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Ποιες είναι οι Προσδοκίες ενός Πελάτη;

• Καλή Εξυπηρέτηση 
• Συνέπεια
• Λογική Κόστους / Οφέλους
• Χαμόγελο
• Υποστήριξη
• Καλή Επικοινωνία
• Αμεσότητα...



Philip Kotler, 1931-
Marketing Author/Guru 

Κάθε επιχείρηση είναι μία 
επιχείρηση υπηρεσιών. 

Η διαφορά πρέπει να είναι στον 
τρόπο παροχής της υπηρεσίας...



Εμπειρία Πελάτη είναι η μοναδική πρόθεση της
επιχείρησης να παρέχει Εξυπηρέτηση Πελατών η
οποία ξεπερνά την αρχική προσδοκία του Πελάτη.

Τι Είναι Εμπειρία Πελάτη;



Η θεωρία του  Φίλιπ Κότλερ
αναφέρει πως CX =



Mini QuizMini Quiz



Apple MacBook Air (2020)  
Retina 13.3” - (i3/8GB/256GB)
Τιμή Αγοράς περίπου 1.150 €
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Κατάστημα 2 
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Κατάστημα 4

1.149 €
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Fact 1
Fact 2 
Fact 3
Fact 4

Αξιόπιστα
Σύγχρονα
Ευγενικό Προσωπικό
Μοντέρνα - Καθαρά

Η Τιμή Τα Καταστήματα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ;



Βήμα 1: 
Τελειώστε Οριστικά με την «παλιά σχολή»

B2C  
B2B

ή ?
Είστε ένα 

Πελατοκεντρικό
Στέλεχος?



“H2H”
Human2Human

Βήμα 1: 
Τελειώστε Οριστικά με την «παλιά σχολή»



Βήμα 2: 
Η OK, η WOW, και η OUCH Εξυπηρέτηση!

Η ζωή είναι γεμάτη 
εμπειρίες. Διαρκώς! 
Πόσες εμπειρίες 
νομίζετε ότι βιώνετε 
μέσα σε ένα 
καθημερινό 24ώρο; 

Experience

Experiences
Experiences
Experiences

3”

60’
12h
24h

1

1.200
14.400
28.800

Experiences 1’20



Ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να θυμάται
μόνο τα σημαντικά και αυτά που το κάνουν
εντύπωση στην καθημερινότητά του. Και
αυτά είναι το οτιδήποτε καλό ή οτιδήποτε
κακό.

Βήμα 2: 
Η OK, η WOW, και η OUCH Εξυπηρέτηση!



Βήμα 3: 
Η Λήψη της Απόφασης

Το πιο σημαντικό βήμα στον σχεδιασμό
διαδικασιών για το ταξίδι της αξιομνημόνευτης
εμπειρίας πελάτη, είναι η λήψη της απόφασης
και η δέσμευση για αυτήν. Μία απόφαση που
αφορά κυρίως στην εκάστοτε Διοίκηση & τα
Στελέχη της.



Βήμα 4: 
Κάθε ταξίδι ξεκινάει με καύσιμα!

Κάθε ταξίδι χρειάζεται καύσιμα. Στην περίπτωση
της Εμπειρίας Πελάτη τα καύσιμα είναι οι ίδιοι
οι άνθρωποί σας!
Ενθουσιάστε τους, παρακινήστε τους,
μοιραστείτε μαζί τους το όνειρό σας. Οι
άνθρωποί σας είναι το κλειδί. Στηριχτείτε σε
αυτούς!



Βήμα 5: Ρώτα τον Εαυτό σου

Αν δεν ξέρεις πως να ξεκινήσεις, ρώτησε τον
εαυτό σου:

• “Ως άνθρωπος, τι με κάνει ευτυχισμένο;”
• “Τι μπορεί να κάνει κάποιος που θα θυμάμαι

για πάντα;
• “Ποιο είναι το αγαπημένο μου brand και

γιατί;”



Βήμα 6: Ελέγξτε τις Διαδικασίες

Απλοποιήστε τις διαδικασίες σας και
δημιουργήστε ένα όμορφο ταξίδι εμπειρίας.

