερο θετική εικόνα (Muzellec et al.,2003).

Το προϊοντικό Rebranding, δηλαδή η αλλαγή του ονόματος του brand των προϊόντων, παρατηρείται
συχνά τα τελευταία είκοσι χρόνια (Kaikati & Kaikati, 2003; Kumar, 2003). Αυτή η marketing στρατηγική
συνιστά στην κατάργηση του ονόματος του brand ενός προϊόντος και την αντικατάστασή του από άλλο
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(Collange, 2008). Ενώ το φαινόμενο αυτό αρχικά είχε παρατηρηθεί σε καταναλωτικά αγαθά, εντός της
τελευταίας δεκαετίας στην Ευρώπη, έχει γίνει πλέον αρκετά κοινό και σε ονόματα brands υπηρεσιών.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο η “Midland Bank” έχει γίνει “HSBC”, στη Γερμανία ο πάροχος τηλεφωνίας
“Mannesmann” έχει μετονομαστεί σε “Vodafone” και στη Γαλλία η ασφαλιστική εταιρία “AGF” είναι
πλέον γνωστή ως “Allianz” (Muzellec & Stuart, 2004).
Ωστόσο, το εταιρικό rebranding τείνει να διαφοροποιηθεί από τη δομή του rebranding για προϊοντικές
μάρκες, το οποίο αφορά στο χτίσιμο και τη συντήρηση ισχυρών προιοντικών brands σε βάθος χρόνου,
με συνεχή υποστήριξη που οδηγεί σε αύξηση πωλήσεων και μεριδίου αγοράς. Η παραπάνω διαφορά
γίνεται περισσότερο εμφανής ειδικά στις περιπτώσεις που ο στόχος για την εταιρεία είναι μια ριζική
αλλαγή στην ταυτότητά της. Επιπλέον, το κόστος δεν είναι καθόλου αμελητέο, ακόμα και αν η αλλαγή
αφορά μόνο στο επίπεδο εικαστικής ταυτότητας, αφού αυτό συνεπάγεται αλλαγή στα εταιρικά χρώματα,
στη γραφική ύλη, στον ιστότοπο της εταιρείας κλ. (Muzellec & Stuart, 2004).

Το branding σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών έχει το σημαντικό ρόλο να διαφοροποιεί
χρηματοοικονομικά προϊόντα, ακριβώς επειδή είναι δύσκολο να διαχωριστούν μεταξύ τους και
εμφανίζουν αρκετές ομοιότητες (Merrilees & Miller, 2008). Ένα ισχυρό εταιρικό brand έχει πολύ
σημαντική επίδραση στη δημιουργία θετικής αντίληψης στον καταναλωτή, τόσο για τα υφιστάμενα
προϊόντα, όσο και για τις νέες προϊοντικές γραμμές (Hatch & Scultz, 2003).

Η διαδικασία του rebranding είναι ακριβή και καταναλώνει χρόνο, και δεν υπάρχει κάποια εγγύηση για
επιτυχημένα αποτελέσματα. Αντίθετα, μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια των πιστών πελάτων και του
μεριδίου αγοράς της, όπως φαίνεται από τις μελέτες περιπτώσεων του μη επιτυχημένου Rebranding της
βρετανικής εταιρείας ταχυδρομικών υπηρεσιών “Royal Mail” σε “Consignia”. (Muzellec & Lambkin,
2006), της αλυσίδας φαρμακείων “Payless Drug Store” σε “Rite Aid Corporation” στις ΗΠΑ (Haig, 2011),

ΜΟΥΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Μ.Π.Σ. «MARKETING ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΤΜΗΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, 2019 – 2021

22

REBRANDING ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ANYTIME ΤΗΣ INTERAMERICAN»

ή ακόμα και της αεροπορικής “British Airways” σε “BA” (Cornelissen, 2014). Στην περίπτωση της
Consignia, βρετανική εταιρεία ταχυδρομικών υπηρεσιών και ταχυμεταφορών, το νέο όνομα κράτησε
μόλις λίγους μήνες πριν αποφασιστεί να επιστρέψει η εταιρεία στο προηγούμενο “Royal Mail” (Muzellec
& Stuart, 2004).

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι το όνομα του brand είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ταυτότητας του
brand (Aaker & Joachimsthaler, 2000). Για το λόγο αυτό, γίνεται κατανοητό ότι οι υφιστάμενοι πελάτες
μπορεί να φοβούνται ότι θα αλλάξουν κάποια χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που ήδη απολαμβάνουν
(ατμόσφαιρα φυσικού καταστήματος, επαφή με εργαζόμενους κ.ο.κ) (Grassi, 2006). Αυτό μπορεί να
οδηγήσει σε μια έντονη πτώση των πωλήσεων, η οποία μπορεί να μην αντισταθμιστεί από την
προσέλκυση νέων πελατών. Επιπλέον, μια αλλαγή επωνυμίας μπορεί να βλάψει τη φήμη της εταιρείας
όχι μόνο στους καταναλωτές, αλλά και στους εργαζομένους της ή ακόμα και σε οικονομικούς αναλυτές
(Heugens, 2004; Cornelissen, 2014).

Ωστόσο, η στρατηγική του rebranding χρησιμοποιείται ευρέως από τις εταιρείες για να τροποποιήσουν
το Brand, και πλέον μπορούν να βρεθούν ολοένα και περισσότερες περιπτωσιολογικές μελέτες (Daly and
Moloney, 2004; Muzellec & Lambkin, 2006; Merrilees and Miller, 2008; Ahonen,
2008; Juntunen et al., 2010; Miller et al., 2014).
Στις υπάρχοντες έρευνες έχει δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη του rebranding μέσω σχετικού
marketing πλάνου (τη διαδικασία της υλοποίησης), παρά στην ανάπτυξη της στρατηγικής γύρω από αυτό
(π.χ. την επιλογή του νέου ονόματος). Για να θεωρηθεί όμως ένα rebranding επιτυχημένο, θα πρέπει οι
στρατηγικές ανάπτυξης και υλοποίησης να είναι σωστές (Keller, 1993).
Δύο έρευνες (Jaju et al., 2006; Collange, 2008), έχουν εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο τα χαρακτηριστικά
του νέου και παλιού brand name επηρεάζουν την αξιολόγηση του προϊόντος και εταιρίας και δεν έχει
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αναπτυχθεί κάποιο αντίστοιχο μοντέλο αξιολόγησης για υπηρεσίες, οπότε το ζήτημα παραμένει προς
διερεύνηση (Ailawadi & Keller, 2004).
Πέρα από το ένστικτό τους, τα στελέχη του marketing στους τομείς των υπηρεσιών δεν κατανοούν
επακριβώς γιατί οι καταναλωτές εμφανίζονται έτοιμοι να δεχτούν αλλαγές σε κάποια brand names, ενώ
σε άλλα όχι, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο έχει αναπτυχθεί η στρατηγική του rebranding
(επικοινωνία, ταχύτητα αλλαγής κ.ο.κ). (Muzellec & Stuart, 2004).

Κάθε brand πρέπει να αλλάξει τουλάχιστον μία φορά, αλλά ο βαθμός της αλλαγής, και οι αποφάσεις που
τη συνοδεύουν, είναι πολύ διαφορετικές σε μια ανταγωνιστική αγορά, γι’ αυτό και η απόφαση
υλοποίησής του είναι πολύ καίρια και απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό (Muzellec & Stuart, 2004). Η
συνέχεια και η συνέπεια κατά τη διάρκεια της αλλαγής του brand αποτελούν σημεία - κλειδιά, όπως και
η δημιουργικότητα στο σχεδιασμό των νέων λογότυπων και slogan. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η
διεξαγωγή έρευνας, πολύ πριν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του rebranding (Muzellec & Stuart, 2004).

2.5. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ REBRANDING

Ο όρος “rebranding” έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στον επιχειρηματικό τύπο (Dickson, 2003) και λιγότερο
ή καθόλου σε ακαδημαϊκές εκδόσεις (Kaikati, 2003; Stuart & Muzellec, 2004) Όπως συνήθως συμβαίνει
κάθε φορά που ένας νέος όρος εμφανίζεται, είναι ήδη καθιερωμένος σε καθημερινή χρήση πολύ πριν η
ακαδημαϊκή κοινότητα έχει το χρόνο να τον αποκωδικοποιήσει (Muzellec & Lambkin, 2006). Στην
περίπτωση του rebranding, υπάρχουν πλέον αρκετές ενδείξεις που καθιστούν σαφές ότι πρόκειται για
ένα σημαντικό φαινόμενο που χρήζει ακαδημαϊκής προσοχής (Muzellec & Lambkin, 2006). Το Rebranding
εφαρμόζεται μέσω μιας μετασχηματικής αλλαγής στα εικαστικά στοιχεία του brand , η οποία
επικοινωνείται μέσω συμβατικών εταιρικών μέσων επικοινωνίας (Muzellec & Stuart, 2004).
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Η λέξη “rebrand” είναι ένας νεολογισμός, που αποτελείται από τους δύο όρους “re” και “brand”. “Re”
είναι το πρόθεμα που μπαίνει πριν από ρήμα για να δηλώσει την επανάληψη, υπονοώντας ότι η δράση
του ρήματος έχει πραγματοποιηθεί ήδη τουλάχιστον μία φορά. Η λέξη brand, σύμφωνα με το American
Marketing Association, είναι “ ένα όνομα, όρος, σύμβολο, σχέδιο, ή συνδυασμός αυτών που αποσκοπεί
στο να αναγνωρίζονται και να διαφοροποιούνται αγαθά ή υπηρεσίες ενός πωλητή σε σχέση με τα
αγαθά/υπηρεσίες άλλων πωλητών” (Muzellec & Lambkin, 2006).
Στα αγγλικά η λέξη “rebranding” μεταφράζεται περιφραστικά ως το branding που πραγματοποιείται για
δεύτερη φορά.
Στην επιστήμη του marketing ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια “αναγέννηση” του brand,
που μπορεί να περιλαμβάνει αλλαγές όχι μόνο στο όνομα του Brand αλλά και στο logo και slogan της
εταιρείας, με σκοπό να αναπτύξει μια (νέα) θέση στο μυαλό της αγοράς και των ανταγωνιστών (Muzellec
& Stuart, 2004).
Το πρώτο κομμάτι της περιγραφής αναφέρεται σε εικαστικές αλλαγές των στοιχείων του brand, και
προκύπτει το ερώτημα αν θα πρέπει να αλλάξουν όλα, ή κάποια από αυτά, για να θεωρηθεί ότι
πραγματοποιείται όντως “rebranding” (Muzellec & Lambkin, 2006). Υφίσταται μία συνέχεια στο
rebranding, η οποία ξεκινά από την εξελικτική τροποποίηση του logo και του slogan και καταλήγει στη
ριζοσπαστική αλλαγή του ονόματος του brand (Muzellec & Stuart, 2004). Επειδή οι εικαστικές αλλαγές
μπορεί να είναι αρκετά ανεπαίσθητες και όχι εύκολα αντιληπτές, η αλλαγή του ονόματος είναι αυτή που
καθορίζει τη διαδικασία του rebranding με τη στενή του έννοια (Muzellec & Lambkin, 2006).

Το δεύτερο κομμάτι του ορισμού σχετίζεται με την τοποθέτηση του brand, και το κατά πόσο αυτή αλλάζει
ή παραμένει η ίδια μετά το rebranding. Πολλές φορές η αλλαγή ονόματος πραγματοποιείται για να
εκφράσει την αλλαγή του υφιστάμενου brand, οπότε σε αυτή την περίπτωση η επανατοποθέτηση
(repositioning) του brand είναι βασικό στοιχείο του rebranding (Muzellec & Lambkin, 2006).
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2.5.1. ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΌ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟ REBRANDING

Οι Muzellec & Lambkin (2006), κατέληξαν σε ένα περιγραφικό μοντέλο που φαίνεται παρακάτω στο
Σχήμα 1, το οποίο εξετάζει δύο θεμελιώδεις διαστάσεις του rebranding σε σχέση με το βαθμό της
αλλαγής που πραγματοποιείται. Το rebranding περιγράφεται σαν συνάρτηση του βαθμού της εικαστικής
αλλαγής σε σχέση με την αλλαγή της τοποθέτησης του Brand. Με αυτό το μοντέλο, το Rebranding μπορεί
να περιγραφεί ως εξελικτικό ή καινοτόμο/ριζοσπαστικό (Muzellec & Lambkin, 2006).
Το εξελικτικό Rebranding περιγράφει μια σχετικά μικρή ανάπτυξη στην εταιρική τοποθέτηση και τα
εικαστικά στοιχεία, η οποία είναι τόσο σταδιακή που γίνεται οριακά αντιληπτή από τους εξωτερικούς
παρατηρητές. Για παράδειγμα, πριν κάποια χρόνια η Visa International επανασχεδίασε το λογότυπό της
για να δώσει στο Brand ένα “περισσότερο φρέσκο και μοντέρνο στυλ”, χωρίς τα βασικά στοιχεία του logo
να αλλάξουν σε μεγάλο βαθμό (Muzellec & Lambkin, 2006). Οι περισσότερες εταιρείες μπαίνουν στη
διαδικασία μικρών ή μεγαλύτερων αθροιστικών προσαρμογών με τρόπο που δεν είναι εύκολος να
μελετηθεί (Muzellec & Lambkin, 2006).

Σχήμα 1

Το ριζοσπαστικό ή καινοτόμο Rebranding αντίθετα, περιγράφει μία μεγάλη, αναγνωρίσιμη αλλαγή στην
τοποθέτηση και την αισθητική του brand, η οποία επαναπροσδιορίζει την εταιρεία θεμελιωδώς.
Αυτή η αλλαγή συνήθως συνοδεύεται από αλλαγή σε όνομα, και έτσι αυτή η μεταβλητή χρησιμοποιείται
κυρίως για να περιγράψει περιπτώσεις ριζοσπαστικού rebranding (Muzellec & Lambkin, 2006).
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Η προσέγγιση του ριζοσπαστικού rebranding φαίνεται να ενέχει διάφορες αντιθέσεις. Από τη μία
πλευρά, μια αλλαγή ονόματος είναι η ιδανική ευκαιρία να προβληθεί η νέα μοναδικότητα της
επιχείρησης, μέσω ευρύτερου και πολυποίκιλου marketing mix, όπως η διαφήμιση, οι συνεντεύξεις
τύπου και τα δελτία τύπου (Schultz and Hatch, 2002). Από την άλλη, η μετονομασία και η εξάλειψη ενός
αναγνωρισμένου Brand name ενδέχεται να τραυματίσει τη βάση του brand equity (Muzellec & Lambkin,
2006).

2.6. REBRANDING ΚΑΙ BRAND EQUITY

Μετά την κυκλοφορία του επιδραστικού άρθρου του King (1991) σχετικά με το brand - building, έχουν
κυκλοφορήσει διάφορες νέες μελέτες (de Chernatony, 2002; Balmer & Gray, 2003; Hatch & Schultz, 2003;
Knox & Bickerton, 2003), οι οποίες αναφέρουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στον ορισμό του rebranding.
Ένας καλός συμβιβασμός είναι να εξετάσουμε το εταιρικό rebranding ως “μία προσεκτικά σχεδιασμένη
διαδικασία, με οργανωμένη εκτέλεση, που έχει σκοπό να δημιουργήσει και διατηρήσει μία ευνοϊκή
εικόνα και εν συνεχεία μία ευνοϊκή φήμη για το σύνολο της εταιρείας, επικοινωνώντας σε όλους τους
ενδιαφερόμενους τη συμπεριφορά και το συμβολισμό της (Einwiller and Will, 2002).
Με μία πρώτη ματιά, η πρακτική του Rebranding μοιάζει να αντιφάσκει με την έννοια της εταιρικής
φήμης. Η μεγαλύτερη αντίφαση έγκειται στην έννοια της αξίας της επωνυμίας (brand equity) (Muzellec
& Lambkin, 2006). Κάποιες επιπλέον διαφορές αφορούν την προετοιμασία του rebranding, το βαθμό
συμμετοχής του προσωπικού και τα μέσα επικοινωνίας του rebranding (Muzellec & Lambkin, 2006).

Η αξία της επωνυμίας, ή το εταιρικό brand equity, είναι γνωστό ως το σύνολο των διαφορετικών
αποκρίσεων κάθε ενδιαφερόμενης ομάδας, για παράδειγμα οι πελάτες, οι εργαζόμενοι, προμηθευτές
και άλλοι, στις δράσεις, επικοινωνίες, προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται μέσα από μία εταιρεία
(Keller, 1999).
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Η εικόνα των ενδιαφερόμενων σχηματίζεται από μία ποικιλία επίσημων και ανεπίσημων “σημάτων” που
εκπέμπουν από την εταιρεία (Rogers, 1993; Dowling, 2001)
Για το λόγο αυτό, το rebranding μπορεί να θεωρηθεί ως μια εταιρική Marketing “μεταμόρφωση”, που
«εκπέμπει σήμα» ότι η εταιρεία έχει αλλάξει (Muzellec & Lambkin, 2006). Στην περίπτωση που έχει
αποφασιστεί να αλλάξει το όνομα, το παλιό brand name πρέπει να εγκαταλειφθεί, μία ενέργεια η οποία
πιθανά θα αναιρέσει χρόνια επικοινωνιακής προσπάθειας να χτιστεί η αντίληψη της εικόνας του brand
στο μυαλό των καταναλωτών (Muzellec & Lambkin, 2006). Εφόσον η αντίληψη της εικόνας του brand
(brand awareness) είναι βασικό στοιχείο του brand equity (Aaker, 1991; Kapferer, 1992), η αλλαγή
ονόματος του Brand είναι πιθανό να προκαλέσει περαιτέρω πλήγμα στην αξία του brand, ή ακόμα και
να το καταστρέψει (Muzellec & Lambkin, 2006).
Αυτό το “παράδοξο” του marketing εκφράζεται και λογιστικά: το όνομα του brand αποτελεί πάγιο
περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης, το οποίο εκφράζεται ακόμα και με ποσά εκατομμυρίων στους
εταιρικούς ισολογισμούς (Tomkins, 2002).

2.7. ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ REBRANDING

Η έρευνα των Muzellec & Lambkin (2006) κατέληξε σε δύο μεγάλες κατηγορίες των λόγων για τους
οποίους οι εταιρείες προχωρούν σε rebranding, το στρατηγικό και το τακτικό. Αυτή η κατηγοριοποίηση
βασίζεται από το βαθμό στον οποίο το ζήτημα του branding θεωρείται εταιρική στρατηγική απόφαση ή
σαν απλή λειτουργική διαδικασία.

Το βασικό κίνητρο του να προχωρήσει η εταιρεία σε rebranding , είναι για να δώσει ένα μήνυμα στην
αγορά, δηλαδή σε ανταγωνιστές και καταναλωτές, ότι κάτι έχει αλλάξει (Muzellec & Lambkin, 2006). Για
το λόγο αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, αφενός η εταιρεία να έχει όντως να επιδείξει κάτι νέο, αφετέρου
το νέο αυτό να επικοινωνηθεί στο σωστό χρόνο. Σε αντίθετη περίπτωση ελλοχεύει ο κίνδυνος να
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υποπέσει η διαδικασία του rebranding σε αυτό που ο Dowling ονομάζει “παγίδα πρώιμου σινιάλου1”
(Dowling, 1996).
Πολλές φορές οι λόγοι που επικοινωνούνται δημόσια δεν είναι οι πραγματικοί. Τα κίνητρα ωστόσο
μπορούν να χωριστούν στις παρακάτω τέσσερις κατηγορίες:
(1) αλλαγή ιδιοκτησίας, (2) αλλαγές την εταιρική στρατηγική, (3) αλλαγή ανταγωνιστικής θέσης στην
αγορά, (4) αλλαγή στο εξωτερικό περιβάλλον (Keller, 1993; Muzellec & Lambkin, 2006).

Τρία από τα τέσσερα κίνητρα για εταιρικό Rebranding δε σχετίζονται με επικοινωνιακούς λόγους και
θεωρούνται τακτικής φύσης, ενώ το στρατηγικό Rebranding επιδιώκει να δώσει νέα αξία στο εταιρικό
brand, αναθεωρώντας τη συνολική αρχιτεκτονική του. Για παράδειγμα, οι συγχωνεύσεις σχετίζονται με
λειτουργικές στρατηγικές αποφάσεις, δηλαδή τις οικονομικές προσδοκίες κέρδους της συγχώνευσης,
την εξαγορά των υποβαθμισμένων αγαθών, και τη στρατηγική ευθυγράμμιση (Trautwein, 1990). Σαν
αποτέλεσμα, η προσοχή των στελεχών είναι στραμμένη σε λειτουργικά ζητήματα που έχουν να κάνουν
με το κόστος. Επικοινωνιακά ζητήματα, όπως η εσωτερική επικοινωνία, η προσοχή και το ηθικό των
εργαζόμενων, η εταιρική κουλτούρα, όπως και το όραμα του brand παίζουν σημαντικό ρόλο στην
επιτυχία του rebranding, όμως αυτή την περίπτωση δε λαμβάνονται υπόψη και έτσι θα οδηγήσουν σε
ένα τακτικό rebranding (Muzellec & Lambkin, 2006).

2.7.1. ΑΛΛΑΓΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ο πρώτος λόγος που συνήθως καθιστά την παλαιά επωνυμία ακατάλληλη, είναι η αλλαγή στη δομή
ιδιοκτησίας (συγχωνεύσεις και εξαγορές κλ.). Εδώ η εξήγηση τονίζει την ιδέα ότι η αλλαγή οδηγείται από
αλλαγές που επηρεάζουν τη λειτουργική δομή του οργανισμού (Muzellec & Lambkin, 2006). Με άλλα

1

στο πρωτότυπο “prematute signalling trap”
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λόγια, το rebranding παρουσιάζεται σαν διοικητική ανάγκη που ακολουθείται από μια στρατηγική
εταιρική απόφαση που δε σχετίζεται με τις επικοινωνιακές ανάγκες της επιχείρησης.

