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Κεθάλαιο 1ο: Πεπίλετε έπεςναρ

Δίλαη αλαγθαίν νη επηρεηξήζεηο e-commerce B2C λα γλσξίδνπλ αθξηβψο ηηο αλάγθεο
ηνπ θνηλνχ ζηνπ νπνίνπ απεπζχλεηαη. ηελ παξνχζα έξεπλα αλαιχνληαη πξφζθαηεο
έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί εγρψξηα, κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ
πνηφηεηαο πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ ειιεληθή αγνξά. Παξνπζηάδεηαη, έπεηηα απφ
αλάιπζε, έλα λέν πιαίζην πνηφηεηαο, πνπ ρσξίδεηαη ζε 4 βαζηθνχο ππιψλεο: πνηφηεηα
κέζσ ηεο αζθάιεηαο, ηεο πηζηνπνίεζε θαη ηνπ απνηειεζκαηηθφ branding, πνίνηεηα
κέζσ ηεο ζσζηήο εμππεξέηεζεο, ηνπ πξντφληηθνχ κείγκαηνο θαη ηεο ηηκνινγηαθήο
πνιηηηθήο, πνηφηεηα κέζσ ηνπ Website θαη πνηφηεηα κέζσ ησλ ζπλεξγαηψλ. Όιε ε
έξεπλα ζηεξίδεηαη ζε έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζηελ Διιεληθή αγνξά, ελψ γίλεηαη
πξνζπάζεηα λα αηηηνινγεζνχλ νη απαληήζεηο πνπ έρνπλ δσζεί κέζσ άιισλ εξεπλψλ,
εμηδεηθεπκέλσλ γηα ην θάζε δήηεκα. Παξαηίζεληαη πξνηάζεηο γηα ηνπο ππεπζχλνπο
θαζψο θαη γηα πεξαηηέξσ πξνηάζεηο γηα έξεπλεο πάλσ ζην ζέκα.

Κεθάλαιο 2ο: Ειζαγυγή

Η αλζξσπφηεηα ζηνλ 21ν αηψλα έρεη δηαθνξνπνηεζεί ξαγδαία ιφγσ ηεο ηερλνινγίαο,
αιιάδνληαο ξηδηθά φιεο ηηο πηπρέο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο καο. Οη αιιαγέο απηέο
πάξαπηα δελ ιακβάλνπλ ρψξα κε ηελ ίδηα ζπρλφηεηα ζε θάζε κέξνο ηεο γεο, ιφγσ
δηάθνξσλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ. Η Διιάδα, σο κηα αλεπηπγκέλε
ρψξα κε ηελ δηθή ηεο θνηλσληθή ηαπηφηεηα θαη κε ηελ νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε,
βηψλεη ηνπο δηθνχο ηεο ξπζκνχο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο. Καηά θφξνλ εηζάγεη
ηερλνινγία αληί λα ηελ αλαπηχζζεη, θαζψο δαπαλά ην 0.8% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο
ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε[1]. Παξφια απηά, νη Έιιελεο εμνηθεηψλνληαη πεξηζζφηεξν
κε ηελ ηερλνινγία ηα ηειεπηαία έηε, θαζψο ην 66.84% έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ην
internet[1][2].
Φαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ πσο ην ειεθηξνληθφ εκπφξην απνηειεί κηα ειθπζηηθφηαηε
κέζνδνο γηα ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο λα απεπζπλζνχλ ζηνπο πειάηεο ηνπο. Ωο κηα
ρψξα πνπ βαζίδεηαη θπξίσο ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, έρνληαο πεξίπνπ 55.000
επηρεηξήζεηο κε 0 έσο 9 απαζρνινχκελνπο, ζε έλα ζχλνιν 58.000 επηρεηξήζεσλ[3],
είλαη ζεκαληηθφ λα κπνξνχλ λα μερσξίδνπλ απφ ηηο αληαγσληζηηθέο θαη λα
πξνζθέξνπλ ηα αλακελφκελα ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ. εκαληηθφ επίζεο θαζίζηαηαη
θαη ην γεγνλφο πσο ε νηθνλνκηθή θξίζε έθεξε ηελ αλάγθε ησλ θαηαλαισηψλ γηα
θζελφηεξα πξντφληα, θέξλνληαο ηνπο Έιιελεο πίν θνληά ζηελ ρξήζε λέσλ
ηερλνινγηψλ γηα ηελ αγνξά πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ (Γεξάλεο, 2016)[4].
Δίλαη χςηζηεο ζεκαζίαο, πξνθεηκέλνπ νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο λα πξνζαξκνζηνχλ
θαη λα επηηχρνπλ ζηηο λέεο απηέο ζπλζήθεο, λα κειεηήζνπλ κε αθξίβεηα ηνπο άμνλεο
ηεο πνηφηεηαο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ γηα ηνπο Έιιελεο Καηαλαισηέο. Όζεο
επηρεηξήζεηο θαινχληαη λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο ιφγσ ηεο
θαηάζηαζεο, είλαη αλαγθαίν λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αλαπηπρζνχλ πάλσ ζε απηνχο
ηνπο ηνκείο, λα κεηξήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ απφδνζή ηνπο θαη λα αλαθαιχςνπλ
ηηο θαηάιιειεο ηερληθέο ζπλερνχο βειηίσζεο.
Η παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεη κηα αλάιπζε ζεσξεηηθψλ θαη εκπεηξηθψλ
πεγψλ/εξεπλψλ, κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηνπο άμνλεο ηεο
πνηφηεηαο ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην γηα ειιεληθέο B2C επηρεηξήζεηο. Μέζσ κειέηεο

ησλ πηφ πξνζθάησλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζηελ ειιεληθή αγνξά, ζα
κειεηεζνχλ νη θχξηνη πνηνηηθνί άμνλεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ζχκθσλα κε ηνπο
ίδηνπο ηνπο θαηαλαισηέο. Έπεηηα, ζα αλαιπζνχλ πεξαηηέξσ νη ιφγνη πνπ νη
θαηαλαισηέο επηδεηνχλ ηα παξαθάησ, φπσο θαη νη ηξφπνη πνπ νη επηρεηξήζεηο
κπνξνχλ λα επηηχρνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ θνηλνχ ηνπο.

