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Πρακτική εφαρμογή σύγχρονων τακτικών προώθησης 

πωλήσεων, πιστότητας πελατών & ελέγχου της επιχείρησης με 

τη χρήση των νέων συστημάτων ταμείου νέας γενιάς 
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Εισαγωγή 

Τα σύγχρονα εργαλεία προώθησης πωλήσεων και τα προγράμματα πιστότητας πελατών 

μέχρι σήμερα, ήταν προνομιακός χώρος των αλυσίδων και των μεγάλων καταστημάτων, 

«κλέβοντας» συστηματικά πελάτες και έσοδα από μικρότερες και λιγότερο οργανωμένες 

μονάδες λιανικής. Ταυτόχρονα αποκτούν πολύτιμη γνώση για το προφίλ και τις προτιμήσεις 

του πελάτη και αναπροσαρμόζουν αναλόγως το προιοντικό τους μίγμα, τις αγορές, τις τιμές 

και το επίπεδο εξυπηρέτησης.  

 

Η εφαρμογή και η σταδιακή ωρίμανση μιας πελατοκεντρικής προσέγγισης, ανεξάρτητα το 

πως θέλει να το βαπτίσει κανείς, σταδιακά θα αγγίζει, βελτιώνει και εν τέλει θα αλλάζει, πολύ 

περισσότερες πτυχές της επιχείρησης απο ότι πρωτογενώς φαίνεται. Είναι μια ισχυρή βάση 

και ταυτόχρονα μια σημαντική αφορμή για συνεχείς βελτιώσεις σε πολλά μικρά και 

καθημερινά (retail is detail…) που οδηγούν σε μεγαλύτερες ανατροπές.  

 

Για τα μικρά καταστήματα λιανικής, η παρατεταμένη ύφεση σε συνδυασμό με την δραστική 

αλλαγή της συμπεριφοράς του Έλληνα καταναλωτή, κάνουν αναγκαία την αλλαγή στάσης 

τους, αν θέλουν να επιβιώσουν. Πρέπει να μπουν σε μια πιο επιθετική και κυρίως 

πελατοκεντρική λογική για να κρατήσουν τον πελάτη τους, να του πουλήσουν λίγο 

παραπάνω, να τον ξαναφέρουν στο κατάστημα τους, να έχει τα προϊόντα που προτιμά, αλλά 

και να προωθήσει τα προϊόντα που έχει μεγαλύτερη κερδοφορία για τον λιανέμπορο.     

 

Τι θα κάνουμε 

Θα εξετάσουμε με απλά και πρακτικά βήματα πως ένα μικρό κατάστημα λιανικής ή εστίασης 

σε διάφορες μορφές του, μπορεί να εφαρμόσει στη πράξη, σύγχρονες τεχνικές προώθησης και 

ελέγχου της επιχείρησης του, με την βοήθεια των νέων συστημάτων ταμείου νέας γενιάς της 

RBS και την RBS web ELIO ειδικότερα.  

 

 Θα προσεγγίσουμε το θέμα απαντώντας στα βασικά ερωτήματα, 

 Γιατί με αφορά ; αυτά είναι για τους μεγάλους…γιατί να το κάνω ; 

 Πώς να το κάνω εμπορικά ; Eξήγησε μου πως θα γίνει με την RBS web ELIO ; 

 Πώς να το υλοποιήσω την εμπορική μου πολιτική με την RBS web ELIO; 

 ΤΙ να περιμένω, πώς να αξιολογήσω το αποτέλεσμα ;  

 «Ο δικηγόρος του διαβόλου» 

Τέλος θα δούμε με παραδείγματα κλαδική εφαρμογή των παραπάνω 

 

Η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα αλλά και η διαχείριση των αντιρρήσεων θα γίνει με 

την παραδοχή ότι ο πελάτης επικοινωνεί με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργάτη RBS και του 

ζητάει … μια φτηνή ταμειακή… γιατί σε λίγες ημέρες ανοίγω…. 

 

Ο συνεργάτης αντίστοιχα αφού ενδεχομένως του δείξει και κάποιες φτηνές ή φτηνιάρικες 

ταμειακές που απλώς εκπληρώνουν τη φορολογική υποχρέωση, του δείχνει και την RBS web 

ELIO εξηγώντας του τη διαφοροποίηση από όλες τις άλλες και πως αυτή μπορεί να είναι 

χρήσιμο και εργαλείο δουλειάς για τον ίδιο.   
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Η θέση της RBS 

Εκτιμούμε ότι μεσο-μακροπρόθεσμα η λογική του “box moving” δεν έχει κανένα μέλλον, 

πολύ δε περισσότερο όταν το προϊόν προσφέρει λύσεις σε επιχειρηματικά προβλήματα, έχει 

δηλαδή ουσιαστική προστιθέμενη αξία. 

 

Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία πώλησης έρχεται πολύ πιο κοντά στη συμβουλευτική πώληση 

που οδηγεί σε χτίσιμο εμπιστοσύνης (ξέρω τι σου λέω, εξηγώ γιατί η πρόταση μου θα σε βοηθήσει 

στη δουλειά σου, εγώ θα είμαι ο συνεργάτης σου και όχι απλά ο προμηθευτής σου).   

  

Το προφίλ του παραπάνω συνεργάτη μεσο-μακροπρόθεσμα, έχει σαφώς μεγαλύτερη 

δυνατότητα και πιθανότητα, να κερδίσει περισσότερα χρήματα ανα πωλήσιμη μονάδα, να 

πουλήσει περισσότερες μονάδες και κυρίως να πετύχει επαναλαμβανόμενα έσοδα από την 

εγκατεστημένη βάση πελατών.  

 

Εν γένει το χτίσιμο της εμπιστοσύνης και συμβουλευτική πώληση, απαιτεί παραπάνω χρόνο 

πώλησης αλλά αποδίδει πολύ καλύτερα. Αυτό σημαίνει ότι, πρέπει να συνδυαστεί η τεχνική 

γνώση και επάρκεια του συνεργάτη, με την εμπορική επιχειρηματολογία, τη διαχείριση των 

αντιρρήσεων, τα σύγχρονα εργαλεία marketing και την επίκαιρη γνώση της αγοράς λιανικής.   

 

Σε αυτό το πνεύμα έχει δομηθεί η παρακάτω προσομοίωση πελάτη – συνεργάτη RBS, αυτό θα 

είναι και το πνεύμα των εκπαιδεύσεων που ακολουθήσουν.   
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Α. Γιατί με αφορά ; Αυτά είναι για τους «μεγάλους»… Γιατί να το κάνω ; 

Οι λόγοι για τους οποίους σε αφορά απολύτως & πρέπει να πάρεις την RBS web ELIO για να 

αξιοποιήσεις αυτά που σου προσφέρει είναι πολλοί και συνοψίζονται, 

 

1. Ως επιχειρηματίας έχεις επενδύσει ένα σημαντικό ποσό για να φτιάξεις & εξοπλίσεις 

το κατάστημα, από τις οικονομίες σου ή μπορεί & να έχεις δανειστεί από φίλους και 

γνωστούς (από τράπεζα αποκλείεται…). Φαντάζομαι το κατάστημα το κάνεις για 

βιοποριστικούς λόγους δεν το κάνεις από άποψη & πιθανόν όπως οι περισσότεροι 

από εμάς, είμαστε καταδικασμένοι να πετύχουμε ! Επομένως πρέπει να αξιοποιήσεις 

όλα τα δυνατά «όπλα» που σου προσφέρονται για να πετύχεις σε μία έτσι & αλλιώς 

απαιτητική αγορά.  

