
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Από τη σκοπιά του συνεργάτη RBS 

 

Τι πουλάω; 

Όταν προσεγγίζω ένα πελάτη για λύση ibank Simple Pay Spot (ELIO PoSS & Microemporio) 

είναι θεμελιώδες να έχω προσδιορίζει επακριβώς τι πρόκειται να πουλήσω.  

 

1. Είναι μια «ενισχυμένη ταμειακή» που εξοφλεί και λογαριασμούς… OXI 

Εάν η προσέγγιση είναι δώσω μία «ενισχυμένη ταμειακή μηχανή» που εξοφλεί 

λογαριασμούς, η μάχη έχει χαθεί από τα αποδυτήρια, πριν καν ξεκινήσει !   

Οι λόγοι είναι οι παρακάτω, 

 Η ουσία του ibank simple pay spot για τον πελάτη δεν είναι η «μηχανή» αλλά το 

οικονομικό όφελος των υπηρεσιών για το κατάστημα, το κύρος και τη φερεγγυότητα 

των συναλλαγών, τη διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό  στην περιοχή του. 

 Η «μηχανή» (δεν είναι μηχανή αλλά  POS σύστημα !) είναι το μέσον όχι ο αυτοσκοπός   

 Όπως έχουμε πολλές φορές τονίσει η προσλαμβάνουσα παράσταση του πελάτη για 

τις «μηχανές» είναι η χαμηλή τιμή (το φθηνότερο…). Αν δεν κερδηθεί ο πελάτης στο 

πεδίο της διαφοροποίησης και των ωφελημάτων από την υπηρεσία ibank και τη 

λειτουργικότητα του POS (όπως έχουμε υπερτονίσει και για τα ταμειακά συστήματα 

νέας γενιάς) η πώληση είναι χαμένη & η έννοια της «μηχανής» άνευ ουσίας.   

 

2. Είναι ένα σύστημα που εξοφλεί λογαριασμούς σε συνεργασία με την Εθνική… OXI 
 Tα επιχειρήματα είναι παρόμοια με τα παραπάνω. Αν στη θέση της «μηχανής» (είναι 

ο πάτος των επιχειρημάτων) πάρει τη θέση του η έννοια του συστήματος, δεν θα 

αλλάξει κάτι ουσιαστικό. Σε πρώτο πλάνο και πάλι είναι η υπηρεσία & η 

λειτουργικότητα δηλ. η χρησιμότητα, το όφελος και όχι το σύστημα.   

 

3. Μία επιχειρηματική ευκαιρία αύξησης εσόδων και επισκεψιμότητα… ΝΑΙ 

Η πρόταση στην υποψήφιο πελάτη είναι σαφώς μια επιχειρηματική ευκαιρία, αύξησης 

άμεσων και έμμεσων εσόδων. Τα επιχειρήματα συνοψίζονται σε, 

 Η υπηρεσία ibank Simple Pay Spot, «γεννάει» συμπληρωματικά έσοδα από 

προμήθειες χωρίς περαιτέρω επενδύσεις  

 Η υπηρεσία ibank Simple Pay Spot, δημιουργεί σοβαρό ρεύμα αύξησης 

επισκεψιμότητα στο κατάστημα κάτι που αποτελεί το «ιερό δισκοπότηρο» της 

λιανικής με θετική επίπτωση στη δραστηριότητα της λιανικής.      

 Το αρχικό εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών πληρωμής είναι σημαντικότατο και 

κυρίως, θα εμπλουτίζεται διαρκώς από την Εθνική τράπεζα.  