Κεθάλαιο 3ο: Βιβλιογπαθική αναζκόπεζε

1) Γενικέρ οπολογίερ

Η πνηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ πέξηπησζε. αλ φξνο, δελ
αλαθέξεηαη κνλάρα ζηελ απνθπγή ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ θαη ιαζψλ, θαζψο έρεη
κηα πην επξεηά έλλνηα. Απελαληίαο, ε πνηφηεηα νξίδεηαη απφ ηα ελδηαθέξνληα κέιε
(stakeholders) ηεο θάζε επηρείξεζεο θαζψο θαη απφ ηηο αλάγθεο απηψλ, ρσξίο λα
πεξηνξίδεηαη κφλν ζηνπο πειάηεο, αιιά θαη ζε φζνπο είλαη αλαγθαίν λα αζρνιεζνχλ
κε απηήλ(Quality.org [2016])[5]. Με βάζε απηήλ ηελ παξαδνρή γίλεηαη εχθνια
αληηιεπηφ πσο νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ ηνπο Stakeholders,
πξνθεηκέλνπ λα νξίζνπλ ηελ πνηφηεηά ηνπο. ηελ παξνχζα έξεπλα, ιφγσ ησλ
επηιερζέλησλ αιιαγψλ, ζα αλαιχζνπκε ηνπο άμνλεο πνηφηεηαο ησλ Διιήλσλ
θαηαλαισηψλ.
Η δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο (Total Quality Management) είλαη ε ζπλερήο
πξνζπάζεηα θάζε κέξνπο ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ βειηίσζε θάζε κέξνπο απηήο,
απνζθνπψληαο ζηελ επηηπρία κέζσ ηεο ηθαλνπνίεζεο πειαηψλ ηεο (American Society
for Quality [2016]) [6]. Δίλαη ππεχζπλε γηα ηελ δηαηήξεζε θαη αχμεζε ηεο πνηφηεηαο
ζηνλ νξγαληζκφ, πνηφηεηαο πνπ θαζνξίδεηαη πάληνηε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο
stakeholders, φπσο αλαθέξεηαη θαη παξαπάλσ.
Δίλαη θαηαλνεηφ πσο νη άμνλεο ηεο πνηφηεηαο δελ παξακέλνπλ ζηαζεξέο αλά
επηρείξεζε. ηηο επηρεηξήζεηο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, φια ηα θξηηήξηα αιιάδνπλ
αλαιφγσο. Ωο ειεθηξνληθφ εκπφξην, αλαθέξνπκε ηελ αγνξαπσιεζία πξντφλησλ
κέζσ ππνινγηζηψλ, ηειεθψλσλ, fax, ATMs θαη άιισλ ειεθηξνληθψλ κεζψλ,
εκπεξηέρνληαο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ηελ εηζαγσγή παξαγγειίαο, ηελ

δηαδηθαζία πιεξσκήο, ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ, ηνλ έιεγρν θαη ελεκέξσζε
απνζήθεο, ηελ νινθιήξσζε θαη απνζηνιή ηεο παξαγγειίαο θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ
πειαηψλ[7]. Γελ είλαη απαξαίηεην πσο κηα επηρείξεζε ζα βξίζθεηαη κφλν ζην
δηαδίθηπν, θαζψο κπνξεί λα δηαζέηεη θαη θπζηθά θαηαζηήκαηα, εκπινπηίδνληαο
πεξαηηέξσ ηα θαλάιηα δηαλνκήο ηεο. Δλψ φκσο κπνξνχλ νη δπν κέζνδνη απηνί λα
ζπλδπαζηνχλ, θέξνπλ πεξαηηέξσ δηαθνξέο. Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην πξνζζέηεη αμία
ζηνλ πειάηε, θαζψο ηνπ εμνηθνλνκεί πνιχηηκν ρξφλν αλαδήηεζεο θαη αγνξάο ελφο
πξντφληνο, κπνξεί λα πξνζαξκνζζεί απηφκαηα ζηηο αλάγθεο ελφο πειάηε θαη θαηαξγεί
πιήξσο ηα γεσγξαθηθά εκπφδηα[8]. Απφ ηελ άιιε, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ζε ζρέζε
κε ην θπζηθφ εκπφξην παξνπζηάδεη ζνβαξά δεηήκαηα ειεθηξνληθήο αζθαιείαο,
ππεξβνιηθήο πνζφηεηαο πιεξνθνξηψλ, θαθψλ ζπλδέζεσλ ζην internet θαη θφβνπ γηα
ηηο δηαδηθηπαθέο ζπλαιιαγέο.
Γηα λα κπνξέζνπλ νη επηρεηξήζεηο λα αμηνινγήζνπλ πξαγκαηηθά ηελ πνηφηεηα πνπ
παξέρνπλ,είλαη απαξαίηεην λα γλσξίζνπλ ην θνηλφ ηνπο θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο
αλάγθεο ηνπο. Όπσο πξναλαθέξζεθε, ζηελ παξνχζα έξεπλα ζα αλαιπζνχλ νη άμνλεο
ηεο πνηφηεηαο γηα επηρεηξήζεηο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ B2C, κέζσ πξαγκαηηθψλ
εξεπλψλ πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζην ειιεληθφ θνηλφ, θαη εθφζνλ νξηνζεηεηνχλ, ζα
παξνπζηαζζνχλ νη θαηάιιεινη ηξφπνη κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο.

2) Εμπειπικέρ έπεςνερ πάνυ ζηο ελεκηπονικό εμπόπιο ηερ ελλενικήρ
αγοπάρ

µετοχζσ, οικονοµικζσ υπηρεςίεσ, αςφάλειεσ
υλικό ηλεκτρονικήσ εκµάθηςησ
υπηρεςίεσ τηλεπικοινωνιών
ταινίεσ, µουςική
είδη διατροφήσ – είδη παντοπωλείου
λογιςµικό για ηλεκτρονικό υπολογιςτή και
αναβαθµίςεισ αυτοφ/video games
φάρµακα
άλλα (κοςµήµατα, πληροφορίεσ από βάςεισ
δεδοµζνων κλπ.)
ειςιτήρια για εκδηλώςεισ
βιβλία, περιοδικά, εφηµερίδεσ
διαµονή ςε καταλφµατα
εξαρτήµατα και περιφερειακόσ εξοπλιςµόσ
ηλεκτρονικοφ υπολογιςτή
οικιακά είδη (ζπιπλα, παιχνίδια, είδη
τζχνησ, ηλεκτρικζσ οικιακζσ ςυςκευζσ κλπ.)
ταξιδιωτικζσ υπηρεςίεσ (ειςιτήρια, ενοικίαςη
αυτοκινήτου κλπ.)
ηλεκτρονικζσ ςυςκευζσ
είδη ζνδυςησ και υπόδηςησ – αθλητικά είδη
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Πίνακαρ 1- Αγοπαδόμενα / παπαγγελλόμενα είδε και παπαγγελίερ, ΕΛΣΤΑΤ
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Όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ην Διιεληθφ θαηαλαισηηθφ θνηλφ
θαίλεηαη πσο ρξεζηκνπνηεί εθηελψο ην internet γηα ηηο αγνξέο ηνπ. χκθσλα κε ηα
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ζηνηρεία ηεο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο, νη δηαζεκφηεξνη θιάδνη αγνξψλ είλαη ηα είδε
έλδπζεο θαη ππφδεζεο/αζιεηηθά είδε, κε 47,6% ησλ αγνξψλ ζην internet κεηαμχ
Απξηιίνπ 2014 θαη Μαξηίνπ 2015, νη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο κε 26.3% θαη νη
ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο, κε 18.5%. χκθσλα κε ηελ ίδηα έξεπλα, ην 33.8% ησλ
ρξεζηψλ ηνπ internet έρεη θάλεη ηνπιάρηζηνλ κηα παξαγγειία πξντφληνο κέζσ
internet, πνζνζηφ πνπ παξνπζηάδεη ζπλερείο απμήζεηο αλά έηνο[9].