Μετά τη συγχώνευσή τους ως “HSBC”, η “Midland bank” στο ΗΒ και η τράπεζα “CCF” στη Γαλλία, πήραν
το νέο όνομα της εταιρίας – ιδιοκτήτη τους. Άλλο παράδειγμα είναι τα καταστήματα παιχνιδιών “Fnac
Eveil et jeux”, τα οποία μετά την εξαγορά τους από την εταιρία “Fnac”, μετονομάστηκαν σε “Oxybul Eveil
et jeux” στη Γαλλία (Muzellec & Stuart, 2004).
Οι Lambkin & Muzellec (2009) σημειώνουν ότι πολλές φορές το branding στις χρηματοοικονομικές
υπηρεσίες μετά από συγχωνεύσεις και εξαγορές αντιμετωπίζεται σαν μια τυπική διαδικασία που θα
τακτοποιηθεί αφού υλοποιηθεί η συμφωνία μεταξύ των εταιρειών, αγνοώντας την ευκαιρία να
πραγματοποιηθεί σαν μια συνειδητή απόφαση που θα ενισχύσει το brand equity της
σύμπραξης. Σύμφωνα με τους Muzellec & Stuart (2004), άλλος συνηθισμένος λόγος αποτελεί η αλλαγή
ενός CEO, και ο ερχομός ενός νέου, που επιθυμεί να κάνει τη διαφορά και να συνδέσει την προσωπική
του φήμη με μια νέα εποχή στην επιχείρηση που πλέον εκπροσωπεί. Τέτοια ήταν η περίπτωση της British
Airways, η οποία μετά την αλλαγή του CEO το 1996, διαφοροποίησε μέσω rebranding την προηγούμενη
εικόνα της, βασιζόμενη εικαστικά στην αποτύπωση διαφόρων εθνικών στοιχείων πάνω στα πτερύγια των
αεροσκαφών της, με αμφιλεγόμενα αισθητικά αποτελέσματα. Όπως αναφέρει ο Briesly (2002) σε άρθρο
του στο Marketing Week, “Οι νέοι CEO έρχονται σαν ιππότες με αστραφτερή πανοπλία, έτοιμοι να
αφήσουν το σημάδι τους”. Αυτό πολλές φορές σημαίνει αλλαγές και διαφοροποιήσεις στα εξωτερικά
στοιχεία της εταιρείας μέσω ενός rebranding, όπως το παραπάνω παράδειγμα, χωρίς να τίθενται επί
τάπητος τα περισσότερο δομικά προβλήματα (Muzellec & Stuart, 2004).

2.7.2. ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΉ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Ο δεύτερος λόγος είναι η αλλαγής στην εταιρική στρατηγική (επανεστίαση, διεθνοποίηση κλ.). Σχετίζεται
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με την ανάγκη να προαχθεί μία νέα εικόνα του οργανισμού ή με την ανάγκη εξορθολογισμού του Brand
portfolio, και αποτελεί μια εκ των έσω στρατηγική απόφαση (Muzellec & Lambkin, 2006). Για
παράδειγμα, μετά την παρουσίαση πολλών νέων υπηρεσιών, κάθε μία με το δικό της Brand, η France
Telecom αποφάσισε να μειώσει το brand portfolio της και να επικεντρωθεί σε ένα μοναδικό, παγκόσμιο
brand name. Η εταιρία ομαδοποίησε όλες τις διάφορες υπηρεσίες της - “Wanadoo” (internet), “maligne
TV” (VOD), και “Equant” (BtoB) – κάτω από τη νέα επωνυμία “Orange”. Κατά τον ίδιο τρόπο, το Carrefour
group ενοποίησε τις υπεραγορές του, τα super markets και τα mini καταστήματα υπό την επωνυμία
“Carrefour”, αλλά προσθέτοντας αντίστοιχα τους όρους “Planet”, “Market”, “City”, και “Contact” ώστε
να τα διαχωρίσει (Muzellec & Stuart, 2004).

2.7.3. ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Ο τρίτος λόγος rebranding είναι μια αλλαγή της θέσης της εταιρείας στην αγορά. Ο λόγος αυτός μπορεί
να αφορά ένα απαρχαιωμένο brand image. Για παράδειγμα, πλέον τα νέα αφηρημένα λογότυπα
προτιμώνται περισσότερο από τα περίτεχνα εμβλήματα του παρελθόντος, που δεν βοηθούσαν το
σύμβολο του Brand να ξεχωρίσει σε ένα πιο καθαρό εικαστικά περιβάλλον (Muzellec & Stuart,
2004). Διαφορετικός λόγος που αφορά στην αλλαγή της θέση της εταιρείας στην αγορά είναι και τα
προβλήματα φήμης (Muzellec & Stuart, 2004). Για παράδειγμα στη Γαλλία, η εταιρεία
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών “Credit Lyonnais” έγινε “LCL” μετά από μία σειρά σκανδάλων, ο όμιλος
πολυμέσων “Vivendi” μετονομάστηκε σε “Veolia” μετά από μία σειρά παραπόνων στο κομμάτι της
εξυπηρέτησης, και το θεματικό πάρκο “EuroDisney” είναι πλέον γνωστό ως “Disneyland Paris” (Muzellec
& Stuart, 2004).
Επιπλέον λόγος εταιρικού Rebranding, σύμφωνα με τους Muzellec & Stuart (2004), μπορεί να είναι η
προσπάθεια της εταιρείας να αποστασιοποιηθεί από προηγούμενα κοινωνικά και ηθικά βάρη, ώστε να
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παρουσιάσει μία νέα, περισσότερο κοινωνικά αποδεκτή εικόνα, όπως στην περίπτωση της Phillip Morris
Inc., η οποία μετονομάστηκε σε Altria σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την αίσθηση ότι λειτουργεί με
μεγαλύτερη εταιρική κοινωνική ευθύνη.

2.7.4. ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τέλος, ο τέταρτος λόγος rebranding μπορεί να είναι μια αλλαγή στο εξωτερικό περιβάλλον (νομική
υποχρέωση, κρίση μεγάλου βεληνεκούς ή καταστροφή) (Muzellec & Stuart, 2004). Στις ΗΠΑ, η
αεροπορική εταιρία “ValuJet” μετονομάστηκε σε “Tran Airlines” μετά από θανατηφόρο ατύχημα (Berry,
2000) Muzellec and Lambkin, 2006).

2.8.

ΕΙΔΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ REBRANDING

2.8.1. ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ REBRANDING

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα κίνητρα του rebranding μπορεί να αφορούν κυρίως οικονομική ή
εταιρική αλλαγή στρατηγικής. Η εκτέλεση ωστόσο είναι μία Marketing λειτουργία που αφορά τέσσερα
στοιχεία, το μείγμα του rebranding: επανατοποθέτηση του brand (repositioning), renaming
(μετονομασία), επανασχεδιασμός (redesigning) και επαναλανσάρισμα του brand (relaunching) (Muzellec
& Stuart, 2004).
Οι τρεις βασικές αλλαγές που πραγματοποιούνται σε εταιρικό Rebranding είναι στο όνομα του
brand, στο λογότυπο του brand, και στο slogan του brand, σχηματίζοντας τους παρακάτω συνδυασμούς:


αλλαγή στο όνομα και το λογότυπο του brand



αλλαγή στο όνομα, το λογότυπο και το slogan του brand



αλλαγή μόνο στο όνομα
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αλλαγή στο όνομα και το slogan του brand



αλλαγή στο slogan του brand.

Η μεταβολή μόνο στο ένα εκ των τριών βασικών στοιχείων του brand θεωρείται εξελικτική αλλαγή, ενώ
μια ριζοσπαστική αλλαγή αφορά στην μεταβολή και των τριών στοιχείων μαζί (Muzellec & Stuart, 2004).

2.8.2. Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ BRAND

Το όνομα του brand αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία παρουσίασης της εταιρείας προς όλους τους
ενδιαφερόμενους, γι’ αυτό και η μεταβολή του στη διαδικασία του Rebranding αποτελεί μία επισφαλή
στρατηγική, αφού το μήνυμα που επικοινωνείται μέσω αυτού για τον οργανισμό αλλάζει δραστικά (Kiss,
2019). Επίσης, η αλλαγή στο όνομα του brand είναι πιθανό να ακυρώσει τη χρόνια και σταθερή
προσπάθεια των εταιρειών να χτίσουν το brand proposition τους και μπορεί ακόμα γίνει επιβλαβής ή
καταστροφική για το equity του brand, όπως αναλύθηκε παραπάνω (Muzellec & Lambkin, 2006).
Για να θεωρηθεί η αλλαγή ονόματος του brand επιτυχημένη, θα πρέπει η επιχείρηση να έχει πολύ
ξεκάθαρη εικόνα του γιατί πρέπει να γίνει αυτή η αλλαγή, αλλά και ποια είναι τα αποτελέσματα που
αναμένει (Margulies, 1977). Όπως τονίζει ο Kellaway (2002), “Σχεδόν όλες οι αλλαγές ονόματος ενός

brand είναι κακές...Ένα νέο όνομα δε θα μπορέσει ποτέ να ταιριάξει σε μια εταιρεία που ήδη υπάρχει”.
Για το λόγο αυτό, μια αλλαγή ονόματος θα πρέπει τουλάχιστον να εκφράζει την εταιρική προσωπικότητα
ή το λόγο ύπαρξης της εταιρείας, ώστε να μην πέσει στην “παγίδα της μέτριας, κοινότυπης αλλαγής
ονόματος” 2(Dowling, 1996).

2

Στο πρωτότυπο “the mediocre change trap”
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Ειδικά στην περίπτωση του rebranding λόγω συγχωνεύσεων, είναι δύσκολο να βρεθεί μια λύση που να
ικανοποιήσει όλες τις εταιρείες, αφού όλες συνήθως επιθυμούν να κρατήσουν με κάποιο τρόπο μέρος
της επωνυμίας τους, καταλήγοντας πολλές φορές σε μεγάλο και δύσχρηστο νέο όνομα (Kellaway, 2002).
Σε αυτή την περίπτωση, ειδικά οι μεγαλύτερες εταιρείες επιθυμούν να είναι το πρώτο όνομα που
αναφέρεται στο συνδυαστικό όνομα, με σύνηθες αποτέλεσμα το δεύτερο να παραλείπεται με την
πάροδο του χρόνου για λόγους ευκολίας και ταχύτητας. Παράδειγμα σε αυτό είναι η περίπτωση της
αυστραλιανής τραπεζικής/ασφαλιστικής εταιρείας Suncorp Metway, η οποία αργότερα σταδιακά
κατήργησε το Metway (Muzellec & Lambkin, 2006). Σε αυτή την περίπτωση πιθανότατα θα ήταν
λιγότερο κοστοβόρο να άλλαζε το όνομα εξ αρχής, όμως έτσι διακινδυνεύεται μια αρνητική αντίδραση
των μετόχων της δεύτερης εταιρείας ή των άλλων εταιρειών της συγχώνευσης, ή ακόμα και των πελατών
(Muzellec & Lambkin, 2006). Επιπλέον, θα πρέπει να συνυπολογιστεί και η αρνητική αντίδραση των
υπαλλήλων της επιχείρησης, οι οποίοι θα εργάζονται πλέον σε πιθανό κλίμα αβεβαιότητας για το ποια
εταιρεία είναι ο κύριος stakeholder στην καθημερινότητα τους (Muzellec & Lambkin, 2006). Σε κάθε
περίπτωση, μια προσωρινή εφησύχαση των διαφόρων μετόχων που εμπλέκονται σε μια συγχώνευση
αποδεικνύεται περισσότερο κοστοβόρα σε βάθος χρόνου (Muzellec & Stuart, 2004).
Μία λύση στο παραπάνω πρόβλημα θα ήταν να δημιουργηθεί ένα νέο όνομα εξ αρχής, μέσω
ηλεκτρονικής διαδικασίας παραγωγής τυχαίων συνδυασμών σχετικών λέξεων και ονομάτων, ή μέσω
ανταλλαγής ιδεών ανάμεσα στα στελέχη και τους εργαζόμενους της εταιρείας, όπως έγινε στην
περίπτωση της Primerica (Muzellec & Lambkin, 2006). Άλλο παράδειγμα κατασκευασμένου ονόματος
είναι η περίπτωση της Accenture, που υπονοεί έμφαση στο μέλλον, και προέκυψε μετά από προτάσεις
των εργαζόμενων (Muzellec & Lambkin, 2006). Άλλη συνηθισμένη τακτική στην περίπτωση των
κατασκευασμένων ονομάτων είναι η χρήση ελληνικών και λατινικών λέξεων, που προσδίδουν αίγλη και
επισημότητα, όπως το παράδειγμα της “Altria”, όνομα που προέρχεται από τη λατινική λέξη “altius” που
σημαίνει υψηλότερα. Το όνομα αυτό βοηθά την εταιρεία να συνδεθεί στο μυαλό του καταναλωτή με
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έννοιες που υπαινίσσονται υψηλή απόδοση και συνεχή βελτίωση (Smith, 2003). ‘Άλλα παραδείγματα
αυτής της κατηγορίας είναι οι εταιρείες “Novartis” και “Advantris” (Muzellec & Stuart, 2004).. Ειδικά στις
περιπτώσεις που οι εταιρείες επιθυμούν να χτίσουν παγκόσμιο brand, παρατηρείται μια προσπάθεια να
κατασκευαστούν ονόματα που σχετίζονται ή υπονοούν ένα ευρύ φάσμα εννοιών που αφορούν την
καινοτομία, το δυναμισμό, το σεβασμό και την απόδοση, αξίες που είναι κοινές για κάθε οργανισμό, ενώ
βάση της στρατηγικής που διέπει το rebranding θα έπρεπε να έχει επιλεχθεί ένα όνομα brand το οποίο
να αντιπροσωπεύει μια “μοναδική επιλογή χαρακτηριστικών και προσωπικότητας” (Ind, 2002).
Η συμμετοχή των εργαζομένων στην επιλογή του καινούριου ονόματος θεωρείται πολύ σημαντική αφού
ο εσωτερικός πελάτης θα πρέπει να ταυτιστεί με το καινούριο όνομα και να το υποστηρίξει, ακόμα και
αν πολύ συχνά οι υπάλληλοι των οποίων η πρόταση δεν πέρασε μπορεί να νιώσουν απογοητευμένοι
από την κατάληξη (Dowling, 1996). Ένα παράδειγμα είναι η περίπτωση της Centrelink, αυστραλιανό
τμήμα της Κοινωνικής Πρόνοιας. Το καινούριο tagline της εταιρείας, “Hello, Centrelink”, προφερόταν ως
“Hello, Santalink”, χαιρετισμός που παραπέμπει ηχητικά στην αναφορά του Άγιου Βασίλη (Santa Claus).
Οι υπάλληλοι πέρασαν από εκπαίδευση προκειμένου να προφέρουν σωστά το νέο όνομα και
δυσκολεύτηκαν να το υιοθετήσουν, ειδικά από τη στιγμή που οι ίδιοι είχαν προτείνει περισσότερο
δημοφιλή ονόματα (Muzellec & Stuart, 2004). Επιπλέον, το νέο όνομα έχει συσχετιστεί με μία σειρά
λανθασμένων χειρισμών από την κυβέρνηση, αφού ζητήθηκε από τους συνταξιούχους να πληρώσουν
δεύτερη φορά κάποιες εισφορές, μετά από λάθη του οργανισμού, δίνοντας τελικά μια άσχημη φήμη και
καθιστώντας το Rebranding αποτυχημένο (Muzellec & Stuart, 2004).
Έρευνα του Edmondson (2002), έδειξε ότι οι εργαζόμενοι τείνουν να κρατούν διάφορα αναμνηστικά στο
γραφείο τους για συναισθηματικούς λόγους, αποδυναμώνοντας έτσι τη σύνδεσή τους με το νέο όνομα,
είναι ένας ακόμα παράγοντας που κάνει σημαντική την οικειοποίηση του νέου ονόματος από τους
εργαζόμενους.
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Άλλο παράδειγμα που αναδεικνύει το πόσο σημαντικό είναι να μπλέκονται οι σωστοί stakeholders στη
δημιουργία του νέου ονόματος, είναι η περίπτωση του National Film and Association Archive (NFSA) σε
“ScreenSound Australia: The National Collection of Screen and Sound” (Muzellec & Stuart, 2004). Στο
παράδειγμα αυτό, η αλλαγή του ονόματος έφερε διχασμό ανάμεσα στους ενδιαφερόμενων, καθώς οι
ομάδες ατόμων στις οποίες αφορούσε κατά κύριο λόγο το rebranding, όπως ακαδημαϊκοί, συλλέκτες,
παραγωγοί, ηθοποιοί, σεναριογράφοι, πελάτες και άλλοι επαγγελματίες, δεν ερωτήθηκαν με έρευνα, με
αποτέλεσμα το αποτέλεσμα να διχάσει, αφού θεωρήθηκε ότι με το νέο όνομα ο οργανισμός
απομακρυνόταν από τον συλλογικό του χαρακτήρα (Edmondson, 2002).

Τα παραπάνω καταδεικνύουν το πόσο σημαντικό είναι να ερωτηθούν οι σωστοί ενδιαφερόμενοι σε μια
απόφαση αλλαγής ονόματος του brand. Οι καταναλωτές και το γενικό κοινό έχουν παροδικό ή μικρό
ενδιαφέρον προς τον οργανισμό, οπότε τυχόν έρευνα σε εκείνους είναι πιθανό να δώσει παραπλανητικά
αποτελέσματα. Ένα focus group δημοσιογράφων θα μπορούσε να θεωρηθεί πιο σωστό δείγμα, καθώς
η δική τους γνώμη θα καθοδηγήσει το γενικό κοινό μετά το PR event του rebranding (Muzellec & Stuart,
2004).
Άλλη περίπτωση αλλαγής ονόματος Brand είναι η χρήση των αρχικών του υπάρχοντος ονόματος ως
ακρωνύμια (Muzellec & Stuart, 2004). Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η περίπτωση του αυστραλιανού
Καθολικού Πανεπιστημίου (Australian Catholic University), το οποίο στο rebranding του κατέληξε στα
αρχικά “ACU National”. Ο λόγος του rebranding ήταν για να εγκαθιδρυθεί και να αναγνωριστεί
ως εθνικό, δημόσιο και Καθολικό, με σκοπό να γίνει περισσότερο ανταγωνιστικό στην αγορά των
αυστραλιανών Πανεπιστημίων. Το αποτέλεσμα ήταν να χρησιμοποιείται ακόμα το πλήρες παλιό όνομα,
και μια μεγάλη μερίδα κοινού να μην γνωρίζει τη σημασία του ακρωνυμίου που χρησιμοποιήθηκε
(Muzellec & Stuart, 2004).
Η παραπάνω στρατηγική αλλαγής ονόματος με τη χρήση ακρωνυμίων θεωρείται ριψοκίνδυνη (Dowling,
1996). Σχετικά με τη χρήση ακρωνυμίων, ο Dowling (1996) ονομάζει το λόγο “η παγίδα της αλφαβητικής
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σούπας των ονομάτων”3, καθώς θεωρεί ότι αν η συντόμευση του ονόματος του Brand δεν προκύψει με
φυσικό και αυτονόητο τρόπο, υπάρχει ο κίνδυνος να μη γίνει αντιληπτό το ακρωνύμιο από το γενικό
κοινό, και, τελικά, να μη χρησιμοποιηθεί.
Η υποβόσκουσα αξία του brand name είναι το σχήμα συσχετίσεων που το περικλείει (Aaker, 1991), άρα
η αλλαγή ονόματος μπορεί θεωρητικά να εξαφανίσει τις θετικές συσχετίσεις με την εταιρεία (Muzellec
& Lambkin, 2006).