 

Αν δεν σε αφορά, είναι σαν να μην σε αφορά η επιχείρηση σου, τα κεφάλαια και ο 

χρόνος που έχεις δεσμεύσει.  

 

Η εποχή που άνοιγες ένα «μαγαζάκι» και ζούσες την οικογένεια σου, υποδεχόμενος 

παθητικά τον πελάτη της γειτονιάς ή λόγω του καλού περάσματος, έχει παρέλθει 

ανεπιστρεπτί.         

  

2. Θα συμφωνήσεις υποθέτω, ότι για να πετύχεις σήμερα εκτός τα βασικά (προϊόντα, 

σημείο καταστήματος, εξυπηρέτηση, καθαριότητα κλπ.) πρέπει, 

a. Να κάνεις τον πελάτη να σε προτιμήσει    

b. Να τον κάνεις τακτικό πελάτη, να φτιάξεις ένα κύκλο καλών πελατών 

c. Να τους κάνεις να αγοράζουν έστω και μισό ευρώ παραπάνω  

d. Να προωθείς προϊόντα που κερδίζεις παραπάνω  

e. Να πουλάς στον πελάτη με όλους τους τρόπους πληρωμής  

 

Τα παραπάνω σε αφορούν απόλυτα, δεν μπορείς να τα κάνεις εμπειρικά χρειάζεσαι 

«εργαλεία» και η ELIO στα προσφέρει, αρκεί να τα αξιοποιήσεις.   

 

3. Ο πελάτης που θα απευθυνθείς έχει δεκάδες επιλογές καταστημάτων σαν το δικό σου 

αλλά και πλήθος αλυσίδων ή μεγάλων καταστημάτων. Γιατί θα προτιμήσει εσένα ; 

Θα συμφωνήσεις φαντάζομαι ότι πρέπει να κάνεις κάτι διαφορετικό από τους άλλους 

για να σε προτιμήσει ή τουλάχιστον να χρησιμοποιήσεις και εσύ τις πρακτικές που 

χρησιμοποιούν οι «μεγάλοι». Αυτό δεν είναι πολυτέλεια είναι αναγκαιότητα, είναι το 

οξυγόνο της επιχείρησης σου και δεν μπορεί να μην σε αφορά !  

 

H RBS web ELIO θα σε βοηθήσει σε ακριβώς αυτή την κατεύθυνση με απλά βήματα, 

χωρίς επιπλέον επενδύσεις και συστήματα. Μην ξεχνάς ότι μιλάμε για ελάχιστη 

οικονομική διαφορά από μια φθηνή ταμειακή. 
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Αλήθεια πόσο κάνει η RBS web ELIO ;       

Θα σου πω, αλλά άκουσε με πρώτα, αν δεν σου εξηγήσω τι κάνει πρώτα από όλα για εσένα 

για εσένα πως θα αξιολογήσεις την τιμή ;  

  

4. Συνεχίζοντας, στο κατάστημα σου θα έχεις ένα δεσμευμένο κεφάλαιο σε εμπορεύματα 

και στην ουσία θα περιμένεις να κερδίζεις,  

α) από το μικτό κέρδος ανα κατηγορία προϊόντος 

β) από το πόσες φορές «γυρίζει» το εμπόρευμα το χρόνο 

Αυτό σημαίνει ότι κατ’ ελάχιστο πρέπει να γνωρίζεις συνεχώς, τι πουλάει και   

τι δεν πουλάει για να αναπροσαρμόζεις συνεχώς τις αγορές σου, το μικτό σου κέρδος 

και κατ’ επέκταση την ταχύτητα που γυρίζει το εμπόρευμα σου. Αν δεν έχεις ένα 

τρόπο να βλέπεις τι πουλάς, πως θα πετύχεις τα παραπάνω ;  

H RBS web ELIO μέσα από τις ημερήσιες και περιοδικές αναφορές θα σου δίνει τι πουλάς σε 

επίπεδο κατηγορίας αλλά και κωδικού εμπορευμάτων.     

 

Νομίζω είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι ο βασικός λόγος που σε αφορά & πρέπει να το 

κάνεις είναι εν τέλει, η «τσέπη σου», η βιωσιμότητα σου.  

 

Δικηγόρος του διαβόλου   (1) 

Εντάξει, αλλά εγώ δεν είμαι επιστήμονας, δεν εχω προσωπικό & δεν μπορώ να πληρώνω τέτοια 

πράγματα… 

Δεν χρειάζεσαι τίποτα από όλα αυτά. Ούτε επιστήμονας χρειάζεται να είσαι ούτε προσωπικό 

να διαθέτεις. Θα σου δείξω τον τρόπο χειρισμού και θα καταλάβεις μόνος σου ότι μιλάμε για 

πράγματα απλά πάνω στη δουλειά σου. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι θέληση να ασχοληθείς, 

που δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν εχεις !  

 

Οσο για τα χρήματα, σήμερα αγοράζεις την ELIO και επιπλέον θα σου δώσω την 

ενεργοποίηση του προγράμματος Web Cashier Management για 12 μήνες από σήμερα 

ΔΩΡΕΑΝ, για να μπορείς να πειραματιστείς αλλά και να μπορείς με άνεση να χειρίζεσαι την 

ELIO από το PC, notebook ή tablet PC, ότι εξοπλισμό έχεις. Αν σου αρέσει και εξακολουθείς 

να το θέλεις μετά από 12 μήνες πληρώνεις 70€ μια φορά και είναι δικό σου. Αρα, πέραν της 

μηχανής σήμερα δεν πληρώνεις τίποτα έξτρα.  

 

Ακόμη και αν δεν θέλεις ή δεν έχεις το χρόνο να υλοποιείς μόνος σου τις εμπορικές ενέργειες 

(πόντοι κουπόνια κλπ.), στην ELIO, για ότι καμπάνια θέλεις να στήσεις εγώ θα είμαι δίπλα 

σου να την υλοποιήσω με ελάχιστα χρήματα. Εσύ θα μου λες τι θέλεις να κάνεις εμπορικά και 

πόσο χρόνο  (καμπάνια για κουπόνια, πόντους, πελάτες ή προϊόντα), και εγώ θα στο υλοποιώ 

στην ELIO. Κάθε καμπάνια που υλοποιείς πρέπει να σου φέρνει περισσότερα χρήματα στο 

ταμείο σου.     

 

Ουσιαστικά, σχεδόν στη τιμή μιας απλής ταμειακής μηχανής που απλώς βγάζει 

αποδείξεις, έχεις αγοράσει ένα υβριδικό υπολογιστικό σύστημα, εργαλείο για τη δουλειά 

σου, χρήσιμο για την «τσέπη σου», έχεις κάνει μία έξυπνη επένδυση !  
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Τελικά πόσο κάνει η ELIO ; 

Σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο της εταιρίας (βγάζω τον τιμοκατάλογο μπροστά του) … η 

τιμή της είναι 410€ συν ΦΠΑ 

 

Δεν θα μου κόψεις κάτι ; 

Κοίτα, αυτή η μηχανή με την τεχνολογία που κουβαλάει και αυτά που κάνει, είναι τσάμπα. 