Πίνακαρ 2- Κπιηήπια επιλογήρ ελεκηπονικού καηαζηήμαηορ, ELTRAN 2014

[10]

Αληηιακβαλφκαζηε ινηπφλ πσο νη Έιιελεο θαηαλαισηέο ζπλερψο παξνπζηάδνπλ
κεγαιχηεξε πξνηίκεζε, θάλνληαο ηνπο λα εκθαλίδνπλ ζηνηρεία σξηκφηεηαο ζηηο
αγνξέο ηνπ. χκθσλα κε ηελ εηήζηα έξεπλα ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ B2C ELTRAN,
ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ην ειιεληθφ θαηαλαισηηθφ θνηλφ δελ
επεξεάδεηαη κφλν απφ ζηνηρεία αζθαιείαο(παξφηη ε αζθαιήο πιεξσκή παξακέλεη σο
πξψην θξηηήξην) αιιά θαη απφ ηελ ζσζηή εμππεξέηεζε/πξντνληηθή θάιπςε, ηελ
ρξεζηηθφηεηα/επρξεζηία ηνπ site, ηηο ρακειέο ηηκέο/ηθαλνπνηεηηθέο πιεξνθνξίεο, ηελ
ζσζηή θξηηηθή/ζπζηάζεηο θαη ηέινο ην ζσζηφ branding/ δηαθήκηζε[10].

Όπσο θαίλεηαη επίζεο θαη ζην παξαπάλσ δηάγξακκα ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο
Τπεξεζίαο, 15.4% ησλ αγνξαζηψλ αληηκεηψπηζαλ θάπνηνπ είδνπο πξφβιεκα ζηηο
ειεθηξνληθέο αγνξέο ηνπο. Σα πην ζπλεζηζκέλα πξνβιήκαηα ήηαλ ν κεγαιχηεξνο απφ
ηνλ ελδεηθλπφκελν ρξφλν παξάδνζεο (6%), ε παξαιαβή
θαηεζηξακκέλσλ/ειαηησκαηηθψλ/ιαλζαζκέλσλ πξντφλησλ (3.3%) θαη ε ηερληθή
βιάβε ζηελ ηζηνζειίδα, θαηά ηελ δηάξθεηα πιεξσκήο ή επηθχξσζεο ηεο
παξαγγειίαο[9].
Με βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία απφ ηηο έξεπλεο, κπνξνχκε λα νξηνζεηήζνπκε ηελ
πνηφηεηα ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην, ζπγρσλεχνληαο ηνπο 6 πνπ πξνηείλεη ε ELTRAN
ζε 3 (Αζθάιεηα, Πηζηνπνίεζε θαη απνηειεζκαηηθφ Branding, Δμππεξέηεζε/σζηά
πξντφληα/Αληαγσληζηηθέο ηηκέο θαη πξνζθνξέο, Γξήγνξν θαη Δχρξεζην website),
πξνζζέηνληαο έλαλ αθφκε, ηνπο ζσζηνχο ζπλεξγάηεο. Οη 3 πξψηνη θαηεγνξηνπνηνχλ
ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ εμαηξεηηθά, πξνζδηνξίδνληαο ηη δεηάλε απφ κηα
επηρεηξήζε πνπ βαζίδεηαη ζην e-commerce, ελψ ν ηειεπηαίνο ζα αλαθεξζεί ζηελ
ζσζηή επηινγή ζπλεξγαηψλ γηα ηελ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ.

3) Ποιόηεηα μέζυ ηερ αζθάλειαρ, ηερ πιζηοποίεζερ και ηος
αποηελεζμαηικού Branding
Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηηο έξεπλεο, ε αζθάιεηα θαη ε πηζηνπνίεζε παξακέλεη ην
θχξην δήηεκα γηα ηνπο θαηαλαισηέο. Δλψ νη αγνξέο θπζηθνχ εκπνξίνπ
ραξαθηεξίδνληαη απφ απφιπηε αζθάιεηα, θαζψο ε πιεξσκή ιακβάλεη ρψξα ηελ ίδηα
ζηηγκή κε ηελ απφθηεζε ηνπ αγαζνχ, νη αγνξέο ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην
ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ αλσλπκία, δξψληαο έηζη αξλεηηθά ζηελ ςπρνινγία ηνπ
αηφκνπ θαη θάλνληάο ηεο πην δχζπηζηεο[11]. χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο ΔΛΣΑΣ, ην
36,4% ησλ Διιήλσλ θαηαλαισηψλ (16-74 εηψλ) αληηκεηψπηζαλ ηνπιάρηζηνλ έλα
πξφβιεκα αζθαιείαο πνπ ηνπο απέηξεςε απφ ην λα νινθιεξψζνπλ κηα

δξαζηεξηφηαηα ζην δηαδίθηπν, κε ην 15.4% απηψλ λα αθπξψλεη ηνπιάρηζηνλ κηα
αγνξά πξντφληνο ή ππεξεζίαο, ελψ ην 22.1% ηνπιάρηζηνλ κηα ηξαπεδηθή ζπλαιιαγή,
κέζν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα αγνξέο κέζσ δηαδηθηχνπ[9]. Κξίλεηαη επνκέλσο
ζθφπηκν απφ ηελ επηρείξεζε λα βξεη ηξφπνπο γηα λα ζσξαθίζεη ηελ αζθάιεηα ησλ
θαηαλαισηψλ, θαζψο θαη λα πηζηνπνηήζεη ηελ χπαξμε ηεο, νχησο ψζηε λα κπνξέζνπλ
λα κεηψζνπλ ηνλ αληηιακβαλφκελν θίλδπλν απφ ηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο.

