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Μια δεκαετία ανάπτυξης σε μόλις 3 μήνες 

Online stores are popping up daily, with an estimated 12–24 million 
Ecommerce sites across the globe. This means more brands competing
for customers.
Source: Shopify.com



Μυωπία στην οφθαλμολογία 

• Μυωπία είναι μια οφθαλμολογική πάθηση. Μια διαθλαστική 
ανωμαλία, κατά την οποία ο ασθενής βλέπει θολά και δεν 
διακρίνει καλά τα αντικείμενα τα οποία βρίσκονται μακριά του. 

• Παρ’ όλα αυτά, δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα και βλέπει 
πολύ καθαρά οτιδήποτε βρίσκεται στο κοντινό οπτικό του πεδίο.



Μυωπία στο μάρκετινγκ

• Μυωπία μάρκετινγκ—εστίαση στην πώληση προϊόντων και 
υπηρεσιών, αντί να δούμε τη «μεγάλη εικόνα» του τι πραγματικά 
θέλουν οι καταναλωτές (Levitt, 1960)

• Η μυωπία που περιγράφει ο Levitt είναι η έλλειψη γνώσης για το 
τι κάνει μια επιχείρηση για τους πελάτες της. 

• Οι οργανισμοί επενδύουν τόσο πολύ χρόνο, ενέργεια και χρήματα 
σε αυτό που κάνουν αυτήν τη στιγμή, που συχνά είναι τυφλοί στο 
μέλλον.



Μήπως όμως έχω πρεσβυωπία;

• Customer journey maps

• Personas 

• Touchpoints

• Spreadsheets

• Dashboards

• Conversion Rate

Source: firebearstudio.com/

Source: freepik.com



Υπερεστίαση στο τώρα και στα νούμερα: 
«Your product is not your business»



H υπερεστίαση στον πελάτη και στο day-to-day
μήπως μας κάνει μύωπες; 

• Πιθανές αιτίες:
• Δε γνωρίζουμε τα βασικά του μάρκετινγκ. Δεν είναι μόνο η πώληση και η 

διαφήμιση… 
• Υπερεκτίμηση του performance-based marketing και του ρόλου των online 

διαφημίσεων στις πωλήσεις
• Εθισμός στα νούμερα & τα reports
• Κάνοντας το μιντιακό τοπίο τόσο περίπλοκο (& siloed), όπου κάθε κανάλι 

θέλει εξειδίκευση, αφήνοντας λίγο χρόνο για στρατηγική σκέψη
• Εκτιμούμε περισσότερο την ευελιξία (agile) έναντι της στρατηγικής



Η άνοδος της Τεχνολογίας, η επάνοδος του Marketer και 
η «πτώση» της Καταναλωτικής Δύναμης….



Η θεραπεία για τη μυωπία: UX, interactive data & 
οικοσυστήματα κατανάλωσης 

• Εμπειρία Χρήστη (User eXperience)
• Οι καταναλωτές μπορούν πλέον να βρουν οτιδήποτε στις ψηφιακές αγορές 

εκτός από την επωνυμία μας (brand name). 
• Πλούσιες και διαφορετικές non-marketplace εμπειρίες (Διαφοροποίηση)
• First-party cookies & direct relationships 
• Εξανθρωπισμός του ταξιδιού αγοράς (change retail staff into experiential 

hosts, great customer service, brand communities…)
• Social-first & Live commerce (behind-the-scenes livestreams, video 

consultations, & live chat)
• Τα μάτια μας στις τεχνολογικές εξελίξεις (AR, Cloud services, RFID self-

checkout, Voice Search…)
• Omnichannel commerce στρατηγική



Η θεραπεία: UX, interactive data & consumption 
ecosystems

• Interactive data
• Από τα δεδομένα συναλλαγών στα δεδομένα διάδρασης
• Οι εταιρείες πιστεύουν ότι τα προϊόντα είναι η μόνη πηγή εσόδων τους και δεν 

βλέπουν τον νέο και διευρυμένο ρόλο που μπορούν πλέον να διαδραματίσουν 
τα σύγχρονα δεδομένα στις επιχειρήσεις τους.

• «Products as conduits for interactive data»
• «Data used to support products, but now products can also be used to support 

data.» 
• ΙοΤ & Smart Devices: Συσκευές εισπνοής χειρός για άσθμα, mobile running 

apps, apps to track driving behavior… 

• Source: Harvard Business Review “Is Your Company Squandering Digital Opportunities? ”



Η θεραπεία: UX, interactive data & consumption 
ecosystems

• Consumption ecosystems
• Οι εταιρείες πέφτουν στην παγίδα της αλυσίδας αξίας πιστεύοντας ότι οι αλυσίδες 

αξίας τους περιορίζουν το επιχειρηματικό τους πεδίο. 
• Παραδοσιακά, οι εταιρείες υποθέτουν ότι οι πωλήσεις και η εξυπηρέτηση μετά την 

πώληση αντιπροσωπεύουν το τέλος της αλυσίδας αξίας τους.
• Οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει αυτοκίνητα, όμως, χρειάζονται δρόμους, 

βενζινάδικα και ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών (π.χ. ασφαλιστικές εταιρείες). 
• Η τεχνολογία δημιουργεί τις ευκαιρίες ώστε οι εταιρείες να επεκτείνουν το πεδίο 

εφαρμογής τους.
• Πώς; Δημιουργώντας εντελώς νέα οικοσυστήματα κατανάλωσης — δηλαδή δίκτυα 

που δημιουργούν και μοιράζονται δεδομένα και τα χρησιμοποιούν για τη 
σύνδεση χρηστών προϊόντων με τρίτες οντότητες 

• Προσφέρουμε στους χρήστες προϊόντων πρόσθετες σχετικές υπηρεσίες.



Τροφή για σκέψη…

• Πριν από 60 χρόνια ο Τ. Levitt γράφοντας για τη μυωπία του 
μάρκετινγκ, ενθάρρυνε τις εταιρείες να αναρωτιούνται τακτικά, «σε τι 
αγορά βρισκόμαστε πραγματικά»;

• Για να αποφευχθεί η ψηφιακή μυωπία, οι εταιρείες πρέπει να 
απαντήσουν σε αυτήν την ερώτηση με τρόπους που σχετίζονται με μια 
νέα εποχή δεδομένων, ψηφιακών σχέσεων με τους πελάτες και 
ψηφιακών οικοσυστημάτων.

• Σκεφτείτε προληπτικά & δοκιμάστε νέες, αντισυμβατικές προσεγγίσεις 
Μάρκετινγκ- Design Thinking

• Στρατηγική Μάρκετινγκ… ο χάρτης πλεύσης και η πυξίδα για κάθε 
επιχείρηση

• Πρέπει να βλέπουμε πίσω, γύρω μας, ψηλά, μπροστά και όσο το 
δυνατόν πιο μακριά…



Ευχαριστώ για την 
προσοχή σας

Δημήτρης Δρόσος

Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, ΟΠΑ

drosos@aueb.gr
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