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Κατά την τελευταία εικοσαετία παρατηρείται έντονη αύξηση της ανταγωνιστικότητας στον
τομέα
παροχής
χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών.
Επιπλέον,
η
παγκόσμια
χρηματοοικονομική κρίση οδήγησε τα παραδοσιακά στελέχη να αναζητήσουν λύσεις στο
μάρκετινγκ υπηρεσιών και στις πρακτικές διοίκησης βελτιστοποίησης υπηρεσιών. Οι
Τράπεζες δίνουν έμφαση στη διαφοροποίηση, αναδιοργανώνονται και καινοτομούν. Είναι
σαφές ότι στα μάτια του μέσου πελάτη έχουν αρχίσει να φαίνονται ίδιες. Είναι λοιπόν
αναγκασμένες να βρουν μία καινούργια βάση διαφοροποίησης. Επιπλέον, τα προϊόντα που
καλείται να επιλέξει ο πελάτης της Τράπεζας, σήμερα, είναι πολλαπλάσια σε σχέση με
αυτά του παρελθόντος και πρέπει να παρέχονται σε πολύ υψηλή στάθμη ποιότητας και
ταυτόχρονα ανταγωνιστικές τιμές. Ο πελάτης δεν αναζητά σήμερα μόνο την Τράπεζα αλλά
και το στέλεχος. Ο πελάτης δεν είναι πια ένας αριθμός - λογαριασμός, είναι μια
προσωπικότητα με διαφοροποιημένες απαιτήσεις που προέρχονται από προβλέψιμες
εξειδικευμένες ανάγκες.
Αυτές τις ανάγκες καλείται να καλύψει το σύγχρονο τραπεζικό Μάρκετινγκ, μέσα από την
τεχνολογική ευκολία, την καινοτομία, την αλλαγή της νοοτροπίας και την προσέγγιση του
πελάτη.
Σκοποί του μαθήματος
•
•
•

Η ανάλυση της αναγκαιότητας και των τρόπων εφαρμογής των αρχών του Μάρκετινγκ
στο Χ/Π τομέα.
Η παρουσίαση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων για τη διαμόρφωση ενός
αποτελεσματικού μίγματος Μάρκετινγκ στην προσφορά τραπεζικών υπηρεσιών.
Η κατανόηση της μεθόδου διαμόρφωσης ενός προγράμματος Μάρκετινγκ στα πλαίσια
της γενικότερης επιχειρησιακής στρατηγικής της τράπεζας.

Η διαδικασία
Θα ακολουθηθούν οι μέθοδοι των παραδόσεων των θεωρητικών εννοιών με την χρήση
παραδειγμάτων καθώς και η σπουδή περιπτώσεων (case studies) προς ανάλυση
συγκεκριμένων θεμάτων. Η συμμετοχή και η ανταλλαγή απόψεων θεωρούνται αναγκαίες
για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προετοιμασία
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και παρουσίαση εργασιών, γιατί η αποτελεσματικότητα της μάθησης με αυτενέργεια του
φοιτητή θεωρείται αναμφισβήτητη.
Αξιολόγηση σπουδαστών
1. Συγγραφή / παρουσίαση ομαδικής εργασίας (30%)
2. Συγγραφή / παρουσίαση βιβλιογραφικής επισκόπησης – ατομική εργασία (20%)
3. Τελικές εξετάσεις (50%)
Διοικητικές Λεπτομέρειες
α) Η κάθε γραπτή ανάλυση-παρουσίαση πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη (σελίδες
κειμένου, 1 ½ διάστιχο, Times New Roman 12) με όσες επιπλέον σελίδες με πίνακες,
σχεδιαγράμματα κρίνεται απαραίτητο από

την ομάδα.

