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ΑΓΡΟ-ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
1.3 ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

1.3.1 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Για τους περισσότερους πελάτες, το να γνωρίζουν με ακρίβεια πότε θα φτάσει με ασφάλεια στον 

προορισμό του το προϊόν που έχουν αποστείλει, είναι πολύ σημαντικό.. Η παρακολούθηση των 

δεμάτων είναι πολύ σημαντική σε αυτή την περίπτωση και η χρήση εξατομικευμένης υπηρεσίας 

παρακολούθησης, θα μπορούσε να βοηθήσει τον πελάτη, την εταιρεία, και πιο συγκεκριμένα 

τους υπεύθυνους υποστήριξης πελατών της εταιρείας. 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Γιατί; 

 

Στη ψηφιακή εποχή που ζούμε, το μέλλον ανήκει σε εταιρείες που βλέπουν την ευκαιρία να 

μετατρέψουν τις υπηρεσίες αποστολής και παρακολούθησης σε ένα αξιόπιστο εργαλείο 

μάρκετινγκ για τους πελάτες τους. Η λεπτομερής παρακολούθηση της παράδοσης ενός 

προϊόντος είναι μια βασική υπηρεσία για τις εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς υπάρχουν 

πολλά οφέλη για τους πελάτες. Περιλαμβάνει χαρακτηριστικά όπως: παρακολούθηση 

αποστολής, εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης, συχνές ενημερώσεις που επιτρέπουν στους 

πελάτες να παρακολουθούν την ηλεκτρονική παραγγελία/αποστολή τους. Οι πελάτες πρέπει να 

είναι σε θέση να παρακολουθούν τα προϊόντα τους και να λαμβάνουν ενημερώσεις τακτικά 

σχετικά με την κατάσταση παράδοσης. 

  

Η παρακολούθηση παράδοσης λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ των ίδιων των επιχειρήσεων 

ηλεκτρονικού εμπορίου και των εφοδιαστικών εταιρειών,  αφού επικεντρώνεται στην 

εξυπηρέτηση πελατών. Οι εταιρείες μπορούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη διαφάνεια και πιο 

πολλούς πελάτες χωρίς να ανησυχούν για την παράδοση του προϊόντος. Αυτό διασφαλίζει την 

αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης, αφήνοντας τους πελάτες της ευχαριστημένους, 

εστιάζοντας μόνο στην ποιοτική παραγωγή των προϊόντων.  

 

Πως; 

Ανάλογα με την πολυπλοκότητα λειτουργίας αποστολής και άλλων σχετικών παραγόντων, οι 

εταιρείες μπορούν είτε να αναθέσουν τις δραστηριότητές παράδοσης σε 3PL (εξωτερικές 

υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης είτε να τις αναλάβουν οι ίδιες. 
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Σενάριο Α: 

Εξωτερική ανάθεση 

1. Συνεργαστείτε με μια εταιρεία 3PL που παρέχει υπηρεσία παρακολούθησης 24 ωρών 

2. Παροχή αριθμού παρακολούθησης (QR Code) στους πελάτες 

3.  Παρακολούθηση πληροφοριών μέσω του ιστότοπού σας 

 

Σενάριο B: 

Εσωτερική ανάθεση 

1. Παρακολουθήστε τις διαδρομές σας 

2. Παροχή αριθμού παρακολούθησης (QR barcode) στους πελάτες 

3. Παρακολούθηση πληροφοριών μέσω του ιστότοπού σας 

  

Στον τομέα της γεωργίας, τα προϊόντα αποστέλλονται χύμα χρησιμοποιώντας υπηρεσία 

παρακολούθησης φορτίου. Για τις αγροτικές επιχειρήσεις, η εξεύρεση αξιόπιστου εταίρου στον 

τομέα της αποστολής είναι ζωτικής σημασίας όσον αφορά την αλλοτρίωση των προϊόντων, 

καθώς σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε και να παρακολουθείτε φορτία οπουδήποτε. 

 

Η πιο κάτω περίπτωση παρουσιάζει μια εταιρεία που αναλαμβάνει η ίδια την αποθήκευση και 

διανομή των προϊόντων της. Ωστόσο, οι σχετικές ενέργειες εξετάζουν την εξωτερική ανάθεση 

της εφοδιαστικής. 

 

Μελέτη περίπτωσης: 

Dole 

http://www.dole.com/ 

 

Η Dole είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός μπανάνας και ανανά στον κόσμο και ηγέτης στον τομέα 

των συσκευασμένων σαλατών και φρέσκων λαχανικών. Η Dole έχει αναπτυχθεί εδώ και χρόνια 

λόγω της ισχυρής ικανότητάς της να παράγει, να μεταφέρει και να παραδίδει φθαρτά προϊόντα 

υψηλής ποιότητας σε όλο τον κόσμο. Η υψηλή ποιότητα των προϊόντων της Dole ξεκινάει από 

το αγρόκτημα και καταλήγει στο πιάτο του καταναλωτή. 

 

Η Dole Ocean Cargo Express παρέχει αξιόπιστη εξυπηρέτηση σε εμπορικούς πελάτες, στα πλοία 

της Dole. Ο αυξανόμενος ιδιόκτητος στόλος ναυλωμένων σκαφών μεγιστοποιεί την 

αποτελεσματικότητα των θαλάσσιων μεταφορών και αντιμετωπίζει τα κρίσιμα ζητήματα της 

μετακίνησης  φθαρτών προϊόντων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Λατινικής Αμερικής 

και της Ευρώπης. Η Dole παρέχει επίσης υπηρεσίες παρακολούθησης αποστολής των προϊόντων 

της στον ιστότοπο της. 

 ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Ενέργειες που έχουν προετοιμασία και απαιτούν επένδυση. 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

1.3.2 Πολλαπλές επιλογές παράδοσης 

1.3.3 Ακριβής απάντηση στα ερωτήματα παράδοσης 

http://www.dole.com/
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1.3.5 Αξιολόγηση υπηρεσίας παράδοσης                                                                                                                                                                                      

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΑ 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΚΟΣΤΗ 

Εξωτερική ανάθεση: 1-2 εβδομάδες για να αποφασίσει για την εταιρεία logistics με την οποία 

θέλει να συνεργαστεί. Το κόστος εξαρτάται από τις χρεώσεις της εταιρίας 3PL . 

Εσωτερική ανάθεση: 1 μήνας για την εφαρμογή και δοκιμή της λύσης. Το κόστος εξαρτάται από 

τον αριθμό των φορτηγών. 

ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ 

Θετικά: 

• Μείωση κόστους: Τα παράπονα πελατών μπορεί να αποδειχθούν δαπανηρά 

μακροπρόθεσμα, γιατί μπορεί να χρειαστεί να προσλάβετε κάποιον ή να 

χρησιμοποιήσετε ένα bot για να απαντήσετε σε μεμονωμένες ερωτήσεις. Η λεπτομερής 

παρακολούθηση παράδοσης αυτοματοποιεί τη διαδικασία, εξοικονομώντας χρήματα και 

χρόνο, δημιουργώντας περισσότερους διαθέσιμους πόρους για να επενδύσετε σε άλλες 

μεθόδους εξυπηρέτησης των πελατών. 

• Ικανοποίηση των προσδοκιών των πελατών: Σήμερα, οι πελάτες έχουν υψηλές 

απαιτήσεις στις παραγγελίες τους σε ένα τέτοιο ανταγωνιστικό περιβάλλον ηλεκτρονικού 

εμπορίου. Οι πελάτες προτιμούν να παρακολουθούν τις παραγγελίες τους προκειμένου 

να αποφευχθούν  οι εκπλήξεις. 

• Ολοκλήρωση παραγγελίας: Οι πελάτες έχουν τον έλεγχο κατά τη διαδικασία εκτέλεσης 

της παραγγελίας και μπορούν να αντιμετωπίσουν γρήγορα τυχόν προβλήματα. 

• Δέσμευση πελατών: κατευθύνεται τους πελάτες σας στον ιστότοπο σας για την 

παρακολούθηση της παραγγελίας τους, για να τους ωθήσετε να ξαναεπισκεφθούν την 

ιστοσελίδα σας μετά την πώληση. 

 

Αρνητικά: 

• Οι καθυστερήσεις στην αποστολή προϊόντων που μπορεί να οδηγήσουν στην 

δυσαρέσκεια των πελατών και σε οικονομικές απώλειες 

      Σε περίπτωση καθυστέρησης:                                                                                                                                                 

• Επικοινωνήστε αμέσως με την εταιρεία παράδοσης                                                                                

• Ενημερώστε τους πελάτες σας σχετικά με την καθυστέρηση και τη νέα ημερομηνία/ώρα 

άφιξης. Προσφέρετε έκπτωση/δωρεάν προϊόν στους πελάτες που έλαβαν τα προϊόντα 

τους αργοπορημένα. 

ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

Η βραχυπρόθεσμη εκμετάλλευση περιλαμβάνει μεγαλύτερη ικανοποίηση του πελάτη, έχοντας 

ως αποτέλεσμα πιστούς και ευχαριστημένους πελάτες. 

Η μακροχρόνια εκμετάλλευση περιλαμβάνει υψηλότερες πωλήσεις, μικρότερο κόστος και 

αποτελεσματικότερη διαχείριση του χρόνου. 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ) 
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Μη διαθέσιμο για εξωτερική ανάθεση 

Μεσαίο για εσωτερική ανάθεση 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ 

Βασικό  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

Μη διαθέσιμο 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

Amerijet.com (2019). The Importance of Cargo Tracking for Business Success. Retrieved 

from https://amerijet.com/News-and-Events/2019/03/The-Importance-of-Cargo-Tracking-

forBusiness-Success 

 

Deliforce (n.d.). Bridging the gap between ecommerce and logistics management. Retrieved 

from https://www.deliforce.io/E-commerce-delivery-tracking-management-software 

 

Lopienski, K. (2019). Tracking Ecommerce Orders: Meeting Ever-Changing Customer 

Expectations. Retrieved from  https://www.shipbob.com/blog/ecommerce-order-tracking/ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΗΓΕΣ 

Dole ιστοσελίδα: 

http://www.dole.com 

http://www.doleoceancargo.com 

 

Amazon ιστοσελίδα: 

https://www.amazon.com/ 

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Μη διαθέσιμο 

 
 
 
 
 

https://amerijet.com/News-and-Events/2019/03/The-Importance-of-Cargo-Tracking-for-Business-Success
https://amerijet.com/News-and-Events/2019/03/The-Importance-of-Cargo-Tracking-for-Business-Success
https://www.deliforce.io/E-commerce-delivery-tracking-management-software
https://www.shipbob.com/blog/ecommerce-order-tracking/
http://www.dole.com/en/products/bananas
http://www.dole.com/en/products/bananas
http://www.dole.com/en/products/bananas
http://www.dole.com/en/products/bananas
http://www.dole.com/en/products/bananas
http://www.dole.com/en/products/bananas
http://www.dole.com/en/products/bananas
http://www.doleoceancargo.com/
https://www.amazon.com/
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1.3.2 ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παροχή πολλαπλών επιλογών παράδοσης, εμπνέει εμπιστοσύνη ως προς τον καταναλωτή, με 

αποτέλεσμα τις υψηλότερες πωλήσεις και την ικανοποίηση του πελάτη. Αν η εταιρεία παρέχει 

πολιτική επιστροφής προϊόντων  ή παράδοση την ίδια ή την επόμενη μέρα, δημιουργεί αυτόματα 

αξιοπιστία για την εταιρική επωνυμία και τα προϊόντα της σε αντίθεση με τις εταιρείες που δεν 

παρέχουν ειδικές επιλογές παράδοσης όπου ενδέχεται να μειωθούν οι πωλήσεις μιας και δεν 

είναι όλες οι επιλογές παράδοσης κατάλληλες για όλους. 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗ 

Γιατί; 

Η εφαρμογή μιας αποτελεσματικής στρατηγικής αποστολής προϊόντων, είναι ένα από τα πιο 

έξυπνα βήματα για τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου. Η παροχή πολλαπλών επιλογών 

παράδοσης στους καταναλωτές δημιουργεί μια επαγγελματική εικόνα  για την εταιρεία, που έχει 

με αποτέλεσμα υψηλότερες πωλήσεις και ικανοποίηση. 