 Η συνεργασία της Εθνικής Τράπεζας & της RBS, δημιουργεί μία ισχυρή συμμαχία & 

συνάμα μια σημαντική επιχειρηματική ευκαιρία για τις ΜμΕ επιχειρήσεις λιανικής 



 Τα εγκεκριμένα σημεία πώλησης τα οποία θα φέρουν την ειδική σήμανση, θα 

εντάσσονται στο πανελλαδικό δίκτυο ηλεκτρονικών συναλλαγών ibank simple pay 

spot, στρατηγικό μέλος μιας ισχυρής συμμαχίας 

 Η προμήθεια είναι έσοδο της επιχείρησης, αποδίδει μέρος της στον φορέα 

διαχείρισης & όχι αντίστροφα 

 Το κατάστημα λιανικής με την συγκεκριμένη υπηρεσία, αποκτά κύρος και κυρίως 

διαφοροποιείται από τον τοπικό ανταγωνισμό 

 Η φερεγγυότητα και η διαφάνεια των συναλλαγών – απόδειξη Εθνικής τράπεζας & 

απόδειξη προμήθειας – αποτελεί ισχυρό στοιχείο διαφοροποίησης.  

• Το σύστημα που εξυπηρετεί την υπηρεσία ibank είναι ένα εξελιγμένο σύστημα 

ταμείου (POS) με διευρυμένη λειτουργικότητα το οποίο μετατρέπεται σε ”γεννήτρια 

εσόδων” και μοχλό ανάπτυξης της επιχείρησης.   

• Τα γεωγραφικά και πληθυσμιακά κριτήρια διασφαλίζουν μια ελάχιστη «ζωτική 

αγορά» για το κάθε σημείο πώλησης.  

Εν κατακλείδι, τα παραπάνω στοιχειοθετούν την επιχειρηματική ευκαιρία, με μια μικρή 

επένδυση με μεγάλη ανταποδοτικότητα.   

 

Πως το πουλάω ; 

o Ως μια μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία (παραπάνω επιχειρήματα) 

o Η λογική προσέγγισης είναι συμβουλευτική (όφελος – κέρδος), όχι προϊοντοκεντρική 

και σε καμία περίπτωση προσέγγιση «μηχανής»  

o Ο χρόνος απόφασης του καθορίζει αν θα είναι στο δίκτυο ή όχι. Πιθανόν ένα κοντινό 

του κατάστημα που θα υιοθετήσει το σύστημα θα αποκλείσει τον ίδιο 

o Εξηγώ την λογική του POS εστιάζοντας στην λειτουργικότητα αλλά και την ευελιξία 

που έχει ο πελάτης (με ή χωρίς φορολογικό μηχανισμό)      

o Εξηγώ το όφελος του Link4ll με έμφαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες 

o Η τιμή πάντα στο τέλος και αφού πρώτα έχω ολοκληρώσει το σύνολο των 

επιχειρημάτων μου. Ποτέ στην αρχή ή στη μέση της συζήτησης, όσο και να επιμένουν  

 

Αναφορικά με τον εξοπλισμό που εξυπηρετεί την υπηρεσία ibank…   

Ο απαιτούμενος εξοπλισμός (ELIO PoSS RMS ή Microemporio RMS), δεν είναι απλά 
μία συσκευή που εξυπηρετεί την υπηρεσία (όπως συμβαίνει στον ανταγωνισμό)...  

O εξοπλισμός είναι μια νέα καινοτομική γενιά προϊόντων RMS (ταμειακά συστήματα) 
ευθυγραμμισμένος με το σύγχρονο μοντέλο λιανικών πωλήσεων συγκεντρώνοντας 
σε ένα σταθμό πωλήσεων, μεστή λειτουργικότητα από συστήματα πολλαπλάσιου 
κόστους και πολυπλοκότητας. Ενσωματώνει τεχνολογίες mobile, cloud υπηρεσίες, 
απομακρυσμένη παρακολούθηση και διαχείριση του καταστήματος, με μία 
εξαιρετική σχέση κόστους προς επένδυση.      

Με το συγκεκριμένο ταμειακό σύστημα, εξυπηρετείται η υπηρεσία ibank αλλά και 

η διαχείριση λιανικών πωλήσεων της επιχείρησης. Δύο σε ένα !  