2.8.3. Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ LOGO
Στις περιπτώσεις της αλλαγής του Logo χρησιμοποιούνται συνήθως αφηρημένα σύμβολα, τα οποία
σχετίζονται με τον οργανισμό είτε βάσει χρωμάτων, είτε βάσει σχήματος, ή και τα δύο. Όπως αναφέρει
ο Napoles (1988), είναι αρκετά δύσκολο να βρεθεί ένα logo το οποίο θα ξεχωρίζει και θα έχει ξεχωριστή
ταυτότητα από τα υπόλοιπα, θα δείχνει δυναμισμό, εμπειρία, εμπιστοσύνη και αξιοπιστία, και
ταυτόχρονα θα προκαλεί μια συναισθηματική αντίδραση στον καταναλωτή.
Η κυβέρνηση του Queensland άλλαξε το λογότυπό της σε αφηρημένο σύμβολο το οποίο είχε σκοπό να
δείξει το σχέδιο μιας ντόπιας ασπίδας, καθώς και το ηλιόλουστο και ποικιλόμορφο κλίμα της πολιτείας,
αλλά τελικά το ευρύ κοινό είδε ένα κόκκινο στρογγυλό σύμβολο με κίτρινο χρώμα να βγαίνει από μέσα
του. Το πρόβλημα με τα αφηρημένα σύμβολα είναι ότι ενώ ο σχεδιαστής μπορεί να είναι σίγουρος για
τη σημασία τους, πολλές φορές το νόημα “χάνεται στη μετάφραση” (Muzellec & Stuart, 2004).
Η τάση να αλλάζει το παλαιότερο έμβλημα σε αφηρημένο σύμβολο παρατηρείται και στον κλάδο της
εκπαίδευσης, με τα πανεπιστήμια να θέλουν να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες του Marketing ώστε να
αποκτήσουν μια πιο μοντέρνα εικόνα. Το πανεπιστήμιο του Manchester και το πανεπιστήμιο Griffin της
πολιτείας Queensland άλλαξαν το έμβλημά τους σε ένα αφηρημένο σύμβολο βιβλίου, ωστόσο καθώς τα
εκπαιδευτικά ιδρύματα σχετίζονται άμεσα με έννοιες όπως η ποιότητα, θα μπορούσε κανείς να

3

Στο πρωτότυπο: “the alphabet soup name trap”
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θεωρήσει ότι ένα περισσότερο παραδοσιακό έμβλημα θα ήταν περισσότερο κατάλληλο (Muzellec &
Stuart, 2004).
Σύμφωνα με τον Dowling (1996), υφίσταται η “παγίδα της κοσμητικής αλλαγής της ταυτότητας”. 4Στην
περίπτωση που δεν υπάρχει κανένας εμφανής λόγος για την αλλαγή του logo, μπορεί να περάσει
απαρατήρητο ή ακόμα και να θεωρηθεί ύποπτο.
Οι Henderson & Cote (1998), μέσω της εμπειρικής τους έρευνας κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα
λογότυπα που σημειώνουν υψηλή αναγνωρισιμότητα στο κοινό είχαν ένα φυσικό, αρμονικό σχήμα με
μέτρια εικαστική πολυπλοκότητα, σε αντίθεση με λογότυπα που είχαν πολύ αφηρημένο σχέδιο ή τα
εντελώς μονόχρωμα λογότυπα. Αυτά τα αποτελέσματα μπορεί να θεωρηθούν παραπλανητικά,
καθώς για κάποιους οργανισμούς με μεγάλο budget και αφηρημένο logo μπορούν να εκπαιδεύσουν το
κοινό χρησιμοποιώντας κλασική εξαρτημένη μάθηση μέσω επαναλαμβανόμενων καμπανιών ώστε να
φτάσουν την αναγνωρισιμότητα του brand σε υψηλά επίπεδα, με παράδειγμα την παγκόσμια αλυσίδα
fast food McDonald’s (Henderson & Cote, 1998).
Σε περίπτωση που η εταιρεία έχει αλλάξει όνομα brand, είναι σημαντικό να υπάρχει και ένα νέο
λογότυπο που το συνοδεύει. Αν όμως, η αλλαγή γίνεται μόνο για λόγους δημόσιας εικόνας, για να έχει
η εταιρεία απλά ένα νέο, περισσότερο μοντέρνο λογότυπο χωρίς να συνοδεύεται από ουσιαστική αλλαγή
ταυτότητας, τότε αμφισβητείται η αξία της αλλαγής, καθώς υπάρχει περίπτωση το νέο λογότυπο να μη
αντιπροσωπεύει επαρκώς τον οργανισμό, ή να μην είναι κατανοητό στους ενδιαφερόμενους (Muzellec
& Stuart, 2004).

2.8.4. Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ SLOGAN/PROMISE
To slogan ενός Brand θεωρείται από τα πιο σημαντικά συστατικά της ταυτότητάς του. Ένα καλό slogan
μπορεί να απογειώσει την αναγνωρισιμότητα του brand, ενώ ένα κακό ή ανόητο slogan μπορεί να την

4
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καταρρακώσει (Muzellec & Stuart, 2004). Ο σχετικός Τύπος είναι ένα κοινό που θα πρέπει να ληφθεί
σοβαρά υπόψιν, καθώς κατά παράδοση είναι οι πρώτοι που εκτίθενται σε τέτοιου είδους πληροφορίες
και εύκολα θα επισημάνει τις αδυναμίες ενός κακού ή μη ταιριαστού slogan (Muzellec & Stuart, 2004).
Ένα slogan ιδανικά αντικατοπτρίζει τη στρατηγική τοποθέτηση του brand και το κάνει να ξεχωρίζει μέσα
σε μία αγορά ήδη πυκνή σε slogans. Η δε αλλαγή του slogan μπορεί να γίνεται συχνά, χωρίς τον
αντίστοιχο βαθμό ρίσκου που συνοδεύει την αλλαγή brand name ή λογοτύπου, ωστόσο μία αλλαγή στο
slogan υποδηλώνει και αλλαγή στο positioning της εταιρείας (Muzellec & Stuart, 2004).
Tο Queensland University of Technology εδραιώθηκε μέσα το σλόγκαν “Ένα πανεπιστήμιο για τον
πραγματικό κόσμο”5 υπονοώντας την πραγματική συνθήκη του υψηλού ποσοστού ανεργίας (Muzellec &
Stuart, 2004).
Το Griffith University χρησιμοποίησε το slogan “Γίνε εξυπνότερος”. 6Στην καμπάνια συμμετείχαν ονόματα
όπως ο Bob Geldof, γνωστός για την κοινωνική του δράση, με σκοπό να αναδείξουν την εικόνα ενός
πανεπιστημίου το οποίο χρησιμοποιεί την κοινωνική δικαιοσύνη σαν μέρος της εταιρικής ταυτότητας
(Muzellec & Stuart, 2004). Η αλλαγή του slogan μπορεί να είναι χρήσιμη στη περίπτωση που το παλιό
δεν αντικατοπτρίζει σωστά το positioning του οργανισμού, ενώ μπορεί να ενισχύσει αρκετά την αλλαγή
ενός brand name (Muzellec & Stuart, 2004).
Στην περίπτωση που το υπάρχον slogan όντως αντικατοπτρίζει σωστά το positioning, θεωρείται ότι είναι
καλύτερο να το διατηρήσει από το να ρισκάρει να το αντικαταστήσει ξανά και ξανά, καθώς αυτές οι
αλλαγές δείχνουν ότι ο οργανισμός δεν αντιλαμβάνεται πλήρως την ίδια του την ταυτότητα (Muzellec &
Stuart, 2004).

5
6

Στο πρωτότυπο «A university for the real world”
Στο πρωτότυπο “Get smarter!”
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2.9. ΚΟΣΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ REBRANDING

Η διαφημιστική καμπάνια του rebranding είναι πιθανό να έχει πολύ μεγάλο κόστος, αλλά σαν ποσοστό
θεωρείται μικρότερο συνυπολογίζοντας όλα τα έξοδα που συνοδεύουν μια αλλαγή της εταιρικής
ταυτότητας (Muzellec & Stuart, 2004).
Η Βearing Point (πρώην KPMG) δημοσίευσε σε λίστα τα στοιχεία τα οποία θα έπρεπε να αλλάξουν
παράλληλα σε όλα της τα γραφεία παγκοσμίως, την ημέρα του επίσημου rebranding της (Dunham, 2002).
Ενδεικτικά, τύπωσε 16.000 νέες εταιρικές κάρτες, άλλαξε 16.000 εταιρικά e-mail, αντικαταστάθηκαν 500
πινακίδες σε 200 γραφεία, ενώ στάλθηκαν περί τα 20.000 πακέτα δώρων με τα στοιχεία της νέας
ταυτότητες σε πελάτες και συνεργάτες . Συνολικά το Rebranding κόστισε μεταξύ 20 με 35 εκατομμύρια
δολάρια (Dunham, 2002).
Δεν κοστίζει μόνο η καμπάνια η καμπάνια προώθησης του νέου brand. Ένα επιπλέον κόστος που πρέπει
να ληφθεί υπόψη, είναι οι ενέργειες που πρέπει να καταργηθεί το παλαιότερο brand. Από τα μέσα της
δεκαετίας του ‘80 η έννοια του brand name equity δεν εμφανίζεται μόνο σε ακαδημαϊκές έρευνες.
Αντίθετα, το brand name equity θεωρείται πλέον πόρος της εταιρείας και καταγράφεται κανονικά στους
ισολογισμούς της εταιρείας (Muzellec & Stuart, 2004).
Για το λόγο αυτό, όταν η Ελβετική UBS αποφάσισε να καταργήσει δύο πολύ γνωστά Brands του
οργανισμού, τα S.G. Warburg και PaineWebber, σε μία προσπάθεια να εστιάσει στο νέο παγκόσμιο
brand, η συνολική αξία των 2 Brands καταγράφηκε σαν κόστος στον ισολογισμό του οργανισμού
(Tomkins, 2002).
Η τελευταία κατηγορία αναφέρεται στα κρυφά κόστη. Αυτά είναι τα κόστη που αναφέρονται σε εργασίες
των υπαλλήλων σχετικές με το rebranding, με τις εργασίες αυτές να είναι διαφορετικές από την
καθημερινή δουλειά τους (Tomkins, 2002)..
Η Accenture, στο Report εσόδων τριμήνου που ακολούθησε το rebranding, παρουσίασε έλλειμμα 370
εκατομμυρίων δολαρίων για το τέταρτο τρίμηνο της (Tomkins, 2002). Αυτό συνέβη λόγω του κόστους
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της αλλαγής του ονόματος από “Andersen Consulting” και τo μετασχηματισμό της σε δημόσια εταιρεία.
Στο παραπάνω κόστος συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα rebranding 13 εκατομμυρίων δολαρίων για τη
μετονομασία της εταιρείας, και λειτουργικά κόστη των 58 εκατομμυρίων δολαρίων για να ολοκληρώσει
τη μετάβασή της από την ιδιωτική εταιρική δομή της στο δημόσιο πλέον χαρακτήρα της στην αγορά
(Tomkins, 2002).

2.10. Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ REBRANDING ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις που υποστηρίζουν την ιδέα ότι η αλλαγή ονόματος του Brand έχει αρνητικό
αντίκτυπο στην αντίληψη του καταναλωτή (Garnier-Aimé, 2006; Muzellec and Lambkin, 2006; Collange,
2008). Συγκεκριμένα, οι Jaju et al. (2006) στις μελέτες τους, κατέληξαν ότι, εξετάζοντας το rebranding με
αλλαγή ονόματος brand σε σχέση με την πρόθεση αγοράς, την άποψη για τη θέση ηγεσίας στην αγορά
και τη γενικότερη στάση των καταναλωτών απέναντι στην εταιρεία, στις περισσότερες περιπτώσεις το
brand equity σημείωσε πτώση. Αυτή η πτώση μπορεί να εξηγηθεί λαμβάνοντας υπόψιν ότι το rebranding
αποτελεί ένα αποσταθεροποιητικό γεγονός: οι καταναλωτές είναι αποπροσανατολισμένοι και
αναγκάζονται να καταβάλουν προσπάθεια για να προσαρμοστούν (Collange, 2008). Σύμφωνα με το
παραπάνω, μετά από rebranding η αξιολόγηση του brand από τον καταναλωτή αναμένεται να σημειώσει
πτώση.

Η θεωρητική επισκόπηση του rebranding έχει αναγνωρίσει τρεις μεταβλητές στο εταιρικό rebranding: (1)
την εγγύτητα ανάμεσα στο νέο Brand και την παρεχόμενη υπηρεσία, (2) τη διαφορά στην αξία (brand
equity) των δυο brands, (3) την προσκόλληση στο αρχικό/παλιό brand (Collange, 2015).
Αρχικά, εξετάστηκε η επίδραση που είχε η εγγύτητας ανάμεσα στο νέο Brand και την παρεχόμενη
υπηρεσία, στην πρόθεση του καταναλωτή να τη χρησιμοποιήσει. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσο πιο
κοντά ήταν το νέο όνομα στην παρεχόμενη υπηρεσία, τόσο μικρότερη ήταν η πτώση της πρόθεσης
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αγοράς του καταναλωτή, δηλαδή η μικρότερη αλλαγή είχε περισσότερο θετικά αποτελέσματα Collange
(2008).
Ομοίως, οι Jaju et al. (2006), σημείωσαν ότι στην περίπτωση συγχώνευσης, η αξιολόγηση του νέου Brand
από τον καταναλωτή ήταν περισσότερο θετική στην περίπτωση που θεωρούσε παρόμοια τα
συγχωνευόμενα brands. Συμπερασματικά, μπορούμε να αναμένουμε θετικότερα αποτελέσματα στην
περίπτωση ισχυρής εγγύτητας του νέου Brand name με την παρεχόμενη υπηρεσία.
Στη συνέχεια, δεδομένου ότι το Rebranding αφορά την αντικατάσταση ενός παλιού brand με νέο, θα
περίμενε κανείς ότι οι καταναλωτές συγκρίνουν τα equities των δύο brand για να σχηματίσουν άποψη
σχετικά με το παρεχόμενο προϊόν/υπηρεσία, ή την εταιρεία που πραγματοποιεί την αλλαγή. Οι έρευνες
των Keller (1993) & Collange (2008) έδειξαν όσο μεγαλύτερη είναι η εξοικείωση με το νέο brand σε
σχέση με το παλιό, τόσο μειώνεται η τάση της μη πρόθεσης αγοράς. Οι Jaju et al. (2006), απέδειξαν ότι
η αξιολόγηση των καταναλωτών για το νέο brand που έχει προκύψει από συγχώνευση, είναι περισσότερο
θετική, όταν θεωρεί τις εταιρείες συγγενής συνάφειας. Ομοίως, μπορούμε να αναμένουμε ισχυρό brand
equity σε εξοικείωση και εικόνα με το νέο brand, το οποίο με τη σειρά του οδηγεί σε θετικά
αποτελέσματα στην αξιολόγηση της υπηρεσίας Collange (2008).
Τέλος, η Collange (2008) εξέτασε την επιρροή της προσκόλλησης στο αρχικό brand. Η προσκόλληση στο
brand (“brand attachment”) ορίζεται σαν μία ψυχολογική μεταβλητή που αντικατοπτρίζει μία
διατηρήσιμη και αμετάβλητη συναισθηματική σχέση με το brand και εκφράζει μία συσχέτιση
ψυχολογικής εγγύτητας με αυτό (Lacoeuilhe & Belaïd, 2007).
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσο μεγαλύτερη είναι η προσκόλληση στο αρχικό Brand, τόσο η
αξιολόγησης της προσφερόμενης υπηρεσίας και η πρόθεση αγοράς μειώνονται μετά το rebranding.
Αντίθετα με τις μεταβλητές που αναφέρθηκαν παραπάνω, η προσκόλληση φαίνεται να μειώνει την
αποδοχή των καταναλωτών (Collange, 2015). Αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή οι καταναλωτές που είναι
συναισθηματικά συνδεδεμένοι με το αρχικό brand βιώνουν δυσαρέσκεια άμα την εξαφάνισή του,
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ανεξάρτητα από τις ποιότητες και αξίες του νέου Brand. Αντίστοιχα, συνάγεται ότι η προσκόλληση στο
αρχικό Brand έχει αρνητική επίπτωση στην αξιολόγηση της παρεχόμενης υπηρεσίας (Collange, 2015).

2.11 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ REBRANDING

Είναι αρκετά δύσκολο να μετρηθεί η επιτυχία ή αποτυχία ενός rebranding. Παραπάνω αναπτύχθηκαν οι
λόγοι για να προχωρήσει μία εταιρεία σε rebranding και παρατηρήθηκε ότι είναι πολυάριθμοι. Εξίσου
ποικίλουν και οι στόχοι που θέλει να εξυπηρετήσει η εταιρεία μέσω της διαδικασίας του rebranding
(Muzellec & Stuart, 2004). Για το λόγο αυτό κάθε εταιρικό rebranding θα πρέπει να αξιολογείται σε σχέση
με τους αρχικούς εταιρικούς στόχους, ωστόσο οι εταιρείες τείνουν να αποδίδουν τυχόν επόμενα κέρδη,
στο rebranding που πραγματοποίησαν την προηγούμενη περίοδο (Muzellec & Stuart, 2004). Η France
Telecom ανακοίνωσε στο site της πως “H Orange Netherlands για πρώτη φορά κατέγραψε λειτουργικά
έσοδα προ αποσβέσεων στα 29 εκατομμύρια ευρώ, από 14 εκατομμύρια ευρώ, για το διάστημα του
πρώτου εξαμήνου το 2002, λόγω του πετυχημένου ανασχηματισμού που πραγματοποίησε μέσω του
Rebranding” (Muzellec & Stuart, 2004). Η Accenture έκρινε το rebranding ως επιτυχημένο καθώς η νέα
επωνυμία της, την έφερε το 2002 στην 53η θέση της κατάταξης των brands με τη μεγαλύτερη αξία
παγκοσμίως, με αξία 5,8 δις δολάρια (Muzellec & Stuart, 2004).
Ένα ακόμα παράδειγμα είναι αυτό της Vodafone: ο κρατικός οργανισμός τηλεπικοινωνιών της Ιρλανδίας
που είχε ιδιαίτερα ισχυρή εθνική εικόνα, εξαγοράστηκε από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας Vodafone
που είχε ήδη παρουσία σε διάφορες χώρες της Ευρώπης (Muzellec & Lambkin, 2006). Η Vodafone έδωσε
τοπικό και εθνικό χαρακτήρα στο παγκόσμιο brand της, μεταφράζοντας στην ιρλανδική γλώσσα το slogan
της αλλά και μέσω των χορηγιών της σε τοπικά αθλητικά δρώμενα, αντί να συστηθεί με τον αγγλικό της
χαρακτήρα, πράγμα που θα είχε επιφέρει αρνητικούς συσχετισμούς στο κοινό, λόγω της πολιτικής και
κοινωνικής κατάστασης μεταξύ των δύο χωρών, καταφέρνοντας έτσι να εδραιωθεί σαν παγκόσμιο Brand
με ιρλανδικές ρίζες (Muzellec and Lambkin, 2006).
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2.12. ΟΙ ΠΑΓΙΔΕΣ ΤΟΥ REBRANDING

Οι Gotsi, Andriopoulos & Wilson (2008), αναφέρουν ότι η διαχείριση των εταιρικών Brands, ειδικά κατά
την περίοδο του rebranding, είναι μια πολύπλοκη εσωτερική διαδικασία, που απαιτεί εκτίμηση των
προκλήσεων και των παγίδων που μπορεί να υπάρχουν.
Οι Gotsi & Andriopoulos, (2007), αναγνώρισαν τις παγίδες του rebranding που μπορούν να προκύψουν
όταν: (1) υπάρχει αποσύνδεση με τον εταιρικό πυρήνα, (2) οι stakeholders αντιμετωπίζουν το Rebranding
σαν μέσο αυτοπροβολής, (3) δίνεται έμφαση στο όνομα και όχι στην επανατοποθέτηση (4) όταν υπάρχει
ασυνέχεια ανάμεσα τις πολλαπλές εταιρικές ταυτότητες. Παράδειγμα παγίδων που κρύβει το rebranding
είναι η συνεχόμενη προσπάθεια της βρετανικής πολυεθνικής εταιρείας πετρελαίου BP, να
επαναπροσδιοριστεί σαν “πράσινη” εταιρεία με οικολογική συνείδηση, χωρίς να έχει καταφέρει να
ξεπεράσει τη ζημιά που έχει υποστεί η φήμη της μετά το συμβάν της πετρελαιοκηλίδας στον κόλπο του
Μεξικού (Johar, Birk & Einwiller, 2010)
Πολλές εταιρείες τείνουν να αντιμετωπίζουν το rebranding σαν μία μεγάλη επικοινωνιακή καμπάνια,
ακόμα και αν η διαδικασία επιφέρει και δομικές αλλαγές εντός οργανισμού. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί
να κρίνονται και τα αποτελέσματα. (Muzellec & Stuart, 2004).
Πριν το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του rebranding, είναι χρήσιμο να απαντηθούν μία σειρά από
ερωτήματα, όπως το “Τί πρόκειται να συμβεί στον οργανισμό αν δεν πραγματοποιηθεί αυτή η αλλαγή;”
(Muzellec & Stuart, 2004).
Αν στο ερώτημα αυτό η απάντηση είναι ότι δε θα αλλάξουν πολλά, πιθανότητα δεν υπάρχει ουσιαστικός
λόγος για rebranding, ή στη χειρότερη περίπτωση, η εταιρεία να υποπέσει στην “παγίδα της μέτριας,
κοινότυπης αλλαγής ονόματος” (Dowling, 1996)
Δεύτερη ερώτηση που οφείλει μια εταιρεία να απαντήσει, είναι το “Από ποιους παράγοντες επιδιώκεται
η αλλαγή;”. Στην περίπτωση που η αλλαγή επιδιώκεται από έναν νέο CEO, όπως στο παράδειγμα της
British Airways το 1996 που αναπτύχθηκε παραπάνω, για να συνδέσει το όνομά του με μία νέα εποχή
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της εταιρείας, υπάρχουν πολλά παραδείγματα όπου το Rebranding δε θεωρήθηκε πετυχημένο και
μπορεί ακόμα και να αποτελέσει πλήγμα στη φήμη του εν λόγω CEO (Muzellec & Stuart, 2004).
Τρίτη ερώτηση είναι “Είναι τα σημαντικότερα ανώτερα στελέχη ενήμερα και θετικά προσκείμενα προς
την αλλαγή;”. Τα στελέχη αυτά έχουν δύναμη εντός εταιρείας, προσωπικό και επαγγελματικό συμφέρον,
όπως επίσης και την ικανότητα να κρίνουν τις αποφάσεις της επιχείρησης χρησιμοποιώντας την εμπειρία
τους (Muzellec & Stuart, 2004). Σημαντικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη στο σημείο αυτό,
είναι και ο ρόλος των υπαλλήλων της επιχείρησης, καθώς στις ασκήσεις rebranding συχνά
παραβλέπονται, και υπάρχει η πιθανότητα να υποτιμηθεί η πιστότητά τους στο προηγούμενο brand
(Muzellec & Stuart, 2004).
Η τέταρτη ερώτηση που πρέπει να απαντηθεί, είναι “Ποια μπορεί να είναι η αντίδραση των
ανταγωνιστών σε αυτή την αλλαγή;”. Τη στιγμή που ένας οργανισμός είναι έτοιμος να δαπανήσει κόστος
και προσπάθεια για ένα επερχόμενο Rebranding, οι ανταγωνιστές μπορεί να επενδύουν στην ανάπτυξη
δομικών στοιχείων, όπως το customer retention και το relationship marketing, ή τη συσσώρευση κερδών,
ενισχύοντας έτσι τη θέση τους στην αγορά (Muzellec & Stuart, 2004).