Αν σκεφτείς ότι αυτή η μηχανή δίπλα  από το Σουρινάμ, που βγάζει μόνο αποδείξεις, κάνει 

340€ συν ΦΠΑ, βγάλε συμπέρασμα μόνος σου !  

 

Τέλος αυτή η μηχανή, είναι Ελληνικής κατασκευής και τεχνολογίας, άριστης κατασκευής που 

εξάγεται σε ένα σωρό χώρες με εκατοντάδες χιλιάδες εγκαταστάσεις. Αν δεν υποστηρίξουμε 

τα Ελληνικά προϊόντα όταν μάλιστα υπερτερούν τόσο πολύ από τα εισαγόμενα δεν κάνουμε 

τίποτα.   

 

Για να το κλείσουμε θα σου δώσω…. (xxx χαρτοταινίες δώρο ή …..έκπτωση ….ευρώ)       

 

Δικηγόρος του διαβόλου (2) 

Εντάξει, αλλά εγώ δεν θέλω να δώσω πάνω από 300€ (χωρίς ΦΠΑ)… 

Ωραία, τότε για σένα έχω αυτή την ταμειακή μηχανή που βγάζει αποδείξεις, φτιαγμένη στο 

Κουκουριστάν.   

 

Καληνύχτα & καλή τύχη ! 
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Β. Πώς να το κάνω εμπορικά ; Eξήγησε μου πως θα γίνει ; 

Για να μην σε μπερδέψω, θα σου λίγα πράγματα για τη λειτουργικότητα και για πιο λόγο να 

την χρησιμοποιήσεις. Στη συνέχεια θα αναλύσουμε κάθε μία εφαρμογή & συγκεκριμένα θα 

σου εξηγήσω, γιατί, πώς, τρόπο υλοποίησης & τι να περιμένεις 

 

Α. Άνοιγμα καρτέλας πελατών 

Εδώ αναφερόμαστε στους τακτικούς πελάτες του καταστήματος ή σε αυτούς που εν γένει 

χαρακτηρίζεις καλούς, όχι γενικά σε όλους όσους αγοράζουν. Αυτοί οι άνθρωποι κάνουν ένα 

σημαντικό μέρος του τζίρου σου και σε καμία περίπτωση δεν θέλεις να τους χάσεις, αντιθέτως 

θέλεις να τους αυξήσεις, να τους κάνεις αφενός πιστούς και αφετέρου αν γίνεται, να σου 

κάνουν εστω και λίγο παραπάνω τζίρο. 

 

Α.1 Άνοιγμα τραπεζιού 

Με την ίδια λογική που ανοίγεις πελάτη, αν εχεις επιχείρηση εστίασης μπορείς να ανοίξεις 

τραπέζι. Σε κάθε παραγγελία εκδίδεις και πας στο τραπέζι τελική απόδειξη. Όταν ο πελάτης 

ζητήσει λογαριασμό εκδίδεις μία αναφορά (όχι απόδειξη ούτε προσωρινή, απλή αναφορά) 

όπου φαίνονται αναλυτικά οι αποδείξεις που έχεις πάει στο τραπέζι. Με την έκδοση της 

αναφοράς κλείνει αυτομάτως και το τραπέζι. Μέσω προγραμματιζόμενου πλήκτρου, να 

εκτυπώνεις μια αναφορά με ανοιχτά τραπέζια. Ο τρόπος παραμετροποίησης της RBS ELIO 

web περιγράφεται στο  Παράρτημα 1  

 

Β. Διαχείριση ειδών 

Τα είδη σου είναι δεσμευμένο κεφάλαιο ! Αφιέρωσε λίγο χρόνο πως θέλεις να τα οργανώσεις 

σε επίπεδο τμημάτων και κωδικών. Πέρασε τα σωστά, μια φορά θα το κάνεις, γιατί μόνο έτσι 

θα έχεις μια σαφή εικόνα τι πουλάς και τι όχι.  Καθόρισε ανα είδος αν θέλεις να πουλάς με 

ανοιχτή ή κλειστή τιμή (κλειδωμένη). Βάζε στο πεδίο Αποθήκη, κάθε φορά τις ποσότητες που 

παραλαμβάνεις, για να ξέρεις πότε πρέπει να βάλεις παραγγελία (πριν τελειώσει το απόθεμα 

σου). Αν χρησιμοποιείς scanner πέρνα το barcode στη καρτέλα για να διευκολυνθείς στη 

πώληση.  

 

Γ. Αναφορές - Στατιστικά 

Όπως σου προανέφερα, τα είδη & το stock του καταστήματος σου, είναι το δεσμευμένο 

κεφάλαιο σου. Για να είναι αποδοτικό το «κεφάλαιο σου» (stock) πρέπει το εμπόρευμα που 

εχεις, να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά σε αυτό που θέλουν οι πελάτες σου και όχι σε αυτό 

που θέλουν να σου πουλήσουν οι προμηθευτές σου ! Οσο πιο γρήγορα «γυρίζει» το 

εμπόρευμα σου τόσο αυξάνεις το μικτό σου κέρδος σε απόλυτους αριθμούς. Είναι επομένως 

ουσιαστικό να παρακολουθείς τα στατιστικά πωλήσεων, να βλέπεις τι πουλάει και τι όχι και 

να αναπροσαρμόζεις διαρκώς τις αγορές σου σε επίπεδο ποσοτήτων, κατηγοριών αλλά και 

προμηθευτών.  Ακόμη και όταν δοκιμάζεις μια νέα προιοντική κατηγορία ή μια νεα τιμή σε 

υφιστάμενα προϊόντα (π.χ. αν κατεβάσω 10% την τιμή στο προϊόν Χ θα πρέπει να πουλήσω 

+30% σε ποσότητες) είναι βασικό να παρακολουθείς αν «περπατάει» και να κάνεις 

διορθωτικές κινήσεις.  
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Ίσως μου (ξανα) πεις, εγώ ένα ψιλικατζίδικο θα ανοίξω όχι supermarket…τι τα θέλω αυτά…  

 

Τους στρατηγικούς λόγους που κατά τη γνώμη μου είναι επιβεβλημένο να το κάνεις στους 

έχω ήδη αναλύσει, επιπλέον σου απαντώ ότι αυτοί είναι οι τρείς βασικοί πυλώνες για να 

χτίσεις την εμπορική σου πολιτική και τις τακτικές προώθησης προϊόντων προκειμένου να 

αυξήσεις το τζίρο σου.  

 

Πες μου όμως τι από όλα αυτά, δεν σε αφορά ;  

 

Τι από όλα αυτά, δεν σχετίζονται με την «τσέπη σου» ; 
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Β.1. ΟΚ, αλλά γιατί να ασχοληθώ με πόντους ; Πως πρακτικά δουλεύουν οι πόντοι ;   

Όπως ίσως γνωρίζεις, η απόκτηση ενός νέου πελάτη είναι 5 φορές πιο δύσκολη, χρονοβόρα 

και κοστοβόρα διαδικασία από την καλλιέργεια και εξυπηρέτηση των υφιστάμενων πελατών 

σου. Είναι επομένως θεμελιώδες να αυξάνεις τους πελάτες χωρίς να χάνεις αυτούς που ήδη 

έχεις. Οι πελάτες έχουν ελαχιστοποιήσει τις συναισθηματικές αγορές τους (είναι φίλος για 

αυτό ψωνίζω από αυτόν) έχοντας αυξήσει κατακόρυφα τις ορθολογικές αγορές (αν ψωνίσω 

από εκεί τι θα κερδίσω).  