Tι προτείνω και σε ποιον (ELIO PoSS, Microemporio); 

Τα βασικά κριτήρια προσδιορισμού της προτεινόμενης λύσης, ELIO PoSS ή Microemporio, 

ανάλογα τις ανάγκες του κάθε πελάτη επιγραμματικά είναι, 

A. Πρόταση με Microemporio 

 Ο πελάτης επιθυμεί διαχείριση αποθεμάτων και αγορών 

 Ο πελάτης θέλει όχι απλά τη διαχείριση λιανικών πωλήσεων αλλά και ένα μικρό 

εμπορικό (διαχείριση προμηθευτών, πελατών, χρηματοοικονομικά) 

 Ο πελάτης θέλει πολλαπλή διαχείριση παραστατικών (πώλησης, αγορών, δαπανών) 

 Ο πελάτης θέλει συγχρονισμό δύο ταμείων χωρίς λογισμικό εμπορικής διαχείρισης  

 Ο πελάτης θέλει σύνδεση δικτυακών ζυγαριών με online ενημέρωση ειδών/τιμών 

 O πελάτης θέλει λειτουργίες εντατικής λιανικής (μεταβολές τιμών πώλησης 

συναλλαγής, πολλαπλές εκπτώσεις, παραστατικά πώλησης (αποδείξεις, τιμολόγια 

πώλησης, κάρτα αλλαγής, αλλαγή καρτέλας είδους, διαχείριση ουράς, ευκολία 

αλλαγών- επιστροφών)  

 

B. Πρόταση με ELIO PoSS 

 Όλες οι περιπτώσεις πελατών που δεν εμπίπτουν στα παραπάνω. Ενδεικτικά,  

o Ελεγχόμενο περιβάλλον ασφαλούς πρόσβασης (κωδικό & password) 

o Διαχείριση ταμείου με χειριστές και βάρδιες  

o Διαχείριση πελατών & ειδών σε επίπεδο κατηγορίας/ομάδας/κωδικού 

o Διαχείριση παραστατικών λιανικών πωλήσεων 

o Προώθηση πωλήσεων με διαχείριση πόντων & εκπτωτικών κουπονιών 

o Αναφορές και στατιστικά πωλήσεων 

 Ο πελάτης σε αυτή τη φάση, θέλει μόνο την υπηρεσία ibank (θα το μετατρέψει 

αργότερα σε ταμειακό σύστημα με την προσθήκη φορολογικού μηχανισμού) 

 

Ζητάει κάποιος ταμειακή, προτείνω το Elio PoSS με Ibank ; 

Αυτονόητα ΝΑΙ και αυτό για σειρά λόγων, 

Αντί να προτείνω μια ταμειακή μηχανή,  

 Του προτείνω ένα ταμειακό σύστημα ELIO PoSS με σαφώς μεγαλύτερη 

λειτουργικότητα από μία ταμειακή μηχανή και την οποία λειτουργικότητα 

οπωσδήποτε εξηγώ στον πελάτη. 

 Εξηγώ τις διαφορές του ELIO PoSSμε τις ταμειακές με έμφαση στην ευελιξία χρήσης  

 Εξηγώ το διπλό περιβάλλον χρήσης (POS & ταμειακής) 

 Του εξηγώ την υπηρεσία ibank Simple Pay Spot που υποστηρίζεται από το ELIO PoSS 

χωρίς επιπλέον επενδύσεις. Κυρίως εξηγώ τα επιχειρηματικά και οικονομικά οφέλη 

που εντέλει θα έχει από μία τέτοια επιλογή. 



 Η ανταποδοτικότητα της επένδυσης (το ELIO PoSS γεννάει έσοδα) οδηγεί σε 

εξαιρετικά σύντομη διάρκεια απόσβεσης της επένδυσης και στη συνέχεια εισφέρει 

στην κερδοφορία της επιχείρησης.  

 To παραπάνω κάνει το ELIO PoSS να είναι οικονομικότερο από οποιαδήποτε 

ταμειακή μηχανή, οποιαδήποτε και είναι αυτή η τιμή! 

 

Στο τέλος της παραπάνω διαδικασίας ακόμη και αν δεν καταφέρω να πουλήσω το ΕLIO 

PoSS (π.χ. λόγω τιμής), θα έχω πιθανότατα πετύχει να κάνω την ELIO Web να φαίνεται στην 

αντίληψη του πελάτη, εξαιρετικά φθηνή !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Διαχείριση αντιρρήσεων από την σκοπιά του πελάτη 

 

1. Θα μαζεύω λεφτά και θα γίνω στόχος… 

Το να μαζεύεις λεφτά είναι καλό σημάδι ! Το να μη μαζεύεις είναι πρόβλημα !  

