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Περίληψη
Σε μία άκρως ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα τα τμήματα πωλήσεων των
εταιρειών είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του πελάτη και της εταιρείας. Στόχος
της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι να εξεταστεί ο ρόλος του πωλητή στον
κλάδο του φαρμακείου, καθώς και η επίδραση του στην ανάπτυξη των πωλήσεων
στο συγκεκριμένο κλάδο. Συγκεκριμένα έγινε μελέτη βιβλιογραφικών πηγών που
αφορούσαν τον τύπο των πωλητών, τη διαδικασία της πώλησης και τη
σημαντικότητα της εξυπηρέτησης του πελάτη και την επίδραση του πωλητή στον
πελάτη αναφορικά με τις μεταβλητές της εμπιστοσύνης, της ικανοποίησης και της
πιστότητας.
Διεξάχθηκε ποιοτική έρευνα στους κύριους γνώστες που είναι οι
φαρμακοποιοί για το συγκεκριμένο ζήτημα. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν 25
προσωπικές συνεντεύξεις σε φαρμακοποιούς διάρκειας 30 λεπτών περίπου.
Τα αποτελέσματα της ποιοτική έρευνας έδειξαν πως οι ενέργειες που
πραγματοποιούνται από τις ομάδες πωλήσεων κατά τη διάρκεια επίσκεψης τους
στο συγκεκριμένο κανάλι είναι τρεις, η επιστημονική ενημέρωση των προϊόντων
(detailing), το merchandising και η απευθείας πώληση. Βρέθηκε επίσης πως ο
καταλληλότερος τύπος πωλητή είναι ο εμπορικός λόγω της έντονης
ανταγωνιστικότητας που επικρατεί στο συγκεκριμένο κλάδο. Γι’ αυτό το λόγο οι
φαρμακοποιοί αναζητούν τους ευνοϊκότερους εμπορικούς όρους πριν ξεκινήσουν
μία συνεργασία. Επίσης αναφορικά με τη διαδικασία της πώλησης, μέγιστης
σημασίας βρέθηκε πως είναι το στάδιο αντιμετώπισης των αντιρρήσεων, γιατί
επιδρά θετικά στη συμπεριφορά του πωλητή. Τέλος βρέθηκε πως ο πωλητής επιδρά
σημαντικά στην εμπιστοσύνη και την ικανοποίηση του πελάτη, αλλά αναφορικά με
την πιστότητα ανάμεσα στον πελάτη και τον πωλητή, φάνηκε πως μόνο ο πωλητής
δε μπορεί να συνεισφέρει στην ανάπτυξη αυτής της σχέσης, αλλά πω είναι ένα
αποτέλεσμα του προϊόντος και του πωλητή.
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή
1.1 Πωλήσεις
Στη σημερινή ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα τα τμήματα πωλήσεων είναι
αδιαμφισβήτητα ο συνδετικός κρίκος που ενώνει την εταιρεία με τον πελάτη και το
αντίστροφο. Οι πωλητές αποτελούν το πρόσωπο της εταιρείας και έρχονται
καθημερινά σε επαφή με τους πελάτες.
To επάγγελμα του πωλητή είναι ένα από τα πιο απαιτητικά επαγγέλματα στον
κόσμο του management. Έχει όμως βαθιές ρίζες και πλούσια ιστορία από τα αρχαία
χρόνια φτάνοντας να κερδίζει εξέχουσα θέση τον 20ο αιώνα (Powers, Martin &
Daniel 1987).
Η πώληση μπορούμε να πούμε πως είναι η προσωπική επικοινωνία του
πωλητή με τον πελάτη, κατά τη διάρκεια της οποίας ο πωλητής προσπαθεί να
εντοπίσει τις ανάγκες του υποψήφιου πελάτη με στόχο το όφελος και των δύο
πλευρών (Kevin, Hartley, Berkowitz & Rudelius, 2006). Το American Marketing
Association έχει ορίσει τις πωλήσεις ως «οποιαδήποτε ενέργεια από μία σειρά
ενεργειών που έχουν σχεδιαστεί ώστε να προωθούν την αγορά ενός προϊόντος ή
μίας υπηρεσίας από τους πελάτες, οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν
πρόσωπο με πρόσωπο, τηλεφωνικά, με email ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο
επικοινωνίας» (ΑΜΑ, 1995). Ακόμη ο Philip Kotler περιγράφει την πώληση ως μία
διαδικασίας της εταιρείας να πείσει τους πελάτες της για να αγοράσουν το προϊόν ή
την υπηρεσία της.
Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πωλήσεις είναι η
προσαρμογή της πώλησης από το παραδοσιακό μοντέλο της απλής πώλησης σε
στρατηγική διαχείρισης πελατών (Piercy & Lane, 2003). Έτσι η πώληση έχει
ξεπεράσει πλέον την απλή παραγγελιοληψία και έχει εξελιχθεί ώστε να αποσκοπεί
στη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων συνεργασίας μεταξύ πελατών και πελατών
(Αυλωνίτης και Σταθακόπουλος, 2009). Οι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν
την πώληση είναι πολλοί, παρόλα αυτά υπάρχουν συγκεκριμένα διαδοχικά βήματα,
ενέργειες και τεχνικές που στόχο έχουν τη μέγιστη αποτελεσματικότητα του
πωλητή, ώστε να πετύχει την πώληση (Αυλωνίτης & Σταθακόπουλος, 2009).
Η λειτουργία των πωλήσεων σε μία εταιρεία παίζει σημαντικό ρόλο στη
γνώση των πελατών της αλλά και των αναγκών τους, καθώς δημιουργείται αυτή η
σύνδεση μεταξύ τους (Becker, 2009). Επίσης η δύναμη των πωλητών συλλέγει
πληροφορίες για την αγορά που μπορεί αν είναι πολύ σημαντικές για την εταιρεία,
ώστε να μπορέσει να αντιδράσει άμεσα σε νέες εξελίξεις.
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1.2 Σκοπός της παρούσας εργασίας
Στην παρούσα ερευνητική εργασία θα εξεταστεί η επίδραση του πωλητή στην
ανάπτυξη των πωλήσεων στον κλάδο του φαρμακείου. Συγκεκριμένα θα εξεταστούν
τα παρακάτω:
1) Ο τύπος των πωλητών & η διαδικασία της πώλησης. Στη βιβλιογραφία
υπάρχουν συγκεκριμένοι τύποι πωλητών και συγκεκριμένη διαδικασία
πώλησης ανάλογα με τις ενέργειες που εκτελούν. Έτσι μέσα από τη
συγκεκριμένη εργασία θα προσπαθήσουμε να κατατάξουμε στον τύπο των
πωλητών που επικρατούν στον κλάδο του φαρμακείου και να
προσπαθήσουμε να δούμε εάν βήματα στη διαδικασία της πώλησης
εφαρμόζονται στο συγκεκριμένο κλάδο, όπως αναφέρονται στη
βιβλιογραφία.
2) Η επίδραση του πωλητή στον πελάτη. Με βάση τη βιβλιογραφία υπάρχει
άμεση σχέση της επίδρασης της σχέσης του πωλητή με τον πελάτη και τις
πωλήσεις. Συγκεκριμένα θα αναλυθούν οι έννοιες της εξυπηρέτησης, της
εμπιστοσύνης και της ικανοποίησης με τον πελάτη.
3) Η πιστότητα μεταξύ του πελάτη και του πωλητή. Αναφορικά με τη
βιβλιογραφία που υπάρχει έχει βρεθεί πως υπάρχει σχέση πιστότητας με
ένα συγκεκριμένο προϊόν ή με συγκεκριμένη εταιρεία. Αυτή η σχέση
πιστότητας οφείλεται στην εμπιστοσύνη και ικανοποίηση που νιώθει ο
πελάτης. Στην παρούσα εργασία θα προσπαθήσουμε να ερευνηθεί εάν
υπάρχει σχέση πιστότητας ανάμεσο στον πελάτη και τον πωλητή.

1.3 Συνεισφορά της μελέτης
Οι εταιρείες στον φαρμακευτικό κλάδο είναι πολλές και τα προϊόντα που
διανέμουν είναι ακόμα περισσότερα. Ο φαρμακοποιός έρχεται καθημερινά σε
επαφή με μεγάλο αριθμό πωλητών και πληθώρα προϊόντων και πρέπει να πάρει
αποφάσεις αναφορικά με το ποια προϊόντα θέλει να διανέμονται από το φαρμακείο
του και με ποιες εταιρείες θα συνάψει σχέσεις συνεργασίας. Λόγω των παραπάνω
οι εταιρείες ψάχνουν να έχουν κάποιο ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι
του ανταγωνισμού.
Στην παρούσα μελέτη θα γίνει προσπάθεια να ερευνηθεί η σημασία και ο
βαθμός επηρεασμού των τμημάτων πωλήσεων στο συγκεκριμένο κλάδο.
Συγκεκριμένα, θα γίνει προσπάθεια να ερευνηθεί εάν οι ενέργειες που καλείται να
πραγματοποιήσει ο πωλητής κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στο φαρμακείο,
μπορούν να οδηγήσουν στην ικανοποίηση του πελάτη και τελικά στη δημιουργία
πιστότητας.
2

O.Π.Α., MBA

Ο ρόλος του πωλητή στο κανάλι του φαρμακείου και η αποτελεσματικότητά του

1.4 Δομή της παρούσας εργασίας
Στη συνέχεια της εργασίας, μετά το εισαγωγικό Κεφάλαιο 1, ακολουθεί το
Κεφάλαιο 2, όπου γίνεται η προσπάθεια να μίας εκτενούς βιβλιογραφικής
επισκόπησης αναφορικά με όλες τις έννοιες που έχουν τεθεί στους στόχους της
μελέτης. Συνεχίζοντας στο Κεφάλαιο 3 γίνεται αναφορά στους ερευνητικούς
στόχους που έχουν τεθεί στην παρούσα μελέτη και παρουσιάζεται η μεθοδολογία
που ακολουθήθηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας. Στη συνέχεια στο Κεφάλαιο 4
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας αναλυτικά ανά κάθε μία ερώτηση
που έγινε στους ερωτηθέντες. Τέλος, στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται τα
συμπεράσματα ανά κάθε στόχο που είχε αρχικά τεθεί καθώς και μερικές προτάσεις
για μελλοντικές έρευνες που θα μπορούσαν να γίνουν.
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Κεφάλαιο 2: Θεωρητική επισκόπηση

2.1 Οργανωτικά ζητήματα
Ο ρόλος του πωλητή είναι ένας από τους πιο σημαντικούς ρόλους σε μια
επιχείρηση. Συγκεκριμένα ο ρόλος που καλείται να καλύψει ο πωλητής είναι
πολυδιάστατος και προϋποθέτει την ύπαρξη πολλών δεξιοτήτων από το άτομο,
μερικές από τις οποίες είναι οι διαπραγματευτικές ικανότητες, η πειθώ και οι
δεξιότητες επικοινωνίας (Turley & Milliman, 2000).
Η πώληση στο κανάλι του φαρμακείου είναι η προσωπική πώληση και
ορίζεται ως η διαδικασία της πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνίας ανάμεσα στον
πωλητή και τον δυνητικό πελάτη, όπου ο πρώτος επιχειρεί να επηρεάσει τον
δεύτερο πως με την αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας θα έχει το
μεγαλύτερο όφελος (Cant and van Heerde, 2004).
Τα τελευταία χρόνια φαίνεται πως η δύναμη του φαρμακοποιού συνέχεια
αυξάνεται. Με βάση έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα τα
τελευταία χρόνια φαίνεται, ότι σε βάθος 5-ετίας η σχετική δύναμή των
φαρμακοποιών έχει αυξηθεί κατά 10%. Αυτό από μόνο του δημιουργεί την ανάγκη
στις φαρμακευτικές εταιρείες να αποκτήσουν μία πιο άμεση σχέση με τα
φαρμακεία και να πάψουν να αρκούνται στην διαμεσολάβηση των χονδρέμπορων.
Φαίνεται πιο σκόπιμο πως χρησιμεύει να αποκτήσουν μια ομάδα πωλήσεων
φαρμακείου που θα διασφαλίσει την απευθείας επικοινωνία και το χτίσιμο των
σχέσεων με τα φαρμακεία (www.mabico.gr)
Ανάμεσα στις αρμοδιότητες που έχει ένας πωλητής, είναι η επιστημονική
ενημέρωση των προϊόντων, όπου ο πωλητής περιγράφει στον πελάτη το προϊόν
αναφορικά με τα χαρακτηριστικά του και τα πλεονεκτήματα έναντι άλλων
ανταγωνιστικών προϊόντων, η λήψη της παραγγελίας και το merchandising.
Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία η επιστημονική ενημέρωση ορίζεται ως
detailing (Manchanda & Honka, 2013) και σκοπό έχει να πείσει το φαρμακοποιό πως
το να συστήνει το συγκεκριμένο σκεύασμα στους πελάτες τους.
Μία ακόμα πολύ σημαντική δραστηριότητα των ομάδων πωλήσεων είναι το
merchadising των προϊόντων που προωθεί. Στόχο έχει την πληρέστερη
πληροφόρηση των πελατών για την ομάδα προϊόντων που ενδιαφέρονται με τον
πιο δημιουργικό τρόπο. Η προβολή του προϊόντος γίνεται σε συγκεκριμένο χώρο και
με συγκεκριμένα βοηθήματα (stand, pop υλικά, πλανόγραμμα), ώστε να προσελκύει
το ενδιαφέρον του υποψήφιου πελάτη και να τον οδηγήσει γρήγορα στην αγορά.
Επίσης τα οφέλη και για τον ίδιο τον φαρμακοποιό είναι σημαντικά και στοχεύουν
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στην ικανοποίηση του, καθώς έχει μειωμένο απόθεμα στην αποθήκη του
περισσότερο χώρο και αυξημένες (Turley & Milliman, 2000).

2.1.1 Μορφές – Τύποι πωλήσεων
Οι ρόλοι και ο σκοπός των πωλητών δεν είναι πάντα οι ίδιοι. Διαφέρουν οι
δραστηριότητες τους, τα καθήκοντα τους και η συμπεριφορά τους. Ο ρόλος των
πωλητών είναι πολύ διαφορετικός και έχει να κάνει σε ποιον τομέα της οικονομίας
δραστηριοποιείται ο εκάστοτε πωλητής (Avlonitis, Boyle, Kouremenos, 1986)
Στη συνέχεια παρουσιάζονται
βιομηχανικών πωλητών. Αυτές είναι:

οι

γνωστές

έρευνες

ταξινόμησης

1. Μc Murray (1961)
Σύμφωνα με τον Robert Mc Murray οι βιομηχανικές πωλήσεις
διαφοροποιούνται με βάση τις δραστηριότητες των πωλητών (McMurray Robert N
(1961) “The Mystique of Supers salesmanship, Harvard Business Review (MarchApril), pp 113-122.:
•
•
•

•
•

Ιεραπόστολος. Ο τύπος αυτός πωλητή δεν παίρνει παραγγελίες. Ενημερώνει
για τα προϊόντα της εταιρείας και προσπαθεί να χτίζει τη φήμη τους.
Διανομέας. Ο τύπος αυτός του πωλητή κάνει τη διανομή και την παράδοση
του προϊόντος στον πελάτη.
Λήπτης παραγγελίας. Ο τύπος αυτός του πωλητή έρχεται σε επαφή με το
σημείο πώλησης, παίρνει παραγγελίες, ελέγχει τα αποθέματα του πελάτη
και καθορίζει το ύψος της παραγγελίας.
Τεχνικός πωλητής. Ο τύπος αυτό πουλάει εξειδικευμένα και πολύπλοκα
τεχνολογικά προϊόντα, για τα οποία θα πρέπει να έχει ειδικές γνώσεις.
Δημιουργός ζήτησης. Ο τύπος αυτός του πωλητή προσπαθεί να
δημιουργήσει ζήτηση για το νέο προϊόν της επιχείρησης του.

2. Newton (1969)
Ο D. Νewton ταξινομεί τους βιομηχανικούς πωλητές σε τέσσερις τύπους
ανάλογα με τις απαιτήσεις του εργασιακού περιβάλλοντος (Newton Derek A, 1969:
•

•

Εμπορικές Πωλήσεις – Εμπορικός Πωλητής (Trade Selling)
Ο πωλητής αυτού του τύπου πωλήσεων αναπτύσσει μακροχρόνιες σχέσεις
με μία σχετικά σταθερή ομάδα πελατών. Το στυλ αυτό των πωλήσεων
ταιριάζει καλύτερα σε προϊόντα που έχουν καθιερωμένες αγορές.
Ιεραποστολικές Πωλήσεις – Ιεραποστολικός Πωλητής (Missionary Selling)
5
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Κύριος στόχος του «Ιεραπόστολου» πωλητή είναι να αυξήσει τις πωλήσεις
από τους υπάρχοντες και τους δυνητικούς πελάτες δίνοντάς τους
πληροφορίες για το προϊόν, καθώς και βοήθεια στην προσπάθεια πώλησης.
Δεν ασχολείται με το να πάρει παραγγελίες, αλλά να δημιουργήσει
παραγγελίες μέσα από τις δημόσιες σχέσεις που δημιουργεί. Στόχος του
είναι να πείσει τους έμμεσους πελάτες να αγοράσουν το προϊόν από τους
άμεσους πελάτες της επιχείρησης (για παράδειγμα οι ιατρικοί επισκέπτες).
Τεχνικές Πωλήσεις – Τεχνικός Πωλητής (Technical Selling)
Ασχολούνται κατά κύριο λόγο με τους καθιερωμένους πελάτες της
επιχείρησης και έχουν ως στόχο της αύξηση των πωλήσεων μέσα από την
παροχή τεχνικών συμβουλών. Ο συγκεκριμένος τύπος πωλητή παίζει το
ρόλο του «επιλυτή προβλήματος», μπορεί δηλαδή να αναγνωρίσει, να
επιλύσει και να προτείνει λύσεις στα προβλήματα των πελατών του.
Πωλήσεις σε Νέους Πελάτες – Πωλητές Νέων Πελατών (New Business
Selling)
Η κύρια ευθύνη αυτού του τύπου πωλητή είναι να μπορεί να αναγνωρίζει
νέους πελάτες για την επιχείρηση του και να πετυχαίνει πωλήσεις από
αυτούς τους πελάτες. Χαρακτηριστικά αυτού του τύπου πωλητή είναι η
πειστικότητα, η επιθετικότητα και η επιμονή.

3. Moncrief III (1986)
O William C. Moncrief III ανέπτυξε μία ταξινόμηση πέντε διαφορετικών
τύπων πωλητών βασιζόμενος σε μία εμπειρική έρευνα. Από αυτή την έρευνα
προέκυψε η ομαδοποίηση που βρίσκεται παρακάτω (cluster analysis) και με βάση
την οποία οι πωλητές κατατάχθηκαν σε ομάδες (Moncried III W. C, 1986):
•
•
•
•
•

Πωλητής που απευθύνεται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς (Institutional
seller)
Λήπτης παραγγελιών (Order taker)
Ιεραποστολικός πωλητής (Missioner)
Πωλητής που εξυπηρετεί εμπορικές επιχειρήσεις (Trade servicer)
Πωλητής που ασχολείται και εξυπηρετέι διανομείς (Trade seller)
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4. Ταξινόμηση κατά Αυλωνίτη, Μπόϋλ, Κουρεμένου (1986)
H συγκεκριμένη ταξινόμηση βασίζεται στα διαφορετικά χαρακτηριστικά, που
απαιτούνται για την πρόσληψη των διαφορετικών τύπων πωλητών.
Τα κριτήρια πρόσληψης που μελετήθηκαν είναι τα παρακάτω:









γενική πείρα στις πωλήσεις
πείρα στα προϊόντα της επιχείρησης
πανεπιστημιακή μόρφωση
τεχνική πείρα και γνώση
φιλοδοξία και δυνατότητα εξέλιξη
ευκολία γεωγραφικής μετάθεση
προσωπικά χαρακτηριστικά
ηλικία

Και χαρακτήρισαν τρεις τύπους πωλητών. Αυτοί είναι ο Ιεραπόστολος Πωλητής, ο
Εμπορικός Πωλητές και ο Τεχνικός Πωλητής.

