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The Customer experience is the next 

competitive battleground
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Χθες Σήμερα

Είναι συνδεδεμένοι κάποιες 
ώρες μέσα στην ημέρα

Είναι συνδεδεμένοι 24/7 μέσω 
του κινητού τους τηλεφώνου

Επικοινωνούν με τις εταιρείες 
μέσω call center & email

Επικοινωνούν μέσω 
messaging apps

Αναζητούν πληροφορίες μέσω 
γνωστών και φίλων

Αναζητούν πληροφορίες στο 
Internet και τα social media

Αγοράζουν προϊόντα μέσα από 
φυσικά δίκτυα

Αγοράζουν σε μεγάλο 
ποσοστό προϊόντα online

Συμβιβάζονται με μια 
τυποποιημένη εμπειρία

Αναζητούν πλήρως 
προσωποποιημένες εμπειρίες

Ενδιαφέρονται περισσότερο 
για την τιμή

Ενδιαφέρονται περισσότερο 
για την εμπειρία/ποιότητα

Καθημερινά βιώνουμε 
ολοένα και καλύτερες 

εμπειρίες από τα 
Brands με τα οποία 

συναλλασσόμαστε και 
οι απαιτήσεις μας 

αυξάνονται συνεχώς!

Η συνολική εμπειρία 
(customer experience)

πλέον παίζει 
καθοριστικό ρόλο στη 
συμπεριφορά μας ως 

καταναλωτές.

Η συμπεριφορά των πελατών μας αλλάζει ριζικά…



Η χρήση του Internet στις 

ηλικίες 13-44 είναι 99% (Focus Bari)



Το 59% των 
Ελλήνων έχει

τουλάχιστον 
ένα 

smartphone
(PEW Research center)



To 58% των καταναλωτών
θα επέλεγαν να 
συνεργαστούν με ένα brand 
που τους προσφέρει 
προσωποποιημένες 
εμπειρίες
(Accenture) 



To 51% των 
καταναλωτών
σταμάτησαν τη 
σχέση τους με μια 
εταιρεία εξαιτίας 
μιας κακής Online 
εμπειρίας (IBM)



Οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι 
να πληρώσουν 16% παραπάνω 

για μια καλή εμπειρία (PWC)



Οι αλλαγές αυτές 
οδηγούν σε νέα 
business models, με 
ένα κοινό 
χαρακτηριστικό: 

Την εμπειρία του 
πελάτη - Customer 
experience!



Η amazon δημιουργεί μια νέα 
εμπειρία στο retail…



Η UBER στη μετακίνηση…



Το NETFLIX στη διασκέδαση…



Η airbnb στο ταξίδι…



Direct service, Zero effort, Personalization, Value for money.
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Τα βήματα που θα μας οδηγήσουν στο να 
βελτιώσουμε την εμπειρία του πελάτη μας!

 Ξεκάθαρο όραμα του τι θέλουμε να πετύχουμε

 Κατανόηση του ποιος είναι ο πελάτη μας – δημιουργία 
personas 

 Ανάπτυξη μηχανισμών listening και συνεχούς feedback
από τους πελάτες μας

 Εξυπηρέτηση του πελάτη στα κανάλια που εκείνος 
επιλέγει

 Ανάπτυξη ανθρώπων και skillsets (UI/UX, digital 
marketing, etc.)

 Χρήση νέων τεχνολογιών (cloud υποδομές, mobile, etc.)

 Συνεχές testing εφαρμογών και λύσεων στην αγορά 
(MVPs)

 Συνεχής μέτρηση αποτελεσματικότητας μέσω NPS, 
customer loyalty, growth, etc.

 Ενδυνάμωση εταιρικής κουλτούρας

Για την ασφαλιστική 
αγορά, ο δρόμος 

είναι μακρύς και 
γεμάτος 

προκλήσεις. 



Νέα μοντέλα λειτουργίας, που θα συνδυάζουν 
παραδοσιακές δυνάμεις με νέα skills.



Η συνεργασία με 
Insurtechs μπορεί να 
μας οδηγήσει 
γρηγορότερα στο 
στόχο: 

Ένα customer 
experience που θα 
δίνει καθημερινή αξία 
στον πελάτη μας.



Case study: ERGO Drive&win



Customer experience

1897
Εκδίδεται στις ΗΠΑ το 

1ο συμβόλαιο 
ασφάλισης 

αυτοκινήτου στον 
Gilbert J. Loomis.

1927
Η ασφάλιση ΑΕ οχήματος 
γίνεται υποχρεωτική από 

το Νόμο στις ΗΠΑ. Οι 
Ευρωπαϊκές χώρες θα 
ακολουθήσουν άμεσα. 

2002
Δημιουργείται το 

πρώτο αντικλεπτικό 
πρόγραμμα στην 
αγορά ασφάλισης 

αυτοκινήτου.

2007
Λανσάρεται στην αγορά το 

πρώτο πρόγραμμα 
ασφάλισης αυτοκινήτου 

με το χιλιόμετρο (PAYD).

2010
Τα προγράμματα ασφάλισης 

αυτοκινήτου μέσω τηλεματικής 
συνδέονται με το κινητό 

τηλέφωνο (PHYD).