2.13 ΠΟΤΕ ΤΟ REBRANDING ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΠΙΛΟΓΗ;

Έρευνες του παρελθόντος έχουν δείξει ότι η αναγνωρισιμότητα ενός Brand οδηγεί σε ευνοϊκότερη
αντιμετώπισή του σε σχέση με άλλα ανταγωνιστικά brands (Balmer, 1998). Για το λόγο αυτό, πολλές
φορές οι stakeholders θεωρούν ότι το rebranding δεν οδηγεί απαραίτητα σε μια πιο ευνοϊκή εταιρική
εικόνα, αλλά αντίθετα, μπορεί να επιφέρει δυσαρέσκεια, ή ακόμα και να εγείρει υποψίες σχετικά με την
αλλαγή (Muzellec & Stuart, 2004). Επιπλέον, μπορεί να χαρακτηρίσουν το υψηλό κόστος του, σαν
αχρείαστο έξοδο, ειδικά όταν συνοδεύεται από άλλες περικοπές. Στην περίπτωση της British Airways
που αναπτύχθηκε παραπάνω, το προσωπικό καμπίνας κατέβηκε σε απεργία εξαιτίας περικοπών ύψους
1 δις στερλίνες, οι οποίες προγραμματίστηκε να επενδυθούν στο επερχόμενο rebranding της επιχείρηση.
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Αντιπρόσωπος των απεργών, δήλωσε ότι το προσωπικό της επιχείρησης θα πρέπει να θεωρείται πιο
σημαντικό από μία νέα εικαστική ταυτότητα. Το αποτέλεσμα της απεργίας ήταν να χάσει η British
Airways 125 εκατ. στερλίνες (Muzellec & Stuart, 2004).
Κάποιες φορές οι εικαστικές αλλαγές που πραγματοποιεί μια εταιρεία είναι περισσότερο διακοσμητικές
παρά ουσιώδεις, ενώ ενέχουν και μεγάλο κόστος. Ο Balmer (1998) εξερευνά αυτή την ιδέα μέσω της
έρευνας που πραγματοποίησε δημιουργώντας test πολλαπλών ταυτοτήτων. Στο test αυτό εξέτασε
περιπτώσεις όπου δεν υπήρχε ευθυγράμμιση μεταξύ της πραγματικής ταυτότητας της εταιρείας, της
εικόνας που επικοινωνούσε η εταιρεία προς τους ενδιαφερόμενους και άλλες ταυτότητες. Τα ευρήματά
του ήταν ότι η εταιρική εικόνα του οργανισμού ήταν μόνο η μία από έξι ταυτότητες, η “συμφωνημένη”
ταυτότητα. Οι υπόλοιπες τέσσερις ταυτότητες ορίζονται ως η “πραγματική”, η “επινοημένη”, η “ιδανική”
και η “επιθυμητή” (Balmer, 2003). Μία συνέπεια του Rebranding είναι η πιθανή έλλειψη ευθυγράμμισης
ανάμεσα στην “συμφωνημένη” εταιρική ταυτότητα με τις υπόλοιπες ταυτότητες του οργανισμού. Αυτή
η ασυνέχεια θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν στην άσκηση του rebranding σαν μια πιθανή αρνητική
επίπτωση. Για το λόγο αυτό, θεωρείται αναγκαίο να εμπλέκεται ολόκληρος ο οργανισμός στη διαδικασία
του rebranding, έτσι ώστε να αποσαφηνιστούν όλες οι ταυτότητες και να και να υπάρξει η επιθυμητική
μεταξύ τους ευθυγράμμιση (Muzellec & Stuart, 2004).

2.14. ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες έρευνες σχετικές με το
Rebranding. Μία από αυτές είναι και των Muzellec & Stuart (2004), οι οποίοι μελέτησαν 166 εταιρείες
από 40 διαφορετικούς κλάδους με στόχο να καταλήξουν στους λόγους για τους οποίους οι επιχειρήσεις
προχωρούν σε rebranding. Από τις περιπτώσεις που μελετήθηκαν, ο πιο συχνός λόγος φάνηκε να είναι
οι συγχωνεύσεις και εξαγορές, σε ποσοστό 33,1%, με την στρατηγική απόφαση για αλλαγή του brand
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image να ακολουθεί. Οι μελέτες των de Chernatory (1999) και Ind (2002) αναγνωρίζουν πόσο σημαντική
είναι η αποδοχή της νέας ταυτότητας του brand από τους εργαζόμενους, καθώς όσο αυτή αυξάνεται,
τόσες μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας έχει το rebranding, αφού οι εργαζόμενοι είναι οι
αντιπρόσωποι

του

brand

σε

πελάτες

και

καταναλωτές.

Άλλη σημαντική έρευνα είναι αυτή της Collange (2015), σε 320 Γάλλους καταναλωτές που αναδεικνύει
τη σχέση μεταξύ rebranding, brand equity και πρόθεση αγοράς, η οποία αναλύεται εκτενέστερα στην
Ενότητα 2.10.

2.15. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το εταιρικό Rebranding είναι κοστοβόρο και χρονοβόρο, ενώ οι σχετικές έρευνες καταλήγουν στο ότι
φαίνεται να υπάρχουν περισσότερα αποτυχημένα παρά επιτυχημένα παραδείγματα. ‘Όπως αναφέρθηκε
παραπάνω, ο κύριος σκοπός ενός rebranding είναι να επικοινωνήσει ο οργανισμός ότι κάτι έχει αλλάξει
προς το καλύτερο. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει η εικόνα της επιχείρησης να ελεγχθεί ολιστικά πριν
την υλοποίηση του rebranding έτσι ώστε να μην υπάρξει ασυνέχεια ανάμεσα στις ταυτότητές της. Ακόμα
πιο σημαντικό είναι να εξεταστούν οι λόγοι για τους οποίους αποφασίζεται αυτή η αλλαγή. Επιπλέον, το
rebranding δε θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν μία ακόμα μεγάλη επικοινωνιακή καμπάνια, αλλά σαν
μια κρίσιμη στρατηγική απόφαση που δημιουργεί την ευκαιρία να επαναπροσδιοριστεί εκ βαθέων η
εικόνα του Brand.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΤΟ BRAND “ANYTIME” ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
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3. ΤΟ BRAND “ANYTIME” ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται το εξεταζόμενο brand “Anytime” και παρέχεται όλη η απαραίτητη
πληροφόρηση σχετικά με τη δημιουργία και τη δομή του, τη θέση του στην ασφαλιστική αγορά καθώς
και οι λόγοι που οδήγησαν στο rebranding που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2019.

3.2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ TOY BRAND «ANYTIME»

Η Anytime είναι ασφαλιστικό brand της εταιρείας INTERAMERICAN. Η INTERAMERICAN ιδρύθηκε το 1969
και κατέχει υψηλή θέση αναγνωρισιμότητας στον ελληνικό ασφαλιστικό κλάδο. Δραστηριοποιείται σε
όλους τους τομείς ιδιωτικής ασφάλισης και διαθέτει πάνω από 1.000.000 πελάτες. Από το 2001 ανήκει
στον διεθνή ασφαλιστικό Όμιλο ACHMEA, με έδρα την Ολλανδία. Στο πλαίσιο της πολυκαναλικής
στρατηγικής της INTERAMERICAN, η Anytime αποτελεί τον τελευταίο από τους τέσσερις άξονες διανομής
του μοντέλου, συμπληρώνοντας την

προωθητική δραστηριότητα του αποκλειστικού δικτύου

ασφαλιστικών συμβούλων, του δικτύου συνεργαζόμενων μεσιτών και πρακτόρων και του τραπεζικού
δικτύου.

Το brand δημιουργήθηκε το 2006 και ξεκίνησε εκπαιδεύοντας το ελληνικό αγοραστικό κοινό στην online
σύναψη ασφαλιστικού συμβολαίου αυτοκινήτου χωρίς διαμεσολαβητή (ασφαλιστικό σύμβουλο). Όχημα
στην εκπαίδευση αυτή αποτέλεσαν οι χαμηλές τιμές ασφαλίστρων σε σχέση με τον ανταγωνισμό, αφού
δε συμπεριλαμβανόταν το ποσοστό αμοιβής ασφαλιστή. Το positioning του brand βασιζόταν στην
ανταγωνιστική τιμή σε συνδυασμό με τον καινοτόμο τρόπο ασφάλισης.
Η υποδομή του brand οργανώθηκε πλήρως το 2008, με τις διαδικασίες να υποστηρίζουν το σχήμα του
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e-commerce, καθώς όλη η επικοινωνία με τους πελάτες γίνεται μέσω e-mail ή και μέσω τηλεφώνου. Πριν
το rebranding η Anytime ήταν 3η σε αναγνωρισιμότητα στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, με 1η την
Εθνική Ασφαλιστική και 2η την Interamerican, ενώ κατείχε το 80% του μεριδίου αγοράς των online
ασφαλίσεων. Στο σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς του αυτοκινήτου, οι online ή direct ασφάλειες
κατέχουν μόλις το 16%.

3.3 ΚΙΝΗΤΡΑ REBRANDING ANYTIME

Με το ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς online ασφάλισης να παραμένει σταθερός μετά τα πρώτα χρόνια
ανοδικής πορείας, δημιουργήθηκε η ανάγκη να βρεθούν νέες περιοχές ανάπτυξης. Οι μέτοχοι άρχισαν
να αντιλαμβάνονται ότι το πελατολόγιο που αποτελεί το μερίδιο αγοράς της direct ασφάλισης είναι
σταθερό και ανακυκλώνεται. Ο τρόπος να μεγαλώσει αυτό το μερίδιο θα ήταν να προσεγγίσει το
παραδοσιακό κοινό ασφάλισης με διαφορετικό value proposition. Το παραδοσιακό κοινό ασφάλισης
συνεχίζει να επιλέγει την παροχή υπηρεσιών του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, γιατί αντιλαμβάνεται
την εξυπηρέτηση σαν περισσότερο προσωποποιημένη, εύκολη και με εύκολη ανταπόκριση σε απορίες ή
διευκρινήσεις σχετικά με όρους και διαδικασίες.
Μετά από εκτεταμένες ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες στο αγοραστικό κοινό, μαζί με τη γνώση των
παραδειγμάτων πολλών εταιρειών στο εξωτερικού, αποφασίστηκε η δημιουργία ενός οικοσυστήματος
υπηρεσιών οι οποίες θα δίνουν λύση σε καθημερινά προβλήματα του πελάτη, με επίκεντρο την
ασφάλεια του αυτοκινήτου του.
Καθορίστηκε η ανάπτυξη και η ενίσχυση ήδη υπαρχόντων στρατηγικών συνεργασιών με άλλες εταιρείες
ή start ups με σκοπό το value proposition του brand να μετακινηθεί από τον λειτουργικό χαρακτήρα της
ασφάλισης αυτοκινήτου, στην ολιστική προσέγγιση τοι οικοσυστήματος υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτής
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της στρατηγικής αναπτύχθηκαν συνεργασίες με παρόχους καυσίμων, εθνικούς αυτοκινητόδρομους,
online πλατφόρμες εύρεσης συνεργείων και σύγκρισης τιμών, πλατφόρμες πωλήσεις μεταχειρισμένων
οχημάτων, και παράλληλα αναπτύχθηκαν νέα ασφαλιστικά προϊόντα και εφαρμογές, με κυριότερα το
πρόγραμμα ασφάλισης με το χιλιόμετρο και την ασφάλιση ευέλικτης χρονικής διάρκειας και τις
εφαρμογές επιβράβευσης οδηγικής συμπεριφοράς και άμεσης κλήσης οδικής βοήθειας.
Οι παραπάνω υπηρεσίες είναι διαθέσιμες και στο ευρύ κοινό αλλά και στους πελάτες της Anytime, με
ανταποδοτικά οφέλη.

3.4 ΤΟ ΝΕΟ BRAND
Μετά την παρουσίαση του νέου Brand στα εσωτερικά κοινά, τον Οκτώβριο του 2019 παρουσιάστηκε το
ανανεωμένο Brand με νέο logo και νέο brand promise, διατηρώντας το ίδιο όνομα. To νέο slogan/brand
promise “Κάθε Στιγμή Περισσότερα” αναδείκνυε τη στροφή στη φιλοσοφία του brand στοχεύοντας στη
δημιουργία ενός κόσμου με περισσότερη ασφάλεια και λιγότερη ασφάλιση. Την αποκάλυψη του
rebranding συνόδευσε μεγάλη τηλεοπτική και digital καμπάνια, και ένα Press Conference
δημοσιογράφων. Το εγχείρημα συνοδεύτηκε από την ολοκλήρωση του σχεδιασμού του νέου website
και την παρουσίαση των υπηρεσιών πέρα από την ασφάλιση του νέου οικοσυστήματος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
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4. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στα προηγούμενα κεφάλαια παρουσιάστηκε η θεωρητική επισκόπηση (literature review) της
υπάρχουσας βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας. Ωστόσο, διάφοροι συγγραφείς έχουν υποστηρίξει ότι τα
ευρήματα οποιασδήποτε ποιοτικής έρευνας θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σε προκαταρκτικό επίπεδο
(preliminary level) και η εγκυρότητά τους να διερευνάται μέσω της διεξαγωγής μιας μεγαλύτερης
ποσοτικής έρευνας.
Αυτό οφείλεται στα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει αυτό το είδος της έρευνας και τα οποία
αναφέρονται στη δυνατότητα ανακάλυψης τυχόν διαφορών μεταξύ των συμμετεχόντων σε αυτή, στην
τυποποίησή της (standardization) και στη δυνατότητα πραγματοποίησης στατιστικών αναλύσεων. Κατά
συνέπεια, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί ποσοτική έρευνα, στην οποία θα εξεταζόταν σε
μεγαλύτερο βάθος ο τρόπος με τον οποίο οι Έλληνες καταναλωτές έχουν αντιληφθεί το rebranding της
Anytime.
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας αυτής, η οποία διεξήχθη σε 306 άτομα
και περιλαμβάνει τις αποφάσεις σχετικά με το δείγμα της έρευνας, τις μεθόδους συλλογής των
στοιχείων, την περιγραφή του ερευνητικού εργαλείου και τις μεθόδους ανάλυσης στοιχείων. Τα
ζητήματα αυτά αναλύονται διεξοδικότερα στις επόμενες ενότητες του κεφαλαίου.

4.2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε είναι ποσοτική και βασίζεται στην συλλογή πρωτογενών στοιχείων
προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα για το σύνολο των καταναλωτών. Ανήκει στο είδος
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των περιγραφικών ερευνών, καθώς αποσκοπεί στην παρουσίαση των χαρακτηριστικών των
τμημάτων της αγοράς και στην μέτρηση της στάσης των πελατών απέναντι σε συγκεκριμένα θέματα.
Στόχος της είναι να διερευνήσει κατά πόσο το ευρύ καταναλωτικό κοινό έχει αντιληφθεί το rebranding
που πραγματοποίησε η Anytime τον Οκτώβριο του 2019, και τη γνώμη τους γι΄ αυτό. Δευτερευόντως,
εξετάζονται διάφορα γενικά στοιχεία για το ποιοι άλλοι ανταγωνιστές είναι γνωστοί στο κοινό, ποια
χαρακτηριστικά θεωρούν σημαντικά στην επιλογή μιας ασφαλιστικής εταιρείας, και ποια από τα
προηγούμενα χαρακτηριστικά αναγνωρίζουν στην Anytime. Στη συνέχεια εξετάζονται θέματα του
καινούριου brand essence, ενώ στη συνέχεια εξετάζονται ζητήματα σχετικά με την αντίληψη του
χαρακτήρα του brand, με συγκεκριμένες ερωτήσεις για το Logo και το brand promise. Τέλος, εξετάζεται
ο βαθμός εμπιστοσύνης αλλά και η πρόθεση πρότασης της Anytime στο περιβάλλον του ερωτώμενου. Η
εν λόγω έρευνα θεωρείται έρευνα αξιολόγησης, αφού αποσκοπεί στην εξέταση της εδραίωσης του
rebranding της Anytime στην αντίληψη του καταναλωτικού κοινού.

4.3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

4.3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Για τη διαδικασία της δειγματοληψίας θα πρέπει να οριστεί ο πληθυσμός που πρόκειται να μελετηθεί.
Στη συνέχεια, προσδιορίζεται το δειγματοληπτικό πλαίσιο, δηλαδή η πηγή στην οποία βρίσκεται
καταγεγραμμένος ο πληθυσμός. Επόμενο βήμα είναι να αποφασιστεί η μέθοδος που θα εφαρμοστεί
για να επιλεχθεί το δείγμα, καθώς και το μέγεθός του. Μετά την ολοκλήρωση των προηγούμενων
βημάτων, πραγματοποιείται η δειγματοληψία προκειμένου να εκτελεστεί η έρευνα.
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4.3.2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Ο

πληθυσμός

μιας

έρευνας

προσδιορίζεται

από

τέσσερις

βασικές

ιδιότητες:

την

δειγματοληπτική μονάδα, τα δειγματοληπτικά στοιχεία, την έκταση και τον χρόνο. Στην έρευνα αγοράς
της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας, ως δειγματοληπτική μονάδα ορίζεται το ευρύ καταναλωτικό
κοινό και ειδικότερα οι καταναλωτές οι οποίοι ενδιαφέρονται ή έχουν ενδιαφερθεί στο παρελθόν για
ασφαλιστικά προϊόντα αυτοκινήτου. Δειγματοληπτικό στοιχείο αποτελεί η μερίδα των καταναλωτών
ηλικίας 18-65 ετών, που είτε έχουν στην ιδιοκτησία τους όχημα προς ασφάλιση, είτε έχουν
χρησιμοποιήσει ή ενδιαφερθεί για ασφαλιστικό προϊόν αυτοκινήτου, χωρίς το παραπάνω να είναι
απόλυτα δεσμευτικό, αφού το προς εξέταση ζήτημα αφορά την κατανόηση της αλλαγής του brand, η
οποία δε σχετίζεται άμεσα με την αγοραστική απόφαση του προϊόντος που το συνοδεύει. Η επιλογή της
ευρύτητας του δείγματος κρίθηκε απαραίτητη ώστε να μην απευθυνθεί αυστηρά σε πελάτες του Brand
στους οποίους έχουν πραγματοποιηθεί αλλεπάλληλες επικοινωνίες μέσω email marketing, με συνέπεια
να έχουν αναπτύξει μεγαλύτερα επίπεδα awareness προς το νέο Brand. Σχετικά με την έκταση του
πληθυσμού, οι ερωτώμενοι βρίσκονται εντός Ελλάδας. Ο χρόνος που διήρκεσε η έρευνα κάλυψε περίπου
πέντε εβδομάδες, κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο.

4.3.3. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Το δείγμα αυτής της έρευνας ανήκει στα δείγματα μη πιθανότητας. Η μέθοδος επιλογής των μονάδων
του δείγματος αυτού δεν διέπεται από τους νόμους της πιθανότητας, αλλά βασίζεται σε κριτήρια όπως
η ευκολία, η εύκολη πρόσβαση, η διαθεσιμότητα, ο σύντομος χρόνος συλλογής των δεδομένων κτλ. Το
δειγματοληπτικό πλαίσιο στα δείγματα μη πιθανότητας, δεν είναι απαραίτητο. Ο αριθμός των
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ερωτηματολογίων που θα καταστούσαν την έρευνα ως επαρκή σε στατιστικά στοιχεία, ορίστηκε από τον
επιβλέποντα καθηγητή στα 300 έως 400 ερωτηματολόγια.

4.3.4. ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Η μέθοδος δειγματοληψίας, που εφαρμόστηκε στην παρούσα έρευνα, είναι μη πιθανότητας και το
δείγμα που σχηματίστηκε είναι δείγμα κρίσεως (judgment sample) ή ευκολίας (convenience sample). Η
επιλογή του δείγματος βασίζεται στην προσωπική εκτίμηση του ερευνητή σχετικά με την διαθεσιμότητα
των δειγματοληπτικών μονάδων και πραγματοποιήθηκε με κριτήριο την ευκολία προσέγγισης των
στοιχείων του πληθυσμού. Τα δείγματα ευκολίας χαρακτηρίζονται από την άμεση συγκέντρωση των
επιθυμητών στοιχείων χωρίς υψηλό κόστος.

Παράλληλα, παρατηρείται ότι τα δείγματα κρίσεως ακολουθούνται ευρέως στις έρευνες αγορών
(Σταθακόπουλος, 2005), όπως είναι η εν λόγω έρευνα. Αρνητικά σημεία των δειγμάτων αυτών είναι η
αμφίβολη ποιότητά τους και η αδυναμία εφαρμογής των στατιστικών αρχών, ιδιαίτερα όσον αφορά στον
υπολογισμό του δειγματοληπτικού σφάλματος. Ωστόσο, τα δείγματα μη πιθανότητας παρουσιάζουν
κάποια αρνητικά στοιχεία, όπως η αμφίβολη ποιότητά τους καθώς και η αδυναμία εφαρμογής
στατιστικών αρχών, ειδικά σε σχέση με τον υπολογισμού του δειγματοληπτικού σφάλματος.

4.3.5. ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Το μέγεθος του δείγματος της έρευνας ορίστηκε στους 459 ερωτώμενους, εκ των 300 έως 400
ερωτώμενων του δειγματοληπτικού πλαισίου, με γνώμονα την διαθεσιμότητα συμπλήρωσης του
ερωτηματολογίου, όπως αναφέρθηκε στην υποενότητα 4.3.4. Εξ αυτών το σύνολο των συμπληρωμένων
ερωτηματολογίων ανήλθε σε 459, από τα οποία τα πλήρως συμπληρωμένα ήταν τα 305, δηλαδή το
ποσοστό ανταπόκρισης ήταν ίσο με 66,66% (306/459)
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4.4. ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Η μέθοδος συλλογής στοιχείων, που εφαρμόστηκε στην παρούσα έρευνα, είναι αυτή της ηλεκτρονικής
δημοσκόπησης (μέσω Internet). Το ερωτηματολόγιο συνοδεύτηκε από ενημερωτικό εισαγωγικό κείμενο,
το οποίο ενημέρωνε τον ερωτώμενο ότι το ερωτηματολόγιο αυτό έχει σχεδιαστεί στο πλαίσιο της
εκπόνησης της Διπλωματικής εργασίας με τίτλο «Rebranding στην ασφαλιστική αγορά: Μελέτη
περίπτωσης Anytime Της INTERAMERICAN», στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος
"Μάρκετινγκ και Επικοινωνία" του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στη συνέχεια, καλούσε τον
ερωτώμενο να πατήσει πάνω στον υπερσύνδεσμο του online ερωτηματολογίου και ενημέρωνε ότι η
διαδικασία είναι ανώνυμη και διαρκεί δέκα λεπτά. Για να εξασφαλιστεί η αύξηση του ποσοστού
ανταπόκρισης αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί υπενθυμιστική ανάρτηση ανά δύο εβδομάδες μετά
την έναρξη της έρευνας.