5. Αυλωνίτη, Κουρεμένου, Κρίντα, Αποστολόπουλου (1992)
Σε αυτή την ταξινόμηση μελετήθηκαν οι βασικές δραστηριότητες που
αναλαμβάνουν οι πωλητές μετά την πρόσληψή τους πωλητής (Avlonitis, Boyle,
Kouremenos, 1986) .
. Τα αποτελέσματα τα της έρευνας ήταν τα παρακάτω:
•

•

•

Τεχνικός Πωλητής.
Ασχολείται κυρίως με δραστηριότητες παροχής τεχνικής βοήθειας προς τους
πελάτες της επιχείρησης, παροχής τεχνικών συμβούλων και πληροφοριών
στους πελάτες, διαπίστωση, ανάλυση και επίλυση αγοραστικών
προβλημάτων.
Εμπορικός Πωλητής.
Ασχολείται με δραστηριότητες διαπραγμάτευσης πωλήσεων με
καθιερωμένους πελάτες, αναζήτησης νέων σημείων πώλησης των
προϊόντων, διατήρηση μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες
Ιεραπόστολος Πωλητής.
Ασχολείται με δραστηριότητες προσέγγισης των έμμεσων πελατών της
επιχείρησης με σκοπό να αγοράσουν από τους άμεσους πελάτες, παροχής
βοήθειας στις προσωπικές πωλήσεις των πελατών τους.
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2.1.2 Σχεδιασμός της δύναμης πωλήσεων
Οι εταιρείες που έχουν ομάδα πωλήσεων λαμβάνουν διάφορες αποφάσεις
αναφορικά με α) των καθορισμό των στόχων των πωλήσεων και β) τον σχεδιασμό
της οργανωτικής δομής της ομάδα πωλήσεων (Kotler et al. 2002; Τζωρτζάκης και
Τζωρτζάκη 1996).
Οι στόχοι των πωλήσεων πρέπει να βασίζονται στα χαρακτηριστικά της
αγοράς που στοχεύει η επιχείρηση και στη θέση που θέλει να κατέχει στη
συγκεκριμένη αγορά.
Με τον όρο στόχο πωλήσεων εννοούμε την απόδοση που ανατίθεται σε μια
μονάδα πωλήσεων για μια ορισμένη χρονική περίοδο (Αυλωνίτης και
Σταθακόπουλος, 2009). Η απόδοση κατά γενική ομολογία εκφράζεται στο μέγεθος
των πωλήσεων, είτε σε όγκο είτε σε αξία. Είναι σημαντικό να τονιστεί εδώ πως
πάντα οι στόχοι πωλήσεων ορίζονται χρονικά και όχι αυθαίρετα (Ross, William T.,
(1991) “Performance against Quota and the Call Selection Decision”, Journal of
Marketing Research, 28 (August), 296-306).
Παλαιότερα με βάση τη βιβλιογραφία ο στόχος της ομάδας πωλήσεων ήταν
ξεκάθαρος. Αυτός ήταν πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών της επιχείρησης (Kotler et
al. 2002; Τζωρτζάκης και Τζωρτζάκη 1996). Σήμερα όμως αυτό δεν ισχύει. Λόγω των
ραγδαίων αλλαγών ο ρόλος του πωλητής είναι πολύπλοκος και πολύπλευρος. Ο
πωλητής θα πρέπει να γνωρίζει από μάρκετινγκ, ώστε να μπορεί να συμβουλέψει
καταλλήλως τον πελάτη του σε διάφορα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν.
Επίσης καθώς οι πωλητές είναι τα μάτια και τα αυτιά των επιχειρήσεων, θα πρέπει
οι ίδιοι να συγκεντρώνουν κάθε πληροφορία που μπορεί να φανεί χρήσιμη στα
στελέχη της επιχείρησης, είτε αυτή αφορά των ανταγωνισμό, ή νέα προϊόντα, ή
κάποια αλλαγή και εξέλιξη στους πελάτες τους (Chonko, Lawrence, Tanner, 1992)

2.1.3 Οργανωτική δομή δύναμης πωλήσεων
Με βάση τη βιβλιογραφία υπάρχουν οι εξής εναλλακτικές οργανωτικές
δομές (Kotler et al,2002; Τζωρτζάκης και Τζωρτζάκη, 1996).
•

Περιφερειακή δομή
Κάθε πωλητής αναλαμβάνει αποκλειστικά μία περιοχή στην οποία
αντιπροσωπεύει όλα τα προϊόντα του χαρτοφυλακίου της επιχείρησης. Τα
θετικά χαρακτηριστικά αυτής της δομής είναι πως ο πωλητής γνωρίζει
πλήρως τις αρμοδιότητες του καθώς είναι ο μόνος υπεύθυνος για την
περιοχή, η ευθύνη δίνει κίνητρο στον πωλητή και τέλος οι δαπάνες
μετακίνησης ειίναι σχετικά μικρές, γιατί ο πωλητής κινείται μέσα σε μία
8
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γεωργαφική περιοχή. Υπάρχουν όμως και μερικά μειονεκτήματα αυτής της
οργανωτικής δομής, τα οποία είναι η μη λειτουργική εξειδίκευση και ο
περιορισμένος έλεγχος των δραστηριοτήτων των πωλητών (Zweig , Geoffrey
(1995), “An effective Tour Construction and Improvement Procedure for tha
Travelling Salesperson Problem”, Operations Research, 43 (6), 1049-1057).
•

Δομή με βάση το προϊόν
Με βάση αυτόν τον τύπο οργάνωσης πωλητών, κάθε πωλητής είναι
υπεύθυνος για ένα προϊόν ή για μια ομάδα προϊόντων, Αυτή η οργανωτική
δομής βασίζεται στη λογική πως για κάθε προϊόν απαιτούνται διαφορετικές
γνώσεις και ικανότητες πώλησης. Εφαρμόζεται από εταιρείες με τεχνικά
προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και σε περιπτώσεις που τα προϊόντα είναι
πάρα πολλά ή άσχετα μεταξύ τους. Τα πλεονεκτήματα είναι η εξειδίκευση
των πωλητών, ο καλύτερος έλεγχος και ο καλύτερος συντονισμός με τα
υπόλοιπα τμήματα. Τα μειονεκτήματα είναι η πολλαπλή κάλυψη αναγκών,
το αυξημένο κόστος διοικητικού προσωπικού και πωλήσεων και η ανάγκη
για διοικητικό συντονισμό (Jackson, Donald W., William H. Cunningham, and
Isabella C. M. Cunningham (1988), Selling: The Personal Force in Marketing,
N.Y.: John Wiley & Sons, Inc).

•

Δομή με βάση την αγορά
Πολλές φορές οι εταιρείες χωρίζουν τις πωλήσεις με βάση τον κλάδο που
δραστηριοποιούνται και τους πελάτες τους. Υπάρχουν περιπτώσεις που
οργανώνεται διαφορετική ομάδα πωλήσεων για διαφορετικούς κλάδους και
για διαφορετικούς πελάτες. Το πλεονέκτημα αυτής της δομής είναι πως η
ομάδα πωλήσεων μπορεί να μάθει πάρα πολύ καλά τις ανάγκες των
πελατών. Το μειονέκτημα όμως είναι ο διασκορπισμός της ομάδας
πωλήσεων σε διάφορες περιοχές. Με βάση τη βιβλιογραφία η συγκεκριμένη
οργανωτική δομή συμβαδίζει πλήρως με το μάρκετινγκ και τη φιλοσοφία για
τον προσανατολισμό των επιχειρήσεων προς τον πελάτη (Roychoudhury, B.
and John G. Myth (1995) “The Solution of Travelling Salesman Problems
Based on Industrial Data” Journal of the Operational Research Society, (46) 3,
347-353).

•

Πολύπλοκες δομές
Συνήθως γίνεται συνδυασμός των παραπάνω δομών. Ο πωλητής μπορεί να
εξειδικευτεί με βάση το προϊόν και την περιοχή, αναφορικά με την αγορά
και την περιοχή, με βάση την αγορά και το προϊόν, κτλ. Είναι άρα πιθανό
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ένας πωλητής να αναφέρεται σε παραπάνω από έναν υπεύθυνους
προϊόντων (Jackson, Donald, Cunningham, 1988).

2.2 Η διαδικασία της πώλησης
Η διαδικασία της πώλησης αναφέρεται στις διαδοχικές δραστηριότητες και
ενέργειες που καλείται να εκτελέσει ο πωλητής, ώστε να επιτύχει αποτελεσματικές
πωλήσεις. Η διαδικασία αυτή αποτελείται από 8 στάδια/βήματα, τα οποία είναι τα
εξής: (Αυλωνίτης και Σταθακόπουλος, 2009)

1. Εντοπισμός υποψήφιων πελατών
Ο εντοπισμός των υποψήφιων πελατών είναι το πρώτο βήμα-στάδιο στη
διαδικασία της πώλησης. Ο εντοπισμός των υποψήφιων πελατών είναι η
συστηματική διαδικασία εξεύρεσης και δημιουργίας ενός καταλόγου
δυνητικών πελατών. Αυτό το βήμα είναι ένα από τα πιο σημαντικά, καθώς η
ύπαρξη καταλόγου δυνητικών πελατών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για
επιτυχημένες πωλήσεις. Έπειτα από τη δημιουργία του καταλόγου
ακολουθεί η αξιολόγηση των δυνητικών πελατών για να διαπιστωθεί ποιοι
από αυτούς μπορούν να χαρακτηριστούν καλοί υποψήφιοι πελάτες (Weitz,
Castleberry, and Tanner, 1992).
Η διαδικασία αξιολόγησης των δυνητικών πελατών είναι σημαντική για δύο
λόγους. Αρχικά δίνει τη δυνατότητα στους πωλητές να γίνουν πιο αποδοτικοί
με το να μπαίνουν στη διαδικασία να προσδιορίζουν ποιοι υποψήφιοι
πελάτες μπορούν να αποδειχθούν πιο αποδοτικοί. Δεύτερον με αυτό τον
τρόπο αξιοποιούν καλύτερα το χρόνο τους γιατί μπορούν να γλιτώσουν από
πολλές μη παραγωγικές παρουσιάσεις σε πελάτες. (Αυλωνίτης και
Σταθακόπουλος, 2009)
Ακόμα η αξιολόγηση των δυνητικών πελατών περιλαμβάνει το διαχωρισμό
τους σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με την πιθανότητα αξιοποίησης
αγοράς, με ορισμένα κριτήρια. Τα κριτήρια είναι τα ακόλουθα:
α) Εάν έχει ο δυνητικός πελάτης την ανάγκη ή την επιθυμία για το προϊόν.
Συγκεκριμένα πρέπει να καθοριστεί από τον πωλητή εάν το προϊόν του θα
προσφέρει στο φαρμακείο και στους πελάτες του συγκεκριμένου
φαρμακείου τα κάποια οφέλη (Hafer, 1993).
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β) Εάν ο δυνητικός πελάτης έχει τη χρηματική δυνατότητα να αγοράσει το
προϊόν. Το φαρμακείο θα πρέπει να κριθεί αξιόπιστο σε σχέση με την
πιστοληπτική και χρηματοοικονομική του ικανότητα.
γ) Εάν ο δυνητικός πελάτης έχει την εξουσία/εξουσιοδότηση να προβεί στην
αγορά του προϊόντος. Ένας δυνητικός πελάτης μπορεί να έχει τη ανάγκη για
το προϊόν καθώς και τη χρηματική δυνατότητα, αλλά να μην έχει την εξουία
ώστε να προβεί στην αγορά του. Είναι πολύ σημαντικό για τους πωλητές να
μπορούν να εντοπίσουν και να συνομιλήσουν με τα αρμόδια άτομα που
είναι υπεύθυνα για την πραγματοποίηση των αγορών (Levvit ,1983).
Συγκεκριμένα στο κανάλι του φαρμακείου είναι πολύ σημαντικό ο πωλητής
να μπορεί να εντοπίσει τα άτομα εκείνα στο χώρο του δυνητικού πελάτη
που μπορεί να μην έχουν την εξουσία να αγοράσουν το προϊόν, αλλά
μπορούν να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό την απόφαση της αγοράς. Τα
άτομα αυτά μπορεί να είναι μεμονωμένα άτομα (υπάλληλοι φαρμακοποιοί)
ή μπορεί να είναι το Κέντρο Αγοραστικών Αποφάσεων (Κ.Α.Α). Το Κ.Α.Α είναι
όλα τα στελέχη του φαρμακείου που άμεσα ή έμμεσα μπορούν να
επηρεάσουν την αγοραστική απόφαση. Τα μέλη ενός Κ.Α.Α. έχουν
διαφορετικούς ρόλους συνήθως, αυτοί είναι (Russell, F.A. 1988):
•
•

•
•
•
•

Χρήστες (users): στελέχη της επιχείρησης που χρησιμοποιούν το
προϊόν
Επηρεάζοντάς (influencers): στελέχη που βοηθούν στον καθορισμό
των προδιαγραφών και επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τις αγοραστικές
αποφάσεις
Αγοραστές (buyers): στελέχη που έχουν επίσημη εξουσιοδότηση για
διαπραγματεύσεις και κλείσιμο παραγγελιών με τους προμηθευτές
Αποφασίζοντες (deciders): στελέχη που έχουν την τυπική ή άτυπη
εξουσία της επιλογής του προμηθευτή
Παρακινητές (initiators): στελέχη που αντιλαμβάνονται την ανάγκη
αγοράς ενός νέου προϊόντος
Βοηθητικό προσωπικό (gate keepers): στελέχη που ελέγχουν τη ροή
των πληροφοριών προς τα μέλη του Κ.Α.Α.

δ) Εάν η πώληση θα αποφέρει κέρδος. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρει ο
πελάτης εάν η συγκεκριμένη πώληση θα αποφέρει κέρδος τόσο για τον ίδιο
όσο και για την επιχείρηση. Αν ο δυνητικός πελάτης δε θέλει να αγοράσει
αρκετά μεγάλη ποσότητα ώστε να καλύψει τα έξοδα τότε μπορεί να
αγοράσει τα προϊόντα με χαμηλότερη έκπτωση από κάποιον χονδρέμπορο
και ο πωλητής να επικεντρώσει τις προσπάθειες του αλλού (“5.5 calls to
close”, Personnel Celling Power, November/December (1989), p.3).
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Στο κανάλι του φαρμακείου οι πιο διαδομένοι μέθοδοι πώλησης που
πραγματοποιούνται είναι οι επισκέψεις στους δυνητικούς πελάτες και το
direct mail.
2. Προετοιμασία
Το δεύτερο βήμα-στάδιο είναι η προετοιμασία της επίσκεψης και
αναφέρεται σε όλες τις ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιήσει ο
πωλητής πριν την επίσκεψη του στον υποψήφιο πελάτη. Ο πωλητής θα
πρέπει να συλλέξει πληροφορίες και στοιχεία για τον δυνητικό πελάτη, ώστε
να είσαι όσο πιο καλύτερα προετοιμασμένος γίνεται. Είναι ένα από τα
σημαντικότερα βήματα της διαδικασίας πώλησης και είναι ο λόγος που
πολλοί πωλητές αποτυγχάνουν (“What Do People Have in Common”,
Training, December, 1994, p. 120).
Πριν από την επίσκεψη ο πωλητής θα πρέπει να θέτει στόχους. Δεν έχει
πάντα κάθε επίσκεψη που πραγματοποίει ο πωλητής ως στόχο το κλείσιμο
συμφωνίας. Ο πωλητής μπορεί να πραγματοποιήσει μία επίσκεψη για
διάφορους λόγους όπως τη συλλογή πληροφοριών, γνωριμία με στελέχη,
λήψη παραγγελίας, συγκέντρωση χρημάτων. Επίσης θα πρέπει να αξιολογεί
ο πωλητής τις ανάγκες του δυνητικού πελάτη, να επιλέγει τα χαρακτηριστικά
του προϊόντος και τα πλεονεκτήματα που θα παρουσιάσει, να επιλέγει τη
μέθοδο της παρουσίαση και να προνοεί πιθανές αντιρρήσεις και τρόπους
αντιμετώπισης τους (Manning, C. L. and B. L. Reece (1990), Selling Today: A
Personal Approach, 4th ed., Needham Heights, MA: Allyn and Bacon).
3. Προσέγγιση
Η προσέγγιση αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο ο πωλητής παρουσιάζει
τον εαυτό του και στην εντύπωση που δημιουργεί ο πελάτης στα πρώτα
λεπτά. Η πρώτη εντύπωση είναι πολλή σημαντική για την εξέλιξη της
πώλησης, μπορεί να την υποστηρίξει ή να την καταστρέψει. Μια θετική
εντύπωση κάνει σίγουρα πιο εύκολη την επικοινωνία με τον πελάτη. Είναι
σημαντικό για τη δημιουργία θετικών εντυπώσεων ο πωλητής να έχει την
πιο κατάλληλη εμφάνιση και τη σωστή στάση. Ο σκοπός της σωστής
προσέγγισης είναι διττής σημασίας, να κερδίσει την προσοχή του πελάτη και
να του κινήσει το ενδιαφέρον να ακούσει τον πωλητή για την παρουσίαση
που θα ακολουθήσει (“What Do People Have in Common”, Training,
December, 1994, p. 120).
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4. Παρουσίαση
Τα προηγούμενα στάδια είχαν ως κύριο στόχο να καθορίσει ο πωλητής τις
ανάγκες του υποψήφιου πελάτη, να τραβήξει την προσοχή και το
ενδιαφέρον του και να μπορέσει να προχωρήσει στο στάδιο της πώλησης,
που είναι η παρουσίαση.
Σε αυτό το στάδιο ο πωλητής παρουσιάζει το προϊόν στον υποψήφιο πελάτη.
Η παρουσίαση είναι η κύρια βάση στη διαδικασία της πώλησης και ο
βασικός σκοπός του πωλητή είναι να πείσει τον πελάτη να αγοράσει το
προϊόν ( Russell, F.A. (1988), Selling, 12th ed., N.Y McGray-Hill). Το στάδιο της
παρουσίασης έγκειται στην παρουσίαση των προϊόντων υποψήφιο πελάτη.
Για να μπορέσει να γίνει όσο πιο αποτελεσματικό γίνεται αυτό το στάδιο, ο
πωλητής πέρα από την παρουσίαση των χαρακτηριστικών του προϊόντος θα
πρέπει να τονίσει τα πλεονεκτήματα που συνεπάγονται από τα
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά καθώς και τα οφέλη που θα αποκομίσει με
την αγορά του προϊόντος. Συχνά οι παρουσιάσεις είναι χρονοβόρες και
μπορεί να γίνουν κουραστικές, αντ’ αυτές οι πωλητές πολλές φορές θα
πρέπει να τονίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος και ειδικά τα
οφέλη, καθώς αυτά είναι η ειδοποιός διαφορά έναντι των ανταγωνιστών.
Πέρα όμως από την παρουσίαση των χαρακτηριστικών του προϊόντος, των
πλεονεκτημάτων του και των οφελών ο πωλητής θα πρέπει να διατηρήσει το
ενδιαφέρον του πελάτη αμείωτο. Για να μπορέσει να κρατήσει ζωντανό το
ενδιαφέρον του πελάτη και να τον οδηγήσει στην πώληση, ο πωλητής θα
πρέπει να βρει άλλους τρόπους. Κάποιοι από τους πιο δημοφιλείς τρόπους
που αναφέρονται στη βιβλιογραφία είναι οι παρακάτω (Blanchard, K. (1990)
“Sales Success Requires Service” Personal Selling Power, April, 60). :
•