 

Σκέψου, εσύ ο ίδιος όταν στο πρόσφατο παρελθόν ήθελες να βάλεις βενζίνη στο αυτοκίνητο 

σου, κοίταζες πόσο πουλάει το λίτρο το βενζινάδικο ; ή απλά έλεγες βάλεις 50€ ; Σήμερα 

μήπως το κοιτάζεις ; Μήπως προσπερνάς το βενζινάδικο με την ακριβή τιμή ;  
 

Τι κάνεις λοιπόν με ένα μικρό κατάστημα λιανικής που δεν διαθέτει μεγάλη γκάμα 

προϊόντων και τις καλύτερες τιμές ; Πως επιβιώνει ; 

 

Κατά τη γνώμη μου η απάντηση είναι η προφανής, «πελάτης – πελάτης – πελάτης», αλλά 

κάνε το σωστά και στο μέγιστο βαθμό που στο επιτρέπει το σύστημα ταμείου σου. Συνδύασε 

τη συναισθηματική πώληση (καθαριότητα, εξυπηρέτηση, προϊόντα που θέλει), με την 

ορθολογική πώληση (σε εμένα με κάθε αγορά σου κερδίζεις, στα μαγαζί μου πάντα κάτι 

συμβάνει). Κάνε τον να νιώσει καλά που προτιμάει εσένα ! 

 

Οι λόγοι λοιπόν που εφαρμόζεις πολιτική πόντων στον καλό σου πελάτη είναι,   

 να ξέρεις ποιοι είναι, σου ποιους μπορείς να βασιστείς 

 να αυξήσεις την πιστότητα τους, την προτίμηση τους στο κατάστημα σου   

 να αυξήσεις το τζίρο σε αυτούς πελάτες δίνοντας τους ανταμοιβή (κίνητρα) σε ύψος 

αγορών (ετήσια βάση ή οριζόμενης περιόδου) 

 να τους δώσει κίνητρο να ξαναέρθουν σύντομα στο κατάστημα σου   

 Να επικοινωνείς μαζί τους για προσφορές αλλά & για να του πεις χρόνια πολλά στη 

γιορτή του ή στα γενέθλια του (SMS).  

 

Νομίζω ότι σε κάλυψα στο ερώτημα ΓΙΑΤΙ. Ας δούμε τώρα ΠΩΣ εμπορικά μπορώ να το 

υλοποιήσω και τον τρόπο εφαρμογής στην ELIO.    

 

H διαχείριση πόντων πρώτα από όλα χρειάζονται μια σειρά εμπορικών κανόνων, που 

υποστηρίζονται από την RBS web ELIO και πιο συγκεκριμένα,  

 

 Αντιστοίχιση ευρώ & πόντων. Για να το κρατήσουμε σε μια απλή & πρακτικά 

εφαρμόσιμη λογική, κάθε ευρώ ισούται με 10 πόντους (1€ = 10 πόντοι).    

 O χρόνος του προγράμματος πιστότητας είναι πάντα οριζόμενης περιόδου δηλαδή, 

δίνεις κίνητρο για αγορές αυτού του ύψους (πόντοι) μέσα σε αυτό το χρονικό 

διάστημα. Η οριζόμενη περίοδος συνήθως δεν ξεπερνά το ένα έτος.   

 Η συλλογή πόντων μπορεί να γίνεται  σε επίπεδο τζίρου γενικώς, ή σε επίπεδο τζίρου 

από συγκεκριμένα προϊόντα. Αυτό σημαίνει στη διαχείριση ειδών, σε κάθε προϊόν 

βάζεις τον αριθμό πόντων που κερδίζει ο πελάτης ανάλογα με το μικτό κέρδος σου 

ανα προϊόν. Για παράδειγμα τα τσιγάρα μπορεί να έχουν 1 πόντο (χαμηλό μικτό 

κέρδος) τα ζαχαρώδη να έχουν 3 πόντους (υψηλότερο μικτό κέρδος). Με αυτή τη 

λογική προωθείς προϊόντα από τα οποία κερδίζεις περισσότερο.     
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 Το bonus – έκπτωση σε όλες τις μορφές του, εξαργυρώνεται πάντα στην επόμενη 

αγορά του πελάτη. 

 Μερική εξαργύρωση του bonus δεν γίνεται. 

 Αφού συμπληρώσει τους πόντους και μέχρι να εξαργυρώσει το bonus σταματάει να 

συλλέγει πόντους.    

 

Σε όλες τις περιπτώσεις που αναλύονται παρακάτω, το μήνυμα στον πελάτη είναι,  

 για όλο το διάστημα που μαζεύεις πόντους, είναι σαν να κερδίζεις σε κάθε αγορά σου 

και το κέρδος το καρπώνεσαι απολογιστικά 

 Οσο πιο συχνά αγοράζεις τόσο πιο πολύ και πιο συχνά κερδίζεις 

 

Παρακάτω θα σου αναλύσω βήμα προς βήμα τους εναλλακτικούς τρόπους εφαρμογής των 

πόντων στους πελάτες με την RBS web ELIO  
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Εναλλακτικοί τρόποι εφαρμογής ανταμοιβής πελατών 
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Β.1.1 Ανταμοιβή (bonus έκπτωσης) με συγκεκριμένο ποσό 

Ας υποθέσουμε ότι ο εμπορικός σκοπός του προγράμματος είναι, να προσφέρεις 30€ έκπτωση 

όταν συμπληρώσει ο πελάτης 3.000 πόντους (με τη σχέση 1€=10 πόντοι, οι 3.000 πόντοι 

αντιστοιχούν σε αγορές 300€). Αυτό σημαίνει ότι ο πελάτης σε κάθε αγορά του συγκεντρώνει 

πόντους οι οποίοι αναγράφονται στα σχόλια της απόδειξης.  

 

Πιο συγκεκριμένα σε κάθε συναλλαγή αναγράφεται, ο κωδικός του πελάτη και το λεκτικό 

«υπολείπονται …. πόντοι». Όταν φτάσει στο στόχο ύψους πόντων (π.χ. 3.000) τότε το λεκτικό 

αλλάζει και γίνεται «επίτευξη στόχου … πόντων»  ενώ ταυτόχρονα εσύ (ο λιανέμπορος) 

ειδοποιείται με ηχητικό μήνυμα από τo σύστημα ταμείου. Η εμφάνιση των σχολίων για τους 

πόντους στην απόδειξη ενεργοποιείται παραμετρικά.   

 

Ενημερώνεις τον πελάτη ότι στην επόμενη αγορά του θα πρέπει να κάνει τουλάχιστον 30,01€ 

αγορές προκειμένου να πάρει το bonus των 30€. Δηλαδή θα αγοράσει προϊόντα 30,01 € και θα 

του γίνει έκπτωση 30€, άρα η καθαρή απόδειξη μετά την έκπτωση του θα είναι 0,01€ για να 

είναι λογιστικά δόκιμη η συναλλαγή. Μερική εξαργύρωση bonus δεν γίνεται..   