Η φύση της λιανικής προϋποθέτει την είσπραξη μεγάλου μέρους των πωλήσεων μετρητά. Τα 

καταστήματα πάντα εισέπρατταν μετρητά και πάντα θα εισπράττουν. Όσο πιο πολλά τόσο 

πιο καλά. Τα χρήματα από την είσπραξη των λογαριασμών περιλαμβάνουν αμοιβή και είναι 

χρήματα δικά σου, είναι ακριβώς σαν τζίρος επί των πωλήσεων. Όσο πιο πολλά χρήματα 

«εισπράττονται» από είσπραξη λογαριασμών, τόσο αυξάνει η αμοιβή του καταστήματος και 

η επισκεψιμότητα και αυτό, μόνο πρόβλημα δεν είναι ! 

Είναι σαν να λέμε ότι θα διπλασιαστεί ο τζίρος του καταστήματος και αυτό είναι πρόβλημα ! 

Τι είδους επιχείρηση θα ήταν αυτή που θα το αντιμετώπιζε ως πρόβλημα ; 

  

2. Δεν μπορώ να δεσμεύω χρήματα…  

Για αρχή, δεν δεσμεύεις ούτε σεντς !  

Τα χρήματα στο λογαριασμό είναι δικά σου σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευμένα, ούτε 

λειτουργούν ως εγγύηση (όπως συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις…).  

Το ύψος των χρημάτων καθορίζεται αποκλειστικά από εσένα και εξαρτάται από την ζήτηση 

της υπηρεσίας από τους καταναλωτές.  

Είναι ίσως η μοναδική περίπτωση όπου το κεφάλαιο σου «αναλώνεται», το χρησιμοποιείς 

δηλαδή, ακριβώς την στιγμή που πουλάς & επομένως η απόδοση του κεφαλαίου είναι άμεση!  

Αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα, έχεις την καλύτερη και ταχύτερη απόδοση κεφαλαίου από όλα 

τα είδη και τις υπηρεσίες που διαθέτεις ! 

 

3. Θα χρειαστεί να πάρω υπάλληλο δεν θα βγαίνω οικονομικά… 

Είναι παραπάνω από σαφές ότι για έως 40-50 συναλλαγές την ημέρα σε καμία περίπτωση 

δεν μπορεί να υπάρχει σκέψη για υπάλληλο. Ο ίδιος άνθρωπος που πουλάει τα προϊόντα θα 

εξοφλεί και τους λογαριασμούς.  

Κάθε συναλλαγή χρειάζεται περίπου 30 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί δηλ. για 40 

συναλλαγές την ημέρα θα χρειαστούν 20 λεπτά, με αμοιβή 20€ ημερησίως ή 6.000€ ετησίως!  

Αν η δουλειά ανέβει (λιανική και λογαριασμοί) τότε το κόστος του υπάλληλου ήδη βγαίνει. 

Άλλωστε ο επιπλέον υπάλληλος αξιοποιείται από το κατάστημα συνολικά και όχι μόνο από 

τους λογαριασμούς !    

 

 



4. Η προμήθεια των 0,50€ είναι μικρή δεν αξίζει τον κόπο… 

Τα 0,50€ είναι λίγα…, τα 4.000€, τα 5.000€ ή τα 8.000€ προ φόρων ετησίως, είναι λίγα ;  

Αν σε ένα μικρό κατάστημα λιανικής δημιουργώ μια νέα γραμμή σεβαστών εσόδων από 

προμήθειες δεν αξίζει τον κόπο ;  

Αν με την ίδια υπηρεσία αυξάνω την επισκεψιμότητα του καταστήματος που σημαίνει 

προσδοκία επιπλέον εσόδων, δεν αξίζει τον κόπο ;  

Όταν μεγάλες αλυσίδες κάνουν πληρωμή λογαριασμών χρηματοδοτώντας την προμήθεια 

τους μόνο και μόνο για την επισκεψιμότητα, για εσένα που η ανταγωνιστικότητα είναι πιο 