•
•

•

Επίδειξη του ίδιου του προϊόντος. Είναι μία από τις πιο
αποτελεσματικές μεθόδους, γιατί απευθύνεται στις αισθήσεις του
υποψήφιου αγοραστή.
Δείγματα του προϊόντος.
Γραφήματα και πίνακες. Χρησιμοποιώντας αυτά τα μέσα ο πωλητής
μπορεί να δείξει ενδεχόμενα μερίδια του προϊόντος έναντι
ανταγωνιστικών προϊόντων, περιθώρια κέρδους, έξοδο του
προϊόντος σε αξία και σε όγκο.
Κατάλογοι/ Έντυπα. Με τους καταλόγους και τα έντυπα ο πωλητής
μπορεί να μεταφέρει όλες τις πληροφορίες που θέλει στον
φαρμακοποιό με αποτελεσματικό τρόπο, Συνήθως στους καταλόγους
και στα έντυπο συνοψίζονται τα βασικά στοιχεία που ειπώθηκαν
13
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•

•

στην παρουσίαση κι επίσης ο πωλητής έχει τη δυνατότητα να τα
αφήσει στον υποψήφιο πελάτη/ φαρμακοποιό, για να τα μελετήσει
αργότερα ή για υπενθύμιση των όσων είπαν,
Φωτογραφίες/ Εικονογραφήσεις. Είναι μια ρεαλιστική απεικόνιση
των προϊόντων και μπορεί να βοηθήσει πολύ στην πώληση, καθώς
λειτουργεί και υπενθυμιστικά.
Βίντεο. Τα μέσα έχουν εξελιχθεί πολύ και οι περισσότεροι πωλητές
στο κανάλι του φαρμακείο κάνουν πλέον παρουσιάσεις
χρησιμοποιώντας tablet ή laptop. Οι παρουσιάσεις τους λοιπόν
μπορούν να εμπλουτιστούν με βίντεο στα οποία μπορεί να δείχνουν
την κατασκευή του προϊόντος, κάποια διαφήμιση εάν επρόκειτο να
διαφημιστεί τηλεοπτικά. (Αυλωνίτης και Σταθακόπουλος, 2009)

Αναφορικά με το στυλ της παρουσίασης, υπάρχουν τρεις εναλλακτικές
επιλογές. Η μέθοδος κονσέρβα, η τυποποιημένη μέθοδος και η μέθοδος
ικανοποίησης των αναγκών.
Η μέθοδος κονσέρβα βασίζεται στην απομνημόνευση της παρουσίασης.
Ο πωλητής πραγματοποιεί το μεγαλύτερο μέρος της παρουσίασης και
προϋποθέτει ότι οι ανάγκες του πελάτη έχουν ήδη διαπιστωθεί και πως
μπορούν να διαγνωσθούν στη θέα του προϊόντος.
Η τυποποιημένη μέθοδος είναι παρόμοια με την προηγούμενη με τη
διαφορά πως ο πωλητής ακολουθεί μία λιγότερο «κονσερβοποιημένη»
προσέγγιση. Με αυτό τον τρόπο ο πελάτης μπορεί κατά κάποιον τρόπο
να συμμετάσχει στην παρουσίαση περισσότερο σε σχέση με την
προηγούμενη μέθοδο. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να κάνει ερωτήσεις
και δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στον πωλητή. Η μέθοδος αυτή βασίζεται
στη διαδικασία AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) (Blanchard, K.
(1990) “Sales Success Requires Service” Personal Selling Power, April, 60).
Τελευταία είναι η μέθοδος ικανοποίησης των αναγκών, η οποία είναι η
πιο διαδεδομένη και η πιο φυσική μέθοδος πώλησης. Στην αρχή ο
πωλητής προσπαθεί να διερευνήσει τις ανάγκες του πελάτη κάνοντας
ερωτήσεις και ακούγοντας καλά όσα έχει να πει ο πελάτης. Οι πωλητές
που εφαρμόζουν αυτό τη μέθοδο πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί
στις ερωτήσεις που θέτουν, γιατί πολύ εύκολα μπορούν να οδηγηθούν
σε λάθος συμπεράσματα αναφορικά με τις ανάγκες του πελάτη.
(Αυλωνίτης και Σταθακόπουλος, 2009)
Ο πωλητής είναι πολύ σημαντικό σε αυτό το στάδιο να είναι καλός
ακροατής, γιατί μέσα από τα λεγόμενα του πελάτη, ο πωλητής μπορεί να
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ανακαλύψει ποιες είναι οι πραγματικές του ανάγκες (Τζωρτζάκης και
Τζωρτζάκη, 1996).

5. Δοκιμαστικό κλείσιμο συμφωνίας/ πώλησης
Το δοκιμαστικό κλείσιμο της συμφωνίας/ πώλησης έχει σκοπό τη
διερεύνηση των προθέσεων του πελάτη σχετικά με την πιθανή αγορά του
προϊόντος. Στο συγκεκριμένο στάδιο ο πωλητής προσπαθεί να καθορίσει:
(Αυλωνίτης και Σταθακόπουλος, 2009)
• αν το προϊόν αρέσει στον υποψήφιο πελάτη
• αν έχει επιτυχημένα αντιμετωπίσει όλες τις αντιρρήσεις του πελάτη
• αν υπάρχουν κι άλλες επιπλέον αντιρρήσεις
• αν ο πελάτης είναι έτοιμος για την αγορά του προϊόντος

Αν ο πελάτης απαντήσει θετικά στο δοκιμαστικό κλείσιμο, τότε αυτό
σημαίνει πως είναι έτοιμος να αγοράσει το προϊόν και πως ο πωλητής
μπορεί να προχωρήσει στο κλείσιμο της συμφωνίας/ πώλησης αλλού (“5.5
calls to close”, Personnal Celling Power, November/December (1989), p.3).
.
6. Αντιμετώπιση αντιρρήσεων
Οι αντιρρήσεις αναφέρονται στο σκεπτικισμό, προβληματισμό, διαφωνία ή
ερωτήσεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της παρουσίασης. Οι
αντιρρήσεις ποικίλουν και μπορεί να είναι από πολύ απλές και να έχουν να
κάνουν με το χρώμα του προϊόντος μέχρι πολύ σοβαρές και να αφορούν την
ποιότητα του προϊόντος (Manning, C. L. and B. L. Reece (1990), Selling Today:
A Personal Approach, 4th ed., Needham Heights, MA: Allyn and Bacon).
Οι αντιρρήσεις υποδηλώνουν ενδιαφέρον και είναι αναπόσπαστο κομμάτι
των κομμάτι της παρουσίασης των πωλητών. Είναι κυρίως ευπρόσδεκτες
καθώς υποδηλώνουν ενδιαφέρον για το προϊόν.
Ακριβώς επειδή οι αντιρρήσεις είναι αναπόσπαστο κομμάτι της δουλειάς το
πωλητή, θα πρέπει πάντα να είναι προετοιμασμένος για τις αντιρρήσεις που
θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του προϊόντος.
Επιπρόσθετα ο πωλητής κατά τη διάρκεια της αντιμετώπισης των
αντιρρήσεων θα πρέπει να παραμείνει υπομονετικός και να ακούσει
προσεκτικά όσα έχει να του πει ο πελάτης. Σίγουρα οι λογομαχίες θα πρέπει
15
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να αποφεύγονται καθώς δε θα οδηγήσουν σε κλείσιμο της συμφωνίας/
πώλησης. Ο πωλητής το καλύτερο που μπορεί να κάνει είναι να έχει μία
θετική στάση απέναντι στις αντιρρήσεις, ώστε να τις αντιμετωπίζει όσο πιο
αναίμακτα γίνεται (Futrell, C. (1992), ABC’s of Selling, 3rd ed., Homewood, IL:
Irwin).
Ο πωλητής πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει πολυάριθμους τύπους
αντιρρήσεων. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία μερικοί από τους πιο
συνηθισμένους τύπους ακολουθούν παρακάτω (Αυλωνίτης και
Σταθακόπουλος, 2009):
•

Έλλειψη χρηματικών πόρων. Η συγκεκριμένη αντίρρηση μπορεί να
πάρει διάφορες μορφές όπως «Το προϊόν είναι πολύ ακριβό», «Δε
μπορώ να διαθέσω τόσα πολλά χρήματα». Η χρηματοοικονομική
ικανότητα των υποψήφιων πελατών πρέπει να είναι βασικό κριτήριο
ώστε να γίνεται επιλογή μόνο των καλύτερων υποψηφίων.

•

Η αξία δεν υπερβαίνει το κόστος. Είναι μία από τις πιο συχνές
αντιρρήσεις που αντιμετωπίζουν οι πωλητές. Σε αυτή την περίπτωση
ο πωλητής πρέπει να προσπαθήσει να διευκρινίσει τι ακριβώς κάνει
σύγκριση ο πελάτης, ποιο είναι το κόστος που τον ενδιαφέρει και εάν
η τιμή είναι το μόνο κριτήριο σύγκρισης.

•

Κρυφή αντίρρηση. Ο τύπος αυτός της αντίρρησης είναι ο
δυσκολότερος να αντιμετωπιστεί. Με αυτό τον τρόπο αντίρρησης ο
πελάτης αποκρύπτει τον πραγματικό λόγο που δε θέλει να αγοράσει.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο πωλητής πρέπει να ανακαλύψει τι
είναι αυτό που εμποδίζει τον υποψήφιο πελάτη από την αγορά.
Μπορεί να κάνει διευκρινιστικές ερωτήσεις, ώστε να βρει τον
πραγματικό λόγο της άρνησης.

•

Αναβλητική αντίρρηση. Είναι σύνηθες οι πελάτες να θέλουν να
αναβάλλουν την άμεση απόφαση για αγορά για επόμενη συνάντηση.
Ο πωλητές σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να επισημάνει τα
οφέλη από την πραγματοποίηση της αγοράς, ώστε να κλείσει άμεσα
τη συμφωνία. (Αυλωνίτης και Σταθακόπουλος, 2009)

Αφού ο πωλητής αντιμετωπίζει τις αντιρρήσεις του υποψήφιου πελάτη,
στόχο έχει να προσπαθήσει να τις αντιμετωπίσει με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο. Με βάση τη βιβλιογραφία υπάρχουν πέντε τεχνικές λιτού
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συστήματος αντιμετώπισης αντιρρήσεων και ακολουθούν παρακάτω:
(Λάζαρης Χ., 2010):
•

Ο πωλητής από την πλευρά του να ερευνήσει τα δυνατά σημεία των
προϊόντων που πουλάει, που ακόμη και οι πιο δύστροποι πελάτες
δύσκολα να μπορέσουν να τον αμφισβητήσουν. Είναι η πρώτη
απάντηση που θα δώσει ο πωλητής στην πρώτη αντίρρηση του
πελάτη και αναλόγως των αντιδράσεων του, θα ανιχνεύσει αν
απάντησε ικανοποιητικά ή όχι. Αν η απάντηση που έδωσε ήταν
σωστή, τότε θα προχωρήσει στο κλείσιμο της συμφωνίας/ πώλησης.
Αν όμως δεν απάντησε σωστά, τότε το καλύτερο είναι να προχωρήσει
στην τεχνική «γενικό πλαισίωμα» απάντηση ΚΕΑΠ (Κατανόηση,
Επιβεβαίωση, Ανοικτή Πρόσκληση)», η οποία είναι κατάλληλη για το
χειρισμό των δεύτερων κυμάτων αντιρρήσεων.

•

Στο δεύτερο στάδιο (ΚΕΑΠ), ο πωλητής αναλαμβάνει να ακούσει με
προσοχή τον υποψήφιο πελάτη, να κατανοήσει όσα ισχυρίζεται και
να αναφερθεί σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις όπου ισχυρίζονταν τα
ίδια αλλά τώρα είναι σταθεροί πελάτες. Στο τέλος προτείνει ανοιχτά
στον υποψήφιο πελάτη να τον εμπιστευτεί και να ξεκινήσουν
συνεργασία μαζί.

•

Διαχείριση της κρίσης της αγοράς. Ο πωλητής εδώ πρέπει να αφήσει
τον υποψήφιο πελάτη να εκφραστεί ελεύθερα αναφορικά με την
άποψη του για την κρίση της αγοράς. Το ιδανικό θα είναι να
συμφωνήσει με τις απόψεις του μονολεκτικά, στη λογική των
διαδοχικών «ναι», ώστε να μη δίνε περαιτέρω έναυσμα για συνέχιση
της συζήτησης σχετικά με την κρίση της αγοράς. Το καλύτερο που
μπορεί να κάνει ο πωλητής είναι να οδηγήσει τη συζήτηση σε άλλα
θέματα πιο ανάλαφρα και πιο χαρούμενα, καθώς δε μιλάμε πια για
κρίση αγοράς αλλά για μια καινούργια πραγματικότητα.

•

Πολύ σημαντικό είναι πως ο πωλητής πρέπει να εμπνέει
εμπιστοσύνη ως ο πιο κατάλληλος συνεργάτης στα μάτια του πελάτη.
Χρειάζεται να πείσει τους πελάτες, ότι είναι διαθέσιμος για
οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί και είναι σε θέση να τους
βοηθάει σε κάθε περίπτωση να βρεθεί η βέλτιστη λύση.

•

Η διαχείριση της αντίρρησης της τιμής. Ο πωλητής καλύτερα να μην
εστιάζει άμεσα στην τιμή. Καλύτερα να αντιπαραθέτει τη σχέση

17

O.Π.Α., MBA

Ο ρόλος του πωλητή στο κανάλι του φαρμακείου και η αποτελεσματικότητά του

ποιότητας – τιμής αν αυτή είναι καλή τότε αυτό ώστε να διαχειριστεί
την αντίρρηση της υψηλής τιμής.
7. Κλείσιμο συμφωνίας/ πώλησης
Το κλείσιμο της συμφωνίας είναι η διαδικασία κατά τη οποία ο πωλητής
προσπαθεί να ζητήσει από τον υποψήφιο πελάτη την παραγγελία. Το
κλείσιμο της συμφωνίας σημαίνει τη χρησιμοποίηση των τεχνικών εκείνων
που βοηθούν στη δημιουργία μιας απολύτως φυσιολογικής εξέλιξης της
παρουσίασης στη φάση του κλεισίματος με τη δημιουργία του κατάλληλου
χρόνου, ευαισθησίας και διάθεσης του υποψήφιου πελάτη.

Αν και είναι το φυσιολογικό μετά από την παρουσίαση ο πωλητής να ζητήσει
την παραγγελία, εντούτοις είναι πολλές οι φορές που οι πωλητές δεν
προχωράνε σε αυτό το στάδιο αλλού (“5.5 calls to close”, Personnal Celling
Power, November/December (1989), p.3).
Σε μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το τμήμα έρευνας της εταιρείας
McGraw-Hill, ρωτήθηκαν 1.155 στελέχη πωλήσεων «Πόσες προσπάθειες
περίπου απαιτούνται για να κλείσει μία πώληση;» Ο μέσος όρος των
απαντήσεων ήταν 5,5 προσπάθειες ανά πώληση.
Συνεπώς ένας πωλητής θα χρειαστεί να προσπαθήσει αρκετές φορές, ώστε
να κλείσει μία πώληση, χωρίς όμως να προκαλέσει την αρνητική αντίδραση
του πελάτη.
Υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές κλεισίματος, οι οποίες μπορούν να
χρησιμοποιηθούν. Παρακάτω ακολουθούν αυτές που θεωρούνται πιο
χρήσιμες με βάση τη βιβλιογραφία: (Αυλώνιτης και Σταθακόπουλος, 2009)
•
•
•
•

•

Άμεση μέθοδος. Με αυτή την τεχνική ο πωλητής απλά ζητάει την
παραγγελία.
Υποθετικό κλείσιμο. Σε αυτή τη μέθοδο ο πωλητής υποθέτει πως ο
πελάτης θα αγοράσει.
Εναλλακτική Επιλογή. Με αυτή τη μέθοδο δίνεται η δυνατότητα του
υποψήφιου πελάτη να επιλέξει μεταξύ δύο εναλλακτικών.
Μέθοδος ΝΑΙ-ΝΑΙ. Με βάση αυτή την τεχνική ο υποψήφιος πελάτης
συμφωνεί σε κάθε χαρακτηριστικό, πλεονέκτημα και όφελος του
προϊόντος και απαντάει ναι.
Μέθοδος Τ. Με αυτή τη μέθοδο αντισταθμίζονται τα πλεονεκτήματα
με τα μειονεκτήματα. Έτσι ο πωλητής σχεδιάζει ένα Τ και από την
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•

•

•

αριστερή πλευρά καταγράφει τα πλεονεκτήματα που θα αποκομίσει
ο υποψήφιο πελάτης από την αγορά του προϊόντος, ενώ στη δεξιά
πλευρά καταγράφονται τα μειονεκτήματα. Η τεχνική αυτή πρέπει να
χρησιμοποιείται μόνο όταν τα πλεονεκτήματα υπερτερούν.
Μέθοδος εάν-τότε. Στη συγκεκριμένη τεχνική ο πωλητής προσπαθεί
να πείσει τον υποψήφιο πελάτη να προβεί στην αγορά τώρα, γιατί
αργότερα θα υπάρξουν αρνητικές συνέπειες.
Μέθοδος Σύνοψης Οφελών. Ο πωλητής με βάση αυτή τη μέθοδο
συνοψίζει τα βασικότερα οφέλη που θα έχει ο πελάτης με την αγορά
του προϊόντος.
Μέθοδος Ειδικών Οφελών. Με αυτή τη μέθοδο ο πωλητής δίνει εάν
παραπάνω όφελος αν κλείσει τη συμφωνία αμέσως, Το όφελος
μπορεί να είναι κάποια επιπλέον έκπτωση ή δωρεάν εμπόρευμα ή
παραπάνω πίστωση.