 

Το δικαίωμα εξαργύρωσης ο πελάτης το έχει για όσο διαρκεί το πρόγραμμα (π.χ. έτος) και σε 

κάθε απόδειξη του μετά τη συμπλήρωση πόντων (3.000) και ενώ δεν έχει εξαργυρώσει, πάντα 

στην απόδειξη θα αναγράφεται το «επίτευξη στόχου … πόντων»  και αντίστοιχα θα υπάρχει 

το ηχητικό μήνυμα της μηχανής (υπενθύμιση στο λιανέμπορο). Από εκείνο το σημείο και 

μέχρι ο πελάτης να εξαργυρώσει το bonus, σταματάει η επιπλέον συλλογή  πόντων.   

 

Όταν ο πελάτης εξαργυρώνει, οι πόντοι αυτομάτως μηδενίζουν και ξαναρχίζουν από την 

αρχή, πάντα εντός του χρονικού ορίου που έχει οριστεί να τρέχει το πρόγραμμα (π.χ. έτος). 

Θα μπορούσε δηλαδή ενας πελάτης να εξαργυρώσει και μηδενίσει τους πόντους του μέσα σε 

ένα χρόνο, περισσότερες από μία φορές.   

 

Τι να κάνεις και τι να περιμένεις  

Ενημερώνεις τους πελάτες σου για το σύστημα πόντων. Αν μπορείς τύπωσε σε μία απλή 

σελίδα τι του προσφέρει η συλλογή πόντων και δώσε τη στον πελάτη. Αντίστοιχα, τοποθέτησε 

το δίπλα στο ταμείο (προβολή σε πλεξιγκλάς).  

 

Φτιάξε ένα πρόγραμμα με στόχους λογικούς, που σχετικά γρήγορα ο πελάτης θα μπορεί να 

κερδίζει. Απέφυγε ένα μεγάλο ετήσιο στόχο (κουράζει, ξεχνιέται). Θέλεις κάθε χρόνο ο 

πελάτης να κερδίσει περισσότερες φορές.  

 

Δώσε έμφαση στο γυναικείο κοινό, είναι πολύ πιο ευαισθητοποιημένο κοινό σε αγορές με 

κίνητρα από ότι το αντρικό κοινό.  

 

Αυτό που πρέπει να περιμένεις είναι μια αύξηση της συχνότητας αγορών & τζίρου των 

πελατών και σταδιακή αύξησης της πιστότητας τους στο κατάστημα σου.   

 

Ο τρόπος που το συγκεκριμένο πρόγραμμα πιστότητας υλοποιείται στο σύστημα ταμείου RBS 

ELIO web περιγράφεται στο  Παράρτημα 1  
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Β.1.2 Ανταμοιβή (bonus έκπτωσης) με συγκεκριμένο ποσοστό  

Ως παραλλαγή του παραπάνω, ας υποθέσουμε ότι ο εμπορικός σκοπός του προγράμματος 

είναι, να προσφέρεις, για παράδειγμα 8% συσωρευτική έκπτωση όταν συμπληρώσει ο 

πελάτης 3.000 πόντους (με τη σχέση 1€=10 πόντοι, οι 3.000 πόντοι αντιστοιχούν σε αγορές 

300€ δηλαδή, 300€ * 8% = 24€ έκπτωση). Το σύστημα ταμείου μετατρέπει το προσφερόμενο 

ποσοστό σε αξία με βάση την εξίσωση [x% *(αριθμό πόντων), όπου 10 πόντοι = 1€]. Το bonus 

– έκπτωση δεν γίνεται ποσοστιαία αλλά πάντα σε αξία. Με αυτό τον τρόπο ακολουθούνται 

ακριβώς τα ίδια βήματα και οφέλη με το προηγούμενο σενάριο Β.1.1  

 

Ο τρόπος που το συγκεκριμένο πρόγραμμα πιστότητας υλοποιείται στο σύστημα ταμείου RBS 

ELIO web περιγράφεται παρακάτω στο Παράρτημα Α  

 

Β.1.3 Ανταμοιβή (bonus έκπτωσης) με εκπτωτικό κουπόνι εξαργύρωσης   

Ας υποθέσουμε ότι ο εμπορικός σκοπός του προγράμματος είναι, να προσφέρεις ένα 

εκπτωτικό κουπόνι αξίας 35€ όταν συμπληρώσει ο πελάτης 3.000 πόντους (με τη σχέση 1€=10 

πόντοι, οι 3.000 πόντοι αντιστοιχούν σε αγορές 300€). Όταν συμπληρωθούν οι πόντοι 

εκτυπώνεται στην απόδειξη του πελάτη το εκπτωτικό κουπόνι αξίας 35€ το οποίο θα μπορεί 

να εξαργυρώσει στην επόμενη αγορά του. Αυτό σημαίνει ότι ο πελάτης σε κάθε αγορά του 

συγκεντρώνει πόντους οι οποίοι αναγράφονται στα σχόλια της απόδειξης. Πιο συγκεκριμένα 

σε κάθε συναλλαγή αναγράφεται, ο κωδικός του πελάτη και το λεκτικό «υπολείπονται …. 

πόντοι». Όταν φτάσει στο στόχο ύψους πόντων (π.χ. 3.000) τότε το λεκτικό αλλάζει και 

γίνεται «Εκπτωτικό κουπόνι αξίας…» ενώ ταυτόχρονα ο λιανέμπορος ειδοποιείται με 

ηχητικό μήνυμα από τo σύστημα ταμείου. Η πληροφορία του κουπονιού εκτός των λεκτικών 

περιλαμβάνει barcode & αριθμό κουπονιού. Η εμφάνιση των σχολίων για τους πόντους στην 

απόδειξη ενεργοποιείται παραμετρικά.   

 

Ενημερώνεις τον πελάτη ότι στην επόμενη αγορά του θα πρέπει να κάνει τουλάχιστον 35,01€ 

αγορές για να πάρει το bonus των 35€. Δηλαδή θα αγοράσει προϊόντα 35,01 € & θα του γίνει 

έκπτωση 35€. Μερική εξαργύρωση bonus δεν γίνεται.  

 

Διαδικαστικά η εξαργύρωση γίνεται με διάβασμα του barcode ή πληκτρολογώντας τον 

αριθμό του κουπονιού προκειμένου μέσα στην απόδειξη να γίνει η έκπτωση στον πελάτη. Το 

δικαίωμα εξαργύρωσης  το έχει για όσο διαρκεί το πρόγραμμα (π.χ. έτος).  

 

Το κουπόνι έκπτωσης για όσο διάστημα δεν έχει εξαργυρωθεί μπορεί να εκτυπωθεί εκ νέου με 

αίτημα του πελάτη. Από το χρόνο συμπλήρωσης των πόντων και μέχρι να εξαργυρώσει το 

κουπόνι, σταματάει η επιπλέον συλλογή  πόντων. Όταν ο πελάτης εξαργυρώνει, οι πόντοι 

μηδενίζουν και ξαναρχίζουν από την αρχή, πάντα εντός του χρονικού ορίου που έχει οριστεί 

να τρέχει το πρόγραμμα (π.χ. έτος). Θα μπορούσε δηλαδή ενας πελάτης να εξαργυρώσει και 

μηδενίσει τους πόντους του μέσα σε ένα χρόνο, περισσότερες από μία φορές.   