κρίσιμη από την αλυσίδα, δεν αξίζει το κόπο;  

Εάν θεωρείς ότι τα παραπάνω δεν σε αφορούν… τότε δεν μπορώ να σε βοηθήσω… μην το 

κάνεις…καληνύχτα και καλή τύχη…   

 

5. Θα πρέπει να τρέχω συνέχεια στη τράπεζα…  

Στην τράπεζα πηγαίνεις έτσι και αλλιώς τις εισπράξεις του καταστήματος σου ! Για την 

ανατροφοδότηση του λογαριασμού σου, υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στα ανοιχτού 

τύπου ΑΤΜ όπου τα χαρτονομίσματα εισάγονται απευθείας στο ΑΤΜ και πιστώνονται 

επιτόπου στο λογαριασμό. Αυτό σημαίνει μεγάλη χρονική και οικονομική ευελιξία στη 

διαχείριση των μετρητών.         

 

6. Εγώ θα κάνω τη δουλειά για την τράπεζα... Γιατί να πληρώσω τον εξοπλισμό ;  

Προφανώς κάτι δεν σου έχω εξηγήσει καλά !   

Την επένδυση την κάνεις για να, 

 αυξήσεις έσοδα 

 να αυξήσεις επισκεψιμότητα 

 να διαφοροποιηθείς από τον ανταγωνισμό σου 

 να γίνεις μέρος ενός ισχυρού δικτύου ηλεκτρονικών συναλλαγών 

 να αυξήσεις το κύρος του καταστήματος σου  

 να αποκτήσεις ταυτόχρονα με την υπηρεσία μια σύγχρονη ταμειακή υποδομή   

Είναι παραπάνω από σαφές ότι θα κάνεις τη «δουλειά της τράπεζας» για πολλαπλά οφέλη 

όπως ενδεικτικά σου αναφέρω παραπάνω.  

Ο εξοπλισμός είναι ένα πλήρες ταμειακό σύστημα το οποίο επιπλέον εξυπηρετεί την 

υπηρεσία ibank και ο οποίος παραμένει στη κυριότητα σου.  

Για αυτό ακριβώς τον λόγο πληρώνεις τον εξοπλισμό, όχι απλά για να κάνεις την υπηρεσία. 

Τελικά κάνεις τη δουλειά για τον πελάτη σου και εσένα, όχι για την τράπεζα !      

 

 



7. Η επισκεψιμότητα λόγω ibank δεν θα με ωφελήσει στη δουλειά μου…  

Η επισκεψιμότητα ήταν, είναι και θα είναι το «ιερό δισκοπότηρο» της λιανικής. Είναι πάντα 

το βασικό μέλημα του κάθε καταστήματος, διαχρονικά! Πελάτης που περνάει την πόρτα του 

καταστήματος, για τον λιανέμπορο έχει γίνει η μισή πώληση. Για να γίνει η άλλη μισή και να 

ολοκληρωθεί, εξαρτάται αποκλειστικά από τον ίδιο τον λιανέμπορο!  

Εάν κόσμος μπαίνει στο κατάστημα και δεν γίνονται πωλήσεις, κάτι πολύ στραβά πάει με την 

ίδια την επιχείρηση. Εάν έχεις καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η επισκεψιμότητα δεν σε 

οφείλει στις πωλήσεις του καταστήματος σου, τότε ΔΕΝ πρέπει να βάλεις ibank…      

 
8. Θα γεμίσει η αγορά από τέτοια συστήματα & εγώ δεν θα έχω κανένα πλεονέκτημα… 

Αν όντως γεμίσει η αγορά, αυτό σημαίνει ότι η ζήτηση για τέτοιες υπηρεσίες είναι τεράστια! 

Αν η αγορά υιοθετήσει στο μέλλον τέτοια συστήματα, τώρα που εσύ μπορείς να έχεις 

προβάδισμα με την Εθνική τράπεζα και μπορείς να χτίσεις το πλεονέκτημα σου, εσύ δεν θα 

το κάνεις με το επιχείρημα ότι στο μέλλον η ζήτηση και προσφορά θα είναι μεγάλη ; 

Μπερδεύτηκα ! 