8. Μετέπειτα παρακολούθηση
Η επιτυχημένη πώληση δεν τελειώνει ποτέ με τη λήψη της παραγγελίας.
Επίσης είναι σημαντικό πως η πλειοψηφία των πωλήσεων γίνεται σε ήδη
υπάρχοντες πελάτες (Henry. P. (1990), Secrets of the Master Sellers, N.Y.:
American Management Association).
Οι ενέργειες που πρέπει να κάνει ο πωλητής για να διατηρήσει τους ήδη
υπάρχοντες πελάτης είναι οι εξής (Αυλωνίτης και Σταθακόπουλος, 2009):
•
•
•
•
•
•

επικοινωνία με τους πελάτες ανά τακτά χρονικά διαστήματα
δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης
παρακολούθηση και γρήγορη παράδοση της παραγγελίας
παροχή πληροφοριών
συνέπεια στην εκτέλεση των συμφωνηθέντων
σωστό χειρισμό παραπόνων
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2.2.1 Εξυπηρέτηση
Η εξυπηρέτηση και η ποιότητα των υπηρεσιών αποτελεί θέμα έρευνας
πολλών ερευνητών στα θέματα υπηρεσιών και μάρκετινγκ τα τελευταία χρόνια.
Σύμφωνα με τους Baron et al, (2009) είναι το πιο διερευνημένο πεδίο υπηρεσιών,
γιατί η κακή ποιότητα σε θέτει σε μειονεκτική θέση σε σύγκριση με τον
ανταγωνισμό χάνοντας βεβαίως τους δυσαρεστημένους σου πελάτες (Lovelock &
Wirtz, 2011).
H εξυπηρέτηση είναι ιδιαίτερα σημαντική για την οργανωτική ανάπτυξη και
διαφοροποίηση από τον ανταγωνιστή (Parasuraman et al., 1985), γι’ αυτό το λόγο
ακριβώς δίνεται ιδιαίτερη σημασία και από την πλευρά του πωλητή, να μπορεί
δηλαδή να εξυπηρετεί στο μέγιστο της ανάγκες του πελάτη του και από τον πελάτη,
δηλαδή ποιος εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες του.
Λόγω της υποκειμενικής φύσης της εξυπηρέτησης, η βιβλιογραφία
επικεντρώνεται στην ποιότητα αναφορικά με την αντιληπτή ποιότητα των
υπηρεσιών. Η αντίληψη της ποιότητας των υπηρεσιών προκύπτει από τη σύγκριση
των προσδοκιών εξυπηρέτησης πελατών με τις αντιλήψεις τους για την πραγματική
απόδοση (Zeithaml et al., 1996). Οι αντιλήψεις του πελάτη μπορεί να μην είναι ίδιες
με τις αντιλήψεις της εταιρείας.

2.3 Η επίδραση του πωλητή στον πελάτη
Με βάση τη βιβλιογραφία ο πωλητής είναι ο συνδετικός κρίκος της εταιρείας
με τους πελάτες της τονίζοντας έτσι τη σημαντικότητα του ρόλου του πωλητή
(Kotler et al. 2002). Συγκεκριμένα σε πολλές περιπτώσεις ο πωλητής είναι η ίδια η
εταιρεία, γιατί επικοινωνεί σε καθημερινή βάση με τους πελάτες, βρίσκει νέους
υποψήφιους πελάτες, μεταφέρει τα σχόλια τους στην εταιρεία. Ο πωλητής συλλέγει
επίσης σημαντικές πληροφορίες από την αγορά, έτσι ώστε η εταιρεία να είναι
κατάλληλα προετοιμασμένη στις εξελίξεις της αγοράς (Becker, 2009)
Οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται και επενδύουν στην ανάπτυξη των σχέσεων
με τους πελάτες τους, καθώς η σημαντικότητα των προσωπικών πωλήσεων για την
επιχείρηση αυξάνεται όλο και περισσότερο. Η προσωπική πώληση διαφέρει από τα
υπόλοιπα επικοινωνιακά εργαλεία, γιατί εμπεριέχει την προσωπική επαφή και
αλληλεπίδραση μεταξύ δύο ατόμων (Fill, 2002).
Ο ρόλος των προσωπικών πωλήσεων έχει τεράστια σημασία. Στόχος των
πωλητών με βάση τη βιβλιογραφία δεν είναι μόνο η πώληση των προϊόντων, αλλά
και η δημιουργία και η ανάπτυξη σχέσεων με τους πελάτες τους. Αυτές οι σχέσεις
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σε μακροχρόνιο ορίζοντα οδηγούν στην αύξηση της κερδοφορίας της επιχείρησης
(relationship Marketing) (Christopher et al. 2002).
Υπό αυτές τις συνθήκες, οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται όλο και
περισσότερο στο να κατανοήσουν καλύτερα, πως η συμπεριφορά των πωλητών,
μπορεί να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα της πώλησης. Επίσης στο
βιομηχανικό μάρκετινγκ τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί αύξηση του
ενδιαφέροντος για το χτίσιμο μακροχρόνιων σχέσεων συνεργασίας με τους πελάτες,
με τη βοήθεια μεταβλητών όπως η εμπιστοσύνη, η ικανοποίηση και η αφοσίωση
(Tam & Wong, 2001).
Με βάση τη βιβλιογραφία, η εμπιστοσύνη ανάμεσα στους πωλητές και τους
πελάτες αποτελεί βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη και διατήρηση μια
επιτυχημένης σχέσης (Swan et al., 1999). Επίσης η ικανοποίηση αναφέρεται στην
κάλυψη μια ανάγκης ή μιας επιθυμίας και επηρεάζει τη συμπεριφορά των πελατών
(Parasuraman et al., 1990), Και τέλος η αφοσίωση είναι το αποτέλεσμα των θετικών
εμπειριών που δημιουργήθηκαν από την ικανοποίηση (Gansesan 1994).

2.3.1 Εμπιστοσύνη
Η εμπιστοσύνη σε κάποιο πρόσωπο είναι στάση ζωής και αφορά την
αξιοπιστία που δείχνουμε στο συνομιλητή μας και στη συγκεκριμένη περίπτωση την
εμπιστοσύνη που θα δείξει ο φαρμακοποιός στον προμηθευτή του και ο πωλητής
στον πελάτη του. Με βάση τη βιβλιογραφία η εμπιστοσύνη χαρακτηρίζεται από την
πίστη ότι μπορούμε να προβλέψουμε τη συμπεριφορά του συνομιλητή μας (F.
Zerbibi, 2010).
Σήμερα, η έννοια της εμπιστοσύνης χρησιμοποιείται σε πολλούς κλάδους.
Αρχικά όμως ξεκίνησε να χρησιμοποιείται μόνο από την κοινωνιολογία και την
κοινωνική ψυχολογία (Roninger 1992). Στις συγκεκριμένες επιστήμες όπως
μελετήθηκε και από τον Roimondo (2002), η εμπιστοσύνη αποτελείται από δύο
μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά την πρόβλεψη της συμπεριφοράς του ατόμου που
εμπιστευόμαστε και το δεύτερο μέρος έχει να κάνει με τη σιγουριά ότι το άτομο
που δείχνουμε την εμπιστοσύνη μας δε θα δράσει με βάση το συμφέρον του, αλλά
με βάση το συμφέρον και των δύο πλευρών.
Με βάση διάφορες μελέτες που έχουν γίνει, η εμπιστοσύνη αποτελεί
καθοριστικό παράγοντα, ώστε οι προσωρινές εμπορικές σχέσεις να μετατραπούν σε
διαρκείς (Dwyer, Schur & Oh 1987, Kang, Oh, Sividas 2013). Συνεπώς η εμπιστοσύνη
κατέχει κυρίαρχο θέση στην ανάπτυξη των σχέσεων και ενισχύει την ανάπτυξη,
εγκαθίδρυση και διατήρηση των συναλλαγών με τους πελάτες.
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Η εμπιστοσύνη επηρεάζει θετικά την αφοσίωση του πελάτη (Walter, 2002).
Με τη βοήθεια της εμπιστοσύνης μειώνεται ο αντιλαμβανόμενος κίνδυνος του
πελάτη και με αυτόν τον τρόπο οδηγείται σε υψηλότερα επίπεδα αφοσίωσης
(Ganesan, 1994). Επιπρόσθετα, με την εμπιστοσύνη μειώνεται αυτόματα το κόστος
παρακολούθησης και έτσι αυξάνεται η πιθανότητα συνέχισης της σχέσης και στο
μέλλον (Walter, 2002).
Με βάση τη βιβλιογραφία η έννοια της εμπιστοσύνης συνδέεται άμεσα με
κάποιες συνέπειες. (Ganessan, 1994, Morgan & Hunt, 1994, Kaveh, 2012, Evans,
2006).

2.3.2. Ικανοποίηση
Η ικανοποίηση στη βιβλιογραφία παρουσιάζεται με δύο διαφορετικές
έννοιες. Η πρώτη αφορά το ατομικό επίπεδο ικανοποίησης, όπου αξιολογείται μία
συγκεκριμένη αγοραστική επιλογή. Έτσι, η ικανοποίηση ορίζεται ως η διαδικασία
αξιολόγησης στο κατά πόσο η συγκεκριμένη εμπειρία ήταν τόσο καλή όσο αρχικά
πίστευε ο πελάτης πως θα είναι (Hunt, 1997).
Η δεύτερη έννοια της ικανοποίησης βασίζεται σε μία ενιαία μέτρηση και
αφορά όλες τις προηγούμενες αγοραστικές εμπειρίες για ένα προϊόν (Fornell, 1992).
Σύμφωνα με τους Rauyaruen et al. (2007), η ανάπτυξη διαπροσωπικών
σχέσεων με τους πελάτες αποτελεί το κλειδί για την ικανοποίηση τους. Άρα
ικανότητα της επιχείρησης να διατηρεί ισχυρές σχέσεις με τους πελάτες της
αποτελεί γι’ αυτήν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Wong, 2007).
•

Ατομικό επίπεδο εμπιστοσύνης
Σύμφωνα με το μοντέλο διάψευσης προσδοκίας (Oliver, 1980, 1981) οι
αγοραστές αναπτύσσουν προσδοκίες για ένα συγκεκριμένο προϊόν ή για μία
υπηρεσία πριν προβούν στην αγορά του. Στη συνέχεια με την κατανάλωση
του προϊόντος ή τη χρήση της υπηρεσίας αποκαλύπτεται το
αντιλαμβανόμενο επίπεδο ποιότητας. Η ποιότητα που αντιλαμβάνεται ο
αγοραστής μπορεί να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις αρχικές προσδοκίες.
Σύμφωνα με άλλες έρευνες η ικανοποίηση συνδέεται άμεσα με τη θεωρία τη
δικαιοσύνης. Με βάση τη θεωρία της δικαιοσύνης, η ικανοποίηση είναι το
αποτέλεσμα από τη σύγκριση που κάνει ο πελάτης σχετικά με τις ανταμοιβές
και τις επενδύσεις του πελάτη αναφορικά με τις προσδοκίες ή τις
προβλέψεις του και τις ανταμοιβές και επενδύσεις των άλλων καταναλωτών
(Nusair & Kandapully, 2008).
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Ο λόγος που μελετάται η ικανοποίηση των πελατών είναι η πρόθεση τους
για επαναγορά (Anderson & Sullivan, 1993). Επίσης όταν οι πελάτες είναι
ικανοποιημένοι μεταδίδουν μόνο θετικά σχόλια, κι αυτό είναι κάτι που το
θέλουν όλες οι εταιρείες, καθώς επικρατεί καλή φήμη και καλό όνομα στην
αγορά και λόγω αυτού θα έχουν όλο και περισσότερους πελάτες
(Ranaweera, 2013).
Συμπερασματικά, η ικανοποίηση έχε σημαντικές συνέπειες για τα προϊόντα
και για την ίδια την επιχείρηση.
•

Ικανοποίηση σε επίπεδο επιχείρησης
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η ικανοποίηση σε επίπεδο επιχείρησης
αφορά μία συνολική αξιολόγηση, η οποία βασίζεται στη συνολική
αγοραστική εμπειρία με ένα προϊόν ή με μία υπηρεσία (Rauyruen, 2007). Η
ικανοποίηση σε επίπεδο επιχείρησης είναι χρήσιμη, γιατί δείχνει την πλήρη
κατανόηση του βαθμού και της φύσης της ικανοποίησης των πελατών. Οι
εταιρείες θα πρέπει να επενδύουν στην ικανοποίηση των πελατών και στη
μελλοντική βελτίωση τους (Helgesen, 2006).
Οι συνέπειες της ικανοποίησης σε εταιρικό επίπεδο αφορούν τη μείωση
παραπόνων και την αύξηση πελατών (Fornell, Johnson, Anderson & Cha,
1996), την αύξηση της πρόθεσης επαναγοράς, θετικές συστάσεις (Anderson,
1996), και την αύξηση της προσδόκιμης ζωής των πελατών (Bolton, 1994),
Η κυριότερη συνέπεια της ικανοποίησης που αφορά τις επιχειρήσεις είναι η
πρόθεση για επαναγορά (Fornell, 1992). Ακόμη η ικανοποίηση σχετίζεται
άμεσα με τη σταθερότητα της σχέσης ανάμεσα στον πελάτη και την
επιχείρηση (Anderson & Syllvan, 1993).
Συμπερασματικά, έχοντας η επιχείρηση ικανοποιημένους πελάτες,
εξασφαλίζει τη μελλοντική της κερδοφορία και αποδοτικότητα, γιατί οι
ανταγωνιστές θα πρέπει να ξοδέψουν περισσότερα για να προσελκύσουν
τους συγκεκριμένους πελάτες.

•

Συναισθηματική ταύτιση
Η συναισθηματική ταύτιση αναπτύσσεται στις προσωπικές πωλήσεις και
σύμφωνα με τους Von Bergen & Shealy (1982) είναι πολλή σημαντική κατά
τη διαδικασία αναγνώρισης ικανοποίησης των αναγκών των πελατών. Η
συναισθηματική ταύτιση και οι αποτελεσματικές πωλήσεις συνδέονται
άμεσα (Weitz, 1979). Συγκεκριμένα, συνδέεται με την απόδοση των
πωλήσεων και με την προσαρμοσμένη πώληση. «Οι πωλητές που έχουν
αναπτύξει αυτή την ικανότητα, είναι πιο αποτελεσματικοί και πιο
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αποδοτικοί. Είναι σε πλεονεκτική θέση, γιατί έχουν τη δυνατότητα να
προσαρμόσουν την παρουσίαση τους ανάλογα με τον πελάτη που έρχονται
σε επαφή».
Σύμφωνα με τους Ingram & LaForge (1989), η συναισθηματική ταύτιση στις
πωλήσεις δίνει τη δυνατότητα στον πωλητή να κατανοεί καλύτερα τον
πελάτη και να προσαρμόζει ανάλογα τη στρατηγική του.
Ως συναισθηματική ταύτιση μπορεί να ορισθεί η πλήρης κατανόηση των
αισθημάτων, σκέψεων και κινήτρων του ατόμου (Basch, 1983) ή η ικανότητα
ενός ατόμου να μπαίνει στη θέση του άλλου, να κατανοεί και να εκτιμά τις
σκέψεις και τα αισθήματα των άλλων (Stein & Brook, 2000).
Η συναισθηματική ταύτιση απαιτεί την ανάπτυξη της ικανότητας της ενεργής
ακοής και της δημιουργίας των κατάλληλων ερωτήσεων. Επιπλέον δίνεται η
δυνατότητα διαχείρισης αλλαγών πιο εύκολα και μειώνονται οι τριβές
(Becal, 2006).
Σύμφωνα με τους Salovey & Mayer (1990) η ανάπτυξη της συναισθηματικής
ταύτισης από τους πωλητές έχει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:
 Πρόβλεψη πιθανών αντιστάσεων με την ανάπτυξη μεθόδων
καλύτερου χειρισμού των πελατών
 Είναι εργαλείο που βοηθά στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας σε
περιόδους αστάθειας και αλλαγών
 Αφοσίωση και εμπιστοσύνη από τους πελάτες
Τέλος, επειδή με τη χρήση της συναισθηματικής ταύτισης μπορούν να
παραχθούν και μερικά αρνητικά αποτελέσματα, πρέπει αυτός που
χρησιμοποιεί το εργαλείο να είναι γνώστης (Buys & Grobler, 2010).

2.3.3 Πιστότητα πελάτη
Με βάση τον Kotler η πιστότητα του πελάτη ορίζεται «μια βαθιά ριζωμένη
δέσμευση για επαναγορά ενός προτιμώμενου προϊόντος ή υπηρεσίας στο μέλλον,
παρά των επιρροών και προσπαθειών του μάρκετινγκ για να επηρεάσουν την
απόφαση του καταναλωτή» (Kotler, 2008). Επίσης ως πιστότητα πελάτη μπορεί να
ορισθεί μία ισχυρή δέσμευση για επανάληψη αγοράς ή προτίμησης ενός προϊόντος
ή μίας υπηρεσία στο μέλλον, παρά τις όποιες επιρροές και προσπάθειες μπορεί να
δεχτεί ο πελάτης, ώστε να αλλάξει συμπεριφορά (Oliver, 1977). Συγκεκριμένα είναι
η επιθυμία κάποιου να ταυτιστεί με κάποιον άλλο και αντιπροσωπεύει μία σχέση
σταθερότητας ανάμεσα στον πελάτη και των πωλητή (Schurr, 2007).
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Κατά τον Oliver οι πιστοί πελάτες διανύουν τέσσερα εξελικτικά στάδια/
φάσεις (Oliver, 1997). To πρώτο στάδιο είναι το γνωστικό, όπου ο πελάτης γνωρίζει
την εταιρεία, τα προϊόντα της και για τις τιμές των προϊόντων. Στο συγκεκριμένο
στάδιο δεν υπάρχει πιστότητα και ο πελάτης μπορεί τελικά να επιλέξει το προϊόν ή
την υπηρεσία ενός ανταγωνιστή. Το δεύτερο στάδιο είναι το συναισθηματικό.
Πλέον η πιστότητα δε στηρίζεται μόνο στο προϊόν ή την υπηρεσία και την τιμή, γιατί
η σχέση μεταξύ πελάτη και προμηθευτή είναι ο σημαντικός παράγοντας. Το τρίτο
στάδιο είναι η δέσμευση της αγοράς από τους πελάτες, το οποίο οδηγεί στο τέταρτο
στάδιο, στο οποίο οι πελάτες είναι πλέον σε θέση να ξεπεράσουν κάθε εμπόδιο
(ανταγωνιστές, αύξηση τιμών) για να επιτύχουν την πραγματική αγοραστική
συμπεριφορά και να μείνουν πιστοί.
Η πιστότητα των πελατών είναι πολύ σημαντική για την επιχείρηση, καθώς
υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ πιστών πελατών και κερδοφορίας. Οι εταιρείες
έχοντας πιστούς πελάτες εξασφαλίζουν μεγαλύτερη επαναληψιμότητα στις αγορές
τους και είναι λιγότερο πιθανό να αναζητήσουν καλύτερες προσφορές από
ανταγωνιστές συγκριτικά με τους πελάτες που δεν είναι πιστοί (Bowen & Chen,
2001).
Η πιστότητα του πελάτη με βάση τους Γούναρη και Σταθακόπουλο (2004)
μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε τέσσερις διαφορετικούς τύπους πιστότητας: την
έλλειψη πιστότητας, την αδρανή πιστότητα, τη συναισθηματική πιστότητα και την
ανώτατη πιστότητα.
Η αδρανής πιστότητα εστιάζει περισσότερο στην επανάληψη της αγοράς
(συμπεριφορική πιστότητα) και οφείλεται στη συνήθεια ή στην έλλειψη καλύτερων
υποκατάστατων. Το είδος αυτό πιστότητας παύει να υπάρχει μόλις εμφανιστούν
καλύτερες εναλλακτικές προτάσεις. Η συναισθηματική πιστότητα είναι η θετική
προδιάθεση προς μία μάρκα, η οποία όμως δε μπορεί να δικαιολογηθεί λόγω
ύπαρξης οικονομικών ωφελειών. Συχνά η μορφή αυτή πιστότητας οφείλει την
ύπαρξης της σε στόμα με στόμα προώθηση της μάρκας. Τέλος, η ανώτατη
πιστότητα χαρακτηρίζεται από συναισθηματική δέσμευση και από έμπρακτη
απόδειξη της πιστότητας λόγω επαναλαμβανόμενων αγορών της συγκεκριμένης
μάρκας. Η συγκεκριμένη μορφή πιστότητας είναι αυτή που επιθυμούν όλες οι
εταιρείες.
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Κεφάλαιο 3: Ερευνητικοί Στόχοι & Μεθοδολογία

3.1 Ερευνητικοί στόχοι
Γενικός στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αποτελέσει εργαλείο για τις
ομάδες πωλήσεων παραφαρμακευτικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον
φαρμακευτικό ή τον παραφαρμακευτικό κλάδο ως κύριο κανάλι μέσου διανομής.
Συγκεκριμένα οι ερευνητικοί στόχοι της εργασίας χωρίζονται σε τρεις
κατηγορίες και είναι οι παρακάτω:

Α: Ζητήματα Οργάνωσης
Α1. Να διερευνηθεί ο ρόλος του πωλητή στο συγκεκριμένο κανάλι καθώς και τα
καθήκοντα του.
Α2. Να διερευνηθεί η βέλτιστη προσέγγιση που μπορεί να εφαρμόσει ο πωλητής
του φαρμακείου.
Α3. Να ερευνηθεί η βέλτιστη οργανωτική δομή για μια ομάδα πωλήσεων που
δραστηριοποιείται στο συγκεκριμένο κανάλι διανομής.