 

Τι να κάνεις και τι να περιμένεις   

Ότι σου εχω περιγράψει στο Β.1.1   

 

Ο τρόπος που το συγκεκριμένο πρόγραμμα πιστότητας υλοποιείται στο σύστημα ταμείου RBS 

ELIO web περιγράφεται στο Παράρτημα 1  
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Β.1.4 Ανταμοιβή (bonus) με εκπτωτικό κουπόνι δώρου   

Ας υποθέσουμε ότι ο εμπορικός σκοπός του προγράμματος είναι, να προσφέρεις ένα δώρο 

που αντιστοιχεί σε μία 6άδα ποτήρια νερού όταν ο πελάτης συμπληρώσει 3.000 πόντους (με 

τη σχέση 1€=10 πόντοι, οι 3.000 πόντοι αντιστοιχούν σε αγορές 300€). Όταν συμπληρωθούν οι 

πόντοι εκτυπώνεται στην απόδειξη του πελάτη το  κουπόνι δώρου το οποίο θα μπορεί να 

εξαργυρώσει στην επόμενη επίσκεψη-αγορά του.  

 

Το δώρο, 6άδα ποτήρια νερού, θα ανοιχτεί σαν κωδικός με τιμή 0,01€. Ο πελάτης σε κάθε 

αγορά του συγκεντρώνει πόντους οι οποίοι αναγράφονται στα σχόλια της απόδειξης. Πιο 

συγκεκριμένα σε κάθε συναλλαγή αναγράφεται, ο κωδικός του πελάτη και το λεκτικό 

«υπολείπονται …. πόντοι». Όταν φτάσει στο στόχο ύψους πόντων (π.χ. 3.000) τότε το λεκτικό  

γίνεται «κουπόνι δώρου» ενώ ταυτόχρονα το σύστημα ταμείου σε ειδοποιεί  με ηχητικό 

μήνυμα. Η εμφάνιση των σχολίων για τους πόντους στην απόδειξη ενεργοποιείται 

παραμετρικά.   

 

Ενημερώνεις τον πελάτη ότι στην επόμενη αγορά του θα μπορεί με οποιαδήποτε αγορά του 

πάρει το δώρο (6άδα ποτήρια νερού) «χρεώνοντας» το με 0.01€ για να είναι δόκιμη λογιστικά 

η συναλλαγή. Το δικαίωμα εξαργύρωσης ο πελάτης το έχει για όσο διαρκεί το πρόγραμμα 

(π.χ. έτος). Το κουπόνι έκπτωσης για όσο διάστημα δεν έχει εξαργυρωθεί μπορεί να εκτυπωθεί 

εκ νέου με αίτημα του πελάτη. Από το χρόνο συμπλήρωσης των πόντων και μέχρι να 

εξαργυρώσει το bonus, σταματάει η επιπλέον συλλογή  πόντων. Όταν ο πελάτης εξαργυρώνει, 

οι πόντοι μηδενίζουν και ξαναρχίζουν από την αρχή, πάντα εντός του χρονικού ορίου που 

έχει οριστεί να τρέχει το πρόγραμμα (π.χ. έτος). Θα μπορούσε δηλαδή ενας πελάτης να 

εξαργυρώσει και μηδενίσει τους πόντους του μέσα σε ένα χρόνο, περισσότερες από μία φορές.   

 

Τι να κάνεις και τι να περιμένεις   

Ότι σου εχω περιγράψει στο Β.1.1  αλλά εδώ έχεις την δυνατότητα να παίξεις πιο διευρυμένα 

με το δώρο. Βρες ένα δώρο που δείχνει ακριβότερο από το bonus επίτευξης και «παίξε» με το 

χαρακτήρα του δώρου και πιο συγκεκριμένα, με την εποχή (καλοκαίρι, χειμώνας) και το 

κοινό με έμφαση στη γυναίκα, το παιδί.  

 

Ο τρόπος που το συγκεκριμένο εμπορικό πρόγραμμα πιστότητας υλοποιείται στο σύστημα 

ταμείου RBS ELIO web περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα 1  

 

Δικηγόρος του διαβόλου   (1) 

Μου φαίνεται ότι κάνεις από τους πελάτες δεν θα ασχοληθεί με πόντους. Θεωρώ ότι μόνο στα 

super market τα χρησιμοποιούν   

Θα συμφωνήσεις ότι αυτό που έχει σημασία στην αγορά δεν είναι τι νομίζουμε αλλά τι 
πραγματικά συμβαίνει. Αντικειμενικό τεκμήριο αλλά & σημείο αναφοράς για όλη την 
αγορά, είναι οι συνεχείς έρευνες που γίνονται σχετικά με το μοντέλο της καταναλωτικής 
συμπεριφοράς & πως αυτό αλλάζει. Το μοντέλο καταναλωτικής συμπεριφοράς πριν 10 
χρόνια δεν έχει καμία σχέση με το σήμερα. Από το 2009 εως σήμερα η καταναλωτική 
συμπεριφορά μεταμορφώθηκε συμπυκνώνοντας αλλαγές δεκαετιών.  
 
Η μη έγκαιρη αντίληψη της μεταστροφής του καταναλωτή οδηγεί νομοτελειακά σε μεγάλη 
απώλεια πελατών και εσόδων.  

 
 
 



16 
 

Τι έχει αλλάξει στη καταναλωτική συμπεριφορά  μετά το 2009 ; Τα ΠΑΝΤΑ !   
 
Σκιαγραφώντας το σύγχρονο πλαίσιο καταναλωτικής συμπεριφοράς σε περιβάλλον ύφεσης 
όπως έχει αποτυπωθεί από σειρά ερευνών, είναι σαφές ότι οι αλλαγές που έχουν συντελεστεί 
είναι μεγάλες και ήρθαν για να μείνουν. Πιο συγκεκριμένα,   

 Μείωση αγορών, συνολική συγκράτηση, «οτιδήποτε έξτρα κόβεται»  
 Ιεράρχηση & προτεραιότητες αγορών « το χρειάζομαι πραγματικά ;  
 Αποφυγή πιστωτικών καρτών, συστηματοποιημένη αναζήτηση προσφορών 

προγραμματισμός & αναμονή αγορών (π.χ. εκπτώσεις). 
 Ανάπτυξη μηχανισμού εσωτερικού ελέγχου - αυτοκριτικής και λογοκρισίας που ωθεί 

το άτομο να σκέφτεται και να φιλτράρει πριν την τελική αγορά, αντίσταση στις 
συνήθειες και προτιμήσεις του παρελθόντος.   

 Μεγαλύτερη απενοχοποίηση. Εξετάζει ή υπολογίζει επιλογές  στις οποίες 
παραδοσιακά δε θα απευθυνόταν ή δε θα υποστήριζε 

 Μείωση επισκέψεων σε καταστήματα, εξέταση εναλλακτικών καναλιών  
 Διεύρυνση καταστημάτων που επισκέπτεται «παίρνω την κατάσταση στα χέρια μου»  

 Πιο ενεργητικός μέσα σε ένα κατάστημα,  αναζητά πιο συστηματικά και με 

μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση τις λύσεις που του ταιριάζουν.  