Οι παρουσιάσεις έχουν

προγραμματισθεί για τις εβδομάδες 11, 12.
Ο κατά στάδια έλεγχος της εργασίας περιλαμβάνει την παράδοση επιμέρους ενοτήτων της
(σε μορφή draft) σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.
β) Η εγγραφή των φοιτητών στην ιστοσελίδα του μαθήματος είναι απαραίτητη
(//compus.uom.gr). Εκεί θα βρείτε διάφορα πακέτα άρθρων, τις διαλέξεις σε μορφή pdf,
καθώς και υλικό και οδηγίες για την εκπόνηση των εργασιών.
γ) Πρόσθετες πληροφορίες για την εκπόνηση των εργασιών
εργασία Ι: ομαδική εργασία
Κάθε ομάδα φοιτητών αναλαμβάνει τη συγγραφή καθώς και τη παρουσίαση μίας μελέτης
περίπτωσης (οδηγίες για τη συγγραφή μελέτης περίπτωσης θα δοθούν την 1η εβδομάδα των
μαθημάτων). Η ανάλυση αφορά σε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις: εφαρμογή μοντέλου
SERVPERF, εφαρμογή μοντέλου Repertory Grid, έρευνα Mystery Shopping.
Η κάθε γραπτή ανάλυση-παρουσίαση πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη (4000-6000
λέξεις, 1 ½