Οη επηρεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαξξίςνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηεο αλσλπκίαο, πξέπεη
λα δεκηνπξγήζνπλ γηα απηέο έλα ζσζηφ θαη πηζηνπνηεκέλν Brand πνπ λα απνπλέεη
αζθάιεηα. Έηζη ινηπφλ, θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαδεηήζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ
ζηξαηεγηθέο θαη ηαθηηθέο, ζχκθσλα κε ηελ δηθή ηνπο πεξίπησζε, αλάγθεο θαη πφξνπο,
ψζηε λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν αλαγλσξίζηκνη θαη πην αζθαιείο.
χκθσλα κε ηελ έξεπλα ELTRAN (2014), νη θαηαλαισηέο αλαδεηνχλ θαιέο θξηηηθέο
θαη ζπζηάζεηο θίισλ πξηλ νδεγεζνχλ ζε κηα αγνξαζηηθή απφθαζε[10]. Πξάγκαηη, ην
θαηλφκελν απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ άπνςε βηβιηνγξαθίαο. Οη K.T Lee θαη Koo
D.M (2012) αλαθέξνπλ πσο νη θαηαλαισηέο εκπηζηεχνληαη πεξηζζφηεξν ηελ άπνςε
άιισλ θαηαλαισηψλ πξηλ ιάβνπλ αγνξαζηηθέο απνθάζεηο κέζσ δηαδηθηχνπ[12]. Οη
απφςεηο απηέο απνηππψλνληαη σο θξηηηθέο ζε blogs, forums, shopbots ή ζαλ
ζπζηάζεηο απφ άηνκα ηνπ θνηλσληθνχ θχθινπ ελφο αηφκνπ.
Όπσο επίζεο αλαθέξεηαη απφ ηελ πξναλαθεξζνχζα έξεπλα, νη πηζηνπνηήζεηο απφ
αλεμάξηεηνπο θνξείο κεηψλνπλ ηνλ αληηιακβαλφκελν θίλδπλν ησλ online αγνξψλ,
πξνο φθεινο θαη ηεο επηρείξεζεο. Γηα λα πηζηνπνηήζεη ηελ παξνπζία ηεο, κπνξεί λα
ζπκκεηάζρεη θαη ζε κεραλέο αλαδήηεζεο ζχγθξηζεο ηηκψλ, γλσζηέο ζηελ

βηβιηνγξαθία θαη σο shopbots. Σα ζπγθεθξηκέλα, ελψ πηέδνπλ ηηο επηρεηξήζεηο πξνο
κηα θαηάζηαζε ζπλερνχο αληαγσληζκνχ σο πξνο ηελ ηηκή, κεηψλνληαο έηζη ηα
πεξηζψξηά ησλ εκπφξσλθαη θάλνληαο ηνπο θαηαλαισηέο πεξηζζφηεξν επαίζζεηνπο
ζηελ ηηκή[04][13][14], ηνπο αθήλεη λα επηιέμνπλ θαη κε πην πνηνηηθά θξηηήξηα, πνπ
βαζίδνληαη ζηελ απφδνζε ηεο ηζηνζειίδαο, ην status ηνπ πσιεηή, θαζψο θαη ηελ
εληχπσζε ηνπ αγνξαζηή[15].Έηζη, ν παξαπάλσ ηξφπνο πξνζθέξεη πεξαηηέξσ
αζθάιεηα, αλαγλψξηζε θαη πηζηνπνίεζε ζηνλ θαηαλαισηή. ηελ Διιάδα, ηα
δηαζεκφηεξα shopbots είλαη ν Skroutz.gr, ην Trivago θαη ην BestPrice.gr[16].
Φπζηθά, νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα ζηξαθνχλ θαη ζε γλσζηέο πηζηνπνηήζεηο,
απαξαίηεηεο γηα ηελ αλαγλσξίζε ηεο πνηφηεηαο κηαο εηαηξίαο πνπ βαζίδεηαη ζην ecommerce. Απφ άπνςε δηεζλνχο πηζηνπνίεζεο, εθηφο ησλ πηζηνπνηήζεσλ πνπ
επηρείξεζε πξέπεη λα ιάβεη εάλ είλαη θαη παξαγσγηθή θαη φρη κφλν εκπνξηθή, ε ISO
πξνζθέξεη ηελ πηζηνπνίεζε ISO 10008:2013, πνπ παξέρεη ζαθείο νδεγίεο γηα ηνλ
ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε, ηελ εθαξκνγή, ηελ δηαηήξεζε θαη ηελ βειηίσζε ελφο B2C
ζπζηήκαηνο γηα ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο (B2CECT), κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ[17],
ελψ ππάξρεη θαη ην S@fer Shopping ηεο TÜVSÜD, πνπ επηθεληξψλεηαη ζην πσο έλα
e-shop δνκεί ην siteηνπ, πσο επεμεξγάδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα αηηήκαηα ησλ
πειαηψλ, θαζψο θαη πσο πξνζηαηεχεη φια ηα παξαπάλσ[18]. Αλαθνξηθά, αμίδεη λα
αλαθεξζνχλ πσο ππάξρνπλ θαη άιιεο πηζηνπνηήζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε TRUSTe
[19]

, ελψ ζε θάζε ρψξα θαίλεηαη λα επηθξαηνχλ θαη δηθά ηεο trademark γηα ηελ

πηζηνπνίεζε e-commerce επηρεηξήζεσλ. Δγρψξηα, παξαηεξείηαη κηα δηρνγλσκία,
ιφγσ ηεο χπαξμεο δηαθνξεηηθψλ Διιεληθψλ ζσκαηίσλ θαη ελψζεσλ κε
παλνκνηφηππνπο ζηφρνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ην Διιεληθφ
χλδεζκν Ηιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ GRECA, ην Trustmark[20], πνπ ειέγρεη εάλ έλα eshop ηεξεί ηελ λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο, θαζψο θαη ηηο ηηο βέιηηζηεο
πξαθηηθέο θαη ηνλ Κψδηθα Γενληνινγία πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ GRECA[22], ελψ
κεηά ηελ πάξνδν έμη κελψλ παξέρεη απηφκαηα θαη ην E-Commerce Trustmark, ην
αληίζηνηρν Δπξσπατθφ ηζνδχλακν απφ ηελ E-commerce Europe [21]. Δπίζεο ππάξρεη
ην ην European TrustMark Emota[23], ελφο δηαθνξεηηθνχ επξσπατθνχ νξγαληζκνχ,
πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ Διιεληθή Έλσζε Πσιήζεσλ απφ Απφζηαζε θαη
Ηιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ[24]. Η TUV Διιάδνο θαη Απζηξίαο έρεη θαη απηή
δεκηνπξγήζεη ηελ δηθή ηεο πηζηνπνίεζε γηα E-commerce & Hospitality Sales &
Marketing[25].