 Μεγάλος ορθολογισμός αγορών, έλεγχος ενθουσιασμού και συναισθηματικής 
καταναλωτικής συμπεριφοράς (τι θα κερδίσω) 

 Κάθε αγορά αντιμετωπίζεται με κριτήρια επένδυσης (ακόμη & απλές αγορές)  
 Κυρίαρχο κριτήριο η ελκυστική σχέσης ποιότητας/τιμής (φθηνό & καλό)  
 Παροχή προστιθέμενης αξίας σε κάθε πώληση (λύση vs προϊόν) 
 After sales support με ουσιαστική πελατοκεντρική αντίληψη 
 Υποψιασμένοι, σε δράσεις marketing & “κόλπα marketing”   
 Σε περίπτωση αρνητικής εμπειρίας γίνεται «τιμωρητικός» 

 
Μήπως αναγνωρίζεις πτυχές του εαυτού σου στη παραπάνω συμπεριφορά ; 
 
Το ερώτημα εσύ, ως κατάστημα, πως προσαρμόζεσαι στις παραπάνω αλλαγές ;  

 
 
Γ. Πρέπει να βγάλω κάρτες πιστότητας για τους πελάτες ; Μου φαίνεται ότι δεν θα   
    αντέχω το κόστος και τη διαχείριση των καρτών ;   
 

Σου θυμίζω ότι όταν ανοίγεις τις καρτέλες των πελατών υπάρχει ένα πεδίο με τον κωδικό του 

πελάτη ή το barcode του πελάτη. Όταν ο πελάτης έρχεται στο κατάστημα, πληκτρολογώ τον 

κωδικό ή διαβάζω το barcode και εν συνεχεία χτυπάω τα είδη προκειμένου να περάσουν στην 

καρτέλα του και να λειτουργήσουν οι πόντοι. Μέχρι εδώ δεν κάνω κάτι ιδιαίτερο ή έξτρα 

δουλειά.  

 

Το μόνο θέμα που πρέπει να λυθεί είναι εσύ ή ο πελάτης να θυμάται τον κωδικό που του είχες 

δώσει. Ο εύκολος και δόκιμος τρόπος για να λυθεί το θέμα είναι να τυπώσεις σε ένα 

τυπογραφείο (χαρτί, ή πλαστικοποιημένη κάρτα) απλές κάρτες με τα στοιχεία σου και χώρο 

για να γράψεις (με στυλό) τα στοιχεία και τον κωδικό του πελάτη. Δες μερικά παραδείγματα 

απλών καρτών πιστότητας. 
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Με μια γρήγορη ματιά στο internet είδα ότι το κόστος για 1.000 κάρτες (8,5εκ Χ 5εκ, 

τετραχρωμία, Α+Β οψη 350gr velvet, ματ πλαστικοποίηση) είναι 30€  

 

 
 

O εναλλακτικός τρόπος αναγνώρισης του πελάτη είναι να τυπώσεις στην κάρτα του πελάτη 

το barcode & πριν αγοράσει ο πελάτης κάνεις scanning το barcode. Αυτή είναι μια υπηρεσία 

που μπορώ να την κάνω για λογαριασμό σου, εντούτοις θα σου πρότεινα να το κάνεις σε 

δεύτερη φάση.   

 

Είναι σαφές νομίζω ότι το κόστος είναι αμελητέο, και ο τρόπος εκτύπωσης ταχύτατος και 

απλούστατος. Όπως βγάζεις επαγγελματικές κάρτες.  
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Δ. Εντάξει για τους πόντους. Μου ανέφερες ότι η ELIO υποστηρίζει & τεχνικές      

    προώθησης, ανεξάρτητα από τους πόντους. Τι ακριβώς εννοείς ;  

 

Το επιπρόσθετο εργαλείο που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για προώθηση των πωλήσεων σου, 

ανεξάρτητα από το πρόγραμμα πιστότητας, είναι η χρήση του εκπτωτικού κουπονιού κάτι 

που είναι ευρέως διαδεδομένο στη λιανική. Κάθε κουπόνι είναι ένα πρόγραμμα και έχει 

πάντα κωδικό, περιγραφή και εν δυνάμει barcode. Τα κουπόνια διακρίνονται σε δύο 

κατηγορίες, 

o «Κουπόνια λίστας»  

Αφορά εκπτωτικά κουπόνια που εκδίδει ο λιανέμπορος και συνήθως είναι έκπτωση 

(ποσό ή ποσοστό) για ελάχιστο ύψος αγοράς. Για παράδειγμα 10% έκπτωση για 

αγορές ανω των 30€.   

o «Κουπόνια τρίτων»   

Αφορά εκπτωτικά κουπόνια που εκδίδει ο προμηθευτής – συνεργάτης του 

λιανέμπορου και σχεδόν πάντα είναι έκπτωση (ποσό ή ποσοστό) για συγκεκριμένα 

προϊόντα ή κατηγορίες προϊόντων (για παράδειγμα, 10% έκπτωση για κάθε μπύρα 

μάρκας Χ).  

Κάθε κουπόνι «εξαργυρώνεται» και ταυτόχρονα ακυρώνεται (validation), με την έκπτωση 

που αντιστοιχεί στο κουπόνι μέσα στην απόδειξη του πελάτη περνώντας τον κωδικό του 

κουπονιού προκειμένου να περάσει η έκπτωση στην απόδειξη. Με αυτό τον τρόπο 

διασφαλίζεται ότι κάθε κουπόνι χρησιμοποιείται μόνο μια φορά. Το κουπόνι (έκπτωση), 

γίνεται μέρος του ταμείου, ειδικά για τα κουπόνια τρίτων, διότι πολλές φορές η έκπτωση 

επιστρέφεται από τους προμηθευτές στους λιανέμπορους απολογιστικά με βάση τα 

ακυρωμένα (εξαργυρωμένα) κουπόνια. Ενδεικτικά κουπόνια, 

 

 
 

 

17€ Εκπτωτικό Κουπόνι  

Για Κατανάλωση Αξίας από 34€ και άνω για ένα ΠΛΗΡΕΣ ΓΕΥΜΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ για  2 Άτομα, με Μοναδικές Συνταγές Πολίτικης 

Κουζίνας στο Φημισμένο Εστιατόριο «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ» 

στη Σοφούλη! 