διάστιχο, Times New Roman 12) με όσες επιπλέον σελίδες με πίνακες,

σχεδιαγράμματα κρίνεται απαραίτητο από την ομάδα.) με όσες επιπλέον σελίδες με
πίνακες, σχεδιαγράμματα κρίνεται απαραίτητο από την ομάδα.
Παραδοτέα: εισήγηση 12.
Ειδικότερα για την εργασία:
Η ανάλυση αφορά σε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις:
1. εφαρμογή μοντέλου SERVPERF,
2. εφαρμογή μοντέλου Repertory Grid,
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3. έρευνα Mystery Shopping.
Ενδεικτικά ως παράδειγμα:
Μελέτη για το παρεχόμενο επίπεδο υπηρεσιών από τράπεζες
Βήματα – Στάδια Έρευνας:
1. Εντοπισμός των κριτηρίων αξιολόγησης που χρησιμοποιούν οι καταναλωτές όταν
κρίνουν την ποιότητα υπηρεσιών. Εχουμε ήδη επιλέξει να χρησιμοποιήσουμε αυτά του
SERVPERF.
2. Ανάλυση Παρούσας Κατάστασης
Υπόβαθρο. Μελέτη της σχετικής με το θέμα βιβλιογραφίας (για παράδειγμα, Journal of
Consumer Research, Journal of Services Marketing, Journal of Marketing, European Journal
of Marketing, Journal of Marketing Research). Μελέτη αρχείων των επιχειρήσεων που
προσφέρουν τα παραπάνω προϊόντα/υπηρεσίες.
3. Έρευνα
• Σχεδιασμός ερωτηματολογίου. Ουσιαστικά προσαρμογή του στα ελληνικά και στον
κλάδο
• Δοκιμή του πρώτου σχεδίου του ερωτηματολόγιου σε 3-5 καταναλωτές πελάτες του
συγκεκριμένου προϊόντος/υπηρεσίας και σε δύο εμπειρογνώμονες.
• Τελειοποίηση του ερωτηματολογίου.
• Χρήση ενός δείγματος τουλάχιστον 40 καταναλωτών-χρηστών του
προϊόντος/υπηρεσίας.
***. Εναλλακτικά, ανάπτυξη οδηγού συνέντευξης και «τρέξιμο» ποιοτικής έρευνας με τη
μέθοδο σε-βάθος συνεντεύξεις σε τουλάχιστον 10 καταναλωτές. Αν επιλέξουμε να
τρέξουμε τη μέθοδο Repertory Grid.
4. Ανάλυση των Στοιχείων
Περιγραφική παρουσίαση των αποτελεσμάτων.
5. Συμπεράσματα
Στρατηγικές επανατοποθέτησης. Απαραίτητες μετατροπές - αλλαγές πολιτικής της
επιχείρησης. Εντοπισμός των ομάδων καταναλωτών που είναι πιθανότερο να
αντιδράσουν σε αυτές τις αλλαγές.
Εργασία ΙΙ: ατομική εργασία
Κάθε φοιτητής αναπτύσσει και θα παρουσιάζει ένα σχέδιο βιβλιογραφικής επισκόπησης. Τα
συγκεκριμένα θέματα θα σας δοθούν στην πρώτη συνάντηση. Η επιλογή θα γίνει σε
συνεννόηση με τον διδάσκοντα. Η κάθε γραπτή ανάλυση-παρουσίαση πρέπει να είναι
δακτυλογραφημένη (2500-3000 λέξεις, 1 ½ διάστιχο, Times New Roman 12) με όσες
επιπλέον σελίδες με πίνακες, σχεδιαγράμματα κρίνεται απαραίτητο από την ομάδα. Είναι
απαραίτητο όλα τα επιστημονικά άρθρα να παρουσιαστούν σε ένα πίνακα όπως ο επόμενος.
Με βάση αυτόν τον πίνακα θα γίνει και η παρουσίαση. Οι παρουσιάσεις έχουν
προγραμματισθεί για τις εβδομάδες 6, 7, 8, και 9, 10.
Αναλυτικότερα:
Συγγραφή επισκόπησης που αφορά σε ένα από τα θεματικά πεδία που θα συζητηθούν στην
πρώτη συνάντηση. Μπορείτε να δείτε και να επιλέξετε επιστημονικά άρθρα από τον
κατάλογο “extra_interesting”.
Παλιότερα θέματα υπάρχουν και στον
κατάλογο
biblio_episkopisis.
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Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε εσείς ένα επιστημονικό άρθρο από άλλη πηγή.
Με βάση το άρθρο και τη σχετική βιβλιογραφία του, πρέπει να συγγράψετε βιβλιογραφική
επισκόπηση (περίπου 2500 - 3000 λέξεις).
Το ζητούμενο είναι να διατυπωθούν ο σκοπός του άρθρου, η βασική βιβλιογραφία κατά
θεματικές ενότητες, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε (με βάση τον σκοπό) και τα βασικά
ερευνητικά και διοικητικά συμπεράσματα.
Η βασική παραδοτέα έκθεση – αναφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τις παρακάτω
ενδεικτικές ενότητες: προσδιορισμός του σκοπού, προσδιορισμός των βασικών θεματικών
ενοτήτων της βιβλιογραφικής επισκόπησης, περιγραφή της μεθοδολογίας που
χρησιμοποιήθηκε (ποσοτική ή ποιοτική έρευνα ή συνδυασμός των δύο), περιγραφή
αποτελεσμάτων της έρευνας, τελικά συμπεράσματα (ερευνητικά και διοικητικά).
Σημαντική είναι και η κρίση σας σχετικά με τα παραπάνω, η οποία πρέπει να διατυπωθεί ως
σύνοψη.
Πίνακας στο τέλος κάθε εργασίας.
Α-Α Τίτλος
άρθρου
/ Contribution to science Methodology/approach
συγγραφείς
Τι νέο μας φέρνει σε Πως
προσεγγίστηκε
επιστημονικό επίπεδο
μεθοδολογικά το θέμα
1
2
…
Παραδοτέο: εισήγηση 6.
Στη συνάντηση 2, θα διαμορφωθεί ο ονομαστικός πίνακας παρουσιάσεων
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Πρόγραμμα και Περιεχόμενα μαθήματος
Εισήγηση
1