4.5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

Το ερευνητικό εργαλείο που επιλέχθηκε είναι η ηλεκτρονική δημοσκόπηση. Η απόφαση αυτή
αιτιολογείται από το γεγονός ότι χαρακτηρίζεται από ταχύτητα και ευκολία συμπλήρωσης, ενώ δεν
δημιουργεί πίεση χρόνου στον ερωτώμενο. Επιπλέον, επειδή σε μία ενότητα ερωτήσεων παρατίθεται
εικαστικό υλικό (logo), κρίθηκε καταλληλότερο σαν εργαλείο σε σχέση με άλλες επιλογές όπως η
τηλεφωνική δημοσκόπηση. Παράλληλα, η δημοσκόπηση κρίνεται ως κατάλληλη για τη μελέτη της
στάσης και γνώμης των καταναλωτών πάνω στο υπό εξέταση ζήτημα. Ο βαθμός δόμησης και αμεσότητας
του ερωτηματολογίου ορίστηκε σαν υψηλός. Οι απαντήσεις ήταν προκαθορισμένες και κοινές για όλους
τους ερωτώμενους. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη σαφήνεια, ώστε να εξασφαλιστεί η κατανόησή τους
από τους ερωτώμενους και να διευκολυνθεί η απάντησή τους. Το ερωτηματολόγιο είχε έκταση 6 σελίδων
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με αριθμημένες ερωτήσεις.

Το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε στην online πλατφόρμα AUEB On Line Surveys του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών, και αποτελείτο από 24 ερωτήσεις, οι οποίες ήταν οργανωμένες σε πέντε
επιμέρους ενότητες. Η κάθε ενότητα υπακούει στους ερευνητικούς στόχους και στα ερευνητικά
ερωτήματα της εν λόγω έρευνας. Το πρώτο κεφάλαιο απαρτίζεται από 5 ερωτήσεις κλειστού τύπου, το
δεύτερο κεφάλαιο περιέχει 6 ερωτήσεις επίσης κλειστού τύπου, ενώ το τρίτο περιέχει 2 ερωτήσεις τύπου
Likert με 11 και 14 υποερωτήματα και 1 κλειστού τύπου. Επιπλέον, το τέταρτο κεφάλαιο αποτελείται από
5 ερωτήσεις κλειστού τύπου και 2 ερωτήσεις τύπου Likert με 8 υποερωτήματα το καθένα. Τέλος το
πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο αποτελείται από 3 ερωτήσεις κλειστού τύπου.
Τα ερωτήματα χαρακτηρίζονταν από λογική ακολουθία, καθώς αρχικά τοποθετήθηκαν τα απλά
ερωτήματα για τη γενική γνώση των κυριότερων εταιρειών που απαρτίζουν την ασφαλιστική αγορά και
τη σχέση με το υπό εξέταση brand. Στη συνέχεια εξετάζονται διάφορα χαρακτηριστικά και υπηρεσίες ως
κριτήρια επιλογής ασφαλιστικής εταιρείας, καθώς και ποια από αυτά τα κριτήρια τα συσχετίζουν οι
καταναλωτές με το υπό εξέταση brand. Η τρίτη ενότητα ερωτήσεων εστιάζει στο αυτό καθαυτό
Rebranding ως γεγονός και εξετάζει τη στάση των καταναλωτών σε ζητήματα brand essence, με
ορισμένες ερωτήσεις σχετικά με τον χαρακτήρα του Brand, το νέο brand promise και το νέο λογότυπο. Η
τέταρτη ενότητα εξετάζει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών προς το Brand και διερευνά την πρόθεση
πρότασής του στο περιβάλλον του ερωτώμενου. Στο τέλος του ερωτηματολογίου παρατίθενται τα
δημογραφικά στοιχεία. Κάθε ερώτημα περιλαμβάνει συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο
συμπλήρωσης, ενώ στο τέλος υπήρχε ευχαριστήριο μήνυμα μετά την επιτυχή συμπλήρωση.

Οι μεταβλητές που εξετάστηκαν είναι η ύπαρξη ασφαλιστικού προϊόντος τη στιγμή συμπλήρωσης του
ερωτηματολογίου, η εταιρεία στην οποία ανήκει το εν λόγω ασφαλιστικό προϊόν, το βαθμό
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ευχαρίστησης από την προαναφερθείσα ασφαλιστική εταιρεία, την επίγνωση του ερωτώμενου για την
ύπαρξη του υπό εξέταση brand, το αν ο ερωτώμενος έχει υπάρξει πελάτης του Brand και το βαθμό
ευχαρίστησης από αυτό.

Έπειτα αξιολογούνται συγκεκριμένα χαρακτηριστικά/υπηρεσίες σαν μεταβλητές σημαντικότητας για την
επιλογή ασφαλιστικής εταιρείας, όπως η ευκολία πληρωμής, η ευέλικτη διάρκεια, οι απλοί όροι
ασφάλισης, η Online έκδοση συμβολαίου, το ενοικιαζόμενο όχημα ως παροχή, οι επιβραβεύσεις μέσω
προσφορών και κουπονιών, η εύκολη περιήγηση στο site, η αξιοπιστία ονόματος, οι δομές
συνεργαζόμενων συνεργείων, η άμεση οδική βοήθεια, η οικονομική τιμή ασφαλίστρων, η ύπαρξη
προγραμμάτων ασφάλισης λίγων χιλιομέτρων, η ύπαρξη προγραμμάτων ασφάλισης με κριτήρια
λ

οδηγικής συμπεριφοράς, οι εκπτώσεις και προσφορές επί των ασφαλίστρων, η ύπαρξη ασφαλιστικού
συμβούλου, η ύπαρξη τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης πελατών, η ύπαρξη online πλατφόρμας
συνεργαζόμενων συνεργείων με συγκεκριμένες δυνατότητες, ύπαρξη συστήματος ανατροφοδότησης
από τον πελάτη, δυνατότητα αλλαγής μπαταρίας στο σημείο της βλάβης, δυνατότητα αλλαγής
προσωπικών στοιχείων online, εικοσιτετράωρη εξυπηρέτηση, δυνατότητα κλήσης οδικής βοήθειας μέσω
application, ύπαρξη . έκπτωση σε καύσιμα και σταθμούς διοδίων, δίκαιη τιμή ασφαλίστρων και ποικιλία
ασφαλιστικών καλύψεων. Όλα τα παραπάνω αποτελούν χαρακτηριστικά και υπηρεσίες που παρέχει το
υπό εξέταση brand, και για το λόγο αυτό στην επόμενη ερώτηση ο ερωτώμενος καλείται να απαντήσει
ευθέως αν τις αναγνωρίζει ως χαρακτηριστικά και υπηρεσίες της Anytime. Στη συνέχεια εξετάζονται ως
μεταβλητές κάποιες προτάσεις ως στοιχεία σημαντικότητας του Brand.
Στην επόμενη ενότητα εξετάζονται θέματα που αφορούν το rebranding που υλοποίησε η Anytime τον
Οκτώβριο του 2019. Συγκεκριμένα εξετάζονται σαν μεταβλητές τα επικοινωνιακά μέσα στα οποία ο
καταναλωτής έχει εκτεθεί σε διαφήμιση του Brand, κάποια χαρακτηριστικά προσωπικότητας του brand
και την κλίμακα στην οποία συμφωνεί ο ερωτώμενος, το νέο brand promise, η επίγνωση της ύπαρξης του
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νέου logo, τα χαρακτηριστικά του νέου logo, και το likeability του νέου Logo. Στην ενότητα “Εμπιστοσύνη
και πρόθεση πρότασης” εξετάζονται ως μεταβλητές η νέα υπόσχεση της Anytime και κατά πόσο την
εκφράζει το νέο brand κατά τη γνώμη του ερωτώμενου, ο εμπιστοσύνη προς το brand και ο βαθμός
πρόθεσης πρότασης στο περιβάλλον του ερωτώμενου.
Τέλος, εξετάζονται ως μεταβλητές τα δημογραφικά στοιχεία του ερωτώμενου, και συγκεκριμένα το
φύλο, η ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης και η οικογενειακή κατάσταση.
ε

Η επιλογή των μεταβλητών αυτών στηρίχθηκε στην προσπάθεια της δημιουργίας ενός σύντομου αλλά

περιεκτικού rebranding audit, το οποίο ξεκινά από τη σφαιρική απεικόνιση της εικόνας του ασφαλιστικού
κλάδου στο μυαλό του καταναλωτή, στη συνέχεια εξερευνά πιθανά χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν
να αποτελέσουν ένα ελκυστικό value proposition, εμβαθύνοντας σύντομα στον τρόπο με τον οποίο ο
ερωτώμενος έχει αντιληφθεί και κατανοήσει το υπό εξέταση brand. Τέλος, οι ερωτήσεις που
πραγματοποιήθηκαν, ακολούθησαν ονομαστική κλίμακα (nominal), κλίμακα κατάταξης (ordinal) και
κλίμακα διαστήματος (interval).

4.6. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Μετά τον έλεγχο των ερωτηματολογίων της έρευνας ως προς την σωστή και πλήρη συμπλήρωσή τους,
ακολούθησε η ανάλυσή των συλλεχθέντων δεδομένων, η οποία βασίστηκε στην εφαρμογή
στατιστικών τεχνικών. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν μονομεταβλητές αναλύσεις προκειμένου να
μετρηθεί ο βαθμός σημαντικότητας συγκεκριμένων μεταβλητών, αλλά και πολυμεταβλητές αναλύσεις
όπως factor και cluster analysis, με στόχο την διαμόρφωση των διαστάσεων positioning ώστε να γίνει η
τμηματοποίηση της αγοράς. Οι αναλύσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν μέσω του στατιστικού πακέτου
SPPS Statistics 22. Και το πρόγραμμα Microsoft Excel. Πιο συγκεκριμένα, στην περιγραφική στατιστική
έγινε χρήση ποσοστών, μέσων τιμών και τυπικών αποκλίσεων, για την ανάλυση όλων των ερωτήσεων
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του ερωτηματολογίου. Ακόμη, για την κατάλληλη παρουσίαση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν
πίνακες και γραφήματα που δημιουργήθηκαν είτε στο SPSS είτε στο Excel. Για την ανάδειξη στατιστικά
σημαντικών διαφοροποιήσεων και αλληλεπιδράσεων χρησιμοποιήθηκαν τα παραμετρικά t-test και
Anova και το μη παραμετρικό Kruskal-Wallis. Επιπλέον χρησιμοποιήθηκε και ο έλεγχος Chi-Square (χ^2)
και η Crosstabulation Analysis.
Ιδιαίτερη προσοχή επεδείχθη στην κωδικοποίηση (coding) και την εισαγωγή των
απαντήσεων προκειμένου να αποφευχθούν πιθανά λάθη που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα
αποτελέσματα της έρευνας.

ΜΟΥΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Μ.Π.Σ. «MARKETING ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΤΜΗΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, 2019 – 2021

61

REBRANDING ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ANYTIME ΤΗΣ INTERAMERICAN»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
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5. ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
5.1. ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στην ενότητα που ακολουθεί, διερευνώνται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων. Το
Γράφημα 1 παρουσιάζει το φύλο των ερωτηθέντων. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων είναι γυναίκες
(53.6%), ενώ το υπόλοιπο σύνολο αποτελείται από άντρες (46.1%) και τον προσδιορισμό άλλο (0.3%).

Γράφημα 1: Φύλο

Το Γράφημα 2 παρουσιάζει την ηλικία των ερωτηθέντων. Παρατηρείται πως το 44.8% ανήκουν στο
ηλικιακό φάσμα από 36 έως 45 ετών, το 43.5% είναι ηλικίας 26 με 35 ετών και το 5.2% των ερωτηθέντων
βρίσκεται στο ηλικιακό φάσμα 18 με 25 ετών. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες που ανήκουν στις ηλικίες
46 με 55 και άνω των 56 ετών καταλαμβάνουν από 3.3% αντιστοίχως.
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Γράφημα 2: Ηλικία

Στο Γράφημα 3, αναλύεται το εκπαιδευτικό επίπεδο των συμμετεχόντων, όπου προκύπτει ότι το 46.1%
κατέχουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό, το 39.9% είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, ενώ το 7.5% των
ερωτηθέντων είναι απόφοιτοι ΙΕΚ. Επίσης, το 6.5% των ερωτηθέντων κατέχουν απολυτήριο Γυμνασίου
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ή Λυκείου.

Γράφημα 3: Επίπεδο εκπαίδευσης

Στο Γράφημα 4, παρουσιάζεται το προσωπικό μηνιαίο εισόδημα που λαμβάνουν οι ερωτηθέντες.
Παρατηρείται ότι το 34.6% λαμβάνει ως προσωπικό μηνιαίο εισόδημα από 751 έως 1200 ευρώ, το 25.8%
λαμβάνει από 1201 έως 1800 ευρώ τον μήνα, ενώ το 23.2% των ερωτηθέντων έχει μηνιαίο εισόδημα από
1801 ευρώ και πάνω. Παράλληλα, το υπόλοιπο 16.3% του συνόλου δεν ξεπερνάει τα 750 ευρώ ως
προσωπικό μηνιαίο εισόδημα.
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Γράφημα 4: Μηνιαίο προσωπικό εισόδημα

Το Γράφημα 5 παρουσιάζουν την οικογενειακή κατάσταση των ερωτηθέντων. Σύμφωνα με τον πίνακα το
μεγαλύτερο ποσοστό, που αγγίζει το 35.3%, τον συμμετεχόντων είναι άγαμοι αλλά σε σχέση, το 26.5%
αγγίζουν οι άγαμοι χωρίς σχέση, ενώ το 21.2% των ερωτηθέντων είναι παντρεμένοι με παιδιά. Σε
μικρότερα ποσοστά ανήκουν οι παντρεμένοι που είναι το 12.1%, οι διαζευγμένοι ή χήροι που
αποτελούν το 2.9% και οι άγαμοι με παιδιά που είναι το 2% του συνόλου.
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Γράφημα 5: Οικογενειακή κατάσταση

5.2. ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Σε αυτό το κεφάλαιο αναλύονται οι απόψεις των ερωτηθέντων αναφορικά με την ασφαλιστική αγορά.
Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν στο εάν έχουν ασφαλίσει σήμερα ή στο παρελθόν το όχημα
τους σε κάποια ασφαλιστική εταιρία, τα αποτελέσματα των απαντήσεων παρουσιάζονται στον Πίνακα 1
και το Γράφημα 6. Πιο συγκεκριμένα, το 86.3% των ερωτηθέντων δήλωσε πως έχει ασφαλίσει το όχημα
του σε κάποια ασφαλιστική εταιρία, ενώ το 13.7% απάντησε αρνητικά.

Πίνακας 1: Έχετε ασφαλίσει σήμερα ή στο παρελθόν το όχημά σας σε κάποια ασφαλιστική εταιρεία;

Valid

Frequency

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Ναι

264

86,3

86,3

Όχι

42

13,7

100,0

Total

306

100,0

ΜΟΥΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Μ.Π.Σ. «MARKETING ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΤΜΗΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, 2019 – 2021

67

REBRANDING ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ANYTIME ΤΗΣ INTERAMERICAN»

Γράφημα 6: Έχετε ασφαλίσει σήμερα ή στο παρελθόν το όχημά σας σε κάποια ασφαλιστική εταιρεία;

Στην συνέχεια οι ερωτηθέντες που απάντησαν θετικά στην παραπάνω ερώτηση κλήθηκαν να δηλώσουν
σε ποιες ασφαλιστικές εταιρίες είναι ασφαλισμένοι σήμερα ή στο παρελθόν. Στον Πίνακα 2,
παρουσιάζονται όλες οι ασφαλιστικές εταιρίες που έχουν ασφαλιστεί οι ερωτηθέντες σε κάποιο χρονικό
διάστημα στην ζωή τους. Πιο αναλυτικά, to 32.2% των ερωτηθέντων έχουν ασφαλιστεί στην
INTERAMERICAN, το 29.5% στην ασφαλιστική εταιρία Anytime, το 27.3% στην εταιρία Εθνική
Ασφαλιστική, το 16.7% έχουν ασφάλεια στην εταιρία Allianz, το 15.5% στην εταιρία Generali, ενώ το
12.9% στην εταιρία Ευρωπαϊκή Πίστη. Ακόμα, οι ερωτηθέντες σε ποσοστό 11% έχουν ασφάλεια στην
ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, ένα 10.2% έχουν ασφαλιστεί στην εταιρία Eurolife, το 9.1% έχει ασφαλίσει το όχημα
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του στην εταιρία Hellas Direct, ένα ποσοστό του 7.6% στην εταιρία AIG, το 6.4% στη ΑΧΑ, το 5.3% στην
Interlife και το 4.5% έχει ασφαλιστεί στην εταιρία ΝΝ. Παράλληλα, όπως φαίνεται στον πίνακα,
μικρότερα ποσοστά καταλαμβάνουν οι εταιρίες Insurance Market ( 2.3%) και η Cosmote Insurance
(1.9%). Επίσης, το 14% των ερωτηθέντων έχει προτιμήσει κάποια άλλη ασφαλιστική εταιρία.

Πίνακας 2: Ασφαλιστικές Εταιρίες
Ναι

Όχι

Frequency

Valid
Percent

Frequency

Valid
Percent

Insurance Market

6

2,3

258

97,7

Eurolife

27

10,2

237

89,8

.Ευρωπαϊκή Πίστη

34

12,9

230

87,1

Cosmote
Insurance

5

1,9

259

98,1

Hellas Direct

24

9,1

240

90,9

AIG

20

7,6

244

92,4

Allianz

44

16,7

220

83,3

AXA

17

6,4

247

93,6

Εθνική
ασφαλιστική

72

27,3

192

72,7

INTERAMERICAN

85

32,2

179

67,8

Anytime

78

29,5

186

70,5

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

29

11

235

89

ΝΝ

12

4,5

252

95,5

Interlife

14

5,3

250

94,7

Generali

41

15,5

223

84,5

Ο Πίνακας 3 και το Γράφημα 7, παρατίθεται το πόσο ευχαριστημένοι είναι οι ερωτηθέντες από την
ασφαλιστική τους εταιρία. Το 55.3% του δείγματος είναι αρκετά ευχαριστημένο, το 21.2%
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ευχαριστημένο σε μέτριο βαθμό και το 20.8% πολύ ευχαριστημένο. Επιπλέον, όσοι ερωτηθέντες είναι
λίγο ή καθόλου ευχαριστημένοι καταλαμβάνουν το 1.5% και το 1.1% αντίστοιχα.

Πίνακας 3: Ευχαρίστηση από την ασφαλιστική εταιρία

Valid

Missing

Καθόλου

Valid
Cumulative
Frequency Percent
Percent
3
1.1
1.1

Λίγο

4

1.5

2.7

Ούτε ευχαριστημένος/η,
ούτε δυσαρεστημένος/η
Αρκετά

56

21.2

23.9

146

55.3

79.2

Πολύ

55

20.8

100.0

Total

264

100.0

System

42

Total

306

Γράφημα 7: Ευχαρίστηση από την ασφαλιστική εταιρία
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Στην συνέχεια οι ερωτηθέντες καλούνται να απαντήσουν στο εάν γνωρίζουν το brand «Anytime» της
INTERAMERICAN, όπου η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (85.9%) απάντησε θετικά, με τα αποτελέσματα
της ερώτησης παρουσιάζονται στον Πίνακα 4 και το Γράφημα 8.
Πίνακας 4: Γνωρίζεται το ασφαλιστικό brand «Anytime» της INTERAMERICAN

Valid

Frequency

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Ναι

263

85,9

85,9

Όχι

43

14,1

100,0

Total

306

100,0

Γράφημα 8: Γνωρίζεται το ασφαλιστικό brand «Anytime» της INTERAMERICAN
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Ακόμα, μέσω του Πίνακα 5 και του Γραφήματος 9, αναλύεται το εάν είναι ασφαλισμένοι ή έχουν
ασφαλιστεί στο παρελθόν στην Anytime οι ερωτηθέντες. Όπως φαίνεται το 68% των ερωτηθέντων δεν
έχει ασφαλιστεί στην Anytime, το 20.3% είναι αυτήν την στιγμή ασφαλισμένο, ενώ το 11.8% είχε
ασφαλιστεί στο παρελθόν.

Πίνακας 5: Είμαι ασφαλισμένος/η ή έχω ασφαλιστεί στο παρελθόν στην Anytime

Frequency

Valid

Valid
Cumulative
Percent
Percent

Είμαι αυτή τη στιγμή ασφαλισμένος/η
στην Anytime

62

20,3

20,3

Έχω ασφαλιστεί στο παρελθόν

36

11,8

32,0

Δεν έχω ασφαλιστεί στην Anytime

208

68,0

100,0

Total

306

100,0

Γράφημα 9: Είμαι ασφαλισμένος/η ή έχω ασφαλιστεί στο παρελθόν στην Anytime
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Στον Πίνακα 6 και το Γράφημα 10, παρατίθεται το κατά πόσο οι ερωτηθέντες είναι ευχαριστημένοι από
την Anytime. Το 57.1% δηλώνει αρκετά ευχαριστημένο, το 20.4% πολύ ευχαριστημένο και το 14.3%
ευχαριστημένο σε μέτριο βαθμό. Επιπλέον, το 6.1% αγγίζουν όσοι δηλώνουν λίγο ευχαριστημένοι, ενώ
το 2% αντιπροσωπεύουν όσοι δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι.