Β: Διαδικασία Πώλησης
Β1. Με βάση τη διαδικασία της πώλησης να διερευνηθεί η σημασία του κάθε
σταδίου στον συγκεκριμένο τομέα.
Β2. Να διερευνηθεί αν η εξυπηρέτηση του πελάτη επιδρά θετικά στην
επαγγελματική τους σχέση και στην διατήρηση αυτής.

Γ: Αποτελέσματα
Γ1. Να διερευνηθεί η σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πελάτη και τον πωλητή
και πόσο είναι σημαντική.
Γ2. Να διερευνηθεί η επίδραση του πωλητή στην ικανοποίηση του πελάτη.
Γ3. Να διερευνηθεί η σχέση πιστότητας που αναπτύσσεται ανάμεσα στον
πελάτη και τον πωλητή.
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3.2 Μεθοδολογία
Το είδος της έρευνας που θα ακολουθηθεί στη συγκεκριμένη μελέτη είναι η
ποιοτική έρευνα. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν ημιδομημένες συνεντεύξεις,
ώστε ναι μεν να υπάρχει ένας οδηγός ερωτήσεων, αλλά ταυτόχρονα ο ερευνητής να
έχει την ευελιξία ως προς τη σειρά των ερωτήσεων ανάλογα με τις προηγούμενες
απαντήσεις που δόθηκαν από τον ερωτώμενο.
Το δείγμα της έρευνας αφορά 25 επαγγελματίες φαρμακοποιούς, οι οποίοι
έχουν δικό τους φαρμακείο. Ο χρόνος που απαιτήθηκε για κάθε συνέντευξη ήταν
περίπου 30 λεπτά. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στον επαγγελματικό χώρο
των συνεντευξιαζόμενων, δηλαδή στο φαρμακείο, μεσημεριανές ώρες καθώς δεν
είναι ώρες αιχμής, ώστε να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η συνέντευξη χωρίς
διακοπές.

3.2.1 Εννοιολογικό Πλαίσιο

Καθήκοντα

Τύπος
Εμπιστοσύνη
Ικανοποίηση
Δομή

Πιστότητα

Διαδικασία
πώλησης
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3.2.2 Ποιοτική έρευνα
Με τον όρο ποιοτική έρευνα εννοούμε τις έρευνες των κινήτρων
(motivation) και της συμπεριφοράς (attitude) των ανθρώπων, δηλαδή, γιατί οι
άνθρωποι συμπεριφέρονται έτσι, ποια είναι η στάση των ατόμων απέναντι σε
ορισμένα θέματα. Οι πληροφορίες αυτές είναι οπωσδήποτε χρήσιμες στην
κοινωνιολογία και την ψυχολογία, όμως , συγχρόνως, παρουσιάζουν ενδιαφέρουν
και την διοίκηση των επιχειρήσεων διότι οι επιχειρηματίες και οι Managers θέλουν
να ξέρουν γιατί συμπεριφέρονται οι άνθρωποι με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο
(Τομάρας, 2005).
Η ποιοτική έρευνα, για να συλλέξει τις πληροφορίες που θέλει, χρησιμοποιεί
βασικά τρεις μεθόδους:
 Συνεντεύξεις σε βάθος (in depth interviews). Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο
ειδικοί ψυχολόγοι ερευνητές συναντιούνται με 20-30 ειδικά επιλεγμένα
άτομα και με συζήτηση σε βάθος, που γίνεται με κάθε άτομα χωριστά,
προσπαθούν να ερμηνεύσουν τη συμπεριφορά του ατόμου, να βρουν τα
απωθημένα και τις υποσυνείδητες παρορμήσεις του, ώστε να εξηγήσουν τα
αίτια της συμπεριφοράς του (Rubin, 1995). Οι συνεντεύξεις αυτές κοστίζουν
και είναι χρονοβόρες αλλά μπορούν να δώσουν αποτελέσματα αν ερευνητής
είναι έμπειρος και καταρτισμένος. Επιπλέον, όταν πρόκειται για θέματα
καθαρά προσωπικά είναι η καλύτερη και αποδοτικότερη μέθοδος για να
εξαχθούν συμπεράσματα (Τομάρας, 2005).
 Τεχνικές προβολών (Projective techniques). Χρησιμοποιούνται σε ατομική
βάση και είναι από τα δυναμικότερα εργαλεία της κλινικής ψυχολογίας,
όπου χρησιμοποιούνται για την ανάλυση του χαρακτήρα των ασθενών ώστε
να υπάρξει αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματός τους. Τις
τεχνικές αυτές τις έχουμε δανειστεί και τις χρησιμοποιούμε ορισμένες φορές
και στην Έρευνα Μάρκετινγκ. Σύμφωνα με τις τεχνικές αυτές, ο ερευνητής
αρχίζει μία διαδικασία την οποία αφήνει μισοτελειωμένη και καλεί τον
ερωτώμενο να την τελειώσει ή, σε κάθε περίπτωση, να λάβει θέση κάτω από
ελεγχόμενες συνθήκες σε ένα δεδομένο περιβάλλον. Τέτοιες τεχνικές είναι:
ερμηνεία εικόνας, τεχνική κινούμενων σχεδίων (Cartoons), συμπλήρωση
πρότασης (Sentence Completion) (Maxweel, 1996)
 Συνέντευξη ομάδας (Group discussions). Οι συνεντεύξεις ομάδων είναι
συζητήσεις που γίνονται μεταξύ ενός έμπειρου ερευνητή- ψυχολόγου και
μιας ομάδας 8-10 ατόμων. Ο ερευνητής, αφού συγκεντρωθούν τα άτομα,
προκαλεί μία συζήτηση γύρω από το επιλεγμένο θέμα και την κατευθύνει
έτσι ώστε να ακουστούν πολλές απόψεις από όλα τα άτομα. Ο ερευνητής
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φροντίζει ώστε να λάβουν μέρος στη συζήτηση όλα τα άτομα διότι μερικοί
μπορεί να μονοπωλούν τη συζήτηση και άλλοι να την αποφεύγουν. Όλες οι
αντιδράσεις και οι συζητήσεις καταγράφονται από το μαγνητόφωνο ή
βιντεοκάμερα και μετά μελετώνται με άνεση. Η γραπτή ή/και οπτική
καταγραφή διευκολύνουν ώστε να μην κουράζεται ο ερευνητής να θυμηθεί
τι λέγετε όταν κάπου μιλάνε όλοι μαζί. Οι συζητήσεις ομάδας είναι ένας
σχετικά φθηνός τρόπος συλλογής στοιχείων μιας και μαζεύονται πολλά
άτομα συγχρόνως σε συγκεκριμένη ώρα και τόπο. Είναι ιδιαίτερα
αποτελεσματικές και κατάλληλες όταν πρόκειται να εξετασθούν διαθέσεις,
στάσεις ή εξετάζουν ένα συγκεκριμένο κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό ή
άλλο γενικό θέμα κοινωνικού ενδιαφέροντος, σε αντίθεση με τις δύο άλλες
μεθόδους που εξετάζουν προβλήματα σε ατομική βάση. Η αλληλεπίδραση
μεταξύ των μελών στις συνεντεύξεις βάθους και στις συνεντεύξεις ομάδας,
αποκαλύπτει νέες ιδέες που μπορεί να μην έχουν αναφερθεί ποτέ σε
ατομικές συζητήσεις (Coffey, 1996).
Σημαίνοντα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις ποιοτικές μεθόδους είναι ότι
έχουν μια φυσιολογική ροή και κατά ένα μεγάλο βαθμό δεν είναι κατευθυνόμενες
από τον ερευνητή. Οι Lincoln και Guba, εξάλλου, έγραφαν το 1985 ότι οι ποιοτικές
μέθοδοι είναι φυσικές (Lincoln και Guba, 1985). Ο ερευνητής έτσι μπορεί να
διεισδύσει στην προσωπικότητα των υποκειμένων και να κατανοήσει τις κοινωνικές
επιρροές που τα υποκείμενα έχουν δεχτεί (Παπαγεωργίου, 1998)
Ο ερευνητής που ακολουθεί ποιοτική μέθοδο παρατηρεί, παίρνει
συνεντεύξεις, κρατά σημειώσεις, περιγράφει και ερμηνεύει τα φαινόμενα όπως
ακριβώς έχουν. Όταν ο ερευνητής εργάζεται πάνω στο πεδίο που μελετά, είναι
πάντα ενεργός, γιατί οι ποιοτικές μέθοδοι απαιτούν να γίνεται χρήση όλων εκείνων
των στοιχείων, που ο ερευνητής συναντά: σχόλια από όσους σχετίζονται με το
αντικείμενο, κάτι που ο ίδιος παρατηρεί, ακόμα και τον τρόπο που τα υποκείμενα
κάθονται ή συνομιλούν (Eisner, 1991). Οφείλει να καταγράψει τα γεγονότα, αλλά
ταυτοχρόνως έρχεται αντιμέτωπος με τον ίδιο του τον εαυτό. Αναλαμβάνει να
συνδυάσει με ένα λογικό τρόπο δεδομένα, στοιχεία και καταστάσεις ώστε να
καταλήξει σε ένα συμπέρασμα από τα όσα παρατηρεί. Αυτό συμβαίνει μέσω του
τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνεται την παρουσία των πραγμάτων και τη
σπουδαιότητά τους. Ο ερευνητής, αφού συλλέξει τα δεδομένα, θα προσπαθήσει να
τα ερμηνεύσει (Eisner, 1991), με τη βοήθεια της βιβλιογραφίας ή της συνεργασίας
με ομότεχνους επιστήμονες, ώστε να επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η
συναίσθηση του τι είναι σημαντικό και το πλαίσιο, μέσα στο οποίο αυτό θα
ερευνηθεί, υπόκειται στις ικανότητες του ερευνητή.
Οι ποιοτικές μέθοδοι σε μεγάλο βαθμό επηρεάζονται από την κουλτούραπολιτισμό του ερευνητή. Ο ερευνητής καλείται να ερμηνεύσει τα δεδομένα που
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έχουν συλλεχθεί και να αναδείξει τα τελικά συμπεράσματα, χρησιμοποιώντας τις
παρατηρήσεις του. Το κείμενο αποδεικνύει πως δεν βρίσκεται πίσω από τις
γραμμές μια μηχανή, αλλά ένας άνθρωπος και μερικές φορές ίσως είναι
ανειλικρινές, υποκριτικό (Eisner, 1991) το ότι καλύπτεται πίσω από το πρώτο
πληθυντικό πρόσωπο ή το τρίτο ενικό (π.χ. «εμείς» ή «ο ερευνητής»).
Λόγω της ελευθερίας που υπάρχει, τόσο για τους ερευνητές τους και για
τους καταναλωτές στις απαντήσεις τους, η ποιοτική έρευνα αποτελεί συχνά ένα
χρήσιμο πρώτο βήμα στη διερεύνηση των αντιλήψεων των καταναλωτών για ένα
προϊόν ή μια επωνυμία. Η ποιοτική έρευνα έχει όμως και μειονεκτήματα. Οι σε
βάθος απόψεις που προκύπτουν πρέπει να εξετάζονται λαμβάνοντας υπόψη ότι τα
δείγματα των ανθρώπων που συμμετέχουν είναι συνήθως πολύ μικρά και μπορεί
να μην αντιστοιχούν οπωσδήποτε με το γενικό πληθυσμό. Επιπλέον, δεδομένης της
ποιοτικής φύσης των δεδομένων, μπορεί επίσης να υπάρχουν αμφιβολίες για την
ερμηνεία τους. Διαφορετικοί ερευνητές που εξετάζουν τα ίδια αποτελέσματα από
μια ποιοτική έρευνα μπορεί να βγάλουν εντελώς διαφορετικά συμπεράσματα
(Philip Kotlel, Kevin Lane Keller, 2006)

3.2.3 Προσωπική συνέντευξη
Η συνέντευξη είναι μία από τις τεχνικές της ποιοτικής μεθόδου η οποία
περιλαμβάνει τη διενέργεια ατομικών εντατικών συνεντεύξεων σε ένα μικρό αριθμό
ερωτηθέντων με σκοπό να διερευνήσει τις απόψεις τους για μία συγκεκριμένη ιδέα,
πρόγραμμα ή κατάσταση.(Carolyn Boyce, MA, Evaluation Associate, Palena Neale,
PhD, Senior Evaluation Associate, 2006). Η μέθοδος χρησιμοποιείται αντί των
ομαδικών συζητήσεων, όταν πρόκειται να διερευνηθούν εξειδικευμένα θέματα τα
οποία απαιτούν τη γνώμη ειδικών, πχ. γιατρών, ή θέματα προσωπικής φύσεως, για
τα οποία είναι δύσκολο ο ερωτώμενος να εκφράσει τη άποψή του με την παρουσία
άλλων ατόμων εκτός του ερευνητή, πχ. για χρήση αντισυλληπτικών μέσων
(Ευδύμιος Ζιγκιρίδης, 2008). Επίσης στη συνέντευξη ο ερευνητής μπορεί ανετότερα
να εξηγήσει στο υποκείμενο το σκοπό της έρευνας , να του διεγείρει το ενδιαφέρον
για συνεργασία και να βεβαιώνεται κάθε φορά ότι το υποκείμενο καταλαβαίνει
πλήρως κάθε ερώτηση που καλείται να απαντήσει και ότι δίνει τις απαραίτητες
πληροφορίες (Νικολάου Β. Μαντά, Αναστάσιου Σ. Ντανού, 1994).
Πρόκειται για την αλληλεπίδραση, την επικοινωνία μεταξύ προσώπων, που
καθοδηγείται από τον ερευνητή ή ερωτώντα με στόχο την απόσπαση πληροφοριών
σχετιζόμενων με το αντικείμενο της έρευνας (Cohen και Manion, 1992). Με άλλα
λόγια πρόκειται για την μέθοδο που έχει ως αντικείμενό της να σχηματίσει ένα
«νοητικό περιεχόμενο» (Mialaret, 1997), να αποκαλύψει πτυχές της
προσωπικότητας και να αναγνωρίσει συμπεριφορές. Βασικό εργαλείο της είναι η
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συνομιλία που λαμβάνει χώρα μεταξύ δύο ή και παραπάνω προσώπων. (Δρ.
Ευφροσύνη-Άλκηστη Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2008).
Ένα στοιχείο που τη διαφοροποιεί από μια απλή συζήτηση, είναι ότι
αποτελεί το βασικό εργαλείο της έρευνας, ένας έμμεσος τρόπος συλλογής
πληροφοριών αναφορικά με τις αντιλήψεις και τα «πιστεύω» των ανθρώπων που
ερωτώνται. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι ο διάλογος λαμβάνει χώρα ανάμεσα σε
ανθρώπους που κατ’ ουσία είναι ξένοι μεταξύ τους και ένα τρίτο στοιχείο είναι πως
οι συνεντεύξεις κατευθύνονται από τον ερευνητή κατά ένα μεγάλο ποσοστό,
στοιχείο που βέβαια εξαρτάται και από το είδος της συνέντευξης (Rubin και Rubin,
1995). Η επιλογή του ερευνητή να ακολουθήσει συνεντεύξεις κρύβει ένα πολύ
θετικό στοιχείο και για εκείνον και για την πλευρά του υποκειμένου: ενθαρρύνει και
τις δύο πλευρές, που λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία να νιώσουν περισσότερο
συνδεδεμένες με τη συζήτηση, που διεξάγεται, ανατροφοδοτούμενη από τις
απόψεις που εκφράζονται. Σ’ αυτό το σημείο, πρέπει να αναφερθεί ότι η
συνέντευξη βασίζεται στην παρακάτω θέση: η γνώση επιτυγχάνεται σε μεγάλο
βαθμό μέσω καλής ακρόασης, έως και «ευγενούς αφουγκράσματος» των κόσμων
των υποκειμένων, τα οποία ο ερευνητής οφείλει να έχει ενθαρρύνει να
εκφραστούν. Για αυτό το λόγο ακόμα και τα πρώτα λεπτά της συνέντευξης είναι
καθοριστικά (Kvale, 1996) (Δρ. Ευφροσύνη-Άλκηστη Παρασκευοπούλου-Κόλλια,
2008).

