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▪ Αλλαγή εικόνας Πρατηρίων

▪ Ανάπτυξη Δικτύου Πρατηρίων

▪ Πρόγραμμα Επιβράβευσης Πελατών

▪ Πρόγραμμα Ποιοτικών & Ποσοτικών Ελέγχων

▪ Γκάμα προϊόντων που καλύπτει τις ανάγκες 

του σύγχρονου καταναλωτή

Γιορτάσαμε τα 40 χρόνια της Εταιρείας, 
σχεδιάζοντας με αισιοδοξία και δυναμισμό 
το Αύριο 



Θέλουμε να γίνουμε η πρώτη επιλογή του πελάτη

▪ Ανανεώνουμε την εικόνα των πρατηρίων μας, 
και παράλληλα αναβαθμίζουμε τις 
προσφερόμενες υπηρεσιες στους Πελάτες μας

▪ Η συνολική Αγοραστική Εμπειρία του Πελάτη 
μας διαφοροποιεί, και ενισχύει ακόμα 
περισσότερο την Πιστότητα των πελατών μας



Στόχοι του προγράμματος “ all about…Loyalty ” in AVIN

▪ Να βελτιωθεί περαιτέρω η Εμπειρία του Πελάτη στα 
ιδιολειτουργούμενα πρατήρια της, ως συγκριτικό πλεονέκτημα και 
σημείο διαφοροποίησης

▪ Να εδραιωθεί περαιτέρω η φιλοσοφίας της συναισθηματικής 
εξατομικευμένης εξυπηρέτησης στα πρατήρια

▪ Να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η Πιστότητα των πελατών της 
εταιρείας

▪ Να αυξηθούν οι Πωλήσεις 



Η εμπειρία στην Ελληνική αγορά Πρατηρίων καυσίμων

▪ Προσωπικό  ετερόκλητο, με μικρή εκπαίδευση 

▪ Σε χώρους με μεγάλες απαιτήσεις ασφαλείας

▪ Με μικρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τιμής

▪ Με Πελάτες πολύ βιαστικούς και, γενικά, όχι θετικά 
προδιατεθιμένους



Φιλοσοφία του προγράμματος “ all about…Loyalty ”

▪ Να εμφυσήσουμε στους προϊσταμένους και τους υπαλλήλους του 
κάθε πρατηρίου το προσωπικό ΠΑΘΟΣ στην εξυπηρέτηση των 
Πελατών

▪ Να αναδείξουμε τις ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ  της κάθε εξυπηρέτησης, 
επιδιώκοντας μοναδικές εξατομικευμένες εμπειρίες στους Πελάτες



Περιγραφή Προγράμματος “ all about… Loyalty ” in AVIN

To all about…Loyalty in AVIN είναι ένα ολιστικό πρόγραμμα ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,

της OPTIMAL HR Group, που περιλαμβάνει :

Διάγνωση

Αναγκών

Εκπαίδευση 

Οργάνωσης

Καθοδήγηση

Ambassadors



1. Εκπαίδευση Διοίκησης

Εκπαίδευση της Διοίκησης από τον C. Daffy στο Customer Experience Management & Loyalty management

2. Εκπαίδευση Εργαζομένων

Διαχειριστές & Στελέχη AVIN - Pump Attendants

Εκπαίδευση Οργάνωσης

▪ Πραγματικά Case Studies

▪ Χάρτης Εμπειρίας Πελάτη – Σχεδιασμός (Field Visit)

▪ Χάρτης Εμπειρίας Πελάτη – Παρουσίαση 

▪ Εργαλεία μέτρησης Πιστότητας Πελάτη 

3. Εκπαίδευση Ambassadors



▪ 50 Ambassadors σε 5 υποομάδες 

▪ Χρήση εργαλείων all about…Loyalty & 
μεθοδολογίας Design thinking

▪ Ανάλυση και καταγραφή των 
υφιστάμενων εμπειριών των πελατών

▪ Επιλογή σημαντικών σημείων προς 
βελτίωση ανά ομάδα και στο σύνολο

▪ 8-10 δίωρες συναντήσεις ανά υποομάδα, 
περίπου μία ανά 10 ημέρες

▪ Δημιουργία προτάσεων βελτίωσης από 
ομάδες Ambassadors

▪ Παρουσίαση στην Διοίκηση της εταιρείας 
για απόφαση υλοποίησης

▪ Επικοινωνία και υλοποίηση προτάσεων

Αξιολόγηση & δημιουργία προτάσεων Βελτίωσης Εμπειριών πελάτη 

Ανάλυση & Σύνθεση Εμπειριών

Καθοδηγητικές Υπηρεσίες 



Οφέλη προγράμματος  “all about…Loyalty” in AVIN

➢ Συγκριτικό πλεονέκτημα από την Εξαιρετική Εμπειρία Πελάτη σε σχέση με 

τον ανταγωνισμό 

➢ Αύξηση Πιστότητας Πελατών

➢ Σταδιακή αύξηση πωλήσεων

➢ Εργαλεία & Τεχνολογία στη δημιουργία Εξαιρετικής Εμπειρίας 



Οφέλη προγράμματος  “all about… Loyalty”  in AVIN 

➢ Εξέλιξη & ανάπτυξη στελεχών και εργαζομένων

➢ Ενίσχυση των δεξιοτήτων Project Management & Team Building στο 

προσωπικό

➢ Συστηματικά νέες και “φρέσκιες ιδέες” από τους εργαζόμενους

➢ Απόκτηση κουλτούρας συνεχούς εξέλιξης της Εξαιρετικής Εξυπηρέτησης 

ως χαρακτηριστικό του DNA της εταιρείας



Επιτεύγματα προγράμματος “all about… Loyalty”  in AVIN 

➢ Σημαντική βελτίωση αποτελεσμάτων «Μυστικού Επισκέπτη»!

➢ Ενίσχυση  ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ Πελατών !

➢ Αύξηση πωλήσεων και Επίτευξη ετήσιων στόχων Πωλήσεων !



“ all about… Loyalty ”  in AVIN 



“ all about… Loyalty ”  in AVIN 