Πίνακας 6: Πόσο ευχαριστημένοι είστε από την Anytime
Frequency

Valid

Missing

Valid
Cumulative
Percent
Percent

Καθόλου

2

2.0

2.0

Λίγο

6

6.1

8.2

Ούτε
ευχαριστημένος/η,
ούτε
δυσαρεστημένος/η

14

14.3

22.4

Αρκετά

56

57.1

79.6

Πολύ

20

20.4

100.0

Total

98

100.0

System

208

Total

306

Γράφημα 10: Πόσο ευχαριστημένοι είστε από την Anytime
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5.3. ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

Στην ενότητα που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα στοιχεία με βάση τα οποία οι καταναλωτές επιλέγουν
ασφαλιστικές εταιρείες και τα προϊόντα και τα χαρακτηριστικά της Anytime που την κάνουν μοναδική.
Για την επιλογή ασφαλιστικής εταιρίας υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που βοηθούν τον καταναλωτή
να

επιλέξει

την

κατάλληλη

για

εκείνον

επιλογή.

Στους

ερωτηθέντες

δόθηκαν

11

χαρακτηριστικά/υπηρεσίες ώστε με την βοήθεια κλίμακας από τι 1 έως το 5 (1-Καθόλου σημαντικό, 2Λίγο σημαντικό, 3-Ούτε ασήμαντο, ούτε σημαντικό, 4-Αρκετά σημαντικό, 5-Πολύ σημαντικό) να
αξιολογήσουν πόσο σημαντικά είναι το καθένα από τα χαρακτηρίστηκα για την επιλογή ασφαλιστικής
εταιρίας. Ο Πίνακας 12 παρουσιάζει τους μέσους όρους και την τυπική απόκλιση για καθένα από αυτά
τα χαρακτηριστικά. Επιπλέον, η αύξηση του μέσου όρου συνεπάγεται με αύξηση της σημαντικότητας του
εκάστοτε χαρακτηριστικού.
Σύμφωνα με τον Πίνακα 7, τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά προς την επιλογή ασφαλιστικής εταιρίας
αποτελούν η αξιοπιστία του ονόματος της εταιρίας (4.78) και η άμεση οδική βοήθεια (4.77). Επίσης
ανάμεσα στις απαντήσεις «Αρκετά σημαντικό» και «Πολύ σημαντικό», με τάση προς το δεύτερο,
τοποθετείται το σύστημα ανατροφοδότησης του πελάτη, όπου του παρέχεται η δυνατότητα να
αξιολογήσει υπηρεσίες και την εξυπηρέτηση που δέχεται (4.73), η άμεση αποζημίωση σε περίπτωση
ατυχήματος (4.59) καθώς και η παροχή εξυπηρέτησης 24/7 (4.55). Παράλληλα, αρκετά σημαντικές
φαίνεται να είναι οι δομές των συνεργαζόμενων συνεργείων με την ασφαλιστική (4.25), η ποικιλία
ασφαλιστικών καλύψεων που μπορεί να παρέχει η εταιρία (4.22) και η ύπαρξη διαμεσολαβητή (4.04).
Ακόμα, μεταξύ των απαντήσεων «Ούτε ασήμαντο, ούτε σημαντικό» και «Αρκετά σημαντικό», τείνοντας
προς το δεύτερο, κατατάσσεται η δυνατότητα online έκδοσης συμβολαίου (3.54), ενώ με τάση προς το
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πρώτο τοποθετείται η οικονομική τιμή των ασφαλίστρων (3.42) και οι απλοί, ξεκάθαροι όροι ασφάλισης
(3.31).
Πίνακας 7: Αξιολόγηση χαρακτηριστικών για την επιλογή ασφαλιστικής εταιρίας

Mean

Std.
Deviation

Άμεση Οδική Βοήθεια

4,77

0,580

Άμεση αποζημίωση σε περίπτωση ατυχήματος

4,59

0,719

Ύπαρξη διαμεσολαβητή (ασφαλιστικού συμβούλου)

4,04

1,028

Ιδιόκτητες δομές συνεργαζόμενων συνεργείων

4,25

0,869

Απλοί και ξεκάθαροι όροι ασφάλισης

3,31

1,130

Αξιοπιστία ονόματος της εταιρείας

4,78

0,575

Εξυπηρέτηση 24/7

4,55

0,667

Οικονομική τιμή ασφαλίστρων, εκπτώσεις και
προσφορές

3,42

1,168

Online έκδοση συμβολαίου

3,54

1,021

Σύστημα ανατροφοδότησης (feedback) του πελάτη,
με τη δυνατότητα να αξιολογεί υπηρεσίες και
εξυπηρέτηση

4,73

0,640

Ποικιλία ασφαλιστικών καλύψεων

4,22

0,864

Κλίμακα μέτρησης 1-5 (1=Καθόλου, 5=Πολύ)

Παράλληλα, οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν εάν γνωρίζουν ή όχι για τα παρακάτω
χαρακτηριστικά/υπηρεσίες που διαθέτει η Anytime και στον Πίνακα 8 φαίνεται ότι τα πιο αναγνωρίσιμα
χαρακτηριστικά της είναι η επιβράβευση και η αξιοπιστία του ονόματος της ασφαλιστικής. Πιο
συγκεκριμένα, το 74.2% των ερωτηθέντων αναγνωρίζει ως χαρακτηριστικό της Anytime την επιβράβευση
μέσω κουπονιών για την αγορά άλλων προϊόντων και το 65.7% αναγνωρίζει την Interamerican ως
αξιόπιστο όνομα ασφαλιστικής. Επίσης, το 59.2% των ερωτηθέντων γνωρίζουν την ύπαρξη της υπηρεσία
αλλαγής μπαταρίας on the spot, το 58.8% γνωρίζει την εξυπηρέτηση 24/7, το 48% των ερωτηθέντων
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γνωρίζει ότι στην Anytime μπορεί να καλέσει οδική βοήθεια μέσω mobile app και το 42.2% αναγνωρίζει
την ποικιλία ασφαλιστικών καλύψεων της εταιρίας. Ακόμα, μέσα από τον πίνακα φαίνεται ότι το μόνο
37.6% των ερωτηθέντων γνωρίζει ότι η Anytime παρέχει την δυνατότητα online ραντεβού σε
συνεργαζόμενο συνεργείο μέσω πλατφόρμας, το 34.3% γνωρίζει την ύπαρξη προγράμματος ασφάλισης
για λίγα χιλιόμετρα, το 27.8% γνωρίζει την ύπαρξη συστήματος ανατροφοδότησης, ενώ το 27.1%
αναγνωρίζει την δυνατότητα online έκδοσης συμβολαίου από τη Anytime. Επιπλέον, ένα ποσοστό του
25.2% των ερωτηθέντων γνωρίζει για τους απλούς όρους ασφάλισης της εταιρίας, καθώς και το 24.2%
αναγνωρίζει ως υπηρεσία της Anytime την ενοικίαση οχήματος σε περίπτωση βλάβης. Ακόμα,
ακολουθούν σε μικρότερα ποσοστά η υπηρεσία online αλλαγής των προσωπικών στοιχείων και τρόπους
πληρωμής συμβολαίου όπου το 22.5% των ερωτηθέντων γνωρίζει και η οικονομική τιμή ασφάλισης με
μόλις 16.3% αναγνωσιμότητας από τους συμμετέχοντες.

Πίνακας 8: Αναγνωσιμότητα υπηρεσιών/χαρακτηριστικών της Anytime
Το γνωρίζω

Δεν το γνωρίζω

Ποικιλία ασφαλιστικών καλύψεων

129

42,2

177

57,8

Online έκδοση συμβολαίου

83

27,1

223

72,9

Απλοί και ξεκάθαροι όροι ασφάλισης

77

25,2

229

74,8

Αξιοπιστία ονόματος INTERAMERICAN

201

65,7

105

34,3

227

74,2

79

25,8

105

34,3

201

65,7

181

59,2

125

40,8

85

27,8

221

72,2

69

22,5

237

77,5

50

16,3

256

83,7

Επιβράβευση μέσω κουπονιών και εκπτώσεων
για αγορές άλλων προϊόντων
Πρόγραμμα ασφάλισης για χρήση λίγων
χιλιομέτρων
Αλλαγή μπαταρίας on the spot
Σύστημα ανατροφοδότησης (feedback) του
πελάτη, με τη δυνατότητα να αξιολογεί
υπηρεσίες και εξυπηρέτηση
Online δυνατότητα αλλαγής προσωπικών
στοιχείων & τρόπου πληρωμής συμβολαίου,
παρακολούθησης πορείας αποζημίωσης
Οικονομική τιμή ασφαλίστρων, εκπτώσεις και
προσφορές
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Ύπαρξη πλατφόρμας συνεργαζόμενων
συνεργείων αυτοκινήτου, με δυνατότητα online
ραντεβού, προκαθορισμένης τιμής και reviews

115

37,6

191

62,4

Εξυπηρέτηση 24/7

180

58,8

126

41,2

74

24,2

232

75,8

147

48

159

52

Παροχή ενοικιαζόμενου οχήματος σε
περίπτωση βλάβης
Δυνατότητα κλήσης της Οδικής Βοήθειας μέσω
mobile app

Μαζί με την αναγνωσιμότητα υπάρχουν χαρακτηριστικά που κάνουν την Anytime μοναδική και μέσω του
Πίνακα 9 διαπιστώθηκε ποια είναι αυτά. Το 41.1% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η παροχή άμεσης
εξυπηρέτησης 24 ώρες το 24ωρο είναι ένα από αυτά, το 32.4% δεν γνωρίζει τι θα μπορούσε να κάνει την
Anytime μοναδική, ενώ το 32% πιστεύει ότι η εταιρία είναι άμεση, με online ασφάλιση και χωρίς την
χρήση μεσολαβητών. Επιπλέον, το 21.6% πιστεύει ότι η Anytime είναι μοναδική επειδή είναι ένα
μοντέρνο, καινοτομικό ασφαλιστικό brand, το 19.9% την βρίσκει μοναδική λόγω του οικοσυστήματος
υπηρεσιών που παρέχει, ενώ το 18% δεν θεωρεί το brand μοναδικό. Παράλληλα, ένα ποσοστό του 8.8%
πιστεύει ότι τα ασφάλιστρα της εταιρίας ανταποκρίνονται στο επίπεδο εξυπηρέτησης και αυτό κάνει την
Anytime μοναδική.

Πίνακας 9:Τι κάνει την Anytime μοναδική

Ναι

Όχι

Παρέχει άμεση εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο

43

41,1

263

85,9

Τα ασφάλιστρα ανταποκρίνονται στο επίπεδο
εξυπηρέτησης και παροχών

27

8,8

279

91,2

Δεν είναι μοναδική

55

18

251

82

Είναι direct και online ασφάλιση, χωρίς ασφαλιστικό
διαμεσολαβητή

98

32

208

68

Είναι μοντέρνο και καινοτόμο ασφαλιστικό brand

66

21,6

240

78,4

Προσφέρει ένα πλήρες οικοσύστημα υπηρεσιών και
παροχών γύρω από το αυτοκίνητο

61

19,9

245

80,1

ΔΞ/ΔΑ

99

32,4

207

67,6
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5.4. ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ANYTIME REBRANDING & BRAND ESSENCE
Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι απόψεις των ερωτηθέντων αναφορικά με το rebranding
της εταιρείας.
Μελετώντας την Anytime, φανερώθηκε ότι το 69.3% των ερωτηθέντων δεν γνώριζε για το rebranding της
Anytime, με μόλις το 30.7% να έχει επίγνωση. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 10 και το
Γράφημα 11.
Πίνακας 10: Πρόσφατα η Anytime πραγματοποίησε rebranding, με νέο Logo και νέο Brand Promise

Valid

Frequency

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Το γνωρίζω

94

30,7

30,7

Δεν το
γνωρίζω

212

69,3

100,0

Total

306

100,0

Γράφημα 11: Πρόσφατα η Anytime πραγματοποίησε rebranding, με νέο Logo και νέο Brand Promise
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Αναφορικά με το brand promotion της Anytime, οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν τα μέσα στα
οποία είδαν κάποια διαφήμιση της Anytime. Τα αποτελέσματα του Πίνακα 11 φανερώνουν ότι το 58.5%
των ερωτηθέντων είδε διαφήμιση της Anytime στην τηλεόραση, το 50.7% εκτέθηκε σε διαφήμιση του
brand στο Internet, το 34.3% στα social media, ενώ το 20.3% δήλωσε πως εκτέθηκε σε διαφήμιση της
ασφαλιστικής στο ραδιόφωνο. Επιπλέον, το 14.4% των ερωτηθέντων προσδιόρισε ότι βρήκε την
διαφήμιση σε άρθρα στο διαδίκτυο, το 4.6% σε κάποιο περιοδικό, το 3.9% σε έντυπο υλικό, ενώ λίγοι
ήταν οι ερωτηθέντες που εκτέθηκαν σε διαφήμιση της εταιρίας με κάποιον άλλο τρόπο.

Πίνακας 11: Έχω εκτεθεί σε διαφήμισης της νέας Anytime στα παρακάτω μέσα

Ναι

Όχι

Τηλεόραση

179

58,5

127

41,5

Ραδιόφωνο

62

20,3

244

79,7

Internet (διαφήμιση σε ιστοσελίδες)

155

50,7

151

49,3

Άρθρα στο διαδίκτυο

44

14,4

262

85,6

Έντυπο υλικό (φυλλάδια)

12

3,9

294

96,1

Περιοδικά, εφημερίδες

14

4,6

292

95,4

Social Media (Facebook, Instagram,
Twitter)

105

34,3

201

65,7

Στον Πίνακα 12, παρουσιάζεται το κατά πόσο οι ερωτηθέντες συμφωνούν πως η Anytime παρουσιάζει
τα παρακάτω χαρακτηριστικά. Οι απαντήσεις δέχονται τιμές από το 1 έως το 3 (1-Λίγο, 2-Ουδέτερο, 3Πολύ) και όσο αυξάνεται ο μέσος όρος, τόσο περισσότερο συμφωνούν πως τον εκάστοτε χαρακτηρισμό.
Παρατηρήθηκε ότι οι ερωτηθέντες τείνουν προς μια ουδέτερη γνώση σχετικά με το ότι η Anytime είναι
προοδευτική και καινοτόμα (2.34), καθώς και ότι είναι αξιόπιστη (2.28). Παράλληλα, φαίνεται ότι οι
ερωτηθέντες έχουν ουδέτερη άποψη σχετικά με την αισιοδοξία (2.23), την δημιουργικότητα (2.21), την
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διαφορετικότητα (2.17) και την εξυπνάδα (2.15) της Anytime, καθώς και για το ότι η Anytime είναι
σύμμαχος στην καθημερινότητα (2.08) και έχει ανθρώπινο χαρακτήρα (1.99).

Πίνακας 12: Βαθμός συμφωνίας στην πρόταση «H Anytime είναι...»
Mean

Std.
Deviation

Προοδευτική, καινοτόμα

2,34

0,601

Ανθρώπινη

1,99

0,525

Αξιόπιστη και έμπειρη

2,28

0,600

Σύμμαχος στην καθημερινότητα,
βοηθητική

2,08

0,516

Αισιόδοξη

2,23

0,539

Δημιουργική και με φαντασία

2,21

0,570

Έξυπνη και ικανή

2,15

0,526

Διαφορετική

2,17

0,574

Κλίμακα μέτρησης 1-3 (1=Λίγο, 2=Ουδέτερο, 3=Πολύ)

Με το rebranding της Anytime έρχονται νέες υποσχέσεις προς τους καταναλωτές. Πιο συγκεκριμένα, από
τον Πίνακα 13 και το Γράφημα 12 προκύπτει ότι το 57.2% των ερωτηθέντων δεν γνωρίζει ποια είναι η
νέα υπόσχεση της Anytime, ενώ το 16% πιστεύει ότι η 1η direct ασφάλιση αποτελεί την νέα υπόσχεση
του brand. Επίσης, το 12.7% δήλωσε πως το «Κάθε στιγμή περισσότερα» είναι η νέα υπόσχεση της
Anytime, ενώ το 7.5% δήλωσε ότι το «Βοηθάμε τους ανθρώπους να ζουν περισσότερο, ασφαλέστερα και
καλύτερα» είναι εκείνο που υπόσχεται σαν brand η Anytime. Παράλληλα, το 5.2% δήλωσε ότι η νέα
υπόσχεση της Anytime είναι ότι δίνουν λύσεις για την καθημερινότητα και το 1.3% δήλωσε σαν νέα
υπόσχεση την διαφορά που κάνει η Anytime στη ζωή των ανθρώπων.
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Πίνακας 13: Ποια είναι η νέα υπόσχεση της Anytime
Frequency

Valid
Cumulative
Percent
Percent

Βοηθάμε τους ανθρώπους να ζουν
περισσότερο, ασφαλέστερα και καλύτερα

23

7,5

7,5

Η 1η direct ασφάλιση

49

16,0

23,5

Δίνουμε λύσεις για την καθημερινότητα

16

5,2

28,8

4

1,3

30,1

Κάθε Στιγμή Περισσότερα

39

12,7

42,8

ΔΞ/ΔΑ

175

57,2

100,0

Total

306

100,0

Valid Κάνουμε τη διαφορά στη ζωή των ανθρώπων

Γράφημα 12: Ποια είναι η νέα υπόσχεση της Anytime

Επιπλέον, με το rebranding η Anytime δημιούργησε ένα νέο logo και όπως προκύπτει από τον Πίνακα 14
και το Γράφημα 13 το 66% αγνοεί την ύπαρξη του και μόλις το 34% των ερωτηθέντων γνωρίζει γι’ αυτό.
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Πίνακας 14: Γνωρίζω το νέο logo της Anytime

Valid

Frequency

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Ναι

104

34,0

34,0

Όχι

202

66,0

100,0

Total

306

100,0

Γράφημα 13: Γνωρίζω το νέο logo της Anytime

Παράλληλα, μέσω του Πίνακα 15, αναλύεται η άποψη των ερωτηθέντων αναφορικά με το νέο λογότυπο
της Anytime. Οι απαντήσεις δέχονται τιμές από το 1 έως το 5 (1-Καθόλου αντιπροσωπευτικό, 2-Λίγο
αντιπροσωπευτικό,

3-Δεν

μπορώ

να

αποφασίσω,

4-Κάπως
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αντιπροσωπευτικό) και η αύξηση του μέσου όρου, συνεπάγεται με αύξηση της σημαντικότητας της
εκάστοτε δήλωσης. Αναλυτικότερα, φανερώθηκε ότι οι ερωτηθέντες σχετικά με το νέο logo της Anytime
τοποθετούνται ανάμεσα στις απαντήσεις «Δεν μπορώ να αποφασίσω» και «Κάπως αντιπροσωπευτικό»,
με τάση προς στο πρώτο, στο ότι δείχνει εξέλιξη (3.42), είναι δημιουργικό και εμψυχωτικό (3.37), δείχνει
ανθρωποκεντρικότητα (3.36), καθώς και ότι είναι κάτι καινοτόμο (3.29) και πολυδιάστατο (3.29).
Επιπλέον, ουδέτερη άποψη έχουν ως προς το ότι το νέο logo δίνει την αίσθηση ευελιξίας και
προσαρμοστικότητας (3.21). Επίσης, οι ερωτηθέντες τοποθετούνται ανάμεσα στις απαντήσεις «Λίγο
αντιπροσωπευτικό» και «Δεν μπορώ να αποφασίσω», με τάση προς το δεύτερο, ως προς το ότι το νέο
logo αντιπροσωπεύει κάπως την αξιοπιστία (2.72) του brand, όπως και τα 4 χρώματα που δείχνει την
συνύπαρξη διαφορετικών χαρακτηριστικών (2.61).