Είναι σαφές ότι ο πρώτος που ξεκινάει σε μια αγορά, έχει και μακροπρόθεσμα το 

πλεονέκτημα και συνήθως αυτό εκφράζεται σε αυξημένο μερίδιο αγοράς και έσοδα.  

 
9. Ο πελάτης δεν θα πληρώνει προμήθεια 1€ και δεν θα με προτιμήσει… 

Ο καταναλωτής στην συντριπτική πλειοψηφία πληρώνει προμήθεια στις πληρωμές 

λογαριασμών όπου και αν τις κάνει πλην των ίδιων των φορέων. Για τον καταναλωτή ο χρόνος 

και ο τρόπος εξυπηρέτησης, σημαίνει πολλές φορές μεγάλη ταλαιπωρία και χαμένος χρόνος.  

Αυτό από πάρα πολλούς καταναλωτές είναι πολύ σημαντικότερο από την προμήθεια του 1€. 

Άλλωστε μέσω αυτής της υπηρεσίας επιδιώκουμε να κερδίσουμε ένα μερίδιο αγοράς, όχι 

όλους τους καταναλωτές !   

 

10. Πρέπει να κάνω πολλούς λογαριασμούς για να βγαίνω… 

Πρώτα από όλα με βάση τα ελάχιστα πληθυσμιακά και γεωγραφικά κριτήρια που 

ακολουθούμε διασφαλίζουμε μια ελάχιστη ζωτική αγορά προκειμένου η υπηρεσία να 

αποδίδει κέρδη για κάθε λιανέμπορο (500 νοικοκυριά ή περίπου 1.500 ανθρώπους). 

Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό και την συχνότητα των λογαριασμών, δημιουργείται μια 

αγορά (σε μικρογραφία για κάθε νοικοκυριό) η οποία είναι ικανή να αποδώσει σημαντική 

άμεση κερδοφορία. Ουσιαστικά υπάρχουν δύο παράμετροι που πρέπει να αξιολογηθούν, 

I. Πόσοι από τους ημερήσιους πελάτες (αρ. αποδείξεων υφιστάμενων πελατών) του 

καταστήματος θα κάνουν και πληρωμή λογαριασμών     

II. Πόσοι άνθρωποι θα μπουν στο κατάστημα να πληρώσουν λογαριασμούς που δεν 

είναι πελάτες. Η προσδοκία θα είναι αυτοί οι άνθρωποι να γίνουν και πελάτες 

Με βάση τα παραπάνω θα καταλήξετε σε μία εκτίμηση ημερήσιων και ετήσιων συναλλαγών   



  

Παραδείγματα εσόδων με βάση τον αριθμό πληρωμής λογαριασμών 

Ημερήσιος Αρ. 

Λογαριασμών  

Ετήσιος Αριθμός 

Λογαριασμών  

Προμήθεια ανα 

συναλλαγή (*) Σύνολο 

15 4.680 0,5041 € 2.359 € 

20 6.240 0,5041 € 3.145 € 

25 7.800 0,5041 € 3.932 € 

30 9.360 0,5041 € 4.718 € 

35 10.920 0,5041 € 5.504 € 

40 12.480 0,5041 € 6.291 € 

45 14.040 0,5041 € 7.077 € 

50 15.600 0,5041 € 7.863 € 

55 17.160 0,5041 € 8.650 € 

60 18.720 0,5041 € 9.436 € 

 

Παραπάνω αποτυπώνονται ενδεικτικά παραδείγματα ετήσιων εσόδων για το κατάστημα 

(κέρδη προ φόρων) ανάλογα με το ύψος των ημερήσιων συναλλαγών. Από τα παραπάνω 

είναι σαφές ότι το θέμα δεν είναι αν βγαίνω, ή πότε θα κάνω απόσβεση (!) αλλά πιο θα είναι 

το άμεσο, πιο θα είναι το έμμεσο και πιο το συνολικό κέρδος για το κατάστημα.  

 

11. Ο ανταγωνισμός έχει πολύ περισσότερους λογαριασμούς (800 λογαριασμούς…)  

Ψυχραιμία ! 