Η παροχή επιλογών αποστολής μπορούν να διαφοροποιήσουν την επιχείρηση σας από τους 

ανταγωνιστές σας. Αυτό απαιτεί την πρόσληψη κατάλληλων ανθρώπων που θα σας βοηθήσουν 

να διαμορφώσετε αυτή τη στρατηγική και να ορίσετε σαφείς στόχους για την επίτευξη του, με 

βάση τους ακόλουθους παράγοντες: 

1. Επιλογές αποστολής 

2. Προορισμός αποστολής 

3. Μέγεθος και βάρος 

 

 

Πως; 

 

Σενάριο Α: 

Εξωτερική ανάθεση 

 

Σενάριο B: 

Εσωτερική ανάθεση 

1. Δημιουργήστε μια βάση δεδομένων / λίστα με τις υπάρχουσες διευθύνσεις των πελατών 

σας                                                                 

2. Υπολογίστε τη βέλτιστη διαδρομή χρησιμοποιώντας το κατάλληλο λογισμικό  

3. Ενοικιάστε αποθήκες / ψυκτικές αποθήκες σε άλλες περιοχές / πόλεις, εάν είναι 

απαραίτητο και οικονομικά εφικτό 

4. Ενοικιάστε / αγοράστε φορτηγά για την παράδοση                                                                           

 

Προσλάβετε ένα πωλητή/οδηγών για την παράδοση των προϊόντων. 

Όσον αφορά τα αγροτικά προϊόντα στο εγχώριο εμπόριο, τόσο στο λιανικό εμπόριο όσο και ο 

καταναλωτής προτιμούν συνήθως μία από τις ακόλουθες επιλογές αποστολής: 

- δωρεάν παραλαβή στο κατάστημα 
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- παράδοση ίδια / επόμενη ημέρα 

λόγω της σύντομης διάρκειας ζωής του προϊόντος  

 

Η κατάσταση  και η διάρκεια αποθήκευσης εξαρτώνται από τα εγγενές χαρακτηριστικά των 

προϊόντων, τα οποία οι χονδρέμποροι θα πρέπει να λάβουν υπόψη σε σχέση με τα ψυγεία στις 

αποθήκες και στα ψυκτικά φορτηγά (φορτηγά σχεδιασμένα για να μεταφέρουν φθαρτά σε 

συγκεκριμένες θερμοκρασίες). 

 

Μια άλλη σημαντική πτυχή για τις εταιρείες όσον αφορά την παράδοση είναι η βελτιστοποίηση 

των δρομολογίων. Η βέλτιστη δρομολόγηση είναι η διαδικασία εύρεσης της καλύτερης 

διαδρομής μεταξύ διαφορετικών τοποθεσιών. Βασίζεται στον υπολογισμό της μικρότερης 

απόστασης μεταξύ των τοποθεσιών βάσει περιθωρίων παράδοσης. Η υλοποίηση της 

βελτιστοποίησης της διαδρομής ενδέχεται να απαιτεί τη δημιουργία εγκαταστάσεων 

αποθήκευσης σε περιοχές που είναι πιο απομακρυσμένες ή/και περισσότερα οχήματα 

παράδοσης, γεγονός που συνεπάγει επίσης την πρόσληψη περισσότερων πωλητών/πλασιέ. 

 

Μελέτη περίπτωσης:  

 

DHL - https://www.dhl.com/en/logistics.html 

Η DHL προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών - από την αποθήκευση μέχρι τη διανομή. 

 

 

 ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Ενέργειες που έχουν προετοιμασία και απαιτούν επένδυση. 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

1.3.3 Ακριβής απάντηση στα ερωτήματα παράδοσης 

1.3.5 Αξιολόγηση υπηρεσίας παράδοσης 

1.4.3 Λεπτομέρειες παράδοσης/κράτησης μέσω μηνυμάτων κειμένου 

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΑ 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΚΟΣΤΗ 

Εξωτερική ανάθεση: 1-2 εβδομάδες για να αποφασίσετε την εταιρεία με την οποία θα 

συνεργαστείτε. Το κόστος εξαρτάται από τις χρεώσεις της εταιρείας 

Εσωτερική ανάθεση: 1 μήνας για την εφαρμογή και δοκιμή της λύσης. Το κόστος εξαρτάται από 

την παραγωγική ικανότητα της εταιρείας σας. 

ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ 

Θετικά: 

• Υψηλότερες πωλήσεις: Η παροχή περισσότερων επιλογών αποστολής έχουν ως 

αποτέλεσμα υψηλότερες πωλήσεις. Οι καταναλωτές βλέπουν τη διαδικασία εξέλιξης της 

παράδοσης και μπορούν να ενημερωθούν εάν η παραγγελία τους έχει προχωρήσει ή όχι. 

• Εξοικονομήστε χρόνο και χρήμα: Η βελτιστοποίηση της διαδρομής επιτρέπει στις 

https://www.dhl.com/en/logistics.html
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εταιρείες να βελτιώσουν την αποδοτικότητα στις διαδρομές τους εξοικονομώντας 

παράλληλα χρήματα και χρόνο. 

• Διαφοροποίηση: Οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου μπορούν να κάνουν την  

διαφορά, χρησιμοποιώντας εξατομικευμένες επιλογές παράδοσης, συμπεριλαμβανομένης 

της παράδοσης της ίδιας/επόμενης ημέρας και δωρεάν παραλαβής  από το κατάστημα. 

• Αφοσίωση: Πολλαπλές επιλογές παράδοσης μπορούν να επιφέρουν καταναλωτική πίστη, 

καθώς το όφελος από τις επιλογές παράδοσης μπορεί να οδηγήσει τους καταναλωτές να 

κάνουν πιο συχνά παραγγελίες. 

 Αρνητικά: 

• Όσον αφορά την αποθήκευση: Η κατάσταση και η διάρκεια αποθήκευσης εξαρτώνται 

από τα εγγενής χαρακτηριστικά των αντικειμένων και οι χονδρέμποροι θα πρέπει να το 

λάβουν υπόψη. Εάν κάποια φρούτα και λαχανικά δεν διατηρηθούν σε χαμηλή 

θερμοκρασία, δεν θα παραμείνουν φρέσκα για πολύ. Μόλις συγκομιστούν τα φρέσκα 

προϊόντα, αρχίζουν να αλλοιώνονται και επικίνδυνα βακτηρίδια θα αρχίσουν να 

αναπτύσσονται. 

• Οι χονδρέμποροι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους ότι συγκεκριμένα φρούτα και 

λαχανικά δεν πρέπει να αποθηκεύονται μαζί στο ίδιο συρτάρι, καθώς πολλά είδη 

φρούτων παράγουν αέριο αιθυλενίου, το οποίο δρα σαν ορμόνη ωρίμανσης και μπορούν 

να επιταχύνουν την αλλοίωση. 

ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

Η βραχυπρόθεσμη εκμετάλλευση περιλαμβάνει ικανοποιημένους και πιο ευτυχισμένους 

πελάτες. 

Η μακροχρόνια εκμετάλλευση περιλαμβάνει υψηλότερες πωλήσεις και μικρότερο κόστος. 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ) 

Δεν είναι διαθέσιμο για εξωτερική ανάθεση 

Μέτριες για εσωτερική ανάθεση 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Μέτριες  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Καλά ανεπτυγμένο 

Δεν είναι διαθέσιμο σε περίπτωσης εξωτερικής ανάθεσης 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

Shippit.com (n.d). The Benefits of Having Multiple Delivery Options. Retrieved from 

https://www.shippit.com/blog/shipping/the-case-for-offering-multiple-delivery-options/ 

 

The Washington Post (2018). How to keep your fruit and vegetables staying fresh longer - 10 
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easy storage tips. Retrieved from https://www.scmp.com/lifestyle/food-

drink/article/2164807/have-you-been-storing-your-fruit-and-vegetables-wrong-10-tips 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΗΓΕΣ 

Big Commerce.com (n.d.). Ecommerce Shipping: Your Step-by-Step Guide to Shipping 

Profitability. Retrieved from https://www.bigcommerce.com/blog/ecommerce-shipping/#a-

quick-easy-outline-to-an-international-shipping-strategy 

 

DHL  

https://www.dhl.com/en/logistics.html 

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Οι διασυνοριακές συναλλαγές στο ηλεκτρονικό εμπόριο απαιτούν σαφή κατανόηση του τρόπου 

λειτουργίας της αποστολής στο εξωτερικό,  των κανονισμών και των κινδύνων σε κάθε χώρα. Τα 

αγροτικά προϊόντα, όπως τα φρούτα και τα λαχανικά, έχουν περιορισμένο χρόνο ζωής, και 

χρειάζονται ένα καλά συντονισμένο τελωνείο και μεταφορών που έχουν δημιουργηθεί βάση των 

διεθνών προτύπων. 
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1.3.3 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η γρήγορη εξυπηρέτηση είναι σημαντική για τη διατήρηση των πελατών. Είναι ο καλύτερος 

τρόπος για να διατηρήσετε και να προσελκύσετε νέους πελάτες.  

Παρόλο που η γρήγορη εξυπηρέτηση πελατών έχει πολλά οφέλη, το συνολικό πλεονέκτημα 

είναι η διατήρηση πελατών και η πρόσληψη νέων πελατών - κάτι που είναι κρίσιμο, δεδομένου 

ότι καμία επιχείρηση δεν θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς πελάτες. 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Γιατί; 

Στους ανθρώπους, και κυρίως τους καταναλωτές δεν αρέσει να περιμένουν για οτιδήποτε. Αυτό 

πρέπει να καταλάβουν οι επιχειρήσεις αν θέλουν να έχουν ευχαριστημένους και 

ικανοποιημένους πελάτες. Η μείωση του χρόνου αναμονής παρέχοντας άμεση ανταπόκριση στα 

ερωτήματα των πελατών σας με χρήσιμες και σχετικές πληροφορίες είναι το κλειδί επιτυχίας για 

την εξυπηρέτηση πελατών. 

 

Η άμεση ανταπόκριση πελατών στα ερωτήματα παράδοσης, εξαρτάται από την ομάδα 

εξυπηρέτησης πελατών, ανεξαρτήτως εξωτερικής  ή εσωτερικής ανάθεσης. Ωστόσο, οι 

επαγγελματίες που εργάζονται για τη διαχείριση και την υποστήριξη των υπηρεσιών παράδοσης 

πρέπει να επιλέγονται προσεκτικά από το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ή από το συνεργάτη 

3PL. 

 

Τα καταστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου θα πρέπει να παρέχουν άμεση ανταπόκριση στα 

ερωτήματα παράδοσης, όχι μόνο για να μειώσουν το άγχος των πελατών, αλλά και να 

προσφέρουν λύσεις στα προβλήματά τους αντιμετωπίζοντας τις ανησυχίες τους σχετικά με 

θέματα παράδοσης. Δεδομένου ότι οι πελάτες του ηλεκτρονικού εμπορίου δεν έχουν την 

ευκαιρία φυσικής αλληλεπίδρασης με τα προϊόντα, αναμένουν να λάβουν άμεσα απαντήσεις. Η 

εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών, μπορεί να επιφέρει δημοτικότητα καθώς και την εμπιστοσύνη 

των πελατών σας . 

 

Πως; 

ΒΗΜΑΤΑ: 

1. Ενδυνάμωση της ομάδας εξυπηρέτησης πελατών 

2. Εκπαιδεύστε επαγγελματίες με τις κατάλληλες δεξιότητες 

3. Χρησιμοποιήστε μια πλατφόρμα CRM 

4. Χρησιμοποίηστε πολλαπλά κανάλια εξυπηρέτησης: 

• τηλεφωνική κλήση 

• ζωντανή συνομιλία μέσω της ιστοσελίδας σας 

• ενεργοποίηση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με βάση λέξεις-κλειδιά 

• bot προγράμματα - μηνύματα  απάντησης στους λογαριασμούς μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης 

Αναζητήστε σχόλια πελατών 
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Στον τομέα της γεωργίας, είναι λογικό να παρέχετε στους πελάτες πολλαπλά κανάλια για να 

επικοινωνήσουν μαζί σας για ερωτήματα σχετικά με την παράδοση για να αποκτήσετε 

μεγαλύτερο αριθμό πελατών. Παρόλο που υπάρχουν πολλοί ελεύθεροι και ανέξοδοι τρόποι 

παροχής αποτελεσματικής υποστήριξης πελατών (όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεφωνικές 

γραμμές, ζωντανή συνομιλία, υποστήριξη μέσω των κοινωνικών μέσων και φόρουμ), συνιστάται 

η αποφυγή της υποστήριξης μέσω κοινωνικών δικτύων και του φόρουμ για αποφυγή λαθών. 