Πίνακας 15: "Το νέο λογότυπο της Anytime..."
Mean

Std.
Deviation

Δείχνει ανθρωποκεντρικότητα

3,36

1,294

Δείχνει εξέλιξη

3,42

1,228

Είναι δημιουργικό και εμψυχωτικό

3,37

1,178

Τα 4 χρώματα δείχνουν τη συνύπαρξη διαφορετικών
χαρακτηριστικών, εκφράζει ποικιλομορφία

2,61

1,112

Είναι πολυδιάστατο

3,29

1,181

Δείχνει αξιοπιστία

2,72

1,080

Εκφράζει καινοτομία

3,29

1,225

Δίνει την αίσθηση ευελιξίας και προσαρμοστικότητας

3,21

1,203

Κλίμακα μέτρησης 1-5 (1=Καθόλου αντιπροσωπευτικό, 5=Πολύ αντιπροσωπευτικό)

Μέσω του Πίνακα 16 και του Γραφήματος 14, παρατίθεται το εάν άρεσε στους ερωτηθέντες το logo της
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Anytime. Το 53.3% καταλαμβάνουν όσοι δηλώνουν πως τους άρεσε, το 36.9% αγγίζουν όσοι είναι
αρνητικοί ως προς αυτό, ενώ το 9.8% ανήκει στους ερωτηθέντες που δεν γνωρίζουν ή δεν εξέφρασαν τη
γνώμη τους επί του θέματος.
Πίνακας 16: Μου αρέσει το νέο logo
Frequency

Valid

Valid
Cumulative
Percent
Percent

Ναι

163

53.3

53.3

Όχι

113

36.9

90.2

ΔΞ/ΔΑ

30

9.8

100.0

Total

306

100.0

Γράφημα 14: Μου αρέσει το νέο logo
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5.5. ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Στην τελευταία ενότητα, παρουσιάζονται οι ερωτήσεις που σχετίζονται με την εμπιστοσύνη των
ερωτηθέντων στην Anytime και την πιθανότητα να την προτείνουν σε κάποιον άλλο.
Στον Πίνακα 17 και το Γράφημα 15, παρατίθεται το κατά πόσο οι ερωτηθέντες θεωρούν πως η νέα
υπόσχεσή της Anytime “Κάθε Στιγμή Περισσότερα”, εκφράζεται μέσα από τον τρόπο λειτουργίας της. Το
56.2% είναι ουδέτερο, το 27.1% αγγίζουν όσοι μάλλον συμφωνούν και το 7.8% καταλαμβάνουν όσοι
συμφωνούν. Επιπλέον, όσοι μάλλον διαφωνούν και διαφωνούν καταλαμβάνουν το 5.9% και το 2.9%
αντίστοιχα.
Πίνακας 17: Θεωρώ ότι η νέα υπόσχεσή της Anytime “Κάθε Στιγμή Περισσότερα”, εκφράζεται μέσα από
τον τρόπο λειτουργίας της

Valid

Frequency
Διαφωνώ
9
Μάλλον διαφωνώ
18
Ούτε συμφωνώ ούτε
172
διαφωνώ
Μάλλον συμφωνώ
83
Συμφωνώ
24
Total
306

Percent
2.9
5.9

Valid Percent
2.9
5.9

Cumulative Percent
2.9
8.8

56.2

56.2

65.0

27.1
7.8
100.0

27.1
7.8
100.0

92.2
100.0

Γράφημα 15: Θεωρώ ότι η νέα υπόσχεσή της Anytime “Κάθε Στιγμή Περισσότερα”, εκφράζεται μέσα
από τον τρόπο λειτουργίας της
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Επιπλέον, από τον Πίνακα 18 και το Γράφημα 16, προκύπτει ότι το 46.7% των ερωτηθέντων
εμπιστεύονται την Anytime σαν ασφαλιστική, το 43.8% δεν έχει κάποια άποψη πάνω στο θέμα, ενώ το
9.5% δεν την εμπιστεύεται σαν brand.
Πίνακας 18: Εμπιστεύομαι την Anytime

Valid

Frequency

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Ναι

143

46,7

46,7

Όχι

29

9,5

56,2

ΔΞ/ΔΑ

134

43,8

100,0

Total

306

100,0

Γράφημα 16: Εμπιστεύομαι την Anytime
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Στον Πίνακα 19 και το Γράφημα 17, παρουσιάζεται η πιθανότητα οι ερωτηθέντες να προτείνουν την
Anytime σε κάποιον γνωστό του περιβάλλοντος τους. Το 34.3% καταλαμβάνουν όσοι θεωρούν πως κάτι
τέτοιο είναι μέτρια πιθανό, το 21.9% δηλώνει πως είναι πολύ πιθανό και το 16% το θεωρεί σίγουρο.
Επιπλέον, το 14.7% των ερωτηθέντων θεωρούν απίθανο να προτείνουν την Anytime σε κάποιον γνωστό,
ενώ το 13.1% το χαρακτηρίζει λίγο πιθανό.
Πίνακας 19: Πιθανότητα να προτείνουν την Anytime σε γνωστούς

Valid

Frequency

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Απίθανο

45

14.7

14.7

Λίγο πιθανό

40

13.1

27.8

Μέτρια πιθανό

105

34.3

62.1

Πολύ πιθανό

67

21.9

84.0

Σίγουρο

49

16.0

100.0

Total

306

100.0

Γράφημα 17: Πιθανότητα να προτείνουν την Anytime σε γνωστούς
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5.6. ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Στην παρούσα ενότητα, έγινε μια προσπάθεια ώστε να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία
διατυπώνονται ως εξής:


Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων επηρεάζουν το κατά πόσο είναι
ευχαριστημένοι από την Anytime και το κατά πόσο γνωρίζουν και τους αρέσει το καινούργιο logo
της εταιρείας;



Το εάν αρέσει στους ερωτηθέντες το καινούργιο logo της Anytime επηρεάζει τους
χαρακτηρισμούς που προσδίδουν στην εταιρεία;



Το εάν αρέσει στους ερωτηθέντες το καινούργιο logo της Anytime επηρεάζει την εμπιστοσύνη
τους τόσο στην εταιρεία όσο και την καινούργια της υπόσχεση, αλλά και την πιθανότητα να την
προτείνουν σε κάποιον από το κοντινό τους περιβάλλον;

Για την απάντηση όλων των ερευνητικών ερωτημάτων έγινε χρήση των παραμετρικών t-test και Anova,
αλλά και του μη παραμετρικού Kruskal-Wallis. Η επιλογή τους στηρίχτηκε στο Κεντρικό Οριακό Θεώρημα,
το οποίο υποδεικνύει πως όταν ένα δείγμα έχει περισσότερες από 30 παρατηρήσεις, τότε μπορεί να
θεωρηθεί εκ παραδοχής ότι κάθε ποσοτική μεταβλητή σε αυτό, ακολουθεί την κανονική κατανομή.
Επιπλέον, στο πρώτο και τρίτο ερευνητικό ερώτημα, χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος Chi Square και η
Crosstabulation Analysis. Ο συγκεκριμένος έλεγχος πραγματοποιείται μεταξύ δύο ποιοτικών
μεταβλητών, ώστε να εξαχθεί συμπέρασμα επί της μεταξύ τους εξάρτησης. Πιο αναλυτικά,
πραγματοποιείται ένας στατιστικός έλεγχος, με μηδενική υπόθεση την ανεξαρτησία μεταξύ των υπό
μελέτη μεταβλητών, η οποία απορρίπτεται όταν η τιμή p-value προκύψει μικρότερη του 0.05,
αναδεικνύοντας στατιστικά σημαντική εξάρτηση. Να τονιστεί ότι ο παραπάνω έλεγχος είναι έλεγχος
εξάρτησης χωρίς συγκεκριμένη φορά, γεγονός που σημαίνει πως σε περίπτωση στατιστικά σημαντικής
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σχέσης μεταξύ δύο μεταβλητών, προκύπτει συμπέρασμα που αφορά την αμφίπλευρη αλληλεπίδρασή
τους, χωρίς να γίνεται σαφές ποια μεταβλητή συμπεριφέρεται ως αίτιο και ποια ως αιτιατό.

5.6.1. ΣΧΕΣΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ ΑΠΟ ANYTIME ΚΑΙ ΝΕΟ LOGO
Αρχικά για την απάντηση του πρώτου ερευνητικού ερωτήματος, έγινε χρήση των παραμετρικών t-test
και Anova και του μη παραμετρικού Kruskal-Wallis. Πιο συγκεκριμένα, οι Πίνακες 25, 26 και 27
παρουσιάζουν τις μέσες τιμές της μεταβλητής που εκφράζει την ευχαρίστηση από την Anytime, μέσα σε
όλα τα επίπεδα των ανεξάρτητων μεταβλητών (ηλικία, μηνιαίο εισόδημα, και οικογενειακή κατάσταση),
οι οποίες και είναι τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος, που σχετίζονται με συγκεκριμένο
ερευνητικό ερώτημα. Επιπλέον παρουσιάζονται οι τιμές των στατιστικών και οι κρίσιμες τιμές που
κρίνουν το αποτέλεσμα του κάθε ελέγχου. Όπως φάνηκε, τα δημογραφικά στοιχεία δεν επηρέασαν σε
καμία περίπτωση την ικανοποίηση από την Anytime, καθώς όλα τα στοιχεία επέφεραν στατιστικά
σημαντικά αποτελέσματα.
Πίνακας 25 : Μέσες τιμές της εξαρτημένης μεταβλητής ως προς τα επίπεδα της ηλικίας
Ηλικία
18-25

26-35

36-45

46-55

56 και άνω

H

Sig.

Πόσο
ευχαριστημένοι
(2.67)
είστε από την Anytime

[4.05]

3.81

3.5

4

5.8

0.214

Πίνακας 26 : Μέσες τιμές της εξαρτημένης μεταβλητής ως προς τα επίπεδα του μηνιαίου προσωπικού
εισοδήματος
Μηναίο προσωπικό εισόδημα
Έως 750€
Πόσο
ευχαριστημένοι
3.8
είστε από την Anytime

751€-1200€

1201€-1800€

1801€ και άνω

Η

Sig.

[4]

3.88

(3.74)

1.576

0.67
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Πίνακας 27 : Μέσες τιμές της εξαρτημένης μεταβλητής ως προς τα επίπεδα της οικογενειακής
κατάστασης

Άγαμος/ Έγγαμος/
Άγαμος/η σε Έγγαμος/
η χωρίς η
με
σχέση
η
σχέση
παιδιά
Πόσο
ευχαριστημένο
[4.04]
ι είστε από την
Anytime

3.74

3.93

3.88

Διαζευγμένος/η ή
H
Χήρος/α

(3)

2.7
5

Sig.

0.6

Ο πίνακας 28, που ακολουθεί παρουσιάζει την ελλιπή στατιστική σημαντικότητα της επίδρασης του
μορφωτικού επιπέδου ως προς την ευχαρίστηση των καταναλωτών προς την Anytime.

Πίνακας 28. : Παρουσίαση της μη-επίδρασης του μορφωτικού επιπέδου στην ικανοποίηση των
καταναλωτών.

Απόφοιτος
Γυμνασίου/Λυκεί
ου

Πόσο
ευχαριστημέν
3.5
οι είστε από
την Anytime

Απόφοιτ
ος ΙΕΚ

Απόφοιτ
ος
ΑΕΙ/ΤΕΙ

Κάτοχος
Μεταπτυχιακού/Διδακτορι
κού

F

Sig.

(3.29)

[4]

3.91

1.75
7

0.1
6

Ο πίνακας 29 όπως ακολουθεί, παρουσιάζει το μη στατιστικό σημαντικό αποτέλεσμα της ανάλυσης ttest Για ανεξάρτητα δείγματα (Independent sample t-test) αναφορικά με πιθανές διαφορές ανάμεσα σε
γυναίκες και άντρες ως προς την ευχαρίστηση που δήλωσαν στην έρευνα.
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Πίνακας 29 : Παρουσίαση απουσίας διαφορών ευχαρίστησης ανά φύλο

Άνδρας
Πόσο ευχαριστημένοι
3.74
είστε από την Anytime

Γυναίκα

T

Sig.

4

1.449

0.151

Στη συνέχεια, έγινε χρήση του ελέγχου Chi-Square (χ^2) και πραγματοποιήθηκαν συνολικά 10 έλεγχοι,
από τους οποίους αναδείχθηκαν 4 στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις. Πιο συγκεκριμένα,
αναδείχθηκε διαφοροποίηση μεταξύ της δήλωσης «Γνωρίζω το νέο logo της Anytime» ως προς το φύλο
των ερωτηθέντων και της ερώτησης «Μου αρέσει το νέο logo» ως προς το φύλο, την ηλικία και την
οικογενειακή κατάσταση των ερωτηθέντων. Οι διαφοροποιήσεις αυτές αναλύονται στη συνέχεια
λεπτομερώς.
Στον Πίνακα 26 είναι προφανές πως οι περισσότεροι ερωτηθέντες δεν γνωρίζουν το καινούργιο logo της
Anytime, ωστόσο οι γυναίκες πιο συχνά φαίνεται να απάντησαν αρνητικά, συγκριτικά με τους άνδρες.

Πίνακας 26: Γνωρίζω το νέο logo της Anytime * Φύλο
% των ερωτηθέντων
Ναι
σε κάθε κατηγορία
(n=104)
φύλου

Όχι
(n=201)

Άνδρας

40.4

59.6

Γυναίκα

28.7

71.3

Total

34.1

65.9

Χ2: 4.672, d.f.:1, Sign: 0.031

Στον Πίνακα 27, αναδεικνύεται πως οι άνδρες σχεδόν ισομοιράζονται ανάμεσα στις απαντήσεις «Ναι»
και «Όχι» όσον αφορά το εάν τους αρέσει το νέο logo, ενώ η πλειοψηφία των γυναικών είναι θετικές.
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Πίνακας 27: Μου αρέσει το νέο logo * Φύλο
% των ερωτηθέντων
κατηγορία φύλου

σε

κάθε

Ναι (n=163)

Όχι (n=113)

Άνδρας

44.0

44.7

Γυναίκα

61.6

30.5

Total

53.4

37.0

Χ2: 9.457, d.f.:2, Sign: 0.009

Στον Πίνακα 28, φαίνεται πως οι ηλικίες από 36 έως 45 ετών είναι οι μόνες στις οποίες η πλειοψηφία δεν
έχει θετική άποψη για το καινούργιο logo, με τους περισσότερους ερωτηθέντες όλων των άλλων
ηλικιακών κλιμάκων να δηλώνουν πως τους αρέσει.

Πίνακας 28: Μου αρέσει το νέο logo * Ηλικία
% των ερωτηθέντων σε κάθε κατηγορία
Ναι (n=163)
ηλικίας

Όχι (n=113)

18-25

75.0

25.0

26-35

60.2

31.6

36-45

41.6

46.0

46-55

60.0

30.0

56 και άνω

80.0

10.0

Total

53.3

36.9

Χ2: 17.146, d.f.:8, Sign: 0.029

Στον Πίνακα 29, παρατηρείται πως οι περισσότεροι άγαμοι με ή χωρίς σχέση και οι έγγαμοι με ή χωρίς
παιδιά δηλώνουν πως τους άρεσε το καινούργιο logo της Anytime. Ωστόσο, πιο συχνά το logo δεν αρέσει
στους διαζευγμένους και τους χήρους, ενώ οι άγαμοι με παιδιά δεν γνωρίζουν εάν τους άρεσε ή δεν
έδωσαν κάποια απάντηση.
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Πίνακας 29: Μου αρέσει το νέο logo * Οικογενειακή κατάσταση
% των ερωτηθέντων σε
οικογενειακής κατάστασης

κάθε

κατηγορία

Ναι (n=163)

Όχι (n=113)

Άγαμος/η χωρίς σχέση

49.4

39.5

Άγαμος/η με παιδιά

33.3

16.7

Έγγαμος/η με παιδιά

56.9

32.3

Άγαμος/η σε σχέση

59.3

36.1

Έγγαμος/η

45.9

43.2

Διαζευγμένος/η ή Χήρος/α

33.3

44.4

Total

53.3

36.9

Χ2: 18.852, d.f.:10, Sig.: 0.042

5.6.2. ΣΧΕΣΗ ΝΕΟΥ LOGO ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ BRAND ESSENSE ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΕΣ

Για την απάντηση του συγκεκριμένου ερευνητικού ερωτήματος, χρησιμοποιήθηκε κατ’ επανάληψη ο
παραμετρικός έλεγχος Anova. Στον Πίνακα 30 παρουσιάζονται οι μέσες τιμές των εξαρτημένων
μεταβλητών μέσα στα επίπεδα «ΝΑΙ» και «ΌΧΙ» που απαντά στο κατά πόσο αρέσει το Logo της Anytime
στους ερωτηθέντες. Επίσης, ο πίνακας περιέχει το στατιστικό της ανάλυσης διακύμανσης και τις κρίσιμες
τιμές.
Πίνακας 30: Μέσες τιμές των χαρακτηρισμών μέσα στα επίπεδα αρεσκείας του νέου logo της Anytime

Ανθρώπι
νη

Σύμμαχος
Αξιόπισ
στην
τη και
καθημερινότ
έμπειρ
ητα,
η
βοηθητική

Αισιόδο
ξη

Έξυπ
Δημιουργι
νη
κή και με
και
φαντασία
ικανή

Διαφορετι
κή

2.47

2.11

2.4

2.19

2.31

2.34

2.25

2.27

2.18

1.86

2.12

1.92

2.18

2.08

2.02

2.09

Προοδευτι
κή,
καινοτόμα
Ναι
Όχι
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ΔΞ/Δ
Α

2.2

1.8

2.2

2.03

2

2.03

2.07

1.9

F

9.398

10.417

7.969

9.756

5.356

8.896

7.27

7.204

Sig.

0

0

0

0

0.005

0

0.001

0.001

Στα Γραφήματα 18-25, παρουσιάζονται οι παραπάνω στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις. Όπως
φαίνεται, οι ερωτηθέντες που απάντησαν θετικά ως προς το ότι τους άρεσε το logo συμφωνούν
περισσότερο πως η εταιρεία είναι προοδευτική, αξιόπιστη, σύμμαχος στην καθημερινότητα και ικανή,
ενώ σε όσους δεν άρεσε το logo έχουν την πιο αρνητική άποψη. Επιπλέον, οι ερωτηθέντες στους οποίους
άρεσε το logo συμφωνούν περισσότερο πως η εταιρεία είναι ανθρώπινη, αισιόδοξη, δημιουργική και
διαφορετική, με τους ερωτηθέντες που δεν γνωρίζουν εάν τους άρεσε το logo ή δεν απάντησαν να είναι
λιγότερο θετικοί.

Γραφήματα 18-25: Διαφοροποιήσεις ως προς τους χαρακτηρισμούς που προσδίδουν οι ερωτηθέντες
στην εταιρεία της Anytime

ΜΟΥΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Μ.Π.Σ. «MARKETING ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΤΜΗΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, 2019 – 2021

94

REBRANDING ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ANYTIME ΤΗΣ INTERAMERICAN»

ΜΟΥΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Μ.Π.Σ. «MARKETING ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΤΜΗΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, 2019 – 2021

95

REBRANDING ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ANYTIME ΤΗΣ INTERAMERICAN»

5.6.3. ΣΧΕΣΗ ΝΕΟΥ LOGO ΜΕ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΕ ANYTIME, BRAND ESSENCE ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Στον Πίνακα 31, παρουσιάζονται οι τιμές των στατιστικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση
του μη παραμετρικού Kruskal-Wallis, με σκοπό την απάντηση του τρίτου ερευνητικού ερωτήματος. Όπως
φαίνεται από τις τιμές αναδείχθηκαν 2 στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Πίνακας 31: Μέσες τιμές της «υπόσχεσης» προς την Anytime και της στατιστικά σημαντικής πιθανότητας
πρότασης σε άλλα άτομα μέσα στα επίπεδα αρεσκείας του νέου logo
Θεωρώ ότι η νέα υπόσχεσή της
Anytime
“Κάθε
Στιγμή
Περισσότερα”, εκφράζεται μέσα
από τον τρόπο λειτουργίας της

Πόσο
πιθανό
είναι
να
προτείνετε την Anytime σε
άτομα του κοντινού σας
περιβάλλοντος

Ναι

3.59

3.52

Όχι

2.96

2.66

ΔΞ/ΔΑ

3.1

2.6

F

23.659

20.831

Sig.

0

0

Στα Γραφήματα 26-27, είναι εμφανές πως στους ερωτηθέντες που άρεσε το logo της εταιρείας Anytime
συμφωνούν περισσότερο πως η νέα υπόσχεσή της “Κάθε Στιγμή Περισσότερα”, εκφράζεται μέσα από
τον τρόπο λειτουργίας της, ενώ οι ερωτηθέντες που δεν είχαν θετική άποψη για το logo είναι πιο
αρνητικοί. Επιπλέον, οι ερωτηθέντες που είναι ευχαριστημένοι με το logo είναι πιο πιθανό να προτείνουν
την εταιρεία σε άτομα του κοντινού περιβάλλοντος, με όσους δεν γνωρίζουν ή δεν απάντησαν ως προς
την άποψη τους για το logo να κατατάσσονται τελευταίοι.
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Γραφήματα 26-27: Διαφοροποιήσεις ως προς την υπόσχεση της Anytime και την πιθανότητα πρότασης
της σε άλλα άτομα

Στη συνέχεια, έγινα ξανά χρήση του στατιστικού ελέγχου Chi-Square μεταξύ των υπό μελέτη μεταβλητών
«Μου αρέσει το νέο logo» και «Εμπιστεύομαι την Anytime». Η τιμή αυτή, αναδεικνύει μια στατιστικά
σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των μεταβλητών, η οποία και αναλύεται στον Πίνακα 32. Πιο
συγκεκριμένα, οι ερωτηθέντες στους οποίους άρεσε το νέο logo ή δεν έδωσαν κάποια απάντηση προς
αυτό εμπιστεύονται περισσότερο την εταιρεία Anytime, ενώ όσοι έχουν αρνητική άποψη για το logo
φαίνεται να μην εμπιστεύονται και την εταιρεία.

