
Πιστός πελάτης 

χωρίς πρόγραμμα πιστότητας.

Υπάρχει?



Η πιο επιτυχημένη στρατηγική διακράτησης πελατών

Η Apple δεν έχει πρόγραμμα πιστότητας επειδή έχει ήδη μια επιτυχημένη στρατηγική διακράτησης πελατών.



• Διαφοροποίηση ανά είδος χρήσης και ανά 

πορτοφόλι

• “Κλείδωμα” πελατών στο eco-σύστημά της

• Ίδια προνόμια στην εξυπηρέτηση ανεξάρτητα από 

την αξία του προϊόντος

Καινοτομία αλλά και φροντίδα

Apple eco-system
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Τα βασικά κίνητρα πιστότητας

functional emotional

υποκειμενικοί παράγοντες

που σχετίζονται στενά με την 

εμπειρία του πελάτη από όλα τα 

σημεία επαφής



Μεγάλο στοίχημα.

Τοποθέτηση της μάρκας στον χάρτη των 

μεγάλων αλυσίδων 



Τα καταστήματά μας



Τα καταστήματά μας



Τα καταστήματά μας



Τα καταστήματά μας



Τα καταστήματά μας



Η Αγοραστική εμπειρία - προσδοκίες

Εύκολη, χωρίς κόπο

Γεμάτη εμπειρίες Με νόημα & αξίες

Σχετική - με τους ίδιους και 

τη ζωή τους

ΑΞΙΑ



Δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης

σύμφωνα με τις τάσεις της νέας εποχής



Το τρόφιμο θεωρείται

ο ουσιαστικός 
παράγοντας για τη 
συνολική υγεία

και ευεξία του ατόμου!

Τάσεις της σύγχρονης εποχής

Υγεία και Ευεξία



Ευκολία & Ταχύτητα
Τι θέλω, πότε και πώς το θέλω. Aνάγκη

για απλότητα, ευελιξία και αμεσότητα

Τάσεις της σύγχρονης εποχής



Εμπειρία Σχετική - με 

τους ίδιους και τη ζωή τους

Τάσεις της σύγχρονης εποχής



Καινοτομικές λύσεις με την βοήθεια της τεχνολογίας

Τάσεις της σύγχρονης εποχής



Επαναπροσδιορισμός
με συναισθηματική προσέγγιση 

και καινοτομία 

που «χτίζει» πιστότητα

1. Όραμα

2. Στρατηγική επικοινωνίας

3. Πρωτοβουλίες σχετικές με 

την καθημερινότητά των 

πελατών

4. Καινοτομία



Οι πελάτες μας, να μας εμπιστεύονται ως 

την  πρώτη επιλογή τους στη σύγχρονη διατροφή.

Όραμα





Αιχμή του δόρατος: Φρέσκα Τμήματα

Στρατηγική επικοινωνίας



Ιχνηλασιμότητα

o Παρακολούθηση όλης της 
πορείας του τροφίμου από τον 
παραγωγό στο πιάτο!  

o Πιστοποίηση κάθε ελληνικού 
αγροτικού προϊόντος 

o Το αρτιότερο Ιδιωτικό 
Πρωτόκολλο Ασφάλειας 
Τροφίμων 

o Λογισμικό Ασφάλειας  τροφίμων 
e-cert 



Η φρέσκια μας δέσμευση
Aντικατάσταση είδους αν ο 

πελάτης δεν μείνει ικανοποιημένος 
με την φρεσκάδα του - μόνο με την 

απόδειξη.

Ένα διαφορετικό είδος ή κατηγορία κάθε βδομάδα. 
100% αντικατάσταση μόνο με την απόδειξη

Πρωτοβουλία Φρέσκο ή Φέρτο



Σχετικό περιεχόμενο προς τον πελάτη



Πλατφόρμα ευζωϊας



Καινοτομία.
Σύγκλιση physical με digital εμπειρία









Καινοτομία.
360o εμπειρία στα ψώνια

✓Ψώνια όπως ακριβώς μέσα σε ένα φυσικό 

κατάστημα

✓ Φωνητική παραγγελία 

✓ Κλειδωμένες προσφορές

✓ Πανελλαδική Κάλυψη

✓ 15.000+ κωδικοί



Καινοτομία.
On line εργαλεία σε off line σημεία



Το νέο 

My wine app



Virtual eshop

στο Σύνταγμα



Virtual eshop στο Σύνταγμα



Πηγή: Nielsen

Μερίδια My market
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Το σούπερ μάρκετ που, δίνοντας μου καινοτόμα κριτήρια και 
υπηρεσίες που με βοηθούν στο να κάνω τη ζωή μου καλύτερη, 
έχει τη δύναμη να με αλλάξει χωρίς καν να το καταλάβω. Και 
όσο υιοθετώ αυτά που μου προτείνει, τόσο υιοθετώ και το 
ίδιο το Μy market. Το νέο δικό μου σούπερ μάρκετ.



My market. 
Εδώ νιώθεις εμπιστοσύνη και για την 
διατροφή σου

“Loyalty to an individual can be based on friendship and 

love. For customers, it’s about trust that you will provide a 

level of service, for example.”— HELEN TUPPER, HEAD OF 

MARKETING AT VIRGIN RED 





Είμαστε ο νεότερος ανάμεσα στους 

μεγάλους παίκτες, και επιδιώκουμε μέσα 

από την καινοτομία να ανεβαίνουμε 

καθημερινά στην αντίληψη και προτίμησή 

του καταναλωτή.

Το χθες ανήκει σε άλλους, 

το αύριο όμως μπορεί να 

ανήκει σε εμάς.