Αυτοί οι αριθμοί είναι για εντυπωσιασμούς και απλά δεν υπάρχουν ! Ακόμη και αν υπήρχαν 

ο κύριος όγκος συναλλαγών πραγματοποιείται από σχετικά μικρό αριθμό λογαριασμών. Επί 

της ουσίας κανένας  δεν έχει τόσους λογαριασμούς, αλλά και να είχε (που δεν έχει) είναι άνευ 

ουσίας, ο κύριος όγκος συναλλαγών πραγματοποιείται από ένα σχετικά μικρό αριθμό 

λογαριασμών και αυτοί είναι κυρίως ΔΕΚΟ και τηλεφωνίας, οι υπόλοιποι έπονται. Άλλωστε 

το ίδιο συμβαίνει με όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες, ο κανόνας 80/20 (το 20% των προϊόντων 

κάνει το 80% του τζίρου) είναι πάντα επίκαιρος ! Άλλωστε οι υπηρεσίες που θα προστεθούν 

από την Εθνική εντός του 2015 θα μεγαλώσουν αισθητά την απόσταση από τον ανταγωνισμό 

σε αριθμητικό και κυρίως ποιοτικό επίπεδο.   

 

12. Πολύ ακριβός ο εξοπλισμός…  

Πρώτα από όλα να διευκρινίσουμε ότι η προσφερόμενη υλικοτεχνική υποδομή, σε αντίθεση 

με οποιαδήποτε άλλη πρόταση της αγοράς, δεν είναι ένα «κουτί» που απλά εξυπηρετεί τις 

υπηρεσίες ibank Simple Pay Spot. Πρόκειται για ένα σύγχρονο σύστημα ταμείου (touch POS) 

με προεγκατεστημένη εφαρμογή λογισμικού για εύκολη & γρήγορη διεκπεραίωση πληρωμής 

λογαριασμών, άυλων προϊόντων και λιανικών πωλήσεων με: 

• Έκδοση νόμιμων φορολογικών αποδείξεων λιανικής πώλησης & τιμολογίων  

• Πλήρη διαχείριση λειτουργιών ταμείου 

• Εμπορική διαχείριση επιχείρησης (αποθήκη, πελάτες, προμηθευτές, 

οικονομικές δοσοληψίες κλπ.) 



• Πολιτικές πιστότητας πελάτων   

• Σύνδεση & πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες Link4all  

• Αξιοποίηση συστήματος ως σταθμός πρόσβασης στο Internet  

Όλα τα παραπάνω, ακόμη και να δεν υπήρχε η υπηρεσία ibank simple pay spot, θα ήταν μια 

εξαιρετικά ανταγωνιστική πρόταση ως ταμειακό σύστημα διαχείρισης των λιανικών 

πωλήσεων της επιχείρησης !  Επίσης σε αντίθεση με οποιαδήποτε άλλη πρόταση της αγοράς, 

η κυριότητα του εξοπλισμού (ταμειακό σύστημα) ανήκει στην επιχείρηση ακόμη και να 

αποφασίσει για οποιοδήποτε λόγο να σταματήσει την υπηρεσία ibank. 

Εν κατακλείδι, ο εξοπλισμός είναι ιδιαίτερα οικονομικός ως POS ταμειακό σύστημα και όταν 

χρησιμοποιείται με την υπηρεσία ibank λειτουργεί ως γεννήτρια εσόδων.  

Ποιο άλλο ταμειακό σύστημα κάνει κάτι παρόμοιο ; Κανένα  

Ποιο άλλο σύστημα πληρωμής λογαριασμών λειτουργεί και ως ταμειακό σύστημα ; Κανένα   

 

13. Δεν έχω λεφτά να το αγοράσω… ή δεν έχω λεφτά να βάζω στο λογαριασμό…  

Εάν ως επιχείρηση δεν έχεις να κάνεις μια επένδυση 1.000€ - 1.300€ προκειμένου να 

αυξήσεις τα έσοδα σου, ή δεν διαθέτεις ένα κεφάλαιο κίνησης τάξεως 1.500€ - 2000€ που θα 

αποδίδει καθημερινά άμεσα και έμμεσα έσοδα τότε… να μην το κάνεις...   