Οη επηρείξεζεο απφ ηελ άιιε είλαη αλαγθαζκέλεο λα βξνπλ ηνπο θαιχηεξνπο ηξφπνπο
δηαζθάιηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ θαηαλαισηψλ, πνπ γηα απηνχο ζεκαίλεη αζθαιείο,
εχθνιεο θαη αθξηβείο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο θαη πηζηνπνηεηηθά αγνξάο, θαζψο θαη
δηαζθάιηζε δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε[26]. Παξέρνληαο ηνπο θαηάιιεινπο ηξφπνπο
πιεξσκήο θαη θξππηνγξαθψληαο ην website ηεο κε ηηο θαιχηεξεο πξαθηηθέο, κπνξεί
λα αλεβάζεη θαηαθφξπθα ηελ αληηιακβαλφκελε πνηφηεηα ηεο απφ ηελ κεξίδα ησλ
θαηαλαισηψλ πνπ αλαδεηεί ηελ αζθάιεηα σο ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ κηαο ecommerce επηρείξεζεο[27].
Σέινο, θαίλεηαη απφ ηελ έξεπλα πσο νη ζαθείο φξνη ρξήζεο είλαη απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε ζε έλα e-shop. Σν παξφλ ζηνηρείν κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί σο έλα
ζηνηρείν εκπηζηνζχλεο, πνπ είλαη άιισζηε θαη έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο
θαινχ e-shop, θαη σο έλα βαζηθφ ζηνηρείν ζσζηήο επηθνηλσλίαο κε ηνλ ρξήζηε [28].

4) Ποιόηεηα μέζυ ηερ εξςπεπέηεζερ, ηος πποφονηικού μείγμαηορ, ηυν
ηιμών και ηυν πποζθοπών.

Όπσο ήδε πξνεηπψζεθε, ιφγσ δηαθφξσλ παξαγφλησλ, φπσο ηελ επηθξάηεζε ησλ
shopbot παγθνζκίσο θαη ηελ θξίζε πνπ βηψλεη ε ειιεληθή αγνξά, νη θαηαλαισηέο
ηείλνπλ λα είλαη πην επαίζζεηνη σο πξνο ηελ ηηκή. Παξφια απηά, εηδηθά ζε θιάδνπο
πνπ πξνζθέξνπλ δηαξθή αγαζά θαζψο θαη πξντφληα πςειήο αλάκεημεο, νη
επηρεηξήζεηο έρνπλ ην πεξηζψξην λα αληαγσληζηνχλ θαη κε πην πνηνηηθά θξηηήξηα.
Λφγσ ησλ παξαπάλσ, νη θαηαλαισηέο έρνπλ απμεκέλν θφβν γηα ηηο ειεθηξνληθέο
ζπλαιιαγέο. Δίλαη επνκέλσο απαξαίηεην ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο ηεο επηρείξεζεο
λα εμππεξεηεί άκεζα, κε επγέλεηα, ερεκχζεηα θαη κε ζηγνπξηά, γηα ηελ κείσζε ησλ
ακθηβνιηψλ θαη γηα ηελ εγθαζίδξπζε κηαο ζρέζεο εκπηζηνζχλεο φρη κφλν κε ηελ
επηρείξεζε, αιιά θαη κε ην ειεθηξνληθφ εκπφξην γεληθφηεξα. Οη θαηαλαισηέο είλαη
θπζηθφ λα πξνζπαζνχλ λα κεηψζνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπο αβεβαηφηεηα, θαη φηαλ νη
ηθαλφηεηέο ηνπο λα θξίλνπλ θάπνηνλ κεηψλνληαη, πεξηνξίδνληαη ζην λα θξίλνπλ ηνλ
βαζκφ εκπηζηνζχλεο ηνπ κα θαη ηνλ βαζκφ γλσξηκίαο κε απηφλ. Δάλ ε επηρείξεζε
θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ πειάηε, ηνλ παξνηξχλεη λα εκπηζηεπηεί πεξηζζφηεξν
ηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο θαη ηνλ δηαηεξεί ζαλ ηέηνηνλ[29]

Η επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ ππαιιήινπ ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο γίλεηαη ζε πξψηε
θάζε ζπλήζσο απξφζσπα (θπξίσο κέζσ ηειεθψλνπ ή email), ράλνληαο έηζη
νπνηαδήπνηε επθαηξία γηα δηαπξνζσπηθή επαθή[29].Σν γεγνλφο απηφ επηζεκάλεη ηελ
αλάγθε γηα ηηο επηρεηξήζεηο λα κπνξνχλ λα θεξδίδνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πειαηψλ,
έζησ θαη απφ ηηο πεξηνξηζκέλεο απηέο λχμεηο πνπ νη επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ, είηε
απεπζείαο απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπο (εκπεξηέρνληαο θνηλσληθφ πεξηερφκελν θαη
πξνζαλαηνιηζκφ[29]), είηε κέζσ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο. Γελ είλαη ηπραίν άιισζηε ην
γεγνλφο πσο ζηελ έξεπλα ηνπ ELTRUN ε άκεζε, ζσζηή θαη έγθπξε εμππεξέηεζε
είλαη ην δεχηεξν ζε πξνηίκεζε δεηνχκελν απφ έλα eshop.
Γεληθά, θαζψο ππάξρεη αλάγθε γηα αζθάιεηα θαη εκπηζηνζχλε ζε έλα e-shop, είλαη
θαιφ νη ππάιιεινη λα δηαζέηνπλ ηηο 5 βαζηθέο αξεηέο ηνπ κνληέινπ SERVQUAL. Σν
ζπγθεθξηκέλν κνληέιν αλαθέξεη πσο νη θαηαλαισηέο αλαδεηνχλ πέληε βαζηθά
ζηνηρεία απφ ηηο ππεξεζίεο. Σελ αμηνπηζηία (=Reliability, πξνζθνξά ηεο ππνζρφκελεο
ππεξεζίαο ρσξίο πξνβιήκαηα), ηελ αζθάιεηα (=Assurance, ε γλψζε ηνπ ππαιιήινπ
θαη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα απνπλέεη εκπηζηνζχλε), ηα απηά ζηνηρεία (=Tangibles, φια ηα
πιηθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο), ηελ εκπάζεηα (=Empathy, ε αλάγθε λα κπνξεί ν
ππάιιεινο λα ληψζεη ηνλ πειάηε) θαη ηελ Απνθξηηηθφηεηα (=Responsiveness, ε
πξνζπκία ηνπ ππαιιήινπ λα παξέρεη πςειήο πνηφηεηαο θαη εμαηνκηθεπκέλε
εμππεξέηεζε). Οη ππάιιεινη επνκέλσο κπνξνχλ λα βαζηζζνχλ ζηα παξαπάλσ
ραξαθηεξηζηηθά, γηα λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα πνπ πξνζθέξνπλ [30].
Απφ ηελ άιιε, νη πειάηεο θαίλεηαη πσο πξνηηκνχλ λα έρνπλ θαη παξαπάλσ επηινγέο
φηαλ επηιέγνπλ πξντφληα, θαη γηα απηφ θαη θαίλεηαη λα δεηείηαη απφ ην 22% ησλ
Διιήλσλ θαηαλαισηψλ. Σν ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν κπνξεί λα ζπλδπαζηεί θαη κε ην
γεγνλφο πσο νη θαηαλαισηέο αλαδεηνχλ ζπλερψο ρακειέο ηηκέο θαη πξνζθνξέο (θάηη
πνπ ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ELTRUN, δεηείηαη απφ ην 32% ησλ Διιήλσλ
θαηαλαισηψλ)[10]. Λφγσ ηεο επηθξάηεζεο ησλ shopbots, πνπ πηέδνπλ ηηο επηρεηξήζεηο
γηα αληαγσληζκφ ζηελ ηηκή θαη ηνπ γεληθφηεξνπ θιίκαηνο ηεο αγνξάο ιφγσ ηεο
νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο Διιάδνο[3], νη θαηαλαισηέο έρνπλ ηελ ηηκνινγηαθφ
κείγκα θαη ην πξντνληηθφ κείγκα σο έλα ζεκαληηθφηαην πνηνηηθφ θξηηήξην.
Φπζηθά, ην φηη κία επηρείξεζε έρεη κεγάιν πξντνληηθφ βάζνο, δελ βνεζάεη κφλν ζηα
παξαπάλσ. Δίλαη πάληνηε ζεκαληηθφ ε επηρείξεζε λα πξνζέρεη ηνλ βαζκφ πνπ ζα
επεθηαζεί πξντνληηθά, θαζψο ε επέθηαζε ρσξίο φξηα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε

ρεηξφηεξεο αληαγσληζηηθέο θαηαζηάζεηο[31]. Σα ζεηηθά εληνπίδνληαη ζην γεγνλφο πσο
επηηξέπεη ζε πνιιά θα δηαθνξεηηθά είδε πειαηψλ λα βξνπλ άκεζα απηφ πνπ ςάρλνπλ,
κεηψλνληαο ηα θφζηε εηδηθψλ παξαγγειηψλ, ην δηαθπγψλ θέξδνο, θαζψο θαη ηνλ
απαξαίηεην ρξφλν πνπ έπξεπε λα δηαζέζεη ν θαηαλαισηήο γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ
πξντνληνο πνπ ρξεηάδεηαη. [32]

5) Ποιόηεηα μέζυ ηος website.

Αλακθίβνια, κηα επηρείξεζε πνπ ζέιεη λα πξνσζήζεη ηα πξντφληα ηεο, βαζίδεη πνιιά
ζην website ηεο. Απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ ίδηα ηελ έξεπλα ELTRUN, πνπ ε
επρξεζηφηεηα θαη ε ηαρχηεηα ηνπ website απνηειεί ην ηξίην πην πνιπαλακελφκελν
πνηνηηθφ θξηηήξην. χκθσλα κε ηελ WebQual, ππάξρνπλ πνιιά πξάγκαηα πνπ
πξνζδηνξίδνπλ πνηφηεηα γηα έλα website, φκσο νη απαληήζεηο κπνξνχλ λα
θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε 4 βαζηθέο θαηεγνξίεο. Απηέο είλαη ε επθνιία ρξήζεο, ε
εκθάληζε ηνπ site, νη πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηεη θαη ε επηθνηλσλία/ελνπνίεζε κε ηνλ
ρξήζηε θαη ην δηαδίθηπν. Έλα νξζά δνκεκέλν site, κε βάζε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα,
γίλεηαη ε θαηαιιειφηεξε “βηηξίλα” γηα κηα επηρείξεζε. [33]

6) Ποιόηεηα μέζυ ηυν ζςνεπγαηών.

Οη ζπλεξγάηεο θαηλνκεληθά δελ αλαθέξνληαη θαζφινπ ζηελ έξεπλα ηεο ΔΛΣΑΣ θαη
ζηελ Έξεπλα ELTRUN. Παξφια απηά, πνιιά απφ ηα θξηηήξηα πνπ δεκηνπξγνχλ
πνηφηεηα ή πξνβιήκαηα ζηνλ θαηαλαισηή, ζηεξίδεηαη ζην εάλ ε επηρείξεζε έρεη
θαινχο ή θαθνχο πξνκεζεπηέο. Γηα παξάδεηγκα, κηα επηρείξεζε κε έλα
αληαγσληζηηθφ πξντνληηθφ κείγκα ζηεξίδεηαη ζηνπο εμαηξεηηθνχο ηεο πξνκεζεπηέο,
κηα επηρείξεζε πνπ πξνζθέξεη πνιινχο θαη αζθαιείο ηξφπνπο πιεξσκήο, βαζίδεηαη
ζηηο ζρέζεηο ηεο κε ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, άιιεο ππεξεζίεο πιεξσκψλ (π.ρ paypal)
ή κε ηηο κεηαθνξηθέο πνπ ζπλεξγάδεηαη, ελψ έλαο γξήγνξνο ρξφλνο παξάδνζεο θαη
κηα πςειή πνηφηεηα απνζηνιήο βαζίδεηαη ζηηο κεηαθνξηθέο πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ
απνζηνιή ησλ πξντφλησλ.
Όπσο επνκέλσο θαίλεηαη άκεζα, νη επηρεηξήζεηο e-commerce βαζίδνπλ πνιιά κέξε
ηεο πνηφηεηάο ηνπο ζε ηξίηνπο. Σέηνηνη κπνξεί λα αλήθνπλ ζηελ επηρείξεζε ή λα

βξίζθνληαη θαη έμσ απφ απηήλ, θαη κπνξεί λα είλαη ηα shopbots[3], νη κεηαθνξηθέο, ηα
ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, νη ππεξεζίεο πιεξσκψλ, νη πξνκεζεπηέο, νη ινγηζηέο, νη
ππεχζπλνη θαηαζθεπήο ηζηνζειίδσλ, νη ππεχζπλνη digital marketing, ην λνκηθφ ηκήκα
θ.α [34].
Δθνζφλ νη παξαπάλσ επεξεάδνπλ ηελ εχξπζκε πνξεία ηεο επηρείξεζεο, επηβάιινληαη
λα αμηνινγεζνχλ. Έηζη, ε επηρείξεζε κπνξεί λα απνθηήζεη κηα πην νινθιεξσκέλε
άπνςε γηα ηελ πνηφηεηά πνπ πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο ηεο, θαζψο θαη λα βειηησζεί
πεξαηηέξσ.