 

Προκειμένου να επικοινωνήσουν εύκολα μαζί σας οι πελάτες μέσω των καναλιών που 

δημιουργήθηκαν για ερωτήματα παράδοσης, βεβαιωθείτε ότι έχετε καταχωρίσει τις επιλογές 

στην καρτέλα «Επικοινωνίας» στον ιστότοπο σας. Όταν οι πελάτες σας δεν είναι 

ικανοποιημένοι, θα προτιμήσουν τους ανταγωνιστές σας την επόμενη φορά. 

 ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Ενέργειες που έχουν προετοιμασία και απαιτούν επένδυση. 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

1.3.5 Αξιολόγηση υπηρεσίας παράδοσης 

1.4.1 εξυπηρέτηση πελατών 

1.4.2  Chatbot 

1.4.3 Λεπτομέρειες παράδοσης/κράτησης μέσω μηνυμάτων 

1.4.4 Άμεση απάντηση σε μηνύματα στα κοινωνικά μέσα 

1.4.5 Προσωπικός σύμβουλος πελατών 

1.4.6 Τηλεφωνικές γραμμές εξυπηρέτησης πελατών 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΑ 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΚΟΣΤΗ 

Ένα μήνα για να αποφασίσετε για το CRM και να εκπαιδεύσετε τους επαγγελματίες. 

Το κόστος εξαρτάται από το κόστος εγγραφής CRM, εάν υπάρχει. 

ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ 

Θετικά: 

• Υψηλότερες πωλήσεις: Η άμεση ανταπόκριση στα ερωτήματα παράδοσης επιταχύνει τη 

διαδικασία αγοράς 

• Εμπιστοσύνη: Ο επαγγελματισμός οδηγεί σε μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ πελάτη και 

εταιρείας 

• Αφοσίωση: Οι πελάτες που έλαβαν άμεσα απαντήσεις επιστρέφουν πάντα 

Αρνητικά: 

• Έλλειψη προσωπικής επαφής: Αναμφίβολα, ανεξάρτητα από το πόσο καλό είναι ένα 

προϊόν, δεν έχετε το πλεονέκτημα της επαφής με τους πελάτες σας πίσω από μια οθόνη 

• Σφάλμα ιστοσελίδας: Ένα από τα ζητήματα στα οποία πρέπει να υπολογίζετε και να είστε 

σε θέση να παρέχετε εναλλακτικές λύσεις στους πελάτες σας (π.χ. τηλεφωνικές γραμμές) 

ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 
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Η βραχυπρόθεσμη εκμετάλλευση περιλαμβάνει πιο ευτυχισμένους και πιστούς πελάτες. 

Η μακροχρόνια εκμετάλλευση περιλαμβάνει θετικές κριτικές και υψηλότερες πωλήσεις. 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ) 

 

Μέτριες 

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Προηγμένες 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Καλά ανεπτυγμένο  

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ  

Agile CRM.com (2016). 4 Ways to Automate E-commerce Customer Support. Retrieved from 

https://www.agilecrm.com/blog/4-ways-automate-e-commerce-customer-support/ 

 

Easyship.com (2018). Tips for handling customer service in eCommerce. Retrieved from 

https://www.easyship.com/blog/ecommerce-customer-service-tips 

 

Shephyken (n.d.). Quick Response Provides A Customer Service Advantage. Retrieved from 

https://hyken.com/customer-service-strategies/quick-response-provides-customer-service-

advantage/ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΗΓΕΣ 

Groovehq.com (n.d.). The Little Big Guide to E-commerce Customer Service. Retrieved from 

https://www.groovehq.com/blog/ecommerce-customer-service  

 

Steven McDonald (2019). 5 Ways to Reduce Customer Service Response Times. retrieved 

from https://www.superoffice.com/blog/response-times/ 

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Η ομάδα εξυπηρέτησης πελατών πρέπει να είναι σε θέση να μιλάει άπταιστα αγγλικά. 

Οποιαδήποτε άλλη γλώσσα μπορεί να θεωρηθεί πλεονέκτημα. 

 
 
 
 
 

https://www.agilecrm.com/blog/4-ways-automate-e-commerce-customer-support/
https://www.easyship.com/blog/ecommerce-customer-service-tips
https://hyken.com/customer-service-strategies/quick-response-provides-customer-service-advantage/
https://hyken.com/customer-service-strategies/quick-response-provides-customer-service-advantage/
https://www.groovehq.com/blog/ecommerce-customer-service
https://www.superoffice.com/blog/response-times/
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1.3.4 ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σχεδόν, ο οποιοσδήποτε λιανοπωλητής θα συμφωνήσει ότι η καταναλωτική πίστη είναι το κλειδί 

για μια κερδοφόρα επιχείρηση. Ομοίως, πολλοί θα συμφωνούσαν ότι οι επιστροφές προϊόντων 

μπορεί να σκοτώσουν αυτά τα κέρδη. Οι ευέλικτες πολιτικές επιστροφής θεωρούνται κλειδί για 

μια επιτυχημένη μακροχρόνια εξυπηρέτηση πελατών και την δέσμευση των καταναλωτών. 

Επίσης, οι πολιτικές επιστροφής μπορούν να οδηγήσουν σε χαμηλότερες αποδόσεις. Για 

πολλούς πελάτες, μια φιλελεύθερη πολιτική επιστροφής τους κάνει να πιστεύουν ότι ψωνίζουν 

από ένα καλό κατάστημα. 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Γιατί; 

Το πρώτο βήμα για την εξασφάλιση ενός πιστού πελάτη είναι η εφαρμογή απλών και φιλικών 

προς τον πελάτη, πολιτικών επιστροφής. Η παροχή πολλαπλών επιλογών,  όπως επιλογή 

εξοικονόμησης χρημάτων για τον πελάτη, είναι απαραίτητη όσο για εσάς τόσο και για την 

εταιρεία σας. 

 

Για τα αγαθά που έχουν ημερομηνία λήξης, οι πολιτικές επιστροφής των εταιρειών σας θα 

πρέπει να προσαρμόζονται εντός ενός λογικού χρονοδιαγράμματος. Λαμβάνοντας υπόψη το 

γεγονός ότι μπορεί να προκύψει μια ελαττωματική παρτίδα , πρέπει να είστε σε θέση να βάλετε 

σε εφαρμογή ένα “σχέδιο Β”. Έτσι, η ανάπτυξη ενός περιεκτικού σχεδίου μπορεί να μειώσει 

πραγματικά τους πόρους δαπάνης για τις επιστροφές. 

 

Για παράδειγμα, κάθε ηλεκτρονική πλατφόρμα μιας επιχείρησης πρέπει να περιλαμβάνει μια 

καλή περιγραφή των προϊόντων της εταιρείας (μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε εικόνες ή 

βίντεο), έτσι ώστε να μπορείτε να αποφύγετε τυχόν παρεξηγήσεις από το τι προσφέρετε στον 

πελάτη. Εκτός από τα προϊόντα, οι πολιτικές επιστροφής της εταιρείας σας πρέπει να 

αναφέρονται σαφώς στον ιστότοπο σας και στις σελίδες κοινωνικών μέσων. Σε περίπτωση 

επιστροφής χρημάτων ή προϊόντων, η εταιρεία σας θα πρέπει να είναι σαφής για το πώς αυτά τα 

ζητήματα θα επιλυθούν από την πλευρά σας.  

 

Ωστόσο, οι πολιτικές επιστροφής δεν πρέπει να είναι υπερβολικά αυστηρές, δεδομένου ότι ο 

πελάτης είναι πιο πιθανό να πραγματοποιήσει μια αγορά εάν δεν αισθάνεται την πίεση να 

ακολουθήσει “κατά γράμμα” την πολιτική επιστροφής. Μια πολιτική επιστροφής μπορεί να είναι 

ο λόγος που οι πελάτες προτιμούν την εταιρεία σας από τους ανταγωνιστές σας. 

 

Πως; 

Εφαρμόστε μια πολιτική επιστροφής, μοναδική για την εταιρεία σας, μην χρησιμοποιείτε μια 

“σταθερή” και γενική πολιτική, επειδή αυτό πιθανότατα δεν θα λειτουργήσει προς το συμφέρον 

της εταιρείας σας. 

 

• Πρέπει ο πελάτης να ξανά συσκευάσει το προϊόν ή τη συσκευασία για να μπορεί να 

επαναχρησιμοποιηθεί; 
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• Πρέπει ο πελάτης να συμπεριλάβει την απόδειξη αγοράς στο προϊόν επιστροφής; 

• Πόσο χρόνο έχει ο πελάτης από την ημέρα παραλαβής του προϊόντος, για να τα 

επιστρέψει; 

• Προσφέρετε ανταλλαγή ή επιστροφές χρημάτων; 

• Τους δίνετε η επιλογή να αποφασίσουν ποιο από τα παραπάνω προτιμούν; 

• Ποιος θα πληρώσει για την αποστολή επιστροφής; 

 

Περισσότεροι από τους μισούς αγοραστές στο διαδίκτυο λένε ότι αποφεύγουν τα καταστήματα 

που έχουν αυστηρή πολιτική επιστροφής. Προτού εφαρμόσετε μια πολιτική επιστροφής είναι 

πολύ σημαντικό να ψάξετε ανατροφοδοτήσεις των πελατών, να αναζητήσετε, να ρωτήσετε, να 

ρωτήσετε τους πελάτες σας αν χρειαστεί, να προσπαθήσετε να κατανοήσετε τις προτιμήσεις της 

πλειοψηφίας όταν πρόκειται να επιστρέψετε πολιτικές. 

 

Η δοκιμή διαφορετικών επιλογών με την πάροδο του χρόνου μπορεί να αποδειχθεί επωφελής  

για την εταιρεία σας. Η επίτευξη του τέλειου τρόπου λειτουργίας γύρω από τις πολιτικές 

επιστροφής μπορεί να είναι πολύ δύσκολη και απαιτεί χρόνο. Δοκιμάστε διαφορετικούς 

συνδυασμούς μεταξύ χρονικών ορίων, συσκευασίας και συμφωνίες πληρωμής μέχρι να 

καταλάβετε ποια επιλογή λειτουργεί καλύτερα για εσάς και τα προϊόντα που έχετε να 

προσφέρετε. 

Θα μπορούσατε να δοκιμάσετε μερικά από τα παρακάτω: 

• Προσφέρετε ένα πακέτο που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί σε περίπτωση επιστροφής, 

αλλά να είστε σαφής ότι ο πελάτης πρέπει να πληρώσει για την αποστολή επιστροφής. 

• Αυξήστε το χρονικό όριο της επιστροφής, αλλά ζητήστε από τον πελάτη να συμπεριλάβει 

την απόδειξη της αγοράς στη συσκευασία. 

• Προσφέρετε πλήρη επιστροφή χρημάτων εάν η επιστροφή πραγματοποιηθεί εντός 24 

ωρών από την αγορά. 

• Δώστε σε κάθε πελάτη στη πρώτη παραγγελία μια δωρεάν δοκιμή χρόνου των 

προϊόντων. 

 

Μόλις βρείτε ποια πολιτική επιστροφής λειτουργεί καλύτερα για την επιχείρησή σας, μην 

διστάσετε να την αλλάξετε, αν για παράδειγμα πρόκειται για έναν πιστό πελάτη, προσαρμόστε 

την πολιτική για να δώσετε στον πελάτη αυτό την αίσθηση της μοναδικότητας, να είστε βέβαιοι 

ότι θα επιστρέψουν και μετά από ένα ατυχές συμβάν. 