3.2.4 Τύποι συνεντεύξεων
Οι συνεντεύξεις διακρίνονται σε τύπους ανάλογα με τη δομή και την
αμεσότητά τους.
Ανάλογα με τον βαθμό δόμησης της συνέντευξης, δηλαδή ανάλογα με το
βαθμό τυποποίησης της από τον ερευνητή μπορούμε σχηματικά να διακρίνουμε
τρία βασικά είδη: την δομημένη συνέντευξη (structured interview), την
ημιδομημένη συνέντευξη (semi-structured interview) και την μη δομημένη
συνέντευξη (unstructured interview).
Οι δομημένες συνεντεύξεις ή όπως συνήθως ονομάζονται, τα δομημένα
ερωτηματολόγια χρησιμοποιούνται κυρίως στις ποσοτικές έρευνες, ενώ οι μη
δομημένες στις ποιοτικές έρευνες, κυρίως στις συνεντεύξεις σε βάθους (in depth
interviews) (Ειρήνη Ι. Τηλικίδου, 2008). Η δομημένη συνέντευξη βασίζεται σε ένα
αυστηρά προκαθορισμένο σύνολο ερωτήσεων το οποίο τίθεται με τον ίδιο ενιαίο
τρόπο σε όλους τους ερωτώμενους. Οι ερωτήσεις είναι προκαθορισμένες τόσο ως
προς το περιεχόμενο τους, όσο και ως προς την σειρά με την οποία ακολουθεί η μια
τη άλλη (Dunn 2000). Η μη δομημένη συνέντευξη χαρακτηρίζεται από την απουσία
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προκαθορισμένων ερωτήσεων και βασίζεται σε θεματικές περιοχές πάνω στις
οποίες αναπτύσσεται η αλληλεπίδραση μεταξύ του ερευνητή και του ερωτώμενου
(Robson 2002). H ημιδομημένη συνέντευξη χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο
προκαθορισμένων ερωτήσεων αλλά παρουσιάζει πολύ περισσότερη ευελιξία ως
προς την σειρά των ερωτήσεων, ως προς τη τροποποίηση του περιεχομένου των
ερωτήσεων ανάλογα με τον ερωτώμενο και ως προς την προσθαφαίρεση
ερωτήσεων και θεμάτων για συζήτηση. Η μη δομημένη συνέντευξη χαρακτηρίζεται
από την απουσία προκαθορισμένων ερωτήσεων και βασίζεται σε θεματικές
περιοχές πάνω στις οποίες αναπτύσσεται η αλληλεπίδραση μεταξύ του ερευνητή
και του ερωτώμενου (Robson 2002) (Ιωσηφίδης Θεόδωρος, 2003). Σε αυτό το
σημείο πρέπει να επισημανθεί η διάκριση των μη δομημένων συνεντεύξεων σε
εντοπισμένες ή όχι. Σε αυτή τη διάκριση σημαίνοντα ρόλο καταλαμβάνει ο βαθμός
της δόμησης. Όταν καταχωρείται ως εντοπισμένη σημαίνει ότι ο ερευνητής κινεί τη
συζήτηση προς μια συγκεκριμένη οδό, ορμώμενος από μια εμπειρία που έχει
αναφέρει ο ερωτώμενος. Στο πλαίσιο αυτού του τύπου συνέντευξης, ο ερευνητής
είναι εκείνος, οποίος δείχνει κατανόηση στα λεγόμενα του ερωτώμενου, την/ τον
βοηθά να εκφραστεί, να ερμηνεύσει αυτά που λέει και είναι σκόπιμο να γνωρίζει
ψυχολογία (Δρ. Ευφροσύνη-Άλκηστη Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2008).
Ανάλογα με την αμεσότητα, οι συνεντεύξεις διακρίνονται σε άμεσες, όπου ο
ερωτώμενος γνωρίζει γιατί ερωτάται, ουσιαστικά δηλαδή γνωρίζει για ποιο σκοπό
διεξάγεται η δημοσκόπηση, και σε έμμεσες, όπου ο ερωτώμενος δεν γνωρίζει για
ποιο σκοπό ερωτάται (Ειρήνη Ι. Τηλικίδου, 2008). Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες
συνεντεύξεων όπως οι κλινικές συνεντεύξεις, οι επαναλαμβανόμενες συνεντεύξεις
σταθερού δείγματος, οι συνεντεύξεις σε βάθος και οι συνεντεύξεις σε ομάδες. Οι
κλινικές συνεντεύξεις και οι συνεντεύξεις σε βάθος συνήθως χρησιμοποιούνται στη
ψυχολογία και τις κοινωνικές επιστήμες (Τομάρας,2005).

3.2.5 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα συνεντεύξεων
Η μέθοδος της συνέντευξης παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα αλλά και
μειονεκτήματα. Η γνώση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων της
μεθόδου οδηγεί στην σωστή της χρήση και στην αποφυγή των περιπτώσεων στις
οποίες η εφαρμογή της μεθόδου δεν ενδείκνυται. Συνοπτικά τα βασικότερα
πλεονεκτήματα της συνέντευξης ως μεθοδολογίας άντλησης πληροφορίας και
δεδομένων είναι: (Ιωσηφίδης Θεόδωρος, 2003)

•

Η συνέντευξη επιτρέπει στον ερευνητή να αντλήσει πληροφορία σε βάθος
ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την διερεύνηση πολύπλοκων κοινωνικών
διαδικασιών, συμπεριφορών, στάσεων, αξιών και αντιλήψεων
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Η συνέντευξη προϋποθέτει την αμεσότητα της σχέσης μεταξύ του ερευνητή
και του ερωτώμενου και μπορεί να οδηγήσει στην διερεύνηση θεμάτων που
δεν είχαν προκαθοριστεί από πριν, μεταβάλλοντας ή τροποποιώντας πολλές
φορές ακόμη και το ίδιο το αρχικό ερευνητικό πλαίσιο
Η συνέντευξη επιτρέπει στον ερευνητή να κατανοήσει κοινωνικές
συμπεριφορές, στάσεις και αντιλήψεις των ερωτώμενων, δηλαδή να δει τον
κοινωνικό κόσμο και τα κοινωνικά φαινόμενα μέσα από τις εμπειρίες και τα
«μάτια» των κοινωνικών υποκειμένων
Μερικά από τα βασικότερα μειονεκτήματα της συνέντευξης είναι τα
ακόλουθα: (Stewart και Cash 1991, Kvale 1996)
Η συνέντευξη είναι μια μέθοδος που είναι εξαιρετικά χρονοβόρα όχι μόνο
ως προς την υλοποίηση της αλλά και ως προς την φάση του σχεδιασμού και
της απόκτησης πρόσβασης στους ερωτώμενους
Η μέθοδος προϋποθέτει αυξημένα επικοινωνιακά προσόντα από την πλευρά
του ερευνητή, ευαισθησία, γνήσιο ενδιαφέρον και ευελιξία
Πολλές φορές ένα σημαντικό τμήμα της πληροφορίας που αντλείται μέσα
από συνεντεύξεις δεν είναι απαραίτητο ή τελικά δεν γίνεται αντικείμενο
ανάλυσης
Σε πολλές περιπτώσεις το υποκειμενικό στοιχείο είναι κυρίαρχο. Το γεγονός
αυτό δημιουργεί προβλήματα στην αξιοπιστία των αποτελεσμάτων

3.2.6 Βήματα λήξης συνέντευξης
O λεπτομερής, συνεκτικός και προσεκτικός σχεδιασμός της έρευνας με
συνεντεύξεις είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία κάθε ερευνητικού
εγχειρήματος που βασίζεται σε αυτήν την μεθοδολογία ή που την περιλαμβάνει σε
ένα σημαντικό βαθμό (Ιωσηφίδης Θεόδωρος, 2003). Όταν πρόκειται να πάρουμε
μια συνέντευξη ακολουθούμε, σε γενικές γραμμές, την εξής διαδικασία:
1. Ερευνητικό πρόβλημα ή ερευνητική περιοχή ενδιαφέροντος (thematizing):
Στο στάδιο αυτό διατυπώνεται το ερευνητικό πρόβλημα, σχηματίζονται οι
ερευνητικές ερωτήσεις και οι υποθέσεις που θα πρέπει να επιβεβαιωθούν ή
να διαψευσθούν από την έρευνα πεδίου. Παρ’ όλα αυτά δεν είναι πάντα
απαραίτητο ή επιθυμητό να υπάρχουν από πριν συγκεκριμένες υποθέσεις ή
συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα αλλά μόνο η γενική ερευνητική ή
θεματική περιοχή ενδιαφέροντος. Το κρίσιμο στοιχείο του σταδίου αυτού
είναι η τεκμηρίωση της καταλληλόλητας της εφαρμογής της μεθοδολογίας
της συνέντευξης για το εκάστοτε ερευνητικό εγχείρημα.
2. Σχεδιασμός (designing): Κρίσιμο στοιχείο κατά το στάδιο αυτό είναι ο
σχεδιασμός ενός λειτουργικού οδηγού συνέντευξης (interview guide). Ο
οδηγός περιλαμβάνει μια σειρά από θεματικές περιοχές που θα πρέπει να
καλυφθούν κατά την διάρκεια της συνέντευξης. Είναι δυνατόν να
περιλαμβάνει συγκεκριμένες ερωτήσεις, ιδιαίτερα στην περίπτωση των
ημιδομημένων συνεντεύξεων, ή να περιλαμβάνει μόνο θεματικές περιοχές ή
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λέξεις κλειδιά όπως συνήθως συμβαίνει στην περίπτωση των μη δομημένων
συνεντεύξεων.
Πραγματοποίηση συνεντεύξεων (interviewing): Είναι το στάδιο υλοποίησης
των συνεντεύξεων, άμεσης αλληλεπίδρασης ερευνητή και ερευνώμενου και
άντλησης της πληροφορίας και των δεδομένων. Το στάδιο αυτό
προϋποθέτει ανάπτυξη ενός κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ του ερευνητή
και του ερωτώμενου, ώστε τα δεδομένα που θα προκύψουν να είναι αληθή,
πλούσια και να ικανοποιούν τον γενικότερο ερευνητικό σχεδιασμό
(Ιωσηφίδης Θεόδωρος, 2003).
Απομαγνητοφώνηση ή προετοιμασία του υλικού για ανάλυση
(transcribing): Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες και τις
ενέργειες μετατροπής του προφορικού λόγου σε γραπτό κείμενο.
Ανάλυση (analyzing): Το στάδιο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και αφορά
στην απόδοση νοήματος στα εμπειρικά ποιοτικά δεδομένα που έχουν
συγκεντρωθεί μέσω των συνεντεύξεων. Απόδοση νοήματος μπορεί να
σημαίνει ομαδοποίηση, κατηγοριοποίηση και θεωρητικοποίηση των
δεδομένων με στόχο την απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων που είτε
είχαν διατυπωθεί από πριν είτε προέκυψαν από τα δεδομένα κατά την
διάρκεια της ερευνητικής προσπάθειας.
Έλεγχος (verifying): Στο στάδιο αυτό περιλαμβάνονται όλες οι μέθοδοι και οι
τεχνικές που στοχεύουν στον έλεγχο της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας
των αποτελεσμάτων της έρευνας.
Δημοσιοποίηση (reporting): Το στάδιο αφορά στην όσο το δυνατόν
ευρύτερη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας στην
επιστημονική κοινότητα και κατά περίπτωση στο ευρύ κοινό και σε φορείς
του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.

3.2.7 Δεοντολογία των συνεντεύξεων
Οι συνεντεύξεις υπακούουν στην επιστημονική δεοντολογία, όπως αυτή
εκφράζεται από ένα σύνολο κανόνων. Οι κανόνες αυτοί καθορίζουν το πλαίσιο
μέσα στο οποίο διεξάγονται οι συνεντεύξεις, διατυπώνονται οι ερωτήσεις και
τελείται γενικότερα η επικοινωνία ερευνητή-υποκειμένου. Ο ερευνητής οφείλει άρα
να προσαρμοστεί στα δεδομένα του προγράμματος του ερωτώμενου. Έτσι, οι
συναντήσεις που θα καθοριστούν πρέπει να γίνονται με την συγκατάθεση των
ερωτώμενων, στα μέρη και τις ώρες που εκείνους διευκολύνει. Πέρα και πριν από
αυτό τον «άγραφο» δεοντολογικό κανόνα, ο ερευνητής οφείλει να συστήνεται και
να προσδιορίζει το σκοπό της έρευνάς του -ακόμα κι αν έχει μαζί του κάποια
συστατική επιστολή (Bell, 1997). Επίσης πρέπει να ενημερώνει για τη χρονική
διάρκεια της συνέντευξης και να προσπαθεί να μην υπερβαίνει το χρόνο αυτό. Ο
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Johnson γράφει πως ο ερευνητής είναι υπεύθυνος για τον τρόπο με τον οποίο θα
φέρει σε πέρας τη συνέντευξη (Johnson, 1984). Η σχέση λοιπόν μεταξύ του
ερευνητή και του υποκειμένου είναι αναλογική κι ισότιμη και κατά τη διάρκεια της
συνέντευξης δια πλέκονται συναισθήματα εμπιστοσύνης και ανασφάλειας, ή
ασφάλειας, που χαρακτηρίζουν τελικά την όλη διαδικασία. Η διακριτικότητα του
ερευνητή και η ευγένειά του, καθορίζουν κατά πολύ την χροιά των απαντήσεων. Τα
υποκείμενα πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και δικαιοσύνη (Briggs, 1986).
Χωρίς αμφιβολία υπάρχουν αρκετά αρνητικά στοιχεία κατά την προσπάθεια
συλλογής πληροφοριών από συνεντεύξεις. Καταρχάς το να παίρνει κάποιος
συνεντεύξεις από τα υποκείμενα ενέχει τον κίνδυνο «εισβολής» στη ζωή τους, στον
τομέα προσωπικών τους δεδομένων, αν ο ζήλος του ερευνητή είναι υπέρμετρος
(Talbot και Edwards, 1994) - στοιχείο το οποίο είναι επίσης συνδεδεμένο με τα
ηθικά ζητήματα που προκύπτουν σε μια συνέντευξη. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν
ορισμένα ζητήματα που θεωρούνται ταμπού. Ούτε και η «τετ-α-τετ» συνέντευξη
συμβάλλει στο να συζητηθούν. Από ηθικής άποψης περισσότερο εγκλωβίζονται τα
υποκείμενα, όταν βρίσκονται σε άμεση συνομιλία με τον ερευνητή, παρά
αισθάνονται ελεύθερα να μιλήσουν και να προβληματιστούν επί του αντικειμένου.
Μερικά από τα προβλήματα που προκύπτουν, λόγω προκατάληψης, είναι για
παράδειγμα η προθυμία του υποκειμένου να δώσει τις απαντήσεις που ο
ερευνητής θέλει ή τις απαντήσεις που θα είναι οι κοινωνικά αποδεκτές κι
επιθυμητές (Kitwood, 1977). Ακόμα και η τάση του ερευνητή να αναζητήσει τις
απαντήσεις που ήδη έχει σαν πρώτο πλάνο στο μυαλό του. Πρόκειται για έναν
«άδηλο ανταγωνισμό που εμφανίζεται κάποιες φορές ανάμεσα στον ερευνητή και
στον ερωτώμενο» (Borg, 1981).Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί και ένα άλλο
στοιχείο, που έρχεται σε πλήρη αντιδιαστολή με όσα προαναφέρθηκαν ως θετικά:
οι αντιλήψεις των υποκειμένων δεν μπορούν να ελεγχθούν, καθώς «πλανάται» στην
ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια του διαλόγου ενός είδους πίεση στο υποκείμενο να
πει «κάτι σημαντικό». Οι ερωτώμενοι ενδόμυχα τρέφουν την ελπίδα ότι θα δώσουν
τις «σωστές» απαντήσεις. Δεν είναι αυτή, όμως, η επιθυμητή κατάληξη μιας
συνέντευξης, γιατί στις συνεντεύξεις δεν γίνονται «λάθη», όσον αφορά στις
απαντήσεις των ερωτώμενων. Σκοπός του ερευνητή είναι η προσέγγιση και
καταγραφή της αλήθειας, χωρίς αποστέωση και αποχρωμάτιση των απαντήσεων.
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3.2.8 Γνωρίσματα ενός καλού ερευνητή
Ένα πρώτο στοιχείο είναι ότι ερευνητής οφείλει να παρουσιάζεται όσο το
δυνατόν περισσότερο επαγγελματία. Οφείλει να κατέχει βασικές γνώσεις
προκειμένου να γνωρίζει τις ερωτήσεις στις οποίες θα προβεί, γιατί η διατύπωση
των ερωτήσεων δεν αποτελεί εύκολη διαδικασία (Bell, 1997) και ο τρόπος που θα
τεθούν κατέχει σημαίνοντα ρόλο στο αν και κατά πόσο θα επηρεαστεί το
υποκείμενο.
Ένα από τα γνωρίσματα ενός ικανού συνεντευκτή είναι η δυνατότητα
καλλιέργειας φιλικού κλίματος μεταξύ του ίδιου και του υποκειμένου
(Βαβουρανάκης, 1986). Το να είναι ο ερευνητής δεκτικός, ευχάριστος, ευαίσθητος,
µόνο οφέλη μπορεί να αποδώσει στην έρευνα. Εξάλλου μέσα σ’ αυτή την
αλληλεπίδραση δεν μπορεί το υποκείμενο ν’ αφεθεί στις ερωτήσεις, αν ο ίδιος ο
ερευνητής δεν δώσει ορισμένα στοιχεία για τον εαυτό του πρώτα, εάν δεν αρχίσει ο
ίδιος να αποκαλύπτεται κατά µία έννοια. Ο ερευνητής οφείλει πάντα να θυμάται
πως οι περισσότερες ερωτήσεις προκύπτουν, καθώς ο ίδιος προσπαθεί να
επικοινωνήσει και να αλληλοεπιδράσει µε το υποκείμενο (Silverman, 2000) και πως
το γνωστικό αντικείμενο πάνω στο οποίο γίνονται οι ερωτήσεις είναι περισσότερο
οικείο στον ίδιο κι όχι τόσο στο υποκείμενο (Βαβουρανάκης, 1986).
Χωρίς αμφιβολία, ο ερευνητής δεν είναι ουδέτερος, απόμακρος, ή
συναισθητικά αποδεσμευμένος (Rubin και Rubin, 1995). Οι Bowman, Bowman και
Resch έγραφαν το 1984 πως επειδή ακριβώς απαιτείται ιδιαίτερο βάθος
συνειδητοποίησης των θεμάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της
συνέντευξης, είναι δύσκολο ο ερευνητής να παραμείνει ουδέτερος (Bowman,
Bowman and Resch, 1984). Η σχέση που αναπτύσσεται µε το υποκείμενο τον
επηρεάζει και τον ίδιο. Σ’ αυτό ακριβώς το σημείο μπορεί να γίνει κατανοητή η
θεωρία του Cicourel, σύμφωνα µε τον οποίο η προσπάθειά του να είναι
συστηματικός και αντικειμενικός (Cicourel, 1964). Ο ερευνητής σε μία συνέντευξη
στοχεύει περισσότερο στη διάγνωση του εσωτερικού κόσμου των υποκειμένων
παρά στην ιεράρχηση και ταξινόμηση των πληροφοριών που του δίνονται εν
προκειμένω για τη διεξαγωγή της έρευνας (Rubin και Rubin,1995). Γίνεται αυτήκοος
µμάρτυρας, πολύ καλός ακροατής, προσωπικών ιστοριών καθημερινότητας,
προβλημάτων, απλών και σύνθετων σκέψεων, εμπειριών (Schutz, 1967). Το
υποκείμενο µιλά και εκτίθεται, κατά µία έννοια, για θέματα, τα οποία ίσως να µην
είχε ποτέ άλλοτε µμοιραστεί µε κάποιον συνομιλητή. Κατ’ επέκταση ο ερευνητής
οφείλει να µην προσδοκά απαντήσεις που ταυτίζονται µε το «προσχέδιο» που έχει
στο µμυαλό του, αλλά να δει το υποκείμενο σε εντελώς ουδέτερη βάση,
ανεπηρέαστα (Cohen και Manion, 1992) και να µην υπερεκτιμήσει ή υποτιμήσει την
αλήθεια που πρεσβεύει ο κάθε ερωτώμενος (Cannell και Kahn, 1968).
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Μέσω της συνέντευξης ο ερευνητής έχει τη δυνατότητα να παρατηρήσει και
τις εκφράσεις χεριών και προσώπου, τον τόνο της φωνής κ. ά., στοιχεία χρήσιμα για
την αποφυγή επιφανειακών ερμηνειών. Τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο. Σαν
τελευταία υπενθύμιση παρατίθεται η άποψη των Rubin και Rubin (Rubin και Rubin,
1995), οι οποίοι γράφουν πως υπάρχει πάντα ένα «εγώ» στην όλη διαδικασία κι όλα
όσα διαδραματίζονται στη διάρκεια της συνέντευξης ή της ανάλυσής της, δεν
παύουν να χρωματίζονται από αυτό.