7) Ππόηςπα μέηπεζερ ποιόηεηαρ για ηιρ B2C ελεκηπονικέρ
επισειπήζειρ

Έρνπλ ήδε αλαπηπρζεί πνιιά πιαίζηα πνηφηεηαο πνπ εζηηάδνπλ ζην ειεθηξνληθφ
εκπφξεην, απφ άιινπο αθαδεκατθνχο. Σέηνηα είλαη ην eTailQ, ην WebQual θαη ην
SITEQUAL,ην e-SERVQUAL, ην eTransQual θαη ην eSQual, πιαίζηα πνηφηεηαο πνπ
εζηηάδνπλ ζε πνηνηηθά θξηηήξηα φπσο ηελ αμηνπηζηία, ηελ ζρεδίαζε ηνπ δηθηπαθνχ
ηφπνπ, ηελ πνηφηεηα ηεο πιεξνθφξεζεο, ηελ ζπλαηζζεµαηηθή ηαχηηζε
(εμαηνµίθεπζε/αιιειεπίδξαζε), ηελ δηαζθάιηζε, ηελ αληαπφθξηζε, ηελ πνηφηεηα
αιιειεπίδξαζεο θαη ηελ επηθνηλσλία (ΝΙΚΟΛΑΟ Γ. ΛΙΓΚΑΝΑΡΗ, 2010)[
https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/14018/1/LiganarisMsc2010.pdf]. ηνλ
παξαθάησ πηλάθα, παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά κεξηθνί απφ ηνπο παξαπάλσ.
Δπηθεληξψλεηαη ζην design ηεο ηζηνζειίδαο, ζηνλ βαζκφ
eTailQ

εκπηζηνζχλεο θαη εθπιήξσζεο ησλ ππνζρέζεσλ, ηελ πξνζηαζία ηεο
αζθάιεηαο ηνπ θαηαλαισηή, θαζψο θαη ζηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ
[35]

Δπηθεληξψλεηαη ζηηο ζηνρεπκέλεο πιεξνθνξίεο, ζηηο
πξνζαξκνζκέλεο επηθνηλσλίεο, ζηνλ βαζκφ θεξεγγπφηεηαο, ζηνλ
Webqual

ρξφλν απφθξηζεο, ζηελ επθνιία θαηαλφεζεο, ζηηο δηαηζζεηηθέο
ιεηηνπξγίεο, ζηελ νπηηθή εκθάληζε, ζηνλ βαζκφ θαηλνηνκίαο, ζηελ
ζπλαηζζεκαηηθή έθθιεζε, ζηελ ζπλεπή εηθφλα θαη ζηα ζρεηηθά
πιενλεθηήκαηα [33]

SITEQUAL

Δπηθεληξψλεηαη ζε κεξηθνχο αλαγθαίνπο πνηνηηθνχο άμνλεο

(Δμαζθαιηζκέλε ελζπλαίζζεζε, αμηνπηζηία, αληηιηπηή ρξεζηκφηεηα)
θαζψο θαη ζε κεξηθνχο επηζπκεηνχο (Απηφηεηα, επθνιία πεξηήγεζεο,
ζρεηηθή παξνπζίαζε ηνπ website, αζθάιεηα, αθξίβεηα) [36]
eTransQual

Δπηθεληξψλεηαη ζε πέληε βαζηθνχο παξάγνληεο (ιεηηνπξγία θαη
ζρεδηαζκφο website, επράξηζηε πεξηήγεζε θαη δηαδηθαζία αγνξάο,
ζσζηέο δηαδηθαζίεο, αμηνπηζηία θαη αληαπφθξηζε) [37]

Κεθάλαιο 4ο: Σςμπεπάζμαηα και πποηάζειρ

Με ηελ εμέιημε ηνπ δηαδηθηχνπ, νη Έιιελεο θαηαλαισηέο απαηηνχλ θαη αλαδεηνχλ
απφ ηηο ειιεληθέο e-commerce B2C επηρεηξήζεηο φιν θαη πεξηζζφηεξα.
Παξνπζηάδνληαο ζηνηρεία σξηκφηεηαο, πεξηκέλνπλ απφ απηέο έλαλ ηθαλνπνηεηηθφ
βαζκφ πνηφηεηαο, αλ ζέινπλ λα ηνπο πξνηηκήζνπλ. Φαίλεηαη κάιηζηα, πσο απηή ε
αλνδηθή πνξεία σξηκφηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ ζα ζπλερηζηεί, θέξλνληαο
πηζαλφηαηα θαη πεξηζζφηεξεο απαηηήζεηο απφ ην θνηλφ.
Μέζσ ηεο κειέηεο ησλ εξεπλψλ ζην ρψξν, δηαπηζηψζεθε πσο νη Έιιελεο
θαηαλαισηέο αλαδεηνχλ πνιιά δηαθνξεηηθά πνηνηηθά θξηηήξηα. Η αζθάιεηα, ε
πηζηνπνίεζε θαη ην απνηειεζκαηηθφ branding παξακέλεη κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο,
θαζψο ην θνηλφ αθφκε παξακέλεη δπζηαθηηθφ απέλαληη ζε αγνξέο κέζσ ηνπ
δηαδηθηχνπ. Πξέπεη λα απνηειέζεη θχξην κέιεκα ησλ επηρεηξήζεσλ e-commerce B2C,
ψζηε λα εμαιείςεη ηπρφλ πξνβιήκαηα, λα απνηξέςεη ηελ εκθάληζε δηαθπγψληνο
θέξδνπο απφ ηα πξνβιήκαηα αζθαιείαο, θαη λα παξνπζηαζζεί πην αλνηρηή θαη πην
μεθάζαξε ζην θνηλφ, ψζηε λα θαηαξξηθζεί ε ηαπηφηεηα ηεο αλσλπκίαο ηεο.
Η ζσζηή εμππεξέηεζε, ην αληαγσληζηηθφ πξντνληηθφ κείγκα θαη ε ηηκνινγηαθή
πνιηηηθή κηαο επηρεηξήζεο ηνπ θιάδνπ ζπλερίδεη λα επεξεάδεη ηνπο θαηαλαισηέο. Σν
πξνζσπηθφ κηαο επηρείξεζεο δηαδξακαηίδεη έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν, θαζψο μεθαζαξίδεη
ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ παξαγγειηψλ θαη επζπζπράδεη ηνπο θαηαλαισηέο. Μέζσ
ησλ πξντφλησλ πνπ δηαζέηεη κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα,
πξνζθέξνληάο ηελ ηελ επθαηξία λα δηαθνξνπνηεζεί θαη λα απεπζπλζεί ζε κεγαιχηεξν
θνηλφ. Σέινο, ιφγσ δηαθφξσλ παξαγφλησλ πνπ θαζηζηνχλ ηνπο Έιιελεο θαηαλαισηέο
επαίζζεηνπο ζηελ ηηκή, είλαη αλαγθαίν λα ππάξρεη κηα ηηκνινγηαθή πνιηηηθή πνπ λα
δηαηεξεί ηα πεξηζψξηα θέξδνπο ζε βηψζηκα κελ, αληαγσληζηηθά δε επίπεδα.
Η ηζηνζειίδα ηεο επηρείξεζεο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο πφξνπο ηεο
επηρείξεζεο. Πξνζθέξεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, δηεπθνιχλεη ηελ αλαδήηεζε
θαη ηελ δηηαδηθαζία παξαγγειίαο ηνπ ρξήζηε, θαζψο θαη ηνλ ηθαλνπνηεί νπηηθά θαη
θνηλσληθά. Αλακθίβνιια νπνηνζδήπνηε ζέιεη λα πεηπρεί ζε απηφλ ηνλ θιάδν
ρξεηάδεηαη λα επελδχζεη ζηελ δεκηνπξγία ελφο ζηαζεξνχ, εχθνιν ζηελ ρξήζε θαη
ζηελ δηαηήξεζε θαη κε ειάρηζηα πξνβιήκαηα website.