 

ΒΗΜΑΤΑ: 

1. Προσαρμόστε τις πολιτικές επιστροφής στον ιστότοπό σας 

2. Δημιουργήστε σαφή περιγραφή του προϊόντος  

3. Αύξηση του χρονικού ορίου επιστροφής 

4. Προσφέρετε δωρεάν επιστροφές/δοκιμές 

5. Αναζητήστε σχόλια πελατών                                                                

 ΤΥΠΟΣ ΣΡΑΣΕΙΣ 

Απλές δράσεις που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα χωρίς επένδυση. 
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ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 Δεν διατίθενται 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΑ 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΚΟΣΤΗ 

1-2 μήνες δοκιμών. 

ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ 

Οι καλά σχεδιασμένες πολιτικές επιστροφής θα μπορούσαν να σώσουν την εταιρεία σας από 

πολλά ανεπιθύμητα προβλήματα, δυσαρεστημένους πελάτες αλλά κυρίως χρήματα. 

 

Θετικά: 

• Μια καλή πολιτική επιστροφής θα μπορούσε να προσελκύσει περισσότερους πελάτες 

από οποιοδήποτε άλλο πλεονέκτημα της επιχείρησής σας. 

• Να διασφαλίσει ότι δεν χάνεται χρόνος για την επίλυση προβλημάτων, που πολύ πιθανών 

ο πελάτης δεν ενδιαφέρεται να επιλύσει. 

• Θα σας βοηθούσε και εσάς αλλά και το προσωπικό σας να κατανοείτε με ευκολία τις 

προθέσεις του πελάτη σας (εάν, για παράδειγμα, ένα άτομο επιδιώκει να δημιουργήσει 

προβλήματα, είτε πρόκειται για χρήματα είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, ή εάν 

ενδιαφέρονται ειλικρινά γι αυτό που έχετε να προσφέρετε). 

• Διαφημίστε την εταιρεία. Μια σαφής και φιλική προς τον πελάτη πολιτική επιστροφής θα 

μπορούσε να γίνει ένα από τα καλύτερα χαρακτηριστικά της εταιρείας σας, καθώς οι 

πολιτικές επιστροφής είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που προσέχουν οι καταναλωτές. 

• Μακροπρόθεσμα, μια καλή πολιτική επιστροφής θα αποφέρει περισσότερα χρήματα από 

ότι θα “σπαταληθούν” στις πραγματικές επιστροφές. 

 

Αρνητικά: 

• Πιθανών να χρειαστεί αρκετός χρόνος μέχρι να καταλάβετε ποια πολιτική ταιριάζει 

καλύτερα στην εταιρεία σας. 

• Στην αρχή, θα φανεί ότι ξοδέψατε περισσότερα χρήματα στις επιστροφές από αυτά που 

πραγματικά κερδίζετε. 

• Αποτυχίες: Θα αποτύχετε που και που για να καλύψετε τις ανάγκες κάθε πελάτη. 

• Πιθανή απώλεια πελατών: Μερικοί πελάτες δεν θα είναι ικανοποιημένοι με την πολιτική 

επιστροφής σας, επομένως είναι πιθανόν να μην επιστρέψουν ξανά στην εταιρεία σας. 

• Πιθανή απώλεια προϊόντων: Ορισμένα προϊόντα θα μπορεί να “χαλάσουν” μέχρι να τα 

επιστραφούν σε εσάς. 

ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ 

Η βραχυπρόθεσμη εκμετάλλευση αφορά ικανοποιημένους πελάτες. 

Η μακροχρόνια εκμετάλλευση μπορεί να επιφέρει λιγότερες επιστροφές προϊόντων, με 

αποτέλεσμα υψηλότερα κέρδη και αύξηση της ορατότητας του εμπορικού σήματος 
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ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ) 

Μέτριες 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Μέτριες  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Υφιστάμενη  

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

Chambers, S. (2018). How to Write and Promote a Return Policy Customers Love (Includes 

Example Refund Policies From Real Ecommere Businesses). Retrieved from 
https://www.bigcommerce.com/blog/create-a-returns-and-exchanges-policy-that-sells/ 

 

Forbes,  P. (2019). 8 Steps to Create A Return Policy Your Customers Will Love. Retrieved 

from https://www.shoplo.com/blog/return-policy-template-how-to-create/ 

 

Sutton Mary-Rose (2019).  How to Implement a Return Policy That's a Win for Both You and 

Your Customers. Retrieved from https://www.shopify.com/blog/return-policy  

 

Ward, S. (2019). Small Business Return Policy: Customer Service Tips for Product Return.  

Retrieved from  https://www.thebalancesmb.com/tips-for-handling-store-returns-2948453  

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΗΓΕΣ 

Europa.eu (n.d.). Guarantees and returns. Retrieved from 

https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_en.htm 

 

Shopify.com (2016). Or Your Money Back: How to Make More Sales With a Flexible Return 

Policy. Retrieved from https://www.shopify.com/retail/why-facilitating-product-returns-can-

spell-more-sales  

 

Termsfeed.com (n.d.). Sample Return Policy for Ecommerce Stores. Retrieved from 

https://www.termsfeed.com/blog/sample-return-policy-ecommerce-stores/ 

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Δεν είναι διαθέσιμο 

 

https://www.bigcommerce.com/blog/create-a-returns-and-exchanges-policy-that-sells/
https://www.shoplo.com/blog/return-policy-template-how-to-create/
https://www.shopify.com/blog/return-policy%20Mary-Rose%20Sutton2019
https://www.thebalancesmb.com/tips-for-handling-store-returns-2948453
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_en.htm
https://www.shopify.com/retail/why-facilitating-product-returns-can-spell-more-sales
https://www.shopify.com/retail/why-facilitating-product-returns-can-spell-more-sales
https://www.termsfeed.com/blog/sample-return-policy-ecommerce-stores/
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1.3.5 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η αξιολόγηση της υπηρεσίας παράδοσης είναι ζωτικής σημασίας για κάθε οργανισμό, καθώς 

αντικατοπτρίζει την ποιότητα των υπηρεσιών της και επιτρέπει  περιθώρια βελτίωσης εντός της 

εταιρείας. Ορισμένοι παράγοντες που συμβάλλουν στη θετική αξιολόγηση είναι το κόστο της 

παράδοσης, ο χρόνος παράδοσης , η δυνατότητα παρακολούθησης της μεταφοράς και η εγγύηση 

της ασφάλειας των μεταφορών. 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Γιατί; 

Η αξιολόγηση, γενικά, θα πρέπει να διεξάγεται μετά την παράδοση ενός προϊόντος ώστε οι 

πελάτες να μπορούν να αφήσουν σχόλια, να αναφέρουν εισηγήσεις ή ζητήματα. Η αξιολόγηση 

της υπηρεσίας παράδοσης είναι ζωτικής σημασίας για κάθε εταιρεία, καθώς μπορεί να βελτιώσει 

την αποτελεσματικότητα της τρέχουσας κατάστασης. 

 

Μια γνωστή μέθοδος για τη μέτρηση ικανοποίησης πελατών για τiς υπηρεσίες είναι μέσω 

έρευνας/ερωτηματολογίου. Ο σκοπός της υποβολής αξιολόγησης πελατών είναι η συλλογή 

υποκειμενικών πληροφοριών που δεν θα μπορούσαν να καταγραφούν αλλιώς. 

 

Πως; 

Το πρώτο βήμα είναι ο καθορισμός κριτηρίων/δεικτών, καθώς δεν υπάρχει κανένας σωστός 

τρόπος για να πραγματοποιηθεί μια αξιολόγηση.  

 

Στον τομέα της γεωργίας, η αξιολόγηση πρέπει να επικεντρωθεί στις ακόλουθες πτυχές: 

• Ποιότητα των προϊόντων: τα αγροτικά προϊόντα είναι αναλώσιμα, απτά και φθαρτά 

προϊόντα. 

• Τιμή: Υπάρχει μια τεράστια αγορά αγρο-προϊόντων εκεί έξω και οι τιμές είναι 

ανταγωνιστικές και φυσικά ποικίλλουν ανάλογα με την ποιότητα και την προέλευση των 

προϊόντων. 

• Χρόνος παράδοσης: σταθερότητα σημαίνει επαγγελματισμός. Το να φθάσουν έγκαιρα 

στην ώρα τους είναι εξαιρετικά σημαντικό όταν πρόκειται για αγρο-προϊόντα. 

• Σύστημα παρακολούθησης: Το σύστημα παρακολούθησης πρέπει να είναι όσο το 

δυνατόν ακριβέστερο, ειδικά όταν ο πελάτης σας (όπως μια φρουταρία) είναι εκτός 

αποθέματος. 

 

Επιπλέον, είναι σημαντικό να αποφασίσετε για τη μέθοδο διανομής (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου) και, φυσικά, τη διαθεσιμότητα μιας ηλεκτρονικής φόρμας αξιολόγησης στον 

ιστότοπο σας. Μια άλλη κρίσιμη απόφαση σχετικά με την αξιολόγηση είναι το κίνητρο. Η 

εταιρεία θα πρέπει να στείλει το έντυπο αξιολόγησης, όταν ολοκληρωθεί η υπηρεσία παράδοσης, 

ευχαριστώντας τους ευγενικά για την επιλογή τους και ζητώντας τους αξιολόγηση. Είναι 

σημαντικό να δώσετε στους πελάτες ένα λόγο για να συμπληρώσoυν τη φόρμα αξιολόγησης 

(π.χ. ένα κουπόνι ή ένα βραβείο). 
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Παράδειγμα: 

https://www.survio.com/survey-template/shipping-courier-service-evaluation-survey 

ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 

 Απλές ενέργειες που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα και δεν απαιτούν επένδυση. 

 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

1.4.1 Σταθερή εξυπηρέτηση πελατών 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΑ 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΚΟΣΤΗ 

1-2 ημέρες για να σχεδιάσει το έντυπο αξιολόγησης και να αποφασίσει για τον τρόπο διανομής 

του. 

ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ 

Θετικά: 

Βελτίωση: Οι υπηρεσίες παράδοσης μπορούν να βελτιωθούν με βάση τα σχόλια των πελατών 

 

Αρνητικά: 

Τα πρότυπα που καθορίζουν την ποιότητα ενδέχεται να μην είναι τα ίδια ή συνεπή μεταξύ των 

χωρών 

ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

Η βραχυπρόθεσμη εκμετάλλευση περιλαμβάνει ευτυχισμένους πελάτες. 

Η μακροχρόνια εκμετάλλευση περιλαμβάνει καλύτερη εξυπηρέτηση και υποστήριξη πελατών 

καθώς και γενική βελτίωση. 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ) 

Μέτριες 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 Καλά ανεπτυγμένες 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Υφιστάμενη  

https://www.survio.com/survey-template/shipping-courier-service-evaluation-survey
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Δεν είναι διαθέσιμες 
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1.4 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

1.4.1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η διαχείριση μιας επιχείρησης είναι κάτι περισσότερο από μια απλή ιδέα. Είναι κάτι 

περισσότερο από την παραγωγή ενός μεγάλου προϊόντος ή υπηρεσίας. Οι πελάτες αποτελούν 

μέρος μιας επιτυχημένης επιχείρησης και πρέπει να αντιμετωπίζονται με προσοχή. Κάθε 

διαχειριστής επιχείρησης και ιδιοκτήτης πρέπει να παρέχει ισχυρή εξυπηρέτηση πελατών. 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Γιατί; 

Η εξυπηρέτηση πελατών είναι κάτι πολύ περισσότερο από το να απαντάμε σε τηλεφωνικές 

κλήσεις και  μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η εξυπηρέτηση πελατών είναι πρωταρχικός 

στόχος μιας εταιρείας. Είναι ένα βασική προτεραιότητα η οποία θα πάρει μια επιχείρηση 

μπροστά. Η εξυπηρέτηση πελατών είναι η διαδικασία διασφάλισης της ικανοποίησης των 

πελατών. 

 

Υπάρχουν αρκετές σημαντικές δεξιότητες που απαιτείται να κατέχει ένας υπεύθυνος 

εξυπηρέτησης πελατών. Αυτές περιλαμβάνουν την ενσυναίσθηση και την ικανότητα κατανόησης 

της συναισθηματικής κατάστασης ενός πελάτη μέσω τηλεφωνικής κλήσης ή μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. Κάθε πελάτης έχει την ανάγκη να αισθάνεται ότι τα παράπονά του εισακούγονται 

και κατανοούνται. Προκειμένου να μην περιπλέκεται ακόμη περισσότερο μια κατάσταση, οι 

σαφείς επικοινωνιακές δεξιότητες και η φιλική προσέγγιση είναι πλεονεκτήματα γι αυτού του 

είδους την εργασία. Επιπρόσθετα οι δεξιότητες ομιλίας  και  ακρόασης είναι δύο από τα πιο 

σημαντικά χαρακτηριστικά για να λειτουργεί σωστά  ένα τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. 