Πίνακας 32: Μου αρέσει το νέο logo * Εμπιστεύομαι την Anytime
% των ερωτηθέντων σε κάθε κατηγορία επιπέδου Ναι
εμπιστοσύνης της Anytime
(n=163)

Όχι
(n=113)

ΔΞ/ΔΑ
(n=30)

Ναι

62.2

28.7

9.1

Όχι

10.3

82.8

6.9

ΔΞ/ΔΑ

53.0

35.8

11.2

Total

53.3

36.9

9.8

Χ2: 31.960, d.f.:4, Sign: 0.000
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

6.1. ΣΥΝΟΨΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Αναλυτικότερα, στην έρευνα πήραν μέρος 306 καταναλωτές, όπου η πλειοψηφία είναι γυναίκες, ηλικίας
κυρίως από 36 έως 45 ετών και οι περισσότεροι ερωτηθέντες κατέχουν μεταπτυχιακό ή και διδακτορικό
τίτλο. Επιπλέον, το προσωπικό μηνιαίο εισόδημα των ερωτηθέντων κυμαίνεται κυρίως από τα 751 ευρώ
έως τα 1200 ευρώ και δηλώνουν άγαμοι σε σχέση.
Αναφορικά με την ασφαλιστική αγορά παρατηρήθηκε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων
έχουν ασφαλίσει το όχημα σου είτε τώρα είτε στο παρελθόν με κυριότερη επιλογή ασφαλιστικής
εταιρίας την INTERAMERICAN, όπου υπήρξαν αρκετά ευχαριστημένοι. Επιπλέον, το μεγαλύτερο ποσοστό
έχει γνώση της ύπαρξης του brand Anytime της INTERAMERICAN, χωρίς όμως να έχουν ασφαλιστεί σε
αυτήν, ενώ όσοι έχουν υπάρξει ασφαλισμένοι της Anytime δηλώνουν αρκετά ευχαριστημένοι από τα
ασφάλιστρα που παρέχει.
Επίσης, για την κατάλληλη επιλογή της σωστής για τον κάθε ερωτηθέντα ασφαλιστικής εταιρίας
υπάρχουν κάποια σημαντικά χαρακτηριστικά και υπηρεσίες που θα πρέπει να παρέχονται. Σύμφωνα με
την έρευνα τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά είναι η αξιοπιστία του ονόματος της εταιρίας και η άμεση
παροχή οδικής βοήθειας. Σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις υπηρεσίες που παρέχει η Anytime, μέσω
της έρευνας προκύπτει ότι τα πιο αναγνωρίσιμα είναι η επιβράβευση με εκπτωτικά κουπόνια για αγορά
άλλων προϊόντων και η αξιοπιστία που διαθέτει η ονομασία. Επιπλέον, οι καταναλωτές φαίνεται να
ξεχωρίζουν την Anytime λόγω της άμεσης εξυπηρέτησης που παρέχει 24 ώρες το 24ωρο.
Πρόσφατα η Anytime έκανε rebranding με νέο logo και brand promotion, όμως παρατηρήθηκε ότι οι
περισσότεροι καταναλωτές που ερωτήθηκαν δεν γνώριζαν για αυτήν την ενέργεια της εταιρίας, ενώ όσοι
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γνώριζαν ήταν λόγω της έκθεσης τους σε διαφημιστικό promotion του brand στην τηλεόραση. Από το
rebranding της Anytime, μέσω της έρευνας, προέκυψε ότι οι καταναλωτές που ερωτήθηκαν είναι
ουδέτεροι όσον αφορά ότι η κίνηση αυτή έκανε την Anytime προοδευτική, αξιόπιστη και καινοτόμα.
Επιπλέον, η νέα υπόσχεσή που δημιούργησε η Anytime προς τους καταναλωτές δεν είναι γνωστή στους
συμμετέχοντες αφού δεν είναι σαφές ποια είναι ακριβώς η υπόσχεση, καθώς και δεν γνώριζαν για την
ύπαρξη του νέου logo. Παράλληλα, οι καταναλωτές που ερωτήθηκαν σχετικά με την γνώμη τους για το
νέο logo, ήταν αναποφάσιστοι σχετικά με το εάν αυτό δείχνει κάποια εξέλιξη, δημιουργικότητα και
εμψύχωση.
Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε ότι οι καταναλωτές εμπιστεύονται την Anytime, όμως η νέα υπόσχεση
“Κάθε στιγμή περισσότερα” φαίνεται να βρίσκει τους συμμετέχοντες ουδέτερους ως προς το ότι
εκφράζεται μέσω του τρόπου λειτουργίας, με συνέπεια η πιθανότητα να προτείνουν την Anytime σε
κάποιον του στενού τους κύκλου να είναι μέτρια.
Μέσω του πρώτου ερευνητικού ερωτήματος, αναδείχθηκε πως οι γυναίκες πιο συχνά δεν γνωρίζουν το
καινούργιο logo της Anytime, ωστόσο τους αρέσει συχνότερα. Επιπλέον, το νέο logo φαίνεται να αρέσει
λιγότερο στις ηλικίες από 36 έως 45 ετών και στους διαζευγμένους και τους χήρους, ενώ αρέσει
περισσότερο στους ερωτηθέντες που είναι άγαμοι με ή χωρίς σχέση ή έγγαμοι με ή χωρίς παιδιά.
Στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, έγινε σαφές πως οι ερωτηθέντες που απάντησαν ότι τους άρεσε το
logo συμφωνούν σε υψηλότερο επίπεδο πως η εταιρεία είναι προοδευτική, αξιόπιστη, σύμμαχος στην
καθημερινότητα και ικανή, με όσους δήλωσαν πως δεν τους άρεσε να έχουν την πιο αρνητική άποψη.
Συνεχίζοντας, οι ερωτηθέντες στους οποίους άρεσε το logo συμφωνούν σε υψηλότερο βαθμό πως η
εταιρεία είναι ανθρώπινη, αισιόδοξη, δημιουργική και διαφορετική, με τους ερωτηθέντες που δεν
γνωρίζουν εάν τους άρεσε το logo ή δεν απάντησαν να συμφωνούν λιγότερο. Στο τρίτο και τελευταίο

ΜΟΥΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Μ.Π.Σ. «MARKETING ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΤΜΗΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, 2019 – 2021

100

REBRANDING ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ANYTIME ΤΗΣ INTERAMERICAN»

ερευνητικό ερώτημα, αναδείχθηκε πως οι ερωτηθέντες που είναι θετικοί ως προς το logo της εταιρείας
Anytime συμφωνούν περισσότερο πως η νέα υπόσχεσή της “Κάθε Στιγμή Περισσότερα”, εκφράζεται
μέσα από τον τρόπο λειτουργίας της, ωστόσο οι ερωτηθέντες που δεν είχαν θετική άποψη είναι και οι
πιο αρνητικοί. Επιπλέον, οι ερωτηθέντες που δεν γνωρίζουν ή δεν απάντησαν ως προς την άποψη τους
για το logo θεωρούν πως είναι λιγότερο πιθανό να προτείνουν την εταιρεία στον περίγυρο τους. Τέλος,
οι ερωτηθέντες στους οποίους άρεσε το νέο logo ή δεν έδωσαν κάποια απάντηση προς αυτό
εμπιστεύονται περισσότερο της εταιρεία Anytime, ενώ όσοι έχουν αρνητική άποψη για το logo φαίνεται
να μην εμπιστεύονται και την εταιρεία.

6.2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Εξετάζοντας τη θεωρητική επισκόπηση προκύπτει ότι η απόφαση για το rebranding της Anytime
πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο στρατηγικής επιχειρησιακής μονάδας. Το εν λόγω rebranding κρίθηκε
απαραίτητο γιατί η εταιρεία επιθυμούσε να ανοιχτεί σε νέα αγορά (το παραδοσιακό κοινό
ασφαλισμένων) και η τρέχουσα τοποθέτηση δεν είναι πλέον επαρκής, άρα το κίνητρο ήταν η εκ των έσω
αλλαγή εταιρικής στρατηγικής και δε θεωρείται τακτικό.
Σε σχέση με τη στρατηγική του Rebranding παρατηρείται ότι ακολουθήθηκαν όλες οι αρχές των Merilles
& Miller (2008), αφού (1) συντηρήθηκαν οι υπάρχουσες εταιρικές αρχές, (2) διατηρήθηκε η μεταφορά
της αξίας του brand καθώς δεν υπήρξε αλλαγή ονόματος, (3) είχαν προβλεφθεί αλλαγές στη σύνθεση
του πελατολογίου για τα νέα τμήματα της αγοράς, (4) το νέο brand story επικοινωνήθηκε σε όλους τους
εμπλεκόμενους μέσω εσωτερικού marketing πλάνου, (5) η εφαρμογή του πραγματοποιήθηκε σε όλα τα
digital και μη μέσα επικοινωνίας.
Τέλος, το rebranding της Anytime χαρακτηρίζεται ως εξελικτικό αφού δεν πραγματοποιήθηκε αλλαγή
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ονόματος, και περιγράφεται σαν μικρή ανάπτυξη στην εταιρική τοποθέτηση και τα εικαστικά στοιχεία,
και συγκεκριμένα το Logo και το slogan/brand promise.

3.1. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι οι καταναλωτές είναι σε ικανοποιητικό βαθμό ευχαριστημένοι από
την Anytime και την INTERAMERICAN. Αυτό αποτελεί μία ευκαιρία για τα στελέχη του marketing να
ενισχύσουν επιπλέον τη σύνδεση των δύο Brands. Επιπλέον βαρύτητα θα μπορούσε να δοθεί στις
υπηρεσίες της Anytime που φαίνεται να αναγνωρίζουν οι καταναλωτές (εκπτωτικά κουπόνια, αξιοπιστία
ονόματος INTERAMERICAN, και 24ωρη διαθεσιμότητα, ενισχύοντας αυτά τα ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα.
Ο βασικός πυλώνας του rebranding γύρω από τις υπηρεσίες «πέρα από την ασφάλιση» σχετικά με το
οικοσύστημα του αυτοκινήτου που αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 3, φαίνεται να μην έχει γίνει αντιληπτός
από τους καταναλωτές. Δημιουργείται έτσι η ανάγκη ενίσχυσής του ώστε να γίνει κατανοητός από το
κοινό και να συνδεθεί με το Brand έτσι ώστε να προστεθεί στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά του. Το
παραπάνω οδηγεί σε εκπόνηση ενός τακτικού marketing plan που θα εκπαιδεύσει το κοινό,
δημιουργώντας επίγνωση για τις παρεχόμενες αυτές υπηρεσίες, έτσι ώστε να επιτευχθεί το άνοιγμα σε
νέα κοινά.

6.4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΡΕΥΝΑ
Η συγκεκριμένη ποσοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε με ικανό δείγμα, όμως λόγω του υψηλού
ακαδημαϊκού επιπέδου του μεγαλύτερου μέρους των συμμετεχόντων μπορεί να μην είναι εντελώς
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αντιπροσωπευτική για το μέσο Έλληνα καταναλωτή που ασφαλίζει το όχημά του. Για το λόγω αυτό,
Προτείνεται να πραγματοποιείται ποσοτική και ποιοτική έρευνα ανά τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να
υπάρχει πλήρη επίγνωση για τις ανάγκες και τα σημεία προβληματισμού των καταναλωτών – στόχων.
Επιπλέον, λαμβάνεται υπόψιν η παγκόσμια χρονική συγκυρία της πανδημίας του Covid-19 που άλλαξε
τις καταναλωτικές συνήθειες και ενδεχομένως ανακατέταξε τις αγοραστικές προτεραιότητες και την
εικόνα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες όπως η ασφάλιση αυτοκινήτου. Επιπλέον, η πανδημία είναι
πιθανό να έπαιξε ρόλο στην εκτέλεση του μεγάλου επικοινωνιακού πλάνου που ακολουθεί και συντηρεί
ένα Rebranding, μη δίνοντας χρόνο στους καταναλωτές να αφομοιώσουν την πλήρη εικόνα του νέου
brand.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
7.1. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Α. Ασφαλιστική Αγορά
Q1. Έχετε ασφαλίσει σήμερα ή στο παρελθόν το όχημά σας σε κάποια ασφαλιστική εταιρεία; Επιλέξτε 1
από τις παρακάτω απαντήσεις.
a. ναι
b. όχι

Q2.Επιλέξτε παρακάτω σε ποιες ασφαλιστικές εταρείες είστε ασφαλισμένος/η σήμερα ή έχετε
ασφαλιστεί στο παρελθόν. Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από 1 απαντήσεις.
a.

Anytime

b.

Generali

c.

Εθνική Ασφαλιστική

d.

Interlife

e.

NN

f.

Eurolife

g.

INTERAMERICAN

h.

Insurance Market

i.

Cosmote Insurance

j.

Hellas Direct

k.

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

l.

Allianz
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m. Ευρωπαϊκή Πίστη
n.

AXA

o.

AIG

p.

Άλλο

Q3. Πόσο ευχαριστημένοι είστε από την ασφαλιστική εταιρεία σας; Επιλέξτε 1 από τις παρακάτω
απαντήσεις.
a.

Καθόλου

b.

Λίγο

c.

Ούτε ευχαριστημένος, ούτε δυσαρεστημένος

d.

Αρκετά

e.

Πολύ

Q4.Γνωρίζω το ασφαλιστικό brand «Anytime» της INTERAMERICAN. Επιλέξτε 1 από τις παρακάτω
απαντήσεις.
a. Ναι
b. Όχι

Q5. Είμαι ασφαλισμένος/η ή έχω ασφαλιστεί στο παρελθόν στην Anytime. Επιλέξτε 1 από τις παρακάτω
απαντήσεις.
a. Είμαι αυτή τη στιγμή ασφαλισμένος στην Anytime
b. Έχω ασφαλιστεί στο παρελθόν
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c. Δεν έχω ασφαλιστεί στην Anytime

Q6. (για πρώην και υφιστάμενους πελάτες)Πόσο ευχαριστημένοι είστε από την Anytime;
Επιλέξτε μια από τις παρακάτω απαντήσεις
a. Καθόλου
b. Λίγο
c. Ούτε ευχαριστημένος, ούτε δυσαρεστημένος
d. Αρκετά
e. Πολύ

Β. Στοιχεία Διαφοροποίησης

Q7. Παρακαλώ αξιολογήστε πόσα σημαντικά είναι κάθε ένα από τα παρακάτω
χαρακτηριστικά/υπηρεσίες για την επιλογή μίας ασφαλιστικής εταιρείας.

Χαρακτηριστικά

Καθόλου

Λίγο

Ούτε

Αρκετά

Πολύ

σημαντικό

σημαντικό

σημαντικό,

σημαντικό

σημαντικό

ούτε
ασήμαντο
Απλοί και ξεκάθαροι όροι
ασφάλισης
Online έκδοση συμβολαίου
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Αξιοπιστία ονόματος της
εταιρείας
Ιδιόκτητες δομές
συνεργαζόμενων συνεργείων
Άμεση Οδική Βοήθεια
Οικονομική τιμή
ασφαλίστρων, εκπτώσεις και
προσφορές
Ύπαρξη διαμεσολαβητή
(ασφαλιστικού συμβούλου)

Σύστημα ανατροφοδότησης
(feedback) του πελάτη, με τη
δυνατότητα να αξιολογεί
υπηρεσίες και εξυπηρέτηση
Εξυπηρέτηση 24/7
Ποικιλία ασφαλιστικών
καλύψεων
Άμεση αποζημίωση σε
περίπτωση ατυχήματος
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Q8. Παρακαλώ σημειώστε ποιο από τα παρακάτω χαρακτηριστικά/υπηρεσίες αναγνωρίζετε σαν
χαρακτηριστικό/υπηρεσία της Anytime.

Χαρακτηριστικά

Το

Δεν το

γνωρίζω

γνωρίζω

Απλοί και ξεκάθαροι όροι ασφάλισης
Παροχή ενοικιαζόμενου οχήματος σε περίπτωση βλάβης
Επιβράβευση μέσω κουπονιών και εκπτώσεων για αγορές άλλων
προϊόντων
Online έκδοση συμβολαίου
Αξιοπιστία ονόματος INTERAMERICAN
Πρόγραμμα ασφάλισης για χρήση λίγων χιλιομέτρων
Οικονομική τιμή ασφαλίστρων, εκπτώσεις και προσφορές
Ύπαρξη πλατφόρμας συνεργαζόμενων συνεργείων αυτοκινήτου, με
δυνατότητα online ραντεβού, προκαθορισμένης τιμής και reviews
Σύστημα ανατροφοδότησης (feedback) του πελάτη, με τη δυνατότητα να
αξιολογεί υπηρεσίες και εξυπηρέτηση
Αλλαγή μπαταρίας on the spot
Δυνατότητα αλλαγής προσωπικών στοιχείων, τρόπου πληρωμής του
ασφαλιστικού συμβολαίου, παρακολούθηση πορεία αποζημίωσης Online
Εξυπηρέτηση 24/7
Δυνατότητα κλήσης της Οδικής Βοήθειας μέσω mobile app
Ποικιλία ασφαλιστικών καλύψεων
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Q9. Τί είναι αυτό που κάνει την Anytime μοναδική: (σημειώστε παραπάνω από ένα)
a. Τα ασφάλιστρα που ανταποκρίνονται στο επίπεδο εξυπηρέτησης και παροχών.
b. Tο οικοσύστημα υπηρεσιών γύρω από το αυτοκίνητο που προσφέρει
c. Η άμεση εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο
d. Είναι direct ασφάλιση, χωρίς ασφαλιστικό διαμεσολαβητή

e. Είναι μοντέρνα και καινοτόμα
f. Δεν είναι μοναδική
g. ΔΞ/ΔΑ
h. Άλλο

Γ. Anytime Rebranding & Brand Essence (logo, promise, tagline)

Q10. Τον Οκτώβριο του 2019 η Anytime πραγματοποίησε rebranding, με νέο Logo και νέο Brand
Promise. Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω.
a. Το γνωρίζω.
b. Δεν το γνωρίζω.

Q11. Έχω εκτεθεί σε διαφήμιση της νέας Anytime στα παρακάτω μέσα. Μπορείτε να επιλέξετε
παραπάνω από 1 απαντήσεις.
a. Τηλεόραση
b. Ραδιόφωνο
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c. Web (διαφήμιση σε ιστοσελίδες)
d. άρθρα στο διαδίκτυο
e. έντυπο υλικό (φυλλάδια)
f. Περιοδικά, εφημερίδες
g. Social Media (Facebook, Instagram, Twitter)
h. Άλλο:

Q12. Παρακαλώ σημειώστε το βαθμό με τον οποίο συμφωνείτε στις παρακάτω απαντήσεις, για την
ερώτηση: «H Anytime είναι...»

Λίγο

Ουδέτερα

Πολύ

Προοδευτική, καινοτόμα
Ανθρώπινη
Αξιόπιστη και έμπειρη
Σύμμαχος στην καθημερινότητα, βοηθητική
Αισιόδοξη
Δημιουργική και με φαντασία
Έξυπνη και ικανή
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Διαφορετική

Q13. Ποια είναι η νέα υπόσχεση της Anytime; Επιλέξτε 1 από τις παρακάτω απαντήσεις.
a. Κάνουμε τη διαφορά στη ζωή των ανθρώπων
b. Δίνουμε λύσεις για την καθημερινότητα
c. Βοηθάμε τους ανθρώπους να ζουν περισσότερο, ασφαλέστερα και καλύτερα

d. Κάθε Στιγμή Περισσότερα
e. Η 1 direct ασφάλιση
η

f. ΔΞ/ΔΑ
g. Άλλο

Q14. (φωτό νέου logo) Γνωρίζω το νέο logo της Anytime. Επιλέξτε 1 από τις παρακάτω απαντήσεις.
a. ναι
b. όχι

Q15. (φωτό νέου logo) Επιλέξτε πόσο συμφωνείτε με τα παρακάτω: "Το νέο λογότυπο της Anytime..."
Το νέο Logo..

Καθόλου Αντιπροσω

Λίγο

Δε

Αρκετά

Πολύ

πευτικό

Αντιπροσωπε

μπορώ

Αντιπροσωπε

Αντιπροσωπε

υτικό

να

υτικό

υτικό
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αποφασ
ίσω
Δείχνει
ανθρωποκεντρικ
ότητα
Δίνει την
αίσθηση
ευελιξίας και
προσαρμοστικότ
ητας
Τα 4 χρώματα
δείχνουν τη
συνύπαρξη
διαφορετικών
χαρακτηριστικώ
ν, εκφράζει
ποικιλομορφία
Δείχνει
αξιοπιστία
Δείχνει εξέλιξη
Εκφράζει
καινοτομία
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Είναι
δημιουργικό και
εμψυχωτικό
Είναι
πολυδιάστατο

Q16. (φωτό νέου logo) Μου αρέσει το νέο logo
a.

Ναι

b.

Όχι

c.

ΔΞ/ΔΑ

Δ. Εμπιστοσύνη και πρόθεση πρότασης
Q17. Θεωρώ ότι η νέα υπόσχεσή της Anytime “Κάθε Στιγμή Περισσότερα”, εκφράζεται μέσα από τον
τρόπο λειτουργίας της. Επιλέξτε μία από τις παρακάτω απαντήσεις.
a.

Διαφωνώ

b.

Μάλλον διαφωνώ

c.

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ

d.

Μάλλον συμφωνώ

e.

Συμφωνώ
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Q18. Εμπιστεύομαι την Anytime Online. Επιλέξτε μια από τις παρακάτω απαντήσεις
a. Ναι
b. Όχι
c. ΔΞ/ΔΑ

Q19. Από το 1 έως το 5, πόσο πιθανό είναι να προτείνετε την Anytime σε άτομα του κοντινού σας
περιβάλλοντος;
1

2

3

4

5

E. Δημογραφικά Στοιχεία
Q20. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας.
a.

Γυναίκα

b.

Άνδρας

c.

Άλλο

Q21. Παρακαλώ προσδιορίστε την ηλικιακή σας ομάδα
a.

18 – 25

b.

26 – 35

c.

36 - 45

d.

46 – 55

e.

56+
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Q22. Παρακαλώ προσδιορίστε το επίπεδο της εκπαίδευσής σας.
a.

Απόφοιτος Γυμνασίου/Λυκείου

b.

Απόφοιτος ΙΕΚ

c.

Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ

d.

Κάτοχος Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού

Q23.Παρακαλώ προσδιορίστε το συνολικό μικτό μηνιαίο προσωπικό σας εισόδημα.
a.

έως €750

b.

€751 - €1200

c.

€1201-€1800

d.

€1801 και άνω

Q24. Παρακαλώ προσδιορίστε την οικογειακή σας κατάσταση.
Επιλέξτε μια από τις παρακάτω απαντήσεις
a.

Άγαμος/η χωρίς σχέση

b.

Άγαμος/η με παιδιά

c.

Έγγαμος/η με παιδιά

d.

Άγαμος/η σε σχέση

e.

Έγγαμος/η

f.

Διαζευγμένος/η ή Χήρος/α
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7.2. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει σχεδιαστεί στο πλαίσιο της εκπόνησης Διπλωματικής εργασίας με τίτλο
«Rebranding στην ασφαλιστική αγορά: Μελέτη περίπτωσης Anytime της INTERAMERICAN», στο
πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος "Μάρκετινγκ και Επικοινωνία" του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το παρόν ερωτηματολόγιο εξασφαλίζει την πλήρη ανωνυμία των συμμετεχόντων.
Η συμπλήρωση του απαιτεί περίπου 10 λεπτά.

Τα στοιχεία που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν για ερευνητικούς σκοπούς, αποκλειστικά σε
ακαδημαϊκό επίπεδο.

Παρακαλώ απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και ειλικρίνεια. Η
συνεισφορά σας είναι πολύ σημαντική.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο σας!
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΗΓΩΝ
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