3.2.9 Περιγραφή μεθόδου
Α) Τα 25 άτομα που ερωτήθηκαν ήταν φαρμακοποιοί, οι οποίοι έχουν δικό τους
φαρμακείο στα δυτικά προάστια του νομού Αττικής. Συγκεκριμένα το δείγμα
αποτελείτο από γυναίκες και άντρες (30% γυναίκες, 70% άντρες) και ηλικίας 35-55.
Όλοι ήταν πάνω από 10 χρόνια στο επάγγελμα, αλλά όχι ως ιδιοκτήτες φαρμακείων.
Ως ιδιοκτήτες φαρμακείων περίπου το 60% των ερωτηθέντων ήταν 10 χρόνια, το
20% 15+ χρόνια και το 20% μέχρι 5 χρόνια.
Όλα τα φαρμακεία ήταν κατηγορίας φαρμακείου Α και Β, περίπου 60% Α κατηγορία
φαρμακείου και 40% Β κατηγορία. Και τα 25 φαρμακεία που ερωτήθηκαν είχαν
υπαλλήλους από 1 άτομο μέχρι 15 άτομα. Τα φαρμακεία κατηγοριοποιούνται στις
κατηγορίες Α, Β, Γ και Δ με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Μερικά από αυτά τα
χαρακτηριστικά
είναι ο συνολικός κύκλος εργασιών του φαρμακείου, τα
τετραγωνικά μέτρα του φαρμακείου, ο αριθμός των ραφιών που έχει για προβολή
των προϊόντων, ο αριθμός των εργαζομένων και το σημείο που βρίσκεται το
φαρμακείου.
Β) Οι ερωτήσεις που έγιναν στους φαρμακοποιούς ακολουθούν παρακάτω:
1. Από ποιες δραστηριότητες αποτελείται συνήθως η επίσκεψη ενός πωλητή;
2. Ποια δραστηριότητα του πωλητή κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του είναι
κατά τη γνώμη σας περισσότερο σημαντική και γιατί (ενημέρωση, πώληση,
merchandising);
3. Αφού πρώτα έγινε επεξήγηση στον φαρμακοποιό σχετικά με τους
κυριότερους τύπους πωλητών οι οποίοι είναι οι εξής: α) εμπορικός πωλητής,
β) τεχνικός πωλητής, γ) ιεραπόστολος πωλητής. Μετά ερωτήθηκε ποιον από
αυτούς τους τύπος θεωρεί ότι είναι ο καταλληλότερος τύπος πωλητή για το
κανάλι του φαρμακείου και γιατί;
4. Κάθε πότε συνήθως σας επισκέπτονται; Ποιο διάστημα θεωρείτε ιδανικό να
έχει μεσολαβήσει από την προηγούμενη επίσκεψη;
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5. Ποιο στάδιο θεωρείτε σημαντικότερο στην διαδικασία της πώλησης; Σε ποιο
κατά τη γνώμη σας θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη σημασία από την πλευρά
του πωλητή και γιατί;
6. Η επαφή σας με τον πωλητή είναι αρκετά εξυπηρετική; Υπάρχει συνεννόηση
και εξυπηρετήστε σε αυτά που θέλετε;
7. Πότε εμπιστεύεστε έναν πωλητή;
8. Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να διαθέτει ένας πωλητής, ώστε να αναπτυχθεί
μία σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα σας;
9. Η επαφή σας με τον πωλητή σας ικανοποιεί σε σχέση με το αποτέλεσμα;
10. Θεωρείτε πως υπάρχει λόγος για την ύπαρξη του πωλητή και γιατί;
11. Θα συνεχίζατε να συνεργάζεστε και θα ξαναγοράζατε από τον πωλητή;

Γ) Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στον επαγγελματικό χώρο των
φαρμακοποιών, δηλαδή στο φαρμακείο και διήρκησαν περίπου 30 λεπτά. Πριν από
κάθε συνέντευξη, έγινε προσεγγίσει κάθε φαρμακοποιό τηλεφωνικώς
ενημερώνοντας τους για το θέμα της διπλωματικής εργασίας και για το πόσο
σημαντική είναι η συνεισφορά τους.
Πριν από την έναρξη της συνέντευξης οι φαρμακοποιοί ενημερώθηκαν για το σκοπό
της έρευνας, για το χρόνο που επρόκειτο να δαπανήσουν και για τους κανόνες
ερευνητικής δεοντολογίας. Η κάθε συνέντευξη χαρακτηριζόταν από εχεμύθεια,
ανωνυμία και εμπιστευτικότητα.
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Κεφάλαιο 4: Αναλύσεις
4.1 Ανάλυση πρωτογενών στοιχείων
Ο οδηγός της συνέντευξης που χρησιμοποιήθηκε είχε ως στόχο την
εκμαίευση των γνώμεων των φαρμακοποιών για κάθε ένα στόχο που είχε τεθεί στη
συγκεκριμένη μελέτη. Παρακάτω ακολουθεί ανάλυση των απαντήσεων που
δόθηκαν σε κάθε ερώτηση των ερωτηθέντων - φαρμακοποιών και κατά πόσο
υπάρχει μεταξύ των απαντήσεων σχετική ταύτιση ή απόκλιση.

4.1.1 Ανάλυση περιεχομένου σχετικά με τις δραστηριότητες
που αποτελείται συνήθως η επίσκεψη ενός πωλητή.
Η πρώτη ερώτηση αφορούσε τις δραστηριότητες που περιλαμβάνει η
επίσκεψη ενός πωλητή στο φαρμακείο. Σε όλες τις απαντήσεις ακούστηκαν οι
έννοιες προϊοντική ενημέρωση, merchandising και πώληση.
Αρχικά συνήθως η επίσκεψη του πωλητή στο φαρμακείο ξεκινάει με την
προϊοντική ενημέρωση για τα προϊόντα που εκπροσωπεί. Συγκεκριμένα
αναφέρθηκε πως παρουσιάζονται από τους αντιπροσώπους των εταιρειών
επιστημονικέ μελέτες για τα προϊόντα που εκπροσωπούν, ώστε να δείξουν την
ανωτερότητα τους έναντι των ανταγωνιστικών προϊόντων και εννοείται πως αρχικό
στόχο έχουν την πώληση των προϊόντων τους στους φαρμακοποιούς. Ένας ακόμη
λόγος που είναι πολλή σημαντική η προϊοντική ενημέρωση πέρα από την πώληση,
είναι η πρόταση του συγκεκριμένου προϊόντος από τον φαρμακοποιό στον τελικό
καταναλωτή και τελικά η έξοδος του προϊόντος (sell out).
Συνήθως η προϊοντική ενημέρωση (detailing) γίνεται αποδεκτή από τους
φαρμακοποιούς, όπως φάνηκε από τις συνεντεύξεις, αλλά υπήρχε και ένα ποσοστό
(10 από τους 25), οι οποίοι δε δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς είναι
επαγγελματίες υγείας και γνωρίζουν όλες τις δραστικές ουσίες και τις έρευνες και
έχουν γίνει γύρω από αυτές.
Τέλος αναφορικά με την προϊοντική ενημέρωση ιδιαίτερο ενδιαφέρον
δίνουν στη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Ο λόγος είναι oi συχνές ελλείψεις
σκευασμάτων και προϊόντων που αντιμετωπίζουν οι φαρμακοποιοί καθημερνά και
είναι κάτι που πρέπει να είναι από πριν, ώστε εάν ένα προϊόν είναι σε έλλειψη να
μπορέσουν να προτείνουν στον καταναλωτή ένα άλλο αντίστοιχο. Θέλουν δηλαδή
να είναι πλήρως ενήμεροι για τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά (ήδη
υπάρχοντα και νέα), για τυχόν ελλείψεις που μπορεί να υπάρξουν και για τα
χαρακτηριστικά των προϊόντων που κυκλοφορούν, ιδιαίτερα για τα πλεονεκτήματα
έναντι ανταγωνιστικών προϊόντων.
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Η αμέσως επόμενη δραστηριότητα που αποτελείται συνήθως η επίσκεψη
ενός πωλητή είναι η πώληση και πολλές φορές έχει παρατηρηθεί με βάση τις
απαντήσεις που έλαβα πως είναι και η μόνη δραστηριότητα από την πλευρά των
πωλητών. Αυτό κάποιες φορές συμβαίνει, γιατί οι πωλητές στοχοποιoύνται με βάση
τις το τζίρο που κάνουν, οπότε μπορεί να γίνει αυτοσκοπός. Ο πωλητής λοιπόν
προσπαθεί να γίνει λήπτης παραγγελίας. Σημαντική παρατήρηση σε αυτό το σημείο
είναι από που θα εκτελεστεί η παραγγελία. Υπάρχουν δύο τρόποι. Ο πρώτος τρόπος
είναι η τριγωνική πώληση όπου η παραγγελία εκτελείται από τη φαρμακαποθήκη
που συνεργάζεται το φαρμακείο και ο δεύτερος τρόπος είναι η απευθείας
τιμολόγηση από την εταιρεία στο φαρμακείο. Η απευθείας πώληση συνοδεύεται τις
περισσότερες φορές από καλύτερους εμπορικούς όρους, μεγαλύτερες δηλαδή
εκπτώσεις και μεγαλύτερη πίστωση.
Τέλος η επίσκεψη ενός πωλητή στο φαρμακείο συνήθως αποτελείται από το
merchandising. Όσον αφορά το merchandising από τις απαντήσεις που δόθηκαν
φάνηκε πως οι περισσότεροι πωλητές επιδιώκουν να βελτιώσουν την εικόνα των
προϊόντων και ασχολούνται με τη βέλτιστη εικόνα στο ράφι. Πολλές φορές
τοποθετούνται σταντ ως καλύτερο μέσο προβολής. Περίπου οι μισοί από τους
φαρμακοποιούς που ρωτήθηκαν είπαν πως δέχονται με χαρά αυτή τη διαδικασία
γιατί τους βοηθά στην καλύτερη εικόνα και στην έξοδο των προϊόντων.

4.1.2 Ανάλυση περιεχομένου σχετικά με το ποια είναι η
σημαντικότερη δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της
επίσκεψης του πωλητή στο φαρμακείο.
Κατά μεγάλη πλειοψηφία όταν ρωτήθηκαν ποια από τις παραπάνω
δραστηριότητες θεωρούν πιο σημαντική, όλες οι απαντήσεις που δόθηκαν
αναφέρθηκαν στη προϊοντική ενημέρωση. Αυτό είναι αποτέλεσμα των τελευταίων
δύο ετών, καθώς έχουν παρουσιαστεί μεγάλες ελλείψεις στα φάρμακα και είναι ένα
φλέγον θέμα στο χώρο του φαρμακείου. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο οι
φαρμακοποιοί θέλουν να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα ενημερωμένοι, για να
μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους. Επίσης είναι πολύ σημαντικό για
αυτούς λόγω του επαγγέλματος τους ως επαγγελματίες υγείας να γνωρίζουν αν όχι
όλα, τα περισσότερα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά, ώστε να είναι σε
θέση να τα επικοινωνήσουν όσο καλύτερα γίνεται στους καταναλωτές εμπνέοντας
τους εμπιστοσύνη.
Επίσης ενδιαφέρονται εξαιρετικά σε μεγάλο βαθμό για την εμπορική
πολιτική που μπορεί να τους δώσει η κάθε εταιρεία. Θέλουν να έχουν τις καλύτερες
εκπτώσεις που μπορούν να λάβουν και τη μέγιστη πίστωση. Θέλουν να έχουν τις
καλύτερες εκπτώσεις, ώστε να μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί σε σχέση με τις
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τιμές που υπάρχουν είτε σε άλλα φαρμακεία της περιοχής είτε σε άλλα κανάλια
διανομής που μπορούν να βρουν το ίδιο προϊόν, όπως Hondos Center όπου ήδη
εδώ και δύο χρόνια βρίσκονται και σε αυτό το κανάλι διανομής δερμοκαλλυντικά
και βιταμίνες. Το μεγαλύτερο τους όμως πρόβλημα σήμερα είναι τα eshops
φαρμακείων, και γι’ αυτό το λόγο θέλουν να είναι όσο πιο ανταγωνιστικοί γίνεται.
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει άνθηση σε αυτό το μέσο πώλησης στην Ελλάδα και
όλο και περισσότερα φαρμακεία δημιουργούν το δικό τους ηλεκτρονικό κατάστημα.
Στην πραγματικότητα όμως είναι πολύ λίγα αυτά που έχουν καθιερωθεί στο
καταναλωτικό κοινό ως τα μεγαλύτερα, δηλαδή με την περισσότερη ποικιλία
προϊόντων και με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Άρα καθημερινό πρόβλημα που
αντιμετωπίζουν τα φαρμακεία ειδικά στις κατηγορίες των βρεφικών, των
δερμοκαλλύντικών και των βιταμινών είναι η συνεχής σύγκριση τους με τις τιμές
που βρίσκουν στα ηλεκτρονικά καταστήματα άλλων φαρμακείων, και για αυτό είναι
εξαιρετικά σημαντική η γνώση και η εύρεση της καλύτερης εμπορικής πολιτικής.

4.1.3 Ανάλυση περιεχομένου σχετικά με τον τύπο των
πωλητών
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, είναι μέγιστης σημασίας από την πλευρά
των φαρμακοποιών να βρουν τους καλύτερους εμπορικούς όρους. Με βάση της
απαντήσεις που δόθηκαν η μεγαλύτερη πλειοψηφία (18 από τους 25 που
ερωτήθηκαν) θεωρεί ως ιδανικό τύπο πωλητή στο κανάλι του φαρμακείου τον
εμπορικό πωλητή, καθώς ενδιαφέρεται βαθιά για την βέλτιστη ενημέρωση των
προϊόντων αλλά και στους καλύτερους εμπορικούς όρους που μπορεί να έχει, για
να μπορεί οι τιμές των προϊόντων του να είναι πιο ανταγωνιστικές σε σύγκριση με
άλλα φαρμακεία σημεία πώλησης. Όπως είπαν πολλοί οι κρίση είναι εδώ και πολλά
χρόνια μια νέα πραγματικότητα για την Ελλάδα και βλέπουν κάθε χρόνο πως το
διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών μειώνεται, άρα ψάχνουν προσφορές και
εκπτώσεις ακόμα και στο κανάλι του φαρμακείο, κάτι που δε συνηθιζόταν τα
προηγούμενα χρόνια.
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4.1.4 Ανάλυση περιεχομένου για το βέλτιστο διάστημα
επίσκεψης των πωλητών, ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί
Στη συγκεκριμένη ερώτηση οι απαντήσεις είχαν ποικιλία. Τα φαρμακεία τα
οποία βρίσκονται σε κεντρικό σημείο και έχουν μεγαλύτερη επισκεψιμότητα από τα
συνοικιακά θεωρούν πως το διάστημα ενός μηνός είναι το ιδανικότερο, ενώ
φαρμακεία που δε βρίσκονται σε κεντρικό σημείο και έχουν μικρότερη
επισκεψιμότητα θεωρούν πως οι δύο με τρεις μήνες αποτελούν το ιδανικότερο
διάστημα. Κατά γενική ομολογία οι περισσότεροι συμφώνησαν πως το ιδανικότερο
διάστημα είναι αυτό των δύο μηνών, αλλά πάντα εξαρτάται από το σημείο που
είναι το φαρμακείο και εάν το προϊόν χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα.
Επίσης σε αυτό το σημείο επισημάνθηκε από 5 από τους ερωτηθέντες πως πνέον
επειδή συνεργάζονται με πάρα πολλές εταιρείες και οι παραλαβές που κάνουν
καθημερινά είναι αρκετές, προτιμούν το διάστημα των δύο μηνών με
προγραμματισμένη παραγγελιοληψία με βάση την εποχικότητα και το απόθεμα
τους, ώστε να έχουν και όσο το δυνατόν περισσότερο προγραμματισμένες
παραλαβές. Επιπλέον είναι σημαντικό εδώ να επισημανθεί πως πλέον τα μεγάλα
φαρμακεία πέρα από τους φαρμακοποιούς και τους αισθητικούς, έχουν αρχίσει να
προσλαμβάνουν άτομα τα οποία είναι υπεύθυνα για τις παραλαβές και την
τοποθέτηση των προϊόντων στα φαρμακεία.

4.1.5 Ανάλυση περιεχομένου αναφορικά με τη διαδικασία
πώλησης
Στη συγκεκριμένη ερώτηση οι περισσότεροι απάντησαν πως τα
σημαντικότερα στάδια στη διαδικασία πώλησης είναι η παρουσίαση των προϊόντων
και η αντιμετώπιση των αντιρρήσεων.
Αρχικά είναι πολύ σημαντικό στην παρουσίαση των προϊόντων ο πωλητής να
γνωρίζει πολύ καλά τα προϊόντα που αντιπροσωπεύει και να είναι σε θέση να κάνει
εις βάθος προϊοντική ενημέρωση στον πελάτη-φαρμακοποιό. Λόγω της φύσης του
επαγγέλματος του φαρμακοποιού έχοντας να κάνει δηλαδή με την υγεία, είναι
πολύ σημαντικό οι πωλητές των εταιρειών να μπορούν να τον ενημερώσουν
κατάλληλα για όλα τα πλεονεκτήματα και για τυχόν μειονεκτήματα του προϊόντος.
Επίσης στην παρουσίαση είναι πολύ σημαντική η εμπορική πολιτική που έχει η
εταιρεία και να μπορεί ο πωλητής να την παρουσιάσει στο φαρμακοποιό-πελάτη με
απλό τρόπο, γιατί είναι συχνό φαινόμενο πολλές εταιρείες να έχουν πολύπλοκη
εμπορική πολιτική.
Επιπρόσθετα αναφορικά με το χειρισμό των αντιρρήσεων ο πωλητής πρέπει
να είναι σε θέση να μπορεί να ανταπεξέλθει σε κάθε πιθανό ενδοιασμό του πελάτη.
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Συγκεκριμένα αυτό που απάντησε η πλειοψηφία των φαρμακοποιών είναι πως
αυτό που θέλουν από τον αντιπρόσωπο που τους επισκέπτεται είναι να είναι
γνωρίζει πάρα πολύ τα προϊόντα του αλλά και τον ανταγωνισμό και να μπορέσει να
τους πείσει για το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των προϊόντων που
αντιπροσωπεύει.
Τέλος σε αυτό το σημείο επισημάνθηκαν τρεις έννοιες που από την πλευρά
τους οι φαρμακοποιοί θεωρούν τεκμήριο για μία επιτυχημένη πώληση στο κανάλι
του φαρμακείου. Αυτές ήταν οι εμπορικοί όροι, η επιστημονική ενημέρωση και η
αποκλειστικότητα του καναλιού διανομής. Οι ευνοϊκοί εμπορικοί όροι και η
επιστημονική ενημέρωση αναλύθηκαν και παραπάνω σε προηγούμενη ερώτηση. Η
αποκλειστικότητα του καναλιού διανομής είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν
καθημερινώς οι φαρμακοποιοί , ειδικά με προϊόντα μου είναι ευρείας κατανάλωσης
και βρίσκονται και σε άλλα κανάλια διανομής. Το πρόβλημα τους εδώ είναι πως
έρχονται σε άμεση σύγκριση οι τιμές τους με τις τιμές άλλων καναλιών διανομής.
Άλλοι επιλέγουν να μην έχουν στο φαρμακείο τους προϊόντα που βρίσκονται και σε
άλλα κανάλια διανομής, ενώ άλλοι επιλέγουν να τα έχουν και σε αυτή την
περίπτωση θέλουν να έχουν τους ευνοϊκότερους εμπορικούς όρους.