Πως; 

Η δυνατότητα συμβιβασμού για την εξεύρεση λύσης μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη για έναν 

υπεύθυνο εξυπηρέτησης πελατών. Προκειμένου να καταστεί αυτό δυνατό πρέπει να παρθούν  

ορισμένα μέτρα από τον εργαζόμενο. Για παράδειγμα: 

• Εκπαίδευση για την επίλυση συγκρούσεων. 

• Οι εργαζόμενοι πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τα προϊόντα και τις πολιτικές της 

εταιρείας. 

• Γνώση των προϊόντων. Ονόματα, τιμές, εκπτώσεις και προσφορές, χρόνος που απαιτείται 

για την προετοιμασία και την αποστολή των προϊόντων. 

• Αναγνωρίστε τις λειτουργίες των προϊόντων που μπορούν να μετατραπούν σε οφέλη για 

τον πελάτη. 

 

Το 1/3 των πελατών που έρχεται αντιμέτωπος ένας υπεύθυνος εξυπηρέτησης πελατών, 

υποβάλουν καταγγελία, είτε για καθυστερημένη αποστολή, είτε για ελαττωματικό προϊόν είτε 

για παράβαση των πολιτικών της εταιρείας. 

Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι ικανότητες ακρόασης και ισχυρής ομιλίας που αναφέραμε παραπάνω, 

έρχονται σε ισχύ. Ο εργαζόμενος πρέπει: 
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• Πρώτα να ακούσει τα παράπονα των πελατών από αυτά θα μπορούσαν να μάθουν κάτι 

για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της εταιρείας. 

• Ακούστε τι λέει ο πελάτης, επιβεβαιώστε την εγκυρότητα των ανησυχιών του και 

εισηγηθείτε του μια λύση. 

• Αφήστε τους να γνωρίζουν ότι εκτιμάτε τα σχόλια, τόσο τα καλά όσο και τα κακά.  

• Μείνετε συντονισμένοι με τους πελάτες, μέχρι να επιλυθεί το πρόβλημά τους. 

 

Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ο εργαζόμενος πρέπει να κάνει ακόμη μερικά βήματα, όπως: 

• Προγραμματισμός προσωπικών συναντήσεων με αντιπροσώπους της εταιρείας. 

• Μεταφορά κλήσης στο διαχειριστή, σε άλλο τμήμα ή εμπειρογνώμονα στο 

θέμα/ζήτημα/πρόβλημα. 

 

Ωστόσο, ακόμη και αν ο εργαζόμενος χειρίζεται ένα «δύσκολο» πελάτη, αυτό δεν σημαίνει ότι 

πρέπει να κρατήσει τους υπόλοιπους πελάτες σε αναμονή για πολύ ώρα, διότι καθώς 

προσπαθούν να ικανοποιήσουν ένα πελάτη μπορεί να χάσουν δύο, τρεις ή και περισσότερες 

πιθανές αγορές. 

Η ικανότητα ταυτόχρονης εκτέλεσης πολλών διεργασιών είναι μία από τις κορυφαίες δεξιότητες 

που πρέπει να έχει ένας υπεύθυνος εξυπηρέτησης πελατών. Ένας υπάλληλος εξυπηρέτησης 

πελατών θα πρέπει να είναι σε θέση να μετακινείται εύκολα μεταξύ διαφορετικών εργασιών και 

να επιλύει ζητήματα χρησιμοποιώντας το κατάλληλο σύνολο δεξιοτήτων. 

 

Πρότυπα: 

Η χρήση προτύπων που περιλαμβάνουν κάποιο προκαθορισμένο σενάριο είναι το μυστικό της 

αποτελεσματικής εξυπηρέτησης των πελατών. Ο εργαζόμενος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει  

αυτά τα πρότυπα, τα οποία περιλαμβάνουν οδηγίες που παρέχουν μια χρήσιμη δομή για τις πιο 

κοινές απαντήσεις. Ο εργαζόμενος θα μπορούσε ενδεχομένως να δώσει σε αυτά τα πρότυπα μια 

προσωπική νότα, θα μπορούσε και θα έπρεπε να χρησιμοποίει τον δικό του τρόπο διατύπωσης 

στο προκαθορισμένο κείμενο και να το προσαρμόσει σε κάθε περίπτωση: τηλεφωνικώς, μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μήνυμα κλπ. Εντούτοις δεν θα πρέπει να γίνεται υπερβολική χρήση 

σε αυτά τα πρότυπα, δεδομένου ότι από μόνα τους δεν θα είναι σε θέση να βοηθήσουν στην 

επίλυση κάθε προβλήματος που μπορεί να έχει ένας πελάτης 

 

Ένας ικανοποιημένος πελάτης είναι πιο πιθανό να επιστρέψει και να ξοδέψει περισσότερα 

χρήματα στην εταιρεία σας. Ανεξάρτητα από το ζήτημα, κάθε πελάτης που έρχεται σε επαφή με 

την ομάδα σας θα πρέπει να αντιμετωπίζεται όσο το δυνατόν πιο ανθρώπινα και ευχάριστα. 

ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 

 Απλές ενέργειες που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα και δεν απαιτούν επένδυση. 

 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

1.3.3 Ακριβής απάντηση στα ερωτήματα παράδοσης 

1.3.5 Αξιολόγηση υπηρεσίας παράδοσης 
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1.4.2 Ζωντανό chatbot 

1.4.3 Λεπτομέρειες παράδοσης/κράτησης μέσω μηνυμάτων 

1.4.4 Απάντηση σε άμεσα μηνύματα στα κοινωνικά μέσα 

1.4.5 Προσωπικός σύμβουλος πελατών 

1.4.6 Τηλεφωνικές γραμμές εξυπηρέτησης πελατών 

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΑ 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΚΟΣΤΗ 

2 εβδομάδες εκπαίδευσης των εργαζομένων 

ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ 

Θετικά:  

Η καλή εξυπηρέτηση εκτιμάται πάντα από τους πελάτες. 

• Ένας πελάτης που εκτιμά τον τρόπο προσέγγισης της εταιρείας σας θα επιστρέψει και 

ενδεχομένως θα ξοδέψει ακόμη περισσότερα, την επόμενη φορά. 

• Η δημιουργία μιας καλά σύνδεσης ομάδας εξυπηρέτησης πελατών, μπορεί τελικά να 

λειτουργήσει σαν διαφήμιση, αφού αυτός ο πελάτης έχει φίλους, γνωστούς, συγγενείς και 

ούτω καθεξής που ενδεχομένως θα μιλάνε για την εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών της 

εταιρείας σας, διαφημίζοντας έτσι τα προϊόντα σας για εσάς. 

• Η καλή εξυπηρέτηση των πελατών είναι το κλειδί που μπορεί να σας διαφοροποιήσει από 

τους ανταγωνιστές σας. 

• Θα μπορείτε να εντοπίσετε και να κατανοήσετε τα σφάλματα και τα αδύναμα σημεία της 

εταιρείας σας. Για παράδειγμα, αν περισσότεροι από δύο ή τρεις πελάτες παραπονούνται 

για  καθυστέρηση αποστολής των προϊόντων, αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να 

σημαίνει ότι η εταιρεία που χρησιμοποιείτε για την αποστολή προϊόντων ίσως δεν είναι η 

σωστή για τα προϊόντα ή τους πελάτες σας. 

 

Αρνητικά: 

Η εξυπηρέτηση πελατών αντιπροσωπεύει τις πολιτικές της εταιρείας σας. 

• Είναι πιο πιθανό ένας πελάτης να αφήσει αρνητική κριτική. 

Επίσης, εάν η ομάδα εξυπηρέτησης πελατών σας διαχειριστεί ένα ζήτημα με το λάθος 

τρόπο, να δημιουργηθεί κακή φήμη γύρω από το όνομα της εταιρείας σας. 

• Σε περίπτωση που ένας υπάλληλος δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του σωστά, ένας 

πελάτης πιθανότατα να χαθεί. 

Καλή εξυπηρέτηση πελατών έρχεται με ένα καλό μισθό. 

• Για να επιτύχετε ένα εξαιρετικό τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, θα πρέπει να πληρώνετε 

καλά τους υπαλλήλους σας, καθώς η ικανοποίηση των εργαζομένων σας είναι ο μόνος 

τρόπος για να κρατάτε τους πελάτες σας ευτυχείς. 

• Οι μισθοί των  υπαλλήλων στο τμήμα υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών μπορούν να 

αυξηθούν πολύ, ανάλογα με τις ώρες που ο εργαζόμενος καλείται να εργαστεί, τις 

υπερωρίες και ούτω καθεξής. 

ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 
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Η βραχυπρόθεσμη εκμετάλλευση περιλαμβάνει ικανοποιημένους και ευχαριστημένους πελάτες. 

Η μακροχρόνια εκμετάλλευση περιλαμβάνει υψηλότερες πωλήσεις και καλύτερη υποστήριξη 

πελατών. 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ) 

Μέτριες  

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Μέτριες 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 

Αναπτυγμένο 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ  

Bernazzani, S. (2018). Why All New Graduates Should Consider a Customer Support Job. 

Retrieved from https://blog.hubspot.com/service/customer-support-job 

 

Bhasin, H. (2018).  7 Advantages of giving Good Customer Service. Retrieved from 

https://www.marketing91.com/advantages-of-good-customer-service/ 

 

Grant, M., & Kagan, J. (2019). Customer Service. Retrieved from 

https://www.investopedia.com/terms/c/customer-service.asp 

 

Hykon,  S. (2017). Personalized Customer Experience Increases Revenue And Loyalty. 

Retrieved from: https://www.forbes.com/sites/shephyken/2017/10/29/personalized-customer-

experience-increases-revenue-and-loyalty/#7ba4e4594bd6 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΗΓΕΣ 

Zendesk (n.d.). The 16 Customer service skills of great customer service agents. Retrieved 

from https://www.zendesk.com/resources/customer-service-skills/ 
Barbier, L. (n.d.). Personalized Customer Service: How to Deliver and Drive Loyaly. 

Retrieved from 
https://aircall.io/blog/customer-experience/personalized-customer-service/ 

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Δεν είναι διαθέσιμες 

 
 

https://blog.hubspot.com/service/customer-support-job
https://www.marketing91.com/advantages-of-good-customer-service/
https://www.investopedia.com/terms/c/customer-service.asp
https://www.zendesk.com/resources/customer-service-skills/
https://aircall.io/blog/customer-experience/personalized-customer-service/
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1.4.2 CHATBOTS 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ένα Chatbot είναι επίσης γνωστό ως bot κατασκοπίας, συνομιλίας, chatterbot, διαδραστικός 

πράκτορας, AI, talkbot ή τεχνητός κατασκοπευτικός φορέας. Ουσιαστικά είναι ένα πρόγραμμα 

υπολογιστή με τεχνητή νοημοσύνη που διεξάγει μια συζήτηση μέσω ακουστικών ή γραπτών 

μεθόδων. Τέτοια προγράμματα σχεδιάζονται συχνά για να προσομοιώσουν το πώς ένας 

άνθρωπος θα συμπεριφερόταν. Το Chatbot χρησιμοποιείται συνήθως σε συστήματα επικοινωνίας 

για διάφορους πρακτικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της εξυπηρέτησης πελατών ή της 

απόκτησης πληροφοριών. Ορισμένα Chatbot χρησιμοποιούν εξελιγμένα συστήματα 

επεξεργασίας γλώσσας, πολλά αλλά απλούστερα σαρώνουν τις λέξεις-κλειδιά που εισάγονται, 

και στη συνέχεια απαντούν με τις κατάλληλες λέξεις-κλειδιά ή το παρόμοιο πρότυπο σενάριο 

από μια βάση δεδομένων. 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

* Αξίζει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν 2 τύποι Chatbots: a. Chabot βασισμένο σε κανόνες b. AI 

Chabot. 

