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Τι σημαίνει Ταχύτητα;Τι σημαίνει Ταχύτητα;  



Εμπόδια στην ΤαχύτηταΕμπόδια στην Ταχύτητα  

• Εσωτερικά 

• Εξωτερικά 



Εσωτερικά ΕμπόδιαΕσωτερικά Εμπόδια  

• Η Στάση και ο Τρόπος Σκέψης 

• Ο βαθμός προσωπικής δέσμευσης 

• Η Υπευθυνότητα 

• Το  Empowerment 



Εξωτερικά ΕμπόδιαΕξωτερικά Εμπόδια  

• Πολιτικές και Διαδικασίες 

• Τεχνολογία και συστήματα 

• Εξωτερικοί Συνεργάτες 



Τεχνικές και ΕργαλείαΤεχνικές και Εργαλεία  

• Οργάνωση 

• Καθορισμός Προτεραιοτήτων 

• Διαχείριση Χρόνου 

• Αναγνώριση ευκαιριών για βελτίωση 

αποδοτικότητας 

• Περιορισμός παραγόντων που 

αποσπούν την προσοχή 

• Επικοινωνία 

• Τήρηση υποσχέσεων και υπέρβαση 

προσδοκιών 

 



 

1. Να πολεμήσεις τους 

πελάτες 

2. Να απομακρύνεις την 

επιχείρηση από τους 

πελάτες 

3. Να αγκαλιάσεις τους 

πελάτες. 

3 επιλογές 



 
 

1  Οι πελάτες είναι πιο πιστοί 

2  Οι πελάτες δέχονται μεγαλύτερες τιμές 

3  Οι πελάτες αγοράζουν περισσότερο 

 

Η εξασφάλιση του απαιτητικού πελάτη είναι 

στρατηγικό πλεονέκτημα. 

Η γρήγορη ανταπόκριση στις 

ανάγκες των πελατών αποδίδει 



 
 Οι απαιτητικοί πελάτες είναι γοητευτικοί 



Τους πελάτες σου 

Τους συναδέλφους σου 

Τον κόσμο γύρω σου  

 

Και μετά να αντιδράς  

με ταχύτητα φωτός 

Πρέπει να ακούς και 

να ακούς και να 

….ακούς 



 1. Πώς είναι δομημένη η 

εργασία 

2. Πώς δημιουργείται και 

μοιράζεται η 

πληροφόρηση 

3. Πώς μετριέται η ταχύτητα 

Η εταιρία που θέλει να 

βασίζεται στην ταχύτητα 

πρέπει να διερευνήσει: 



 

1. Μέτρησε αυτό που μπορεί 

να μετρηθεί 

2. Μέτρησε την ταχύτητα όσο 

γίνεται πιο κοντά στον 

πελάτη 

2 κανόνες για την μέτρηση της ταχύτητας : 



 

Η παροχή 

μέγιστης δυνατής αξίας 

με το χαμηλότερο κόστος 

σε ελάχιστο χρόνο 

είναι η πυξίδα 

για επιχειρησιακή επιτυχία 



 

Το πιο μεγάλο πλεονέκτημα είναι η 

ικανότητα να βρίσκεις να 

αναπτύσσεις και να εισαγάγεις 

στην αγορά νέα προϊόντα και 

υπηρεσίες ταχύτερα από τους 

ανταγωνιστές 

 

- αν για να αναπτύξεις προϊόντα 

χρειάζεσαι περισσότερο χρόνο 

από τους ανταγωνιστές σου είσαι 

ανίατα άρρωστος 



 

Αυτοί που ανταγωνίζονται με βάση την ταχύτητα 
πρέπει να επικεντρωθούν στην ευελιξία και 
ταχύτητα ανταπόκρισης 
 
•Επιλέγοντας ως κρίσιμη παράμετρο μάνατζμεντ   
και στρατηγικής την «κατανάλωση» χρόνου 
•Απλοποιώντας την οργάνωση 
•Χρησιμοποιώντας την ανταπόκριση στις ανάγκες 
του πελάτη για να αυξηθεί η εξάρτηση του πελάτη 
από αυτούς 
•Μειώνοντας τον χρόνο ανάπτυξης 
προϊόντων/υπηρεσιών 
•Προσανατολίζοντας το σύστημα «διανομής» προς 
τους πιο αξιόλογους πελάτες 

Συμπεράσματα   



 

1. Να γίνει το σύστημα διανομής 3-4 φορές πιο 
ευέλικτο και ταχύ από αυτό των 
ανταγωνιστών 

2. Να προσδιοριστεί πώς οι πελάτες 
αξιολογούν την ποικιλία και ανταπόκριση και 
να επικεντρωθεί η επιχείρηση στον πελάτη 
με την υψηλότερη ευαισθησία  

3. Να εκπονηθεί μια στρατηγική αιφνιδιασμού 
των ανταγωνιστών με το πλεονέκτημα που 
δίνει η ταχύτητα 

3 έργα πρέπει να εκτελεσθούν 

από το μάνατζμεντ 



 
Οι πελάτες να γίνουν κτήμα σου 

Ο τελικός στόχος 



Σας ευχαριστώ!! 

 

strivolis@sta.com.gr 

Κιν:6944 276555 

www.sta.com.gr  
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