 

14. Θα το σκεφτώ και μάλλον θα το κάνω αργότερα… 

Nα το σκεφτείς όσο χρόνο χρειαστείς, πλην όμως λάβε υπόψη σου ότι η επιλογή των σημείων 

πώλησης ibank Simple Pay Spot, γίνεται με βάση πληθυσμιακά και γεωγραφικά κριτήρια. 

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο αριθμός των σημείων πώλησης ibank simple pay spot σε κάθε 

περιοχή είναι πεπερασμένος !  

Αν δηλαδή κάποιο άλλο κατάστημα στη περιοχή σου βάλει ibank τότε σημαίνει ότι πιθανόν 

να μην μπορείς να βάλεις εσύ. Ο χρόνος που αποφασίζει κάποιος να βάλει ibank simple spot 

είναι καθοριστικός για την υπέρ τοπική αγορά που δραστηριοποιείσαι.        

 

15. Μεγάλα super markets εξοφλούν λογαριασμούς χωρίς προμήθεια γιατί να το κάνω … 

Όταν μια επιχείρηση δεν χρεώνει προμήθεια στη πληρωμή λογαριασμών για να προσελκύσει 

πελάτες στο κατάστημα, αυτό από μόνο του δείχνει την δύναμη της υπηρεσίας στην αύξηση 

των επισκεψιμότητα και την επίδραση στις πωλήσεις. Προφανώς θα προσελκύσουν ένα 

τμήμα του συνόλου των καταναλωτών, αυτή είναι η επιδίωξη τους, αλλά επίσης ένα μεγάλο 

τμήμα των καταναλωτών θα επιλέξουν καταστήματα της γειτονιάς τους.  

Tα παραπάνω επιχείρημα από μόνο του είναι αρκετό για να το βάλεις… εκτός και αν επιλέξεις 

τελικά να είσαι εκτός αγοράς!          

 



16. Γιατί να επιλέξω ibank και όχι Πειραιώς ή Payzone που δεν πληρώνω εξοπλισμό ; 

Το σημείο πώλησης του δικτύου ibank Simple Pay Spot, αποτελεί μέλος μιας ισχυρής 

κοινότητας, η οποία σε στενή συνεργασία με την τράπεζα, διαθέτει προϊόντα & υπηρεσίες, 

μέσω των οποίων κάθε μέλος της, αναδεικνύεται σε στρατηγικό κέντρο ηλεκτρονικών 

συναλλαγών, της περιοχής: 

a) Η σχέση κάθε σημείου πώλησης είναι στρατηγικής σημασίας για την Τράπεζα 

b) Η ανάπτυξη δικτύου ακολουθεί, ανά περιοχή, πληθυσμιακά & γεωγραφικά κριτήρια   

c) Κάθε σημείο πώλησης μπορεί να καταθέτει μετρητά εκτός φακέλου, σε περισσότερα 

από 700, ειδικά ATM, τα χρήματα καταμετρώνται & πιστώνουν άμεσα τον συνδεδεμένο 

λογαριασμό.   

d) Η προμήθεια είναι έσοδο της επιχείρησης, αποδίδει μέρος της στον φορέα διαχείρισης 

& όχι αντίστροφα. 

e) Η  απόδειξη πληρωμής εκδίδεται μέσω του ταμειακού συστήματος, από την Εθνική 

Τράπεζα. 

f) Κάθε σημείο πώλησης έχει τον απόλυτο έλεγχο & την ιδιοκτησία του εξοπλισμού, καθώς 

και την εγγύηση της απρόσκοπτης & αδιάλειπτης συνέχειας των υπηρεσιών. 

g) Η συνέχιση της λειτουργίας της υπηρεσίας είναι αποκλειστικά δική του επιλογής. 

h) Η διαδικασία έγκρισης, εγκατάστασης, εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης γίνεται 

από τον τοπικό εξουσιοδοτημένο συνεργάτη RBS και όχι από ένα απρόσωπο και πολλές 

φορές αναποτελεσματικό call center σε περίπτωση προβλήματος.   