Το πιο κάτω σενάριο εξετάζει το AI Chabot. 

 

Γιατί; 

 

Το Chatbot είναι ένα πρόγραμμα υπολογιστή που έχει σχεδιαστεί κυρίως για να διευκολύνει την 

εξυπηρέτηση πελατών. Είναι μια μέθοδος αλληλεπίδρασης μεταξύ μιας μηχανής και ενός 

ανθρώπου. Είναι σημαντικό για κάθε εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου, επειδή βοηθά στη 

διατήρηση της επικοινωνίας με έναν αυτοματοποιημένο και ακριβή τρόπο που οδηγεί σε 

περισσότερες πωλήσεις. Το AI Chatbot προωθεί μια αβίαστη εμπειρία αγορών για τους χρήστες 

του διαδικτύου και μπορεί να αξιοποιήσει αποτελεσματικά την τεχνολογία για να προσφέρει μια 

ικανοποιητική εμπειρία αγορών. 

 

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Chatbots για το 

κατάστημα ηλεκτρονικού εμπορίου: 

• Οι χρήστες μπορούν να τοποθετούν μια παραγγελία πιο εύκολα, ταχύτερα, χωρίς λάθη 

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συστήσει άλλα διαθέσιμα προϊόντα στους πελάτες με 

βάση τις  αγορές τους 

• Ανταποκρίνεται στα ερωτήματα των πελατών σχετικά με τη συσκευασία, την παράδοση, 

το κόστος, την ποιότητα κλπ. 

• Μπορεί να προσφέρει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα 

 

Πως; 

 

Όσον αφορά την εφαρμογή Chatbot, τα Chatbots μπορούν να ενσωματωθούν σε συστήματα 

ανταλλαγής μηνυμάτων όπως το Facebook Messenger, Slack, discord, telegram κ.λπ. 
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Η επιτυχία της Chatbots μετριέται στο επίπεδο της χρηστικότητας, της εμπλοκής και των αξιών 

της. 

 

AI Chatbots: 

• Facebook bot engine – Wit.ai 

• Microsoft bot frameworks 

• Api.ai 

 

 ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Ενέργειες που έχουν προετοιμασία και απαιτούν επένδυση. 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Δεν είναι διαθέσιμες 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΧΡΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙΣ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΤΕ  ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΩΝ 

ΣΥΝΠΕΡΙΛΑΒΑΝΕΙΣ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

1 μήνα για την απόφαση του AI Chatbot και την εφαρμογή 

Το κόστος εξαρτάται από το AI Chatbot και τις χρεώσεις 

ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ 

Θετικά: 

• Γρήγορη απάντηση σε απεριόριστους χρήστες του διαδικτύου ταυτόχρονα 

• Παρέχετε υποστήριξη 24 ώρες το 24ωρο και συνομιλία για ώρες χωρίς την ανάγκη 

εποπτείας 

• Αντικαθιστά τα άτομα από την ομάδα υποστήριξης και εξυπηρέτησης πελατών 

• Δυνατότητα κατανόησης της έννοιας μιας πρότασης, όχι μόνο μιας λέξης 

• Αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενης εργασίας 

 

Αρνητικά:  

• Δεν μπορεί πάντα να κατανοήσει μια λάθος λέξη ή μια ελλιπή έρευνα 

• Δεν μπορεί να σκεφτεί έξω από το κουτί 

• Οι μόνες πληροφορίες που έχει είναι τα προ-προγραμματισμένα δεδομένα που έχουν 

εισαχθεί 

ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

Η βραχυπρόθεσμη εκμετάλλευση περιλαμβάνει εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος (δεν 

υπάρχει επιπλέον προσωπικό για την εκτέλεση της εργασίας). 

Η μακροχρόνια εκμετάλλευση περιλαμβάνει υποστήριξη της επιχείρησής σας στις σχέσεις με 

τους πελάτες και σας δίνει τη δυνατότητα να προσεγγίσετε ένα μεγαλύτερο κοινό. 
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ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ) 

Δεν είναι διαθέσιμο για εξωτερική ανάθεση 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Προηγμένες 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΔΙΚΥΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

Καλά ανεπτυγμένο 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ  

Chatbotslife.com (2019). What Can a Chatbot Do For Your eCommerce Website. Retrieved 

from https://chatbotslife.com/what-can-a-chatbot-do-for-your-ecommerce-website-

b46f13b0f6dd 

 

Chatbotslife.com (2019). 6 Ways to Boost Your E-commerce Sales with a Chatbot. Retrieved 

from https://chatbotslife.com/6-ways-to-boost-your-e-commerce-sales-with-a-chatbot-

a0e09dd6cd8c 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΗΓΕΣ 

Artibot.ai (n.d.). When Live chat users should switch to chatbots. Retrieved from 

https://artibot.ai/blog/when-live-chat-users-should-switch-to-chatbots/ 

 

Tidio.com (2019). Top 12 Tricks to Generate Leads with Live chat and Chatbots. Retrieved 

from https://www.tidio.com/blog/top-12-tricks-to-generate-leads-with-live-chat-and-chatbots/   

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Δεν είναι διαθέσιμο 

 

https://chatbotslife.com/what-can-a-chatbot-do-for-your-ecommerce-website-b46f13b0f6dd
https://chatbotslife.com/what-can-a-chatbot-do-for-your-ecommerce-website-b46f13b0f6dd
https://chatbotslife.com/6-ways-to-boost-your-e-commerce-sales-with-a-chatbot-a0e09dd6cd8c
https://chatbotslife.com/6-ways-to-boost-your-e-commerce-sales-with-a-chatbot-a0e09dd6cd8c
https://artibot.ai/blog/when-live-chat-users-should-switch-to-chatbots/
https://www.tidio.com/blog/top-12-tricks-to-generate-leads-with-live-chat-and-chatbots/
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1.4.3 ΑΠΟΣΤΟΛΗ/ΚΡΑΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Ένα σύστημα μηνυμάτων παρέχει ένα άμεσο εργαλείο μάρκετινγκ για επιχειρήσεις κάθε είδους. 

Δεν υπάρχει γρηγορότερος τρόπος για τη μετάδοση νέων καμπανιών, προσφορών πελατών ή 

εκπτώσεων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περαιτέρω  ικανοποίηση των πελατών 

στέλνοντας άμεσα ένα κείμενο που επιβεβαιώνει την παράδοση και / ή την κράτηση. 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Γιατί; 

Το μήνυμα είναι ο πιο πρακτικός τρόπος προσέγγισης των πελατών σας, καθώς οι άνθρωποι 

συνηθίζουν να ανοίγουν και να διαβάζουν κείμενα  αμέσως, σε αντίθεση με τα κοινωνικά μέσα 

και τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο. 

  

Οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου χρησιμοποιούν μηνύματα για διάφορους σκοπούς, όπως: 

 

• Επαλήθευση παραγγελιών: Ορισμένες εταιρείες καλούν τους πελάτες τους να 

επιβεβαιώσουν τις παραγγελίες μέσω τηλεφώνου και αντίστροφα. Εναλλακτικά, μπορείτε 

να επαληθεύσετε την παραγγελία μέσω μηνυμάτων  κειμένου 

• Λεπτομέρειες αποστολής και ενημερώσεις: Η αποστολή λεπτομερειών αποστολής και 

ενημερώσεων σε ένα κείμενο είναι χρήσιμη και μπορείτε να ενημερώσετε τον παραλήπτη 

όταν το προϊόν είναι έτοιμο για παραλαβή 

• Παράδοση επιβεβαίωσης: Εσείς, ως εταιρεία, θέλετε να γνωρίζετε ότι ο πελάτης έχει 

λάβει την παραγγελία 

• Επαλήθευση πληρωμής: Βεβαιωθείτε ότι οι πελάτες σας έλαβαν την παραγγελία τους. 

• Ζητήστε ανατροφοδότηση: Ζητώντας από τον πελάτη σας την ανατροφοδότηση μέσω 

μηνύματος, δείχνει ότι ενδιαφέρεστε για τη γνώμη του καθώς μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε τις προτάσεις τους για να βελτιώσετε την εμπειρία του πελάτη 

• Στείλτε ειδικές προσφορές και προωθήστε νέα προϊόντα 

 

Πως; 

ΒΗΜΑΤΑ: 

1. Εγγραφείτε σε μια υπηρεσία μηνυμάτων διαδικτύου 

2. Καταγράψτε τους αριθμούς τηλεφώνου των πελατών σας 

3. Αυτοματοποιήστε τη μέθοδο αποστολής μηνυμάτων στον παραλήπτη 

4. Αφήστε τον πελάτη να παραγγείλει μέσω κειμένου 

5. Στείλτε μηνύματα κειμένου σχετικά με προσφορές/εκπτώσεις στους πελάτες σας (εάν 

συμφωνούν) 

 

Συμβουλές: 

• Προσαρμόστε τα μηνύματα σας: Συμπεριλάβετε το όνομα του πελάτη σας στο κείμενο 

• Συμπεριλάβετε την επιλογή για την ακύρωση της συνδρομής: Δείχνει σεβασμό και 

εμπιστοσύνη σε σχέση με τα δικαιώματα του πελάτη σας 
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• Συμπεριλάβετε μια ενέργεια για κλήση 

• Χρησιμοποιήστε λέξεις-κλειδιά για να πάρετε την προσοχή 

• Μην το παρακάνετε: Τα μηνύματα κειμένου είναι μια στρατηγική, αλλά με μέτρο- να 

είναι αποτελεσματική αλλά όχι απαραίτητη! 

ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Απλές ενέργειες που δεν απαιτούν προετοιμασία αλλά επένδυση. 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

1.3.3 Ακριβής απάντηση στα ερωτήματα παράδοσης 

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΑ 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΚΟΣΤΗ 

2-3 εβδομάδες για να αποφασίσετε για την υπηρεσία μηνυμάτων και να εφαρμόσετε τη λύση. 

Το κόστος εξαρτάται από τις χρεώσεις του παροχέα υπηρεσιών μηνυμάτων. 

ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΡΟΙ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ 

Θετικά: 

• Δημιουργία καλύτερης πελατειακής εμπειρίας: Οι καλά ενημερωμένοι πελάτες είναι 

ευχαριστημένοι πελάτες που τελικά γίνονται πιστοί πελάτες. Ένας ικανοποιημένος 

πελάτης είναι πιο πιθανό να κάνει ξανά μια αγορά και είναι πρόθυμος να λαμβάνει 

διαφημιστικό υλικό 

• Αύξηση της εμπιστοσύνης των πελατών 

• Αυξημένες πωλήσεις 

Αρνητικά: 

• Μπλοκάρουν το νούμερο σας για να σταματήσουν τα μηνύματα 

 

ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΑΕΥΣΗ 

Η βραχυπρόθεσμη εκμετάλλευση περιλαμβάνει τη δέσμευση των πελατών με αποτέλεσμα 

υψηλότερες πωλήσεις. 