Η εξέλιξη της ασφάλισης αυτοκινήτου
Pr
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n Η εξέλιξη της τεχνολογίας οδηγεί στη 

δημιουργία περισσότερο σύνθετων 
προϊόντων με έμφαση στο personalization 
και στη δυναμική τιμολόγηση βασισμένη σε 

πραγματικά στοιχεία.

Το Customer experience βελτιώνεται συνεχώς 
καθώς τα νέα προϊόντα καλύπτουν καλύτερα τις 

ανάγκες των πελατών, δημιουργούν 
περισσότερα touch points και αυξάνουν το 
engagement μεταξύ πελάτη και εταιρείας.



Στην ERGO 
πιστεύουμε σε μια 

κοινωνία με 
καλύτερους οδηγούς 

και περισσότερη 
οδική ασφάλεια.

Για το λόγο αυτό 
δημιουργήσαμε την 

εφαρμογή ERGO 
Drive&Win.



Τι είναι η εφαρμογή ERGO Drive&Win
Μια πλατφόρμα που δημιουργήθηκε από την ERGO και την 
Oseven για να βοηθήσει το χρήστη να αξιολογήσει την οδηγική 
του συμπεριφορά. 

Μέσω της εφαρμογής οι πελάτες μπορούν να:

• κερδίσουν εκπτώσεις στα ασφάλιστρά τους μέχρι και 
20%, ανάλογα με το πόσο «καλοί οδηγοί» είναι

• να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς ασφαλούς οδήγησης 

• να ενισχύουν τις ενέργειες κοινωνικής ευθύνης της ERGO 
μέσω των Safemiles που συλλέγουν

να βελτιώνουν την οδηγική τους συμπεριφορά μέσα από το 
πρόγραμμα “driving coach” 



Πως λειτουργεί; 
Η εφαρμογή συλλέγει δεδομένα από τους αισθητήρες του κινητού και μέσω ενός 
ειδικού αλγορίθμου, αξιολογείται και βαθμολογείται η οδηγική συμπεριφορά του 
χρήστη σε ERGO Stars. Οι παράγοντες είναι οι εξής:

Η τήρηση του ορίου ταχύτητας Η ομαλότητα του φρεναρίσματος

Η ομαλότητα της επιτάχυνσης Η μη χρήση κινητού κατά την οδήγηση

Η αποφυγή οδήγησης τις επικίνδυνες ώρες



Πως λειτουργεί
24/7 πρόσβαση στο οδηγικό σας profile • Κεντρική σελίδα με τη συνολική

βαθμολογία του χρήστη

• Κατάταξη σε ERGO Stars
• Συνολική βαθμολογία και ανά 

παράμετρο
• Τη συνολική έκπτωση που 

δικαιούται ο χρήστης βάση της 
οδηγικής του συμπεριφοράς

• Τα ERGO SafeMiles που έχουν 
συγκεντρωθεί και μπορούν να 
εξαργυρωθούν σε ενέργειες ΕΚΕ

• Τα ERGO Badges – έπαθλα με βάση 
την οδηγική συμπεριφορά



• Συνολική βαθμολογία για κάθε 
ξεχωριστή διαδρομή

• ERGO SafeMiles που συγκεντρώθηκαν 
στη συγκεκριμένη διαδρομή

• Αναλυτική βαθμολογία για κάθε 
παράγοντα

• Ειδικές επισημάνσεις ανά διαδρομή και 
tips για βελτίωση 

• Κατηγοριοποίηση της διαδρομής με 
βάση το profile του χρήστη: 

• Αν ήταν οδηγός ή συνοδηγός 

• Αν η διαδρομή έγινε με αυτοκίνητο ή 
άλλο όχημα

Πως λειτουργεί
24/7 πρόσβαση στο οδηγικό σας profile



Πως λειτουργεί
24/7 πρόσβαση στο οδηγικό σας profile

• Αναλυτικός χάρτης ανά διαδρομή
• Λεπτομερείς πληροφορίες για τη 

συγκεκριμένη διαδρομή για να 
μπορεί ο χρήστης να καταλάβει τη 
βαθμολογία του

• Επισημάνσεις σχετικά με τα 
γεγονότα που επηρέασαν αρνητικά 
τη βαθμολογία του χρήστη με 
σκοπό τη βελτίωση της 
συμπεριφοράς του



Το πρόγραμμα “Driving coach”
Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει κάθε έναν χρήστη 
ξεχωριστά να βελτιώσει τα αδύνατα σημεία του με σκοπό να 
γίνει καλύτερος και πιο ασφαλής οδηγός!

• Πλήρως προσωποποιημένο πρόγραμμα για κάθε 
χρήστη ανάλογα με τη δική του συμπεριφορά

• Ειδικά μηνύματα με διαφορετικό περιεχόμενο ανά χρήστη 
με βάση το δικό του score 

• Tips για βελτίωση ανά παράγοντα 

• Σύνδεση της οδηγικής συμπεριφοράς με επιβράβευση 
μέσω διαρκούς engagement και gamification



Ερωτήσεις?


