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Digital Transformation in the Age of  Covid-19:

Necessity is the mother of  invention

Γιάννης Α. Πολλάλης
Καθηγητής Στρατηγικής & Διευθυντής iLEADS Lab
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
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A journey into the future…

3 mindsets :

 The Change Mindset  (People)

 The Growth Mindset  (Culture)

 The Value Mindset  (Solutions)

© YannisPollalis
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The environment around us keeps 

changing… 

However, we are responsible for any 

change we want to happen to us…

Are we going to build “fences” or 

“wind turbines”?

© YannisPollalis
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Το μέλλον –& το 

παρόν– δεν θα 

είναι αυτό που 

ήταν παλαιότερα, 

ούτε θα είναι 

προβλέψιμο…
© YannisPollalis
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“Σχεδόν το 40% των 
μεγαλύτερων 

επιχειρήσεων του 
πλανήτη δεν θα 

υπάρχουν σε περίπου 10 
χρόνια από σήμερα…”

John Chambers  

Former CEO, Cisco

There are no ceteris paribus conditions anymore!

“It’s VUCA out there!”
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We live in a world that’s constantly changing, where changes big 
and small are becoming more unpredictable – and they’re getting 
more and more dramatic and happening faster and faster…

olatilityVSource:https://www.vuca-world.org/
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It’s becoming more difficult to anticipate events or predict 
how they’ll unfold; historical forecasts and past 
experiences are losing their relevance…

ncertaintyUSource:https://www.vuca-world.org/
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omplexityC
Problems and their repercussions are more multi layered, harder 

to understand. What are the reasons? What are the effects? 

Choosing the single correct path is almost impossible…

Source:https://www.vuca-world.org/
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Not everything is black and white – grey is also an option. The

demands on modern organizations and management are more

contradictory and paradoxical than ever…

mbiguityASource:https://www.vuca-world.org/
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Τι σημαίνουν όλα αυτά για εμάς;

Μπορούμε να γίνουμε πιο ευέλικτοι & να 
πειραματιζόμαστε με νέα εργαλεία;

Μπορούμε να αλλάξουμε & να υιοθετήσουμε 
νέα επιχειρηματικά μοντέλα;

Μπορούμε να ξεβολευτούμε και να μάθουμε 
νέους τρόπους να δουλεύουμε; 

© YannisPollalis
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Θα προλάβουμε όμως να αντιδράσουμε;

1414© YannisPollalis

ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΗ ΚΡΙΣΗ ή 

ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  ?

•Πως θα είναι η Αγορά σας τον επόμενο χρόνο…στα 
επόμενα 10 χρόνια...;;; ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΜΕΝΟΙ 
ΑΝ ΞΑΝΑ-ΣΥΜΒΕΙ ΚΑΤΙ ΠΑΡΟΜΟΙΟ;

•Τι μάθαμε από αυτή τη κρίση; Μήπως αναλωθήκαμε με 
μικρο-μάνατζμεντ και μείναμε πίσω σε θέματα ηγεσίας;;; 

• Παράδειγμα FedEx…

• Είδαν τη Κρίση του 2008 με τελείως διαφορετικό τρόπο…είδαν 
την εταιρεία τους την ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ !

• Ευκαιρία να κάνουμε πράγματα που νομίζαμε ότι δεν 
μπορούσαμε να κάνουμε πριν…
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If "necessity is the mother of invention," 
coronavirus (COVID-19) forced many around 
the world to rethink our daily lives from health 

to work to school to entertainment…© YannisPollalis
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ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΗ ΚΡΙΣΗ λόγω Covid-19 ή 

ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  ?

• ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΕΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ; 

• ΤΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΚΡΙΣΗ; 

 Need of COMMUNICATION with Customers, Suppliers, Employees

 Online business (DO WE HAVE ONE?)

 Online training & development of new skills

 Enabling remote working and delivering superior employee experiences

 Reconfiguration of supply-chain (more Agile)? (The PMI - Purchasing 
Managers Index – How Are You Really Doing?)