4.1.6 Ανάλυση περιεχομένου αναφορικά με το εάν η επαφή
που με τον πωλητή είναι εξυπηρετική
Οι περισσότεροι σε αυτή την ερώτηση απάντησαν (14 από τους 25 που
ερωτήθηκαν) πως αυτό έχει να κάνει με τα όρια που θέτουν οι ίδιοι οι
φαρμακοποιοί και με το τι ζητάνε από τη κάθε μία σχέση με τον πωλητή που τους
επισκέπτεται. Οι περισσότεροι είναι ευχαριστημένοι από τη σχέση που έχουν με
τους πωλητές που τους επισκέπτονται. Αυτό συμβαίνει γιατί μετά από χρόνια
εμπειρίας έχουν καταλήξει να έχουν συνεργασία με πωλητές και με εταιρείες που
εμπιστεύονται. Είναι συχνό φαινόμενο στο συγκεκριμένο κανάλι η σχέση μεταξύ
του πελάτη με τον πωλητή να επηρεάσει τη σχέση μεταξύ του πελάτη και της
εταιρείας.
Επίσης λόγω της άμεσης επαφής που έχουν με τον αντιπρόσωπο της
εταιρείας, επιλέγουν να έχουν σχέση με άτομα που εμπιστεύονται.
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4.1.7 Ανάλυση περιεχομένου για τη σχέση εμπιστοσύνης που
μπορεί να αναπτυχθεί μεταξύ του πελάτη και του πωλητή
Η συγκεκριμένη κατηγορία είχε ως στόχο να διερευνηθεί, εάν υπάρχει σχέση
εμπιστοσύνης μεταξύ του πελάτη και του πωλητή και υπό ποιες προϋποθέσεις
μπορεί αυτή να αναπτυχθεί. Όλοι απάντησαν πως η εμπιστοσύνη κερδίζεται με το
χρόνο, γιατί είναι πολλές οι φορές που κάποιος πωλητής τους έχει «κοροϊδέψει»,
είτε με λάθος εκπτώσεις είτε με αποστολή παραπάνω προϊόντων, και γενικά είναι
ένα φαινόμενο που παρατηρείται συχνά. Είναι ξεκάθαρο ότι η εμπιστοσύνη μεταξύ
των δύο μπορεί να αναπτυχθεί, αλλά είναι κάτι που χρειάζεται τον απαραίτητο
χρόνο, ώστε ο πελάτης να λάβει τα δείγματα που χρειάζεται για να πειστεί. Το
σημαντικότερο που τονίστηκε εδώ είναι η ειλικρίνεια! Καθώς η συγκεκριμένη σχέση
αποτελεί μία άμεση, διαπροσωπική σχέση, ζητούμενο των πελατών είναι η
ειλικρίνεια. Προς την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή τη μη απόκτηση εμπιστοσύνης
είναι οι σχέση όπου ο πωλητής προσπαθεί εσκεμμένα να αποκρύψει την αλήθεια
και να προσπαθήσει να «ξεγελάσει» τον φαρμακοποιό. Πολλές φορές αυτό
συμβαίνει ώστε να παρουσιαστεί η ανωτερότητα των προϊόντων για τα οποία είναι
αντιπρόσωπος ο συγκεκριμένος πωλητής έναντι προϊόντων ανταγωνιστικών
εταιρειών.

4.1.8 Ανάλυση περιεχομένου αναφορικά με τα χαρακτηριστικά
που πρέπει να έχει ένας πωλητής, ώστε να αναπτυχθεί μία
σχέση εμπιστοσύνης
Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά που επισημάνθηκαν σε αυτή την
ερώτηση είναι η συμπεριφορά του πωλητή όπου οι περισσότεροι θέλουν να
εμπνέει σεβασμό και αξιοπιστία, η αξιοπιστία της εταιρείας και το προϊόν. Το ίδιο
το προϊόν και η αξιοπιστία του προϊόντος είναι το πρώτο κριτήριο που θεωρείται
σημαντικότερο για την ανάπτυξη μίας σχέσης εμπιστοσύνης. Είναι ο λόγος που
ξεκινάει η σχέση μεταξύ των δύο πλευρών. Οι φαρμακοποιοί θέλουν να έχουν στο
φαρμακείο τους προϊόντα αξιόπιστα και με μεγάλη ζήτηση. Πολλές φορές τα ίδια τα
προϊόντα είναι ο λόγος δημιουργίας μίας σχέσης εμπιστοσύνης, η οποία μπορεί να
είναι μία σχέση μακροχρόνιας συνεργασίας.
Αναφορικά με τη συμπεριφορά του πωλητή αναφέρθηκαν κυρίως οι έννοιες
του σεβασμού και της αξιοπιστίας που τους εμπνέει ο πωλητής τους. Αυτά είναι
κυρίως αποτέλεσμα μίας ειλικρινούς σχέσης και της τήρησης των υποσχέσεων από
πλευράς του πωλητή. Επίσης η συμπεριφορά του πωλητή και ο τρόπος που
προσεγγίζει τον φαρμακοποιό μπορεί να είναι ο λόγος δημιουργίας σχέσης
εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο. Συγκεκριμένα ήταν αρκετοί αυτοί που είπαν πως
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είναι πολλές οι φορές που θα συμφωνήσουν να προχωρήσουν σε αγορά ενός
προϊόντος, κυρίως νέου, επειδή εκτιμούν και εμπιστεύονται τον πωλητή.
Τέλος η τρίτη έννοια που βγήκε ως κριτήριο εμπιστοσύνης είναι η αξιοπιστία
της εταιρείας. Αυτές είναι εταιρείες που βρίσκονται στο χώρο χρόνια, έχουν
προϊόντα υψηλών προδιαγραφών τα οποία τα στηρίζουν.

4.1.9 Ανάλυση περιεχομένου αναφορικά με την ικανοποίηση
που νιώθει ο πελάτης
Η πώληση στο κανάλι του φαρμακείο παρουσιάζει συγκεκριμένες
ιδιαιτερότητες, οι οποίες προέρχονται λόγω της άμεσης επαφή του πωλητή με τον
ιδιοκτήτη ο οποίος είναι και αγοραστής.
Στη συγκεκριμένη ερώτηση αναφορικά με την ικανοποίηση που νιώθει ο
φαρμακοποιός οι έννοιες κλειδιά που αναφέρθηκαν ήταν οι εξής: ο πωλητής είναι
ειλικρινής, προσπαθεί να καταλάβει τις ανάγκες μας και να τις ικανοποιήσει, τηρεί
τις υποσχέσεις του, νιώθω σίγουρος για την αγορά μου η οποία δεν εμπεριέχει
ρίσκο. Η ικανοποίηση του πελάτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ειλικρίνεια του
πωλητή. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως σε προηγούμενη ενότητα η
ειλικρίνεια είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό κριτήριο και μπορεί να οδηγήσει σε
μακροχρόνια συνεργασία. Συγκεκριμένα νιώθουν ικανοποίηση όταν έχουν
ειλικρινείς συνεργάτες, οι οποίοι τηρούν τις υποσχέσεις τους. Τέτοιοι είδους
σχέσεις οδηγούν σε αγορές από πλευράς των φαρμακοποιών, οι οποίες δεν
εμπεριέχουν μεγάλο ή και καθόλου ρίσκο, γιατί γνωρίζουν από πριν πως αυτά που
έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών, θα πραγματοποιηθούν.
Ακόμα αναφέρθηκε πως ο πωλητής προσπαθεί να κατανοήσει και να
ικανοποιήσει τις ανάγκες που έχουν οι φαρμακοποιοί, οι οποίες μπορεί να έχουν να
κάνουν με κάποια προωθητική ενέργεια, εμπορική πολιτική, προβολή στο
φαρμακείο με κάποια έξτρα κατασκευή.
Τέλος περίπου σε 10 από τις 25 συνεντεύξεις αναφέρθηκε από τους
φαρμακοποιούς πως νιώθουν ικανοποίηση επίσης όταν άνθρωποι όπως οι πωλητές,
οι οποίοι έχουν μία πιο σφαιρική άποψη για την αγορά, συζητούν μαζί τους και
μπορούν να μοιραστούν τις ανησυχίες τους και να έχουν να ανταλλάξουν απόψεις
πέρα από το όρια των προϊόντων.
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4.1.10 Ανάλυση περιεχομένου αναφορικά με τη
σημαντικότητα της ύπαρξης πωλητών
Η συγκεκριμένη ερώτηση είχε ως στόχο να αναδειχθεί πόσο σημαντικός
είναι ο ρόλος του πωλητή, ώστε να συνεχιστεί η ύπαρξη του. Πολλοί στη
συγκεκριμένη ερώτηση αναφέρθηκαν στο αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης και στο
φαινόμενο της μείωσης των πωλητών που τους επισκέπτονται. Είναι αρκετές οι
εταιρείες που έχουν μειώσει τον αριθμό των πωλητών και αντ’ αυτού
χρησιμοποιούν τηλεφωνικές ή online πωλήσεις
Συγκεκριμένα τονίστηκε πως είναι μία εξαιρετικά σημαντική διαπροσωπική
σχέση που πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει, λόγω της φύσης της δουλειάς και των
ενημερώσεων που λαμβάνει ο φαρμακοποιός από τον πωλητή. Όλοι οι
ερωτηθέντες συμφώνησαν πως είναι ένας σημαντικός ρόλος που δε μπορεί εύκολα
να καλυφθεί από μία εφαρμογή ή από το τηλέφωνο.

4.1.11 Ανάλυση περιεχομένου αναφορικά με τη σχέση
πιστότητας που αναπτύσσεται μεταξύ πελάτη και πωλητή
Η συγκεκριμένη ερώτηση είχε ως στόχο να εντοπιστεί η σχέση πιστότητας
που αναπτύσσεται μεταξύ του πελάτη και του πωλητή που είναι αποτέλεσμα της
συμπεριφοράς του πωλητή. Με βάση τη βιβλιογραφία που εξετάστηκε η πιστότητα
είναι αποτέλεσμα μίας σχέσης εμπιστοσύνης και ικανοποίησης, δηλαδή ακολουθεί
αυτές τις δύο έννοιες.
Με βάση τη βιβλιογραφία και τις προηγούμενες απαντήσεις οι πελάτες
δείχνουν πιστότητα σε κάποιο προϊόν και σε κάποια εταιρεία. Η συμπεριφορά του
πωλητή δεν είναι κίνητρο, αλλά λειτουργεί κυρίως συμπληρωματικά για να
οδηγήσει σε μία σχέση πιστότητας. Δηλαδή δε θα μπορούσαν να στηρίξουν ένα
προϊόν το οποίο δεν είναι καλό μόνο και μόνο λόγο της συμπεριφοράς του πωλητή.
Η συμπεριφορά του πωλητή λειτουργεί συμπληρωματικά και μπορεί να βοηθήσει
στην αύξηση των πωλήσεων και ίσως σε κάποιες περιπτώσεις (16 από τους 25 που
ερωτήθηκαν) στην αποκλειστικότητα στη συγκεκριμένη κατηγορία εάν αυτό τους
επιτρέπεται.
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Κεφάλαιο 5: Συμπεράσματα και Προτάσεις
5.1 Συμπεράσματα και προτάσεις ανά στόχο
Μετά την ολοκλήρωση του ερευνητικού μέρους της συγκεκριμένης μελέτης
αναφορικά με το ρόλο που καλείται να καλύψει ο πωλητής στο κανάλι του
φαρμακείου και με βάση τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που αναπτύχθηκε στα
πρώτα κεφάλαια, στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα γίνει μία σύνοψη των
συμπερασμάτων με βάση τα ευρήματα της έρευνας και τέλος θα αναφερθούν
προτάσεις για μελλοντική έρευνα.
Ο πρώτος στόχος που τέθηκε στη συγκεκριμένη έρευνα ήταν η εύρεση της
οργανωτικής δομής στο συγκεκριμένο κανάλι και η εύρεση των δραστηριοτήτων
που καλείται να πραγματοποιήσει ο πωλητής κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του.
Με βάση τις απαντήσεις του δόθηκαν ο καλύτερος τύπος πωλητή για το
συγκεκριμένο κανάλι είναι ο εμπορικός πωλητής και κατά τη διάρκεια της
επίσκεψης του σε ένα φαρμακείο ακολουθεί τρεις ενέργειες. Αυτές είναι η
προϊοντική ενημέρωση για τα προϊόντα που αντιπροσωπεύει, το merchandising
του ραφιού και η απευθείας πώληση. Για το συγκεκριμένο στόχο προτείνεται
μελλοντικά ποσοτική έρευνα που θα αφορά και θα ερευνηθεί το ποσοστό της
βαρύτητας των τριών αυτών εννοιών που πραγματοποιούνται από έναν πωλητή
κατά τη διάρκεια της πώλησης. Αυτό θα μπορέσει να αποτελέσει εργαλείο για
κάποιες εταιρείες για να γνωρίζει ο πωλητής ποια διαδικασία είναι σημαντικότερη
και πρέπει να δώσει βαρύτητα κατά την επίσκεψη του στο φαρμακείο και να τον
βοηθήσει στην αύξηση των πωλήσεων.
Ο δεύτερος στόχος της συγκεκριμένης μελέτης ήταν να αναδειχθεί το
σημαντικότερο στάδιο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πώλησης και αν η
εξυπηρέτηση επιδρά θετικά στην επαγγελματική σχέση. Με βάση τις απαντήσεις
που δόθηκα τα στάδια που ακολουθούνται κατά τη διαδικασία της πώλησης είναι
τα ίδια με αυτά που παρουσιάστηκαν στη βιβλιογραφική ανασκόπηση.
Συγκεκριμένα ο πωλητής κατά τη διάρκεια της επίσκεψης σε ένα φαρμακείο
ακολουθεί τις παρακάτω διαδικασίες:
•
•
•
•

Προετοιμασία: γίνεται από τον ίδιο του πωλητή πριν μπει στο
φαρμακείο
Προσέγγιση: αρχική συζήτηση για να εντοπίσει πιθανό ενδιαφέρον
Παρουσίαση: γίνεται παρουσίαση των προϊόντων και εις βάθος
ενημέρωση
Αντιρρήσεις: ο πωλητής σε αυτό το στάδιο έρχεται αντιμέτωπος με
διάφορες αντιρρήσεις που μπορεί να έχει ο πελάτης και είναι το
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•

σημαντικότερο στάδιο της διαδικασίας γιατί ο τρόπος που θα
χειριστεί αυτές τις αντιρρήσεις θα οδηγήσουν σε παραγγελιοληψία
Κλείσιμο συμφωνίας: παραγγελιοληψία

Επίσης από τις απαντήσεις που δόθηκαν φάνηκε πως η εξυπηρέτηση
συντελεί σημαντικά στη σύναψη μακροχρόνιων σχέσεων συνεργασίας. Ως
επόμενη έρευνα προτείνεται ποσοτική έρευνα με βάση τα προηγούμενα
στάδια, ώστε να βρεθεί η βαρύτητα που πρέπει να δίνεται στο κάθε στάδιο
για να μπορέσει να υπάρξει μία επιτυχημένη πώληση και να μπορέσουν οι
πωλητές να εκπαιδευτούν καταλλήλως.
Ο τρίτος και τελευταίος στόχος της έρευνας ήταν να αναδειχθεί η
ικανοποίηση και η τελικά πιστότητα του πελάτη αναφορικά με την
εξυπηρέτηση που λαμβάνει από τον πωλητή. Αναφορικά με αυτό τον στόχο
βρέθηκε από τις απαντήσεις ότι ο πωλητής επιδρά σημαντικά στην
ικανοποίηση του πελάτη και αυτό συμβαίνει με τον τρόπο που τον
προσεγγίζει και του δείχνει με ειλικρίνεια πως προσπαθεί να τηρήσει τις
υποσχέσεις του και να ικανοποιήσει τις ανάγκες του με τον καλύτερο τρόπο
που μπορεί. Αναφορικά όμως με την πιστότητα φάνηκε από τις απαντήσεις
που δόθηκαν, πως η συμπεριφορά του πωλητή και η ειλικρίνεια του δε
μπορούν να αποτελέσουν μοναδικό κριτήριο, αλλά λειτουργούν
συμπληρωματικά στη δημιουργία μίας τέτοιας σχέσης με τη βοήθεια ενός
καλού προϊόντος και μίας αξιόπιστης εταιρείας. Ως επόμενη μελέτη
προτείνεται μία ποσοτική έρευνα που θα ποσοτικοποηθεί η συνεισφορά
τελικά του πωλητή στην πιστότητα ενός προϊόντος ή μίας εταιρείας.

5.2 Ακαδημαϊκή συνεισφορά
Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε μόνο σε φαρμακεία στην Ελλάδα της
κρίσης, όπου φαίνεται πως η τυπολογία των πωλητών που είχε αναπτυχθεί πριν
από αρκετά χρόνια, ισχύει ακόμα. Επίσης επιβεβαιώθηκε μέσα από τη
συγκεκριμένη έρευνα, πως οι δραστηριότητες του πωλητή κατά τη διάρκεια της
επίσκεψης του στο φαρμακείο αποτελείται από τρεις ενέργειες. Αυτές είναι η
προϊοντική ενημέρωση, το merchandising και η απευθείας πώληση με στόχο την
παραγγελιοληψία.
Αναφορικά με το δεύτερο στόχο που ήταν η εύρεση ιδιαιτεροτήτων στο
κανάλι του φαρμακείου σχετικά με τη διαδικασία της πώλησης, επιβεβαιώθηκε
μέσα από την έρευνα πως δεν υπάρχουν διαφορετικές με τη βιβλιογραφία και πως
η διαδικασία της πώλησης στο κανάλι του φαρμακείου είναι η ίδια.
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Αναφορικά με την έννοια της εμπιστοσύνης και τον τρόπο που μπορεί να
αναπτυχθεί ανάμεσα στον πελάτη και των πωλητή, βρέθηκε από την έρευνα πως
είναι αποτέλεσμα ειλικρίνειας του πωλητή προς τον πελάτη και πως αυτή η σχέση
εμπιστοσύνης μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένες πωλήσεις, όπως αναφέρεται και
στη βιβλιογραφία.
Σχετικά με την ικανοποίηση, στη βιβλιογραφία αναφέρεται πως μπορεί να
οδηγήσει σε αυξημένες πωλήσεις, όπως μπορεί να συμβεί και με την εμπιστοσύνη.
Το ίδιο επιβεβαιώθηκε και μέσα από τις συνεντεύξεις, πως ο πωλητής δηλαδή
μπορεί να επιδράσει θετικά στην ικανοποίηση του πελάτη, αρκεί να τηρεί τις
υποσχέσεις του.
Τέλος, αναφορικά με τη σχέση πιστότητας που μπορεί να αναπτυχθεί
ανάμεσα στον πελάτη και τον πωλητή, με βάση τη βιβλιογραφία που εξετάστηκε
υπάρχει σχέση πιστότητας ανάμεσα στον πελάτη και σε κάποιο προϊόν. Τι ίδιο
επιβεβαιώθηκε και από την έρευνα, πως δηλαδή ο πωλητής από μόνος του δε
μπορεί να οδηγήσει σε μία σχέση πιστότητας μεταξύ του πελάτη και του πωλητή,
αλλά πως λειτουργεί συνδυαστικά το προϊόν και ο πωλητής και τελικά οδηγούν σε
μία σχέση πιστότητας.

5.3 Περιορισμοί
1) Η παρούσα μελέτη βασίστηκε μόνο σε ποιοτική έρευνα, η οποία
πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια προσωπικών συνεντεύξεων
2) Πραγματοποιήθηκε μόνο σε φαρμακεία του νομού Αττικής
3) Δε μπορεί να γενικευτεί για τους δύο παραπάνω λόγους
Η συγκεκριμένη έρευνα θα μπορούσε να ποσοτικοποιηθεί για όλο τον κλάδο του
φαρμακείο με βάση τις προτάσεις που έχουν προηγουμένως ανά στόχο.
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