Η μακροχρόνια εκμετάλλευση περιλαμβάνει τη διαφήμιση από στόμα σε στόμα για να 

αντλήσετε περισσότερη πελατεία στην επιχείρησή σας. 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ) 

Βασικές 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
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Προηγμένες 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΔΙΚΥΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Ανεπτυγμένο  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

Johnson, E. (2018). Everything You Need To Know About Text Messaging For Ecommerce 

(+15 Useful SMS Templates). Retrieved from https://www.livechatinc.com/blog/text-

messaging-ecommerce/ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΗΓΕΣ 

Clicksend.com (n.d.). Ordering and Delivery. Retrieved from 

https://www.clicksend.com/en/solutions/ordering-and-delivery/  

 

Youcanbookme (n.d.). SMS/text messages. Retrieved from https://youcanbook.me/feature/sms/  

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Δεν είναι διαθέσιμες 

 
 

https://www.livechatinc.com/blog/text-messaging-ecommerce/
https://www.livechatinc.com/blog/text-messaging-ecommerce/
https://www.clicksend.com/en/solutions/ordering-and-delivery/
https://youcanbook.me/feature/sms/
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1.4.4 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΑΜΕΣΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΣΑ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η εξυπηρέτηση πελατών αφορά την παροχή υποστήριξης των καταναλωτών μέσω των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook και το Twitter για να απαντήσουν γρήγορα σε 

ερωτήσεις. Το 69% των πελατών πιστεύει ότι η ταχεία επίλυση του προβλήματος είναι ζωτικής 

σημασίας για την καλή εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Οι ιστοσελίδες κοινωνικών δικτύων 

όπως το Facebook και το Twitter έχουν εξελιχθεί σε πλατφόρμες μάρκετινγκ και διαφήμισης. 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Γιατί; 

"Το 90% των επιχειρήσεων εκτιμάται ότι θα χρησιμοποιηεί τα μέσα κοινωνικής ενημέρωσης για 

την εξυπηρέτηση των πελατών έως το 2020" 

Οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου αναγνωρίζουν τη δύναμη των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης και ενημέρωσης για να προσεγγίσουν νέους πελάτες,  να εμπλέκουν και να 

ανταμείβουν τους υπάρχοντες πελάτες. Τα προφίλ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και το 

περιεχόμενο που κοινοποιείται σε αυτά είναι μία από τις προτεραιότητες του στρατηγικού 

σχεδίου μάρκετινγκ μιας επιχείρησης και μπορεί να αυξήσει την επισκεψιμότητα στην 

ιστοσελίδα σας. 

 

Μάρκετινγκ άμεσου μηνύματος  (DM): μια μορφή ιδιωτικής επικοινωνίας μεταξύ του 

υπεύθυνου μέσων κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας και του χρήστη. Συχνά χρησιμοποιείται 

για να παρέχει υποστήριξη στους πελάτες και να απαντά γρήγορα σε ερωτήσεις. Η άμεση 

ανταλλαγή μηνυμάτων δίνει την αίσθηση μιας προσωπικής επικοινωνίας με τον χρήστη μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης. Οι πιο κοινές πλατφόρμες  μέσων κοινωνικής δικτύωσης με άμεση 

ανταλλαγή μηνυμάτων είναι : Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, τα οποία 

παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

• Facebook: ο βασιλιάς των κοινωνικών δικτύων. Κάθε επιχείρηση ηλεκτρονικού εμπορίου 

πρέπει να διατηρεί μια παρουσία στο Facebook που αντικατοπτρίζει την εταιρική 

ταυτότητα, αξίες και δραστηριότητες. Το Facebook απαιτεί από ένα χρήστη να του 

αρέσει η σελίδα για να μπορεί να στείλει ένα ιδιωτικό μήνυμα. Το Facebook ανταμείβει 

ακόμη σελίδες που ανταποκρίνονται γρήγορα. 

• Instagram: Αφορά τους χρήστες του διαδικτύου που προτιμούν οπτικό περιεχόμενο και 

το Instagram έχει σχεδιαστεί ειδικά γι αυτόν τον λόγο.  

• Twitter: δημιουργία μιας κοινότητας από πελάτες που θέλουν να σας ακούνε. Επιτρέπει 

την αποστολή μηνυμάτων σε 50 χρήστες και απαιτεί να ακολουθούν την σελίδα σας 

• YouTube: ο βασιλιάς της μηχανής αναζήτησης βίντεο. Τα βίντεο μπορούν να θεωρηθούν 

ως ο πλέον κατάλληλος τρόπος για να διαφημίσετε τα προϊόντα σας. 

• LinkedIn: Ένα εξαιρετικό εργαλείο B2B για την προώθηση της επωνυμίας σας, αν και 

αρκετά ακριβό σε σχέση με τα παραπάνω.                                                     

Πώς; 

ΒΗΜΑΤΑ: 



 

 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ AKNOW  24/09/2020 

 

 

1. Δημιουργία λογαριασμού/σελίδας μέσων κοινωνικών δικτύωσης για την εταιρεία σας 

(τουλάχιστον 1)  

2. Μίσθωση στελεχών μέσων κοινωνικής ενημέρωσης για τη διαχείριση του λογαριασμού 

σας/σελίδα (κάλυψη 2 8ωρων τουλάχιστον - 16 ώρες /7 ημέρες). 

 

Ως χρήστης, μπορείτε να στείλετε άμεσο μήνυμα για να: 

 

• Ζητήστε βοήθεια: Μπορείτε να στείλετε ένα άμεσο μήνυμα μέσω μιας σελίδας μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης για να ζητήσετε υποστήριξη. 

• Αναφορά προβλημάτων ως χρήστης: Οι χρήστες μέσων κοινωνικής δικτύωσης συχνά 

αναφέρουν προβλήματα στις σελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

 

Ως διαχειριστής μιας σελίδας μέσων κοινωνικής δικτύωσης, θα πρέπει: 

 

• Να απαντάτε γρήγορα και να απολογηθείτε για την ταλαιπωρία εάν χρειαστεί 

• Να απαντάτε στους πελάτες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των αποθεμάτων  

• Να αποστέλλετε προσφορές και να προωθείται νέα προϊόντα μέσω των κοινωνικών 

δικτύων 

• Να είστε ενημερωτικοί, να εξατομικεύεται κάθε μήνυμα και να είστε ευγενικός. 

 

 ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Απλές ενέργειες που δεν έχουν προετοιμασία και δεν απαιτούν επένδυση. 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

1.3.2 Πολλαπλές επιλογές παράδοσης 

1.3.3 Ακριβής απάντηση στα ερωτήματα παράδοσης 

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΑ 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΚΟΣΤΗ 

1-2 εβδομάδες για να προσλάβετε έναν ειδικό και να δημιουργήσετε τις σελίδες των κοινωνικών 

δικτύων 

ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ 

Θετικά: 

 

• Βρείτε νέους πελάτες 

• Ανταμείβετε τους υπάρχοντες πελάτες 

• Δεσμεύστε τους πελάτες 

• Διαφήμιση και προώθηση προϊόντων 

• Παροχή υπηρεσιών πελατών 

Αρνητικά: 
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• Αντιμετωπίστε πολλές και διαφορετικές καταστάσεις παράλληλα 

• Χειριστείτε και διαχειριστείτε τις στάσεις των πελατών 

• Απαντήστε σε καταγγελίες μέσα σε μια ώρα 

ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

Η βραχυπρόθεσμη εκμετάλλευση περιλαμβάνει υψηλότερες κριτικές επισκεψιμότητας 

ιστότοπων και κοινωνικών μέσων. 

Η μακροχρόνια εκμετάλλευση περιλαμβάνει την αύξηση της διαφάνειας του εμπορικού 

λογότυπου.     

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ) 

Βασικές 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Προηγμένες  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΔΙΚΥΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Υφιστάμενη  

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ  

Ahmed, M. (2017). Social Media Customer Service Statistics and Trends [Infographic]. 

Retrieved from  https://www.socialmediatoday.com/social-business/social-media-customer-

service-statistics-and-trends-infographic 

 

BigCommerce.com (n.d.). What is a direct message and when to use it. Retrieved from 

https://www.bigcommerce.com/ecommerce-answers/what-is-a-direct-message/ 

 

Socialwayservices.com (n.d.). Social Media Marketing & Management Services. Retrieved 

from https://socialwayeservices.com/online-marketing-services-cyprus/social-media-

marketing?gclid=EAIaIQobChMIo9yPsMGx5AIVBrDtCh0L0A9kEAAYASAAEgKMrvD_Bw

E 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΗΓΕΣ 

Boosproject.com (n.d.). How to create auto replies for social media. Retrieved from 

https://bossproject.com/blog/how-to-create-auto-replies-for-social-media  

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

https://www.socialmediatoday.com/social-business/social-media-customer-service-statistics-and-trends-infographic
https://www.socialmediatoday.com/social-business/social-media-customer-service-statistics-and-trends-infographic
https://www.bigcommerce.com/ecommerce-answers/what-is-a-direct-message/
https://socialwayeservices.com/online-marketing-services-cyprus/social-media-marketing?gclid=EAIaIQobChMIo9yPsMGx5AIVBrDtCh0L0A9kEAAYASAAEgKMrvD_BwE
https://socialwayeservices.com/online-marketing-services-cyprus/social-media-marketing?gclid=EAIaIQobChMIo9yPsMGx5AIVBrDtCh0L0A9kEAAYASAAEgKMrvD_BwE
https://socialwayeservices.com/online-marketing-services-cyprus/social-media-marketing?gclid=EAIaIQobChMIo9yPsMGx5AIVBrDtCh0L0A9kEAAYASAAEgKMrvD_BwE
https://bossproject.com/blog/how-to-create-auto-replies-for-social-media
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Δεν είναι διαθέσιμες 
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1.4.5 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕΛΑΤΗ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ένας προσωπικός σύμβουλος πελάτη μπορεί να καλύψει πλήρως όλες τις ανάγκες ενός πελάτη 

αφού τον γνωρίσει, δίνοντας του περισσότερες επιλογές. Επίσης μπορεί εύκολα να 

προσαρμοστεί στις ανάγκες σας, προσφέροντας συμβουλές που μπορεί να σας βοηθήσουν όταν 

πρόκειται για τη λήψη αποφάσεων. 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Γιατί; 

Καθώς η αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου μεγαλώνει, αυξάνονται και οι επιλογές των προϊόντων. 

Με τόσες πολλές επιλογές όμως, οι πιθανότητες να αγοράσετε το λάθος προϊόν ή ακόμα και να 

λάβετε κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που παραγγείλατε, αυξάνονται. Έχοντας έναν 

προσωπικό σύμβουλο πελατών μπορεί να βελτιώσετε δραματικά την αξιοπιστία της εταιρείας 

σας. 

Η προσαρμογή είναι το κλειδί. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ένας προσωπικός σύμβουλος 

πελάτη  επιβάλλεται για την επίτευξη της καλύτερης εξυπηρέτησης πελατών, καθώς είναι ένας 

πολύ καλός τρόπος για να κάνετε τους πελάτες σας να αισθάνονται ότι καλύπτονται οι ανάγκες 

τους. Ειδικά όταν πρόκειται για νέους πελάτες που πιθανόν να επιστρέψουν στην εταιρεία σας 

για αγορές. 

Πώς; 

ΒΗΜΑΤΑ: 

1. Αναζητήστε έμπειρο προσωπικό 

2. Οι πολιτικές της εταιρείας και ο καλύτερος τρόπος να πλησιάσετε τους πελάτες  είναι να 

τους εκπαιδεύσετε πριν τους προσλάβετε/βεβαιωθείτε ότι μπορούν να συμμετάσχουν στις 

ανάγκες και τις απαιτήσεις του πελάτη. 

Ένας προσωπικός σύμβουλος πελατών μπορεί: 

• Παρουσιάσει την ποικιλία των προϊόντων στον πελάτη, διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει 

σύγχυση ως προς το τι πρόκειται να αγοράσουν - μειώνοντας έτσι την πιθανότητα 

επιστροφής των προϊόντων. 

• Δίνει στους πελάτες τις διαφορετικές επιλογές και προσαρμόζει τη παραγγελία στις 

προτιμήσεις των πελατών. 

• Είναι βέβαιος ότι οι πελάτες γνωρίζουν πλήρως όλες τις πολιτικές σχετικά με την αγορά, 

την παράδοση και τις πιθανές επιστροφές. 

• Τέλος, όταν προκύπτουν προβλήματα, ένας προσωπικός σύμβουλος μπορεί να αναλάβει 

δράση και να καθησυχάσει τον πελάτη  

Οι σημαντικότεροι παράγοντες στην 

ικανοποίηση των εμπειριών πελατών                   

(% των ερωτηθέντων) 

 

Εμπειρία % των ερωτηθέντων  
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Αρμόδιους αντιπρόσωπους εξυπηρέτησης 

πελατών 

78% 

Τα κανάλια επικοινωνίας  48% 

Η εταιρεία να είναι πρόθυμη να επικοινωνήσει με 

μένα 

37% 

Εξατομικευμένη συναλλαγή 38% 

Πηγή: Γένεσης, Οκτώβριος 2009 

Ένας προσωπικός σύμβουλος πελατών πρέπει: 

• Να διατηρεί πάντα τα πράγματα σε επαγγελματικό επίπεδο. 

• Να έχει πλήρη επίγνωση των προϊόντων και των πιθανών μειονεκτημάτων τους. 