2
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6
7

8

9

10

11
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Ανάλυση Εκπαιδευτικών Ενοτήτων
Η αναγκαιότητα εφαρμογής των αρχών του Μάρκετινγκ από τις τράπεζες: Οι
ιδιαιτερότητες του Μάρκετινγκ υπηρεσιών, Οι ιδιαιτερότητες των τραπεζικών
υπηρεσιών, Η Διοίκηση του Τραπεζικού Μάρκετινγκ
Το σύστημα πληροφοριών στο τραπεζικό Μάρκετινγκ: Τα πρωτογενή και δευτερογενή
στοιχεία, Είδη ερευνών αγοράς που εφαρμόζονται στις τράπεζες, Το Μίκρο και Μάκρο
περιβάλλον του Μάρκετινγκ, Οι εξελίξεις του περιβάλλοντος στον τομέα των
Υπηρεσιών, Οι εξελίξεις του οικονομικού περιβάλλοντος και οι επιδράσεις τους στην
τραπεζική αγορά στην Ελλάδα και διεθνώς
Παράγοντες επηρεασμού της αγοραστικής συμπεριφοράς: Τμηματοποίηση της
τραπεζικής αγοράς, Προσδιορισμός των αγορών-στόχων, Στρατηγικές τοποθέτησης
της Τράπεζας και των υπηρεσιών που προσφέρει στην αντίληψη των πελατών της
Η διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού Μάρκετινγκ στις τράπεζες: Στρατηγικοί και
τακτικοί στόχοι του Μάρκετινγκ των τραπεζών, Διαμόρφωση του προγράμματος
Μάρκετινγκ στις Τράπεζες
Διαμόρφωση στρατηγικής ανάλογα με τον κύκλο ζωής των προϊόντων: Στρατηγικές
Τραπεζών στο πλαίσιο: Αγορές-προϊόντα (Ansoff) Τύποι βασικών στρατηγικών κατά
Porter
Ανάλυση χαρτοφυλακίου επιχείρησης σύμφωνα με τα μοντέλα Boston Consulting
Group, General Electric, McKinsey, Shell: Διαμόρφωση στρατηγικής ανάλογα με τις
συνθήκες της αγοράς και την ανταγωνιστική θέση της Τράπεζας, Οι εφαρμοσμένες
επιθετικές και αμυντικές στρατηγικές
Στρατηγικές διαμόρφωσης τραπεζικών προϊόντων:
Πολιτικές τιμολόγησης που ακολουθούνται από τις τράπεζες
Το μίγμα διανομής των τραπεζικών υπηρεσιών (καταστήματα, θυρίδες,
ανταλλακτήρια, αποφάσεις για ηλεκτρονική τραπεζική, A.T.M.s, E.F.T.R.O.S., Home-,
Phone-, Web-, Mobile Banking, δίκτυο ανταποκριτών, υποκαταστήματα στο
εξωτερικό)
Η σημασία της σωστής επικοινωνίας για το Τραπεζικό Μάρκετινγκ: Το μίγμα
προβολής και επικοινωνίας: Η προσωπική πώληση, Η διαφήμιση, Η προώθηση των
πωλήσεων, Οι Δημόσιες Σχέσεις και η Δημοσιότητα
Τα στοιχεία του διευρυμένου μίγματος Μάρκετινγκ στις υπηρεσίες: Ο ρόλος του
ανθρώπινου παράγοντα παραγωγής υπηρεσιών στο μάρκετινγκ, Τα στοιχεία του
διευρυμένου μίγματος Μάρκετινγκ στις υπηρεσίες: Οι διαδικασίες παραγωγής Χ/Π
υπηρεσιών και ο ρόλος τους στο μάρκετινγκ
Τα στοιχεία του διευρυμένου μίγματος Μάρκετινγκ στις υπηρεσίες: Ο περιβάλλων
χώρος και τα υλικά στοιχεία της προσφοράς των Χ/Π υπηρεσιών
Παρουσιάσεις εργασιών
Τελική εξέταση

*Στο παραπάνω πρόγραμμα μπορεί να γίνουν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων αλλαγές
που θα ανακοινωθούν από τους διδάσκοντες.
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