Οι διαδικασίες είναι φτιαγμένες από τους
ανθρώπους, για τους ανθρώπους.
Εκμεταλλευτείτε τις για να παρέχετε στο ταξίδι
του πελάτη εύκολες, γρήγορες και φιλικές
εμπειρίες.



Βήμα 7: 
Ελέγξτε την «Όψη και την Αίσθηση»

Η Όψη και Αίσθηση είναι δύο εξαιρετικά
σημαντικοί παράγοντες στο ταξίδι.
• Πως δείχνει το ράφι ή η βιτρίνα σας;
• Πως δείχνει το γραφείο σας;
• Πως δείχνει η ιστοσελίδα σας;
• Τι αίσθηση δημιουργούν στον πελάτη;



Βήμα 8: Ευθυγράμμισή & Συντονισμός

Ξεκινήστε το ταξίδι των πελατών σας με απλές
διαδικασίες που δεν απαιτούν κόστος. Κάντε
αρχικές αλλαγές και μετρήστε αποτελέσματα.
Επιστρέψτε πάλι στις διαδικασίες. Μετρήστε
ξανά, αναπροσαρμόστε ξανά και ξανά όσες
φορές χρειαστεί για να επιτύχετε το ταξίδι έτσι
όπως ο πελάτης επιθυμεί και δικαιούται!



Βήμα 9: 
Ο Ορισμός του Πρωτοπόρου

Πρωτοπόρος στο CX δεν είναι αυτός που ορίζει
ένα budget για να επιτύχει ένα αποτελεσματικό
ταξίδι.

Είναι αυτός που φροντίζει το καλύτερο ταξίδι να
το εισπράττουν πρώτα από όλους οι δικοί του
εσωτερικοί πελάτες (οι ίδιοι οι εργαζόμενοί του).



Βήμα 9+1: 
Κάντε το με την Καρδιά σας!

Ακόμη και αν…
• Δαπανήσεις όλα τα χρήματα του κόσμου,
• Προσλάβεις τα πιο ακριβοπληρωμένα στελέχη,
• Κάνεις το Ταξίδι πρώτη σου προτεραιότητα,

δεν θα καταφέρεις και πολλά αν όλα αυτά δεν
γίνονται από την καρδιά σου!



“Customer Delight”
(υπέρτατη πελατειακή ικανοποίηση)

Η μοναδική ακαταμάχητη 
εμπειρία του πελάτη από μία 
επιχείρηση που του παρέχει 
κάτι περισσότερο από ότι 
περίμενε”

Philip Kotler



CX & Social Media

Fact:
Actions:

Τα SM έχουν καταφέρει να πρεσβεύουν τις επιχειρήσεις.
Υποστηρίξτε την σελίδα της επιχείρησης σας στα SM.
Ωθήστε τους πελάτες σας στην άμεση εμπλοκή τους. 
Μοιράστε Δώρα – Επιβραβεύστε - Κρατήστε τους ενεργούς!
Ένα ευχαριστήριο post πελάτη παρακινεί πλήθος ομάδων. 
Ζητήστε την συμμετοχή των υπαλλήλων σας. Their story!
Αν είστε επιχείρηση B2B στοχεύστε πρώτα το LinkedIn
Ευθυγραμμίστε και Συντονίστε ξανά και ξανά και ξανά.
Μετατρέψτε τους ακολούθους σε Ambassadors.
Δημιουργήστε συναίσθημα μέσα από την καρδιά σας 
και αφήστε το να δουλέψει για την επιχείρησή σας! 



Να θυμάστε:

Οι άνθρωποι ξεχνούν τι τους είπες, 
οι άνθρωποι ξεχνούν τι τους έκανες, 

κανείς όμως δεν ξεχνά 
πως τον έκανες να νοιώσει! 

Maya Angelou
Poet & Author



Ευχαριστούμε για την 
συμμετοχή σας!

Ανδρέας

Ευχαριστούμε για την 
συμμετοχή σας! 

Ανδρέας
www.upcom.euwww.upcom.eu


