


Εταιρία 

Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι εδώ και 

50 χρόνια της μάρκας CHICCO

Κανάλια Διανομής 

Διανέμουμε τα προϊόντα μας σε 

• Βρεφικά καταστήματα 

• Φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα

• Αλυσίδες super market

Τμήματα 

Marketing

Sales

Logistics

Εξυπηρέτηση / Τεχνικό Τμήμα : 3 άτομα

Ποιοί είμαστε 

Αρ. Υπαλλήλων

22 Άτομα

Κανάλια Διανομής

Χώρες

Ελλάδα, Κύπρος

3
+

Προϊόντα
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Το δημοφιλές 
κάθισμα 
αυτοκινήτου που 
μας προβλημάτισε  



Με ζώνη 3 

σημείων 

Κάθισμα αυτοκινήτου για 

νεογέννητα – το «αυγό» 

Με κεντρική πόρπη 

μέσα στην οποία 

ασφαλίζουν οι ζώνες 

των ώμων.



Μέσα σε 2 μήνες, 3 πελάτες 

ανέφεραν πως το παιδί 

απασφαλίζει από μόνο του 

την ζώνη ασφαλείας 

To περιστατικό 



Random έλεγχος 
αποθεμάτων 

Επικοινωνία με 
κατασκευαστή

Ενημέρωση πελατών & 
αντικατάσταση 

Εκτιμώντας  ότι  αξιολογήσαμε  και  αντιμετωπίσαμε 

επαρκώς  τα περιστατικά βάσει των διαδικασιών που 

ακολουθούμε συνήθως, καταλήξαμε ότι ήταν τυχαία και 

μεμονωμένα.

Τι διαδικασία ακολουθήσαμε 



Στο monthly 

evaluation, η 

ικανοποίηση των 

πελατών ήταν 

αναπάντεχα 

χαμηλή για τα 

δεδομένα της 

εταιρίας.

Τι είχε πάει 

λάθος; 

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας 



Νέα στοιχεία για την υπόθεση 



• Δελτίο Τύπου Προληπτικού Ελέγχου σε 

πόρπες καθισμάτων αυτοκινήτου

• Ενημέρωση προς τη Γενική Γραμματεία 

Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων 

• Έντυπο κοινοποίησης προς τις Αρχές

• Ανακοίνωση στα Social Media

Διορθωτικές κινήσεις 



Διορθωτικές κινήσεις 
• Παραλαβή νέες πόρπες 

• Προληπτική αντικατάσταση στα 

προϊόντα έχοντας χρονοδιάγραμμα 

ολοκλήρωσης σε 1 εβδομάδα 

• Έκδοση οδηγιών αντικατάστασης 

της πόρπης 

• Ορισμός κλιμακίου αντιπροσώπων 

της κατασκευάστριας εταιρίας για 

αξιολόγηση των καθισμάτων  



• Άμεση αντικατάσταση 

με νέα πόρπη σε 

πελάτες  που 

επισκέπτονταν το 

Τεχνικό  μας Τμήμα

• Άμεση αποστολή 

νέας πόρπης  με 

οδηγίες σε εκείνους 

που δεν μπορούσαν 

να μας επισκεφτούν 

Διορθωτικές κινήσεις 



Αποτέλεσμα της διαδικασίας 

Στο 4μηνο 

evaluation 

επανήλθαμε 

στα δεδομένα 

της εταιρείας 

μας, με 

μειωμένο 

ωστόσο overall 

rating

Άλλωστε υπάρχει μια παραδοχή που το εξηγεί :  υπήρξε 

πράγματι κατασκευαστικό λάθος 



• «Σας ευχαριστούμε που μας 

προσέχετε!» 

• «Η καλύτερη μάρκα ever»

• «Σας ευχαριστώ  πολύ για την 

ενημέρωση και την γρήγορη 

εξυπηρέτηση» 

• «Σας ευχαριστώ πολύ για την άμεση 

αποστολή. Παρέλαβα κιόλας.

Να είσαστε καλά!»

Αντιδράσεις των καταναλωτών 



Κάθε περίπτωση εξυπηρέτησης πελάτη πρέπει να 

διαχειρίζεται σαν μοναδικό και μεμονωμένο γεγονός, 

δίνοντας την απαραίτητη προσοχή.

Κάθε πελάτης  είναι  ένας μοναδικός , 

δικός μας πελάτης. 

Έτσι πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε. 

Κάθε μέρα. 

Κάθε φορά. 

Συμπέρασμα 