• Να δημιουργεί και να διατηρεί μια καλή σχέση με υφιστάμενους ή υποψήφιους πελάτες. 

• Να ικανοποιεί τον πελάτη. 

• Διατηρεί σχέση σε φιλικό επίπεδο, έτσι ώστε ο πελάτης να μπορεί να αισθάνεται την 

προσωπική επαφή που μπορεί να προσφέρει η εταιρεία. 

Το να έχετε εργαζόμενους στη θέση προσωπικών συμβούλων είναι για να κάνετε τους πελάτες 

σας να αισθάνονται σαν να συνεργάζονται με έναν άνθρωπο και όχι με μια εταιρεία. Αυτή είναι 

μια πολύ έξυπνη ιδέα, καθώς μπορεί να οδηγήσει στην καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, 

διατηρώντας έτσι την πελατεία σας. Ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς στην εξυπηρέτηση του 

πελάτη είναι να “αντικατοπτρίζεται”  τη γλώσσα και τον τόνο του πελάτη. Το να είσαι 

“άνθρωπος”  είναι μια βασική δεξιότητα για κάθε προσωπικό σύμβουλο, καθώς βοηθά στη 

δημιουργία σχέσης με τον πελάτη. Να είναι σε θέση να καταλάβει - να διαβάσει - τις ανάγκες 

του πελάτη είναι πολύ πιο σημαντικό καθώς μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη κατανόηση των 

αναγκών του πελάτη 

Ωστόσο, το να είσαι μόνο άνθρωπος δεν είναι αρκετό.  Ένας προσωπικός σύμβουλος θα πρέπει 

να επανεξετάζει συνεχώς τις προτιμήσεις των πελατών και να συνεχίσει να αναζητά 

ανατροφοδότηση από όλες τις πιθανές πηγές, καθώς είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για 

να εξασφαλίσει ότι κάνουν καλή δουλειά στο να προσφέρουν εξατομικευμένη εξυπηρέτηση  

στον πελάτη.  Είναι σημαντικό να συνεχίζει να μαθαίνει μέσω της εργασίας είτε πρόκειται να 

γίνετε καλύτεροι σε αυτό που κάνετε, είτε να προσφέρετε καλύτερες εξατομικευμένες 

συμβουλές στους πελάτες σας.  

 ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Απλές ενέργειες που έχουν δεν προετοιμασία και δεν απαιτούν επένδυση. 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΡΑΣΕΙΣ 

Δεν είναι διαθέσιμες 

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΑ 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΚΟΣΤΗ 
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• 2 εβδομάδες έως 1 μήνα για την αναζήτηση έμπειρου προσωπικού 

• 1 μήνα - μέγιστο - για την περίοδο εκπαίδευσης. 

ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ 

Ένας προσωπικός σύμβουλος πελάτη μπορεί να προσφέρει πολλά οφέλη σε εσάς και την 

εταιρεία, αφού θα χειρίζεται προσωπικά όλα τα αιτήματα των πελατών. 

Θετικά: 

• Μακροπρόθεσμη λύση: Ένας προσωπικός σύμβουλος πελάτη, μπορεί να είναι μια 

μακροπρόθεσμη λύση για την αποφυγή των παραπόνων των πελατών και των συνεχών 

παρεξηγήσεων μεταξύ των πελατών και της εταιρείας σας. Μπορεί να είναι ο 

μεσολαβητής καθώς και ο καλύτερος σας έμπορος. 

• Καλύτερα σχόλια/κριτικές πελατών, επομένως καλύτερος ρυθμός πωλήσεων: εάν οι 

πελάτες σας είναι ικανοποιημένοι με την εμπειρία τους, τότε θα ακολουθήσει θετική 

κριτική, είτε πρόκειται για τον ιστότοπο σας, είτε για σελίδες μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης και ενημέρωσης ή ακόμα και από στόμα σε στόμα. Εξαρτάται φυσικά με το 

πόσο καλός είναι ο προσωπικός σύμβουλος πελατών που χειρίζεται τα αιτήματα, τις 

ανάγκες και τις καταγγελίες των πελατών. 

• Προσωπικά: η δημιουργία και η διατήρηση της προσωπικής και στενής αισθητικής είναι 

πολύ σημαντική καθώς οι πελάτες είναι πιο πιθανό να επιστρέψουν στην επιχείρησή σας 

αν δημιουργηθεί μια σύνδεση μεταξύ αυτών και του συμβούλου. 

Αρνητικά: 

• Χρονοβόρα: η εύρεση εργαζομένων που έχουν εμπειρία σε αυτόν τον τομέα μπορεί να 

είναι πολύ δύσκολη. Θα μπορούσε ενδεχομένως να αφιερωθεί πολύς χρόνος για την 

εξεύρεση του σωστού προσωπικού γι αυτό το είδος εργασίας, αφού θα πρέπει να 

εκπαιδευτεί κατάλληλα και θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι θα είναι αρκετά αφοσιωμένοι 

για να κρατήσουν και να διατηρήσουν μια ήρεμη συμπεριφορά όποια και αν είναι η 

κατάσταση. 

• Κόστος: Κρατώντας τους πελάτες σας ικανοποιημένους διατηρείται ικανοποιημένους και  

τους υπαλλήλους σας. Έχοντας προσωπικούς συμβούλους πελατών που εργάζονται 24 

ώρες το 24ωρο, καλύπτοντας την κάθε ανάγκη των πελάτες σας, μπορεί τελικά να 

κοστίσει πολλά χρήματα για την επιχείρησή σας. Αυτό σημαίνει ότι ο προσωπικός 

σύμβουλος ενδεχομένως θα εργάζεται ακόμη και όταν δεν εργάζεται πραγματικά. 

ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

Η βραχυπρόθεσμη εκμετάλλευση περιλαμβάνει ικανοποιημένους πελάτες και καλύτερη εμπειρία 

πελατών.    

Η μακροχρόνια εκμετάλλευση αφορά πιστούς πελάτες και σχέση εμπιστοσύνης με αυτούς. 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ) 

Βασικές 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
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Μέτριες 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΔΙΚΥΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Αρχικό 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ  

 

Betts, A. (2018). A new era of personalization: The hyperconnected customer experience.  

Retrieved from https://martechtoday.com/new-era-personalization-hyper-connected-customer-

experience-209529 

Lesonsky, R. (2016). 8 Ways You Can Provide More Personalized Customer Service.   

Retrieved from https://www.americanexpress.com/en-us/business/trends-and-insights/articles/8-

ways-you-can-provide-more-personalized-customer-service/ 

Loechner, J. (2010).  Poor Customer Service Costs Companies $83 Billion Annually. Retrieved 

from https://www.mediapost.com/publications/article/122502/ 

Markidan, L. (2015). How To Make Your Customer Service More Personal (And Why You 

Want To). Retrieved from https://www.groovehq.com/support/delivering-personal-customer-

service 

 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΗΓΕΣ 

Δεν είναι διαθέσιμες 

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Δεν είναι διαθέσιμες 
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https://www.mediapost.com/publications/article/122502/
https://www.groovehq.com/support/delivering-personal-customer-service
https://www.groovehq.com/support/delivering-personal-customer-service
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1.4.6 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ενόψει των αυξανόμενων προσδοκιών των πελατών, οι επιχειρήσεις εντοπίζουν την ανάγκη για 

χρήση τηλεφώνου για την υποστήριξη πελατών. Το μέσω τηλεφώνου διαδραματίζει σημαντικό 

ρόλο στην επιτυχία του πελάτη και στην ποιότητα της υποστήριξης πελατών της επιχείρησης. 

Τώρα περισσότερο από ποτέ, το τηλέφωνο είναι ένα ουσιαστικό κανάλι. Ως εκ τούτου, η σχετική 

τεχνολογία έχει εξελιχθεί ανάλογα. Η ικανότητα αλληλεπίδρασης με μια ανθρώπινη φωνή είναι 

αναντικατάστατη όταν πρόκειται για την ανάπτυξη μιας καλής σχέσης με έναν πελάτη. Η 

υποστήριξη πελατών είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να αυξήσετε την πίστη των πελατών. 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Γιατί; 

Η τηλεφωνική υποστήριξη είναι ο παραδοσιακός τρόπος υποστήριξης εξυπηρέτησης πελατών 

και εξακολουθεί να είναι αποδεκτός από τις περισσότερες επιχειρήσεις αφού καθιστά την 

εταιρεία πιο αξιόπιστη και νόμιμη. Οι πελάτες αναμένουν την υποστήριξη και τη δυνατότητα 

επικοινωνίας με επιχειρήσεις μέσω ποικίλων καναλιών ώστε να μπορούν να επιλέξουν εκείνο 

που τους ταιριάζει. 

  

Εδώ είναι μερικές περιπτώσεις στις οποίες η τηλεφωνική γραμμή είναι πολύ χρήσιμη: 

• Εάν οι πελάτες σας είναι μεγαλύτεροι, μπορεί να αισθάνονται πιο άνετα να επικοινωνούν 

μέσω του τηλεφώνου αντί για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τα κοινωνικά μέσα.   

• Εάν η ερώτηση ή το θέμα δεν μπορούν να απαντηθούν ηλεκτρονικά 

• Αν θέλετε να δημιουργήσετε μια πιο προσωπική σχέση με τους πελάτες σας 

 

Πως; 

ΒΗΜΑΤΑ: 

1. Ορίστε ένα σύστημα VoIP 

2. Πρόσληψη προσωπικού - κάλυψη 24/7 

Η απόφαση αν και πώς να προσφέρετε τηλεφωνική υποστήριξη είναι ένα από τα πιο δύσκολα 

πράγματα, ειδικά για μικρές επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου με περιορισμένο προσωπικό. 

Η απόφαση να έχετε μια τηλεφωνική γραμμή θα εξαρτηθεί από τις συγκεκριμένες ανάγκες του 

ηλεκτρονικού σας εμπορίου, γι 'αυτό σκεφτείτε προσεκτικά πριν λάβετε τέτοια απόφαση - αν και 

οι πελάτες θα το εκτιμήσουν πραγματικά. 

 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου ή η σταθερή σας 

τηλεφωνία δεν είναι κατάλληλα για την επιχείρησή σας, καθώς φαίνετε αντιεπαγγελματικό.  

Η προσθήκη μιας τηλεφωνικής υπηρεσίας για επιχειρήσεις σας επιτρέπει: 

• Διάρκεια κλήσης 

• Διατηρήστε το ιστορικό των καταγγελιών του πελάτη βοηθά στη βελτίωση της εταιρεία 

• Μειώστε τους χρόνους αναμονής με τη δρομολόγηση κλήσης στον πρώτο διαθέσιμο 

αντιπρόσωπο 

• Δωρεάν κλήσεις, καθώς το σύστημα VoIP απαιτεί μόνο σύνδεση στο διαδίκτυο 
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 ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Απλές ενέργειες που δεν έχουν προετοιμασία και δεν απαιτούν επένδυση. 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Δεν είναι διαθέσιμες 

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΑ 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΚΟΣΤΗ 

1 εβδομάδα για την εφαρμογή και δοκιμή της λύσης 

ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ 

Θετικά: 

• Επαγγελματικός εκπρόσωπος 

• Ταχύτερη εξυπηρέτηση 

• Εξαιρετικός τρόπος να μάθετε από τους πελάτες σας 

• Εμπιστοσύνη  

• Κατευθύνετε ευγενικά τους πελάτες για άλλες αγορές 

Αρνητικά: 

• Δαπανηρό 

• Η εξωτερική ανάθεση του προσωπικού δεν αποτελεί λύση, καθώς ο υπάλληλος πρέπει να 

είναι σε θέση να απαντήσει και να αντιμετωπίσει κάθε ερώτηση  

• Αντιμετωπίστε και διαχειριστείτε την ανθρώπινη συμπεριφορά 

ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

Η βραχυπρόθεσμη εκμετάλλευση περιλαμβάνει ικανοποιημένους πελάτες και καλύτερη εμπειρία 

πελατών. 

Η μακροχρόνια εκμετάλλευση αφορά πιστούς πελάτες και αξιόπιστη σχέση μαζί τους. 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ) 

Δεν είναι διαθέσιμες 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Προηγμένες  
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