Οη δηάθνξνη ζπλεξγάηεο ηεο επηρείξεζεο ζπαλίσο ζα αλαθεξζνχλ κε άκεζν ηξφπν ζε
θαηαλαισηηθέο έξεπλεο. Ωζηφζν είλαη ζεκαληηθφ λα κπνξνχλ λα ζπζρεηηζζνχλ κε
ηελ αληηιακβαλφκελε πνηφηεηα ησλ θαηαλαισηψλ, θαζψο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο
δεκηνπξγνχλ ηελ επραξίζηεζε ή ηελ δπζαξέζθηά ηνπο, αλάινγα κε ηηο επηδφζεηο ηνπο.
Σα θαηάιιεια shopbots, νη ηαρχηεξνη θαη πην πξνζεθηηθνί κεηαθνξείο, ηα
αζθαιέζηεξα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα κα θαη νη ππφινηπνη πξνκεζεπηέο πξέπεη λα
επηιερζνχλ κε πξνζνρή θαη λα αμηνινγνχληαη ζπλερψο, εάλ ε επηρείξεζε επειπηζηεί
λα δηαηεξήζεη ηελ πνηφηεηά ηεο ζε πςειά επίπεδα.

Πνηφηεηα ζηηο B2C
e-commerce
επηρεηξήζεηο

Αζθάιεηα, Πηζηνπνί
εζε, Απνηειεζκαηηθ
φ Branding

Website

πλεξγάηεο

Δμππεξέηεζε, Σηκνι
νγηαθή πνιηηηθή θαη
Πξντνληηθφ κείγκα

Αζθάιεηα
Ιζηνζειίδαο/πλαιι
αγψλ

Δπθνιία Υξήζεο

Shopbots

σζηνί ππάιιεινη

Αλαγλψξηζε απφ
αλεμάξηεηνπο θνξείο
- Πηζηνπνηήζεηο

Δκθάληζε/ρεδίαζε

Σξαπεδηθά Ιδξχκαηα

Αληαγσληζηηθή
Σηκνινγηαθή
Πνιηηηθή

Γλσζηφ θαη Αζθαιέο
Brand Name

Αθξίβεηα θαη
πιεξφηεηα
πιεξνθνξηψλ

Μεηαθνξηθέο

Αληαγσληζηηθφ
Πξντνληηθφ Μείγκα

Όξνη Υξήζεο

σζηή
επηθνηλσλία/ελνπνίε
ζε κε ηνλ ρξήζηε

Πξνκεζεπηέο

Λνηπνί

Δίλαη επδηάθξηηφ πσο νη Έιιελεο θαηαλαισηέο ηνπ θιάδνπ δηαθέξνπλ ειάρηζηα απφ
ηνπο θαηαλαισηέο παγθνζκίσο. Σα κνληέια πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί απφ ηελ
αθαδεκατθή θνηλφηεηα δείρλνπλ πσο ηα θξηηήξηα πνηφηεηαο παξακέλνπλ φκνηα.
Παξφια απηά, ππάξρεη ε απνπζία αμηνιφγεζεο ζπλεξγαηψλ, θαη ζπαλίσο αλαθέξεηαη
ζαλ πνηνηηθφ θξηηήξην. Μέζσ ηεο παξνχζαο έξεπλαο παξαηεξείηαη πσο νη έιιελεο
θαηαλαισηέο θαηακεηξνχλ ζαλ πνηφηεηα θαη νληφηεηεο εθηφο ηεο επηρείξεζεο,
ινγαξηάδνληάο ηεο φκσο εληφο απηήο. Πξνηείλεηαη επνκέλσο ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε
κνληέισλ πνπ λα εκπεξηέρνπλ θαη ηέηνηνπ είδνπο πνηνηηθά θξηηήξηα, θαζψο θαη ε
δηεξεχλεζε ηεο πξαγκαηηθήο επίδξαζεο ηνπο ζηελ αληηιακβαλφκελε πνηφηεηα ελφο
πειάηε.
Γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηηο παξαπάλσ έξεπλεο πσο ζην κέιινλ ζα ππάξμνπλ αθφκε
πεξηζζφηεξνη πνπ ζα αγνξάζνπλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ελψ νη ήδε ππάξρνληεο ζα
παξνπζηάδνληαη σο πην ψξηκνη. Δίλαη ρξήζηκν λα παξαηεξεζεί θαη ζηα επφκελα έηε ε
αλάπηπμε ησλ θαηαλαισηψλ, γηα ηελ δεκηνπξγία λέσλ πιαηζίσλ πνηφηεηαο
εμαηνκηθεπκέλα γηα ηνπο έιιελεο θαηαλαισηέο. Δπίζεο, ζα κπνξνχζε λα κειεηεζεί
πεξαηηέξσ ε επίδξαζε ηνπ θάζε ηνκέα μερσξηζηά, ψζηε λα αλαπηπρζνχλ θαη
πνζνηηθέο κέζνδνη βαζηζκέλνη ζην παξψλ πιαίζην.
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