 Radical housecleaning: Identification of gaps, redundancies, and conflicts

•Παράδειγμα: Εταιρεία με γυάλινα δοχεία & βάζα αποθήκευσης
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ΝΑΙ ΑΛΛΑ ΑΠΌ ΠΟΥ 
ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ ;
ΠΩΣ ΜΑΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η 
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 
(Η ΣΤΑΣΗ ΜΑΣ…Η 
ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΜΑΣ) ;
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΣΤΙΑΣΟΥΜΕ ΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ 

ΜΑΣ ΣΤΟ ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ

(ΓΙΑΤΙ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΒΕΙ), ΠΑΡΑ ΣΤΟ ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟ 

ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ(ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ 

ΑΠΌ ΤΟ ΤΙ ΣΥΝΕΒΕΙ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ)…  

© YannisPollalis
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~ Benjamin Barber

Δεν χωρίζω τους ανθρώπους σε αδύναμους και δυνατούς 
ή σε αποτυχημένους και επιτυχημένους. 

Τους χωρίζω σε αυτούς που έχουν την ικανότητα να 
ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ και σε αυτούς που ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ 

ΜΑΘΟΥΝ.

Growth mindset emphasizes Learning 

As our ways of working and our workforces are being 

dramatically reshaped, learning from each other is our most 

powerful tool to transform our transformations…
© YannisPollalis
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ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΤΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ;

2222

Building blocks of Digital Transformation showing customer’s key challenges

Customer Operational

Customer understanding

e
Experience Process

e Business Model

 Analytics‐based segmentation
 Socially‐informed knowledge

Digitally‐modified businesses
 Product / service augmentation
 Transitioning physical to digital
 Digital wrappers

Process digitisation
 Performance improvement
 New features

New Digital Businesses
 Digital products
 Reshaping organisational  

boundaries

Worker enablement
 Working anywhere anytime
 Broader and faster communication
 Community knowledge sharing

Top line growth
 Digitally‐enhanced selling
 Predictive marketing
 Streamlined customer processes

Digital Globalisation
 Enterprise Integration
 Redistribution decision authority
 Shared digital services

Customer touch points
 Customer service
 Cross‐channel coherence
 Self service

Performance management
 Operational transparency
 Data‐driven decision‐making

Digital Capabilities
 Unified Data & Processes
 Analytics Capability

 Business & IT Integration
 Solution Delivery

Source: Capgemini Consulting‐MIT Analysis

MIT’s model of DT: Where are the Opportunities due 
to Crisis???
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Ultimately, Digital  

Transformation is  about 

managing  change

Defining the strategy and the

vision to lead organizations in 

the future, focusing on 

experiences and values, and 

finally putting the customer at  

the center of everything…

© YannisPollalis
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«Η ικανότητα του ατόμου να ενεργεί με 
βάση τους σκοπούς που θέτει, να 
σκέφτεται με λογικό τρόπο και να 

ανταποκρίνεται στις εκάστοτε 
απαιτήσεις του φυσικού και κοινωνικού 

περιβάλλοντος που το περιστοιχίζει»

(D. Wechsler, On Human Intelligence, 1939)

Μπαμπά, Τι είναι η Εξυπνάδα 
(Νοημοσύνη) ;
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Τι σχέση έχει η Στρατηγική 
(και η Ηγεσία) με την 

Εξυπνάδα;;;

© YannisPollalis

Η Στρατηγική έχει να κάνει με την προσαρμογή 
μας στις αλλαγές του περιβάλλοντος…

© YannisPollalis
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Can we ”C” a VUCA environment as an opportunity? 

Source: join-the-shift.com/
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Χωρίς Κουλτούρα 
Ανάπτυξης & Συνεχούς 

Μάθησης, χωρίς
Νοοτροπία Ευελιξίας, χωρίς 

διάθεση για πειραματισμό 
& καινοτομία και χωρίς 
Ψηφιακή Στρατηγική με 

ξεκάθαρο όραμα ο 
‘μετασχηματισμός’ απλά 

θα μας κοστίσει 
ακριβά…τίποτα 

παραπάνω!

© YannisPollalis

•Μπορείτε να δώσετε iPads σε όλους τους 
υπαλλήλους σας και τα στελέχη σας…

•Μπορείτε να φτιάξετε απίθανες εφαρμογές 
για κινητά και να ικανοποιήσετε τους 
πελάτες σας…

•Μπορείτε ακόμα και να δημιουργήσετε ένα 
e-shop με την προσδοκία κέρδους…

•Αλλά όλα αυτά, από μόνα τους, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΑΡΚΕΤΑ για να εκμεταλλευτείτε την «Ψηφιακή 
Ευκαιρία του Μετασχηματισμού»…

•Και σίγουρα, δεν εγγυώνται ανάπτυξη & 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για αύριο…

Μετάβαση από την σταθερότητα στην καινοτομία: 
κυνήγι προκλήσεων, πειραματισμός & συνεχής 

μάθηση
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