 

 

 26,1€ Εκπτωτικό Κουπόνι 

Για ΕΚΤΥΠΩΣΗ Διακοσίων (200) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΩΝ σε 

Φωτογραφικό Χαρτί τύπου «FUJI», Διαστάσεων 10x15 cm και Αποθήκευση 

τους σε CD, με Δυνατότητα επιλογής εκτύπωσης σε Ποιότητα Μat ή Glossy 

Επιφάνεια...για να Κρατήσετε για Πάντα Ζωντανές τις Ωραιότερες  

Αναμνήσεις σας, Προσωπικές, Οικογενειακές, Επαγγελματικές και όχι μόνο, 

στο πλέον Ιστορικό και Διακεκριμένο Κατάστημα Ηλεκτρονικών & 

Φωτογραφικών Ειδών «ΚΟΥΝΙΟ» 

Αρχική Τιμή: 46€ | Εκπτωτικό Κουπόνι: 26,1€ | Τελική Αξία: 19,9€                                                                  

Το παραπάνω ποσό των 19,9€ το καταβάλλετε στην επιχείρηση, μαζί με το 

Εκπτωτικό Κουπόνι σας, κατά την επίσκεψη σας στο χώρο. 
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 36€ Εκπτωτικό Κουπόνι 

Για Μια (1) Συνεδρία Θεραπείας ΟΝΥΧΟΜΥΚΗΤΙΑΣΗΣ με το Εξειδικευμένο 
LASER NdYAG, για την Άμεση Θεραπεία και την Απόλυτη Αισθητική Βελτίωση 
των Νυχιών σας ή Για Μια (1) Ολοκληρωμένη Συνεδρία ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ 
ΕΥΡΥΑΓΓΕΙΩΝ με το Εξειδικευμένο LASER NdYAG, με  200 Χτυπήματα σε 
οποιοδήποτε σημείο της Επιλογής σας (Σώμα ή Πρόσωπο) στο Πολυδύναμο          
Κέντρο Αισθητικής & Διαιτολογίας «SUNBOX» στο κέντρο της Θεσσαλονίκης!  
Αρχική Τιμή: 65€ | Εκπτωτικό Κουπόνι: 36€ | Τελική Αξία: 29€                                                                       
Το παραπάνω ποσό των 29€ καταβάλλεται στην επιχείρηση, μαζί με το 
Εκπτωτικό Κουπόνι σας, κατά την επίσκεψη σας στο χώρο. 

 

 

 

 7€ Εκπτωτικό Κουπόνι 

Εντυπωσιακό και Μοναδικό New Look… με Ένα (1) ΑΝΔΡΙΚΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ή 
Ένα (1) ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΟΥΡΕΜΑ με Λούσιμο & STYLING Μαλλιών, στον 
Όμορφο Χώρο του Κομμωτηρίου «Qualite», στο Κέντρο της πόλης μας!  
Αρχική Τιμή: 13€ | Εκπτωτικό Κουπόνι: 7€ | Τελική Αξία: 6€                                                                           
Το παραπάνω ποσό των 6€ καταβάλλεται στην επιχείρηση, μαζί με το 
Εκπτωτικό Κουπόνι σας, κατά την επίσκεψη σας στο χώρο. 

 

 

 

Τι να κάνεις και τι να περιμένεις  

Κυνηγάς προσφορές κουπονιών τρίτων, διότι έτσι κάνεις προωθητικές ενέργειες αύξησης των 

πωλήσεων σου με κόστος του προμηθευτή. Επιδιώκεις κουπόνια τρίτων σε προϊόντα που 

κερδίζεις περισσότερο μικτό κέρδος.        

 

Βγάζεις δικά σου κουπόνια σε σύντομες χρονικές περιόδους (εως μια εβδομάδα) σε χρονικές 

συγκυρίες που λειτουργούν ως αφορμή αύξησης πωλήσεων ανάλογα με τον τύπο του 

καταστήματος σου (γιορτές, αποκριές, Βαλεντίνου) «κλέβοντας» πωλήσεις από τον 

ανταγωνισμό σου. Ενημερώνεις συνεχώς τους πελάτες σου για τα κουπόνια που διαθέτεις.  Αν 

μπορείς τύπωσε σε μία απλή σελίδα και τοποθέτησε το στη συγκεκριμένη προιοντική 

κατηγορία (προβολή σε πλεξιγκλάς).  Αυτό που πρέπει να περιμένεις είναι μια αύξηση των 

πωλήσεων στη συγκεκριμένη ομάδα και αντίστοιχη αύξηση της κερδοφορία σου (κουπόνια 

τρίτων).    

 

Μην ξεχνάς το μότο σου, “στο μαγαζί μου πάντα κάτι συμβάνει” 

 

Ο τρόπος που το συγκεκριμένο εμπορικό πρόγραμμα προώθησης πωλήσεων με κουπόνια 

περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα 1.Ε  
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ΚΚΛΛΑΑΔΔΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΓΓΕΕΣΣ  
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Εισαγωγή σε κλαδικά παραδείγματα 
 

Τα παραδείγματα που ακολουθούν είναι ενδεικτικά και δείχνουν  τον πρακτικό τρόπο 

υλοποίησης των παραπάνω σε διαφορετικούς τύπους καταστημάτων της «μικρής λιανικής». 

 

Σε κάθε περίπτωση καταστήματος λιανικής, η επιλογή του τρόπου υλοποίησης ενός 

προγράμματος πιστότητας ή προωθητικών ενεργειών με κουπόνια, μπορεί τεχνικά με την 

RBS web ELIO να υλοποιηθεί με όλους τους δυνατούς τρόπους. Η επιλογή του κατάλληλου 

τρόπου κάθε φορά, εξαρτάται από την εμπορική απόφαση του λιανέμπορου και τις 

ιδιαιτερότητες του καταστήματος του (τι συγκεκριμένο εμπορικό πρόβλημα θέλει να λύσει 

κάθε φορά, ή τι εμπορικό στόχο θέλει να πετύχει). 

 

Κάθε ένα από τα παρακάτω κλαδικά παραδείγματα εφαρμογής δεν αποτελεί «μανιέρα» για 

παρόμοιο τύπο καταστήματος. Το πνεύμα, η προσέγγιση και τα βήματα υλοποίησης όμως θα 

διαπιστώσετε δεν διαφοροποιούνται.       

 

Ο συμβουλευτικός ρόλος του συνεργάτη RBS στις επιλογές του πελάτη είναι ιδιαίτερα 

σημαντικός και αποτελεί την παρακαταθήκη για το χτίσιμο της εμπιστοσύνης που 

προαναφέραμε.  

 

Είναι η πρακτική εφαρμογή (από τη θεωρία στη πράξη) του συνδυασμού, τεχνική επάρκεια 

του συνεργάτη και εμπορική τεχνογνωσία εφαρμογής (ξέρω τι σου λέω, εξηγώ γιατί η πρόταση 

μου θα σε βοηθήσει στη δουλειά σου, εγώ θα είμαι ο συνεργάτης σου και όχι απλά ο προμηθευτής σου).   

 

Η παραπάνω προσέγγιση & τεχνογνωσία δεν υπάρχει εκ γενετής σε κανένα μας, ούτε 

αποτελεί προνόμια λίγων. Χτίζεται σταδιακά και διαρκώς, με συνεχή εμπλουτισμό εμπειριών 

και μεθοδικότητα.  

 

Αυτή η κατεύθυνση δεν είναι προορισμός, είναι ταξίδι και χτίζεται ΜΑΖΙ ! 
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Ηλεκτρικά– Εργαλεία – Οικοδομικά – Χρώματα 
 

Ένα κατάστημα της συγκεκριμένης κατηγορίας ουσιαστικά απευθύνεται σε δύο ομάδες 
πελατών, τους ιδιώτες και τους επαγγελματίες (ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, μηχανολόγους, 
ψυκτικούς και εν γένει τεχνίτες αλλά και εργολάβους). Οι ιδιώτες πελάτες αποτελούν τη 
«μικρή λιανική» με περιστασιακές ανάγκες, με ακαθόριστο κύκλο επανάληψης αγορών. Οι 
επαγγελματίες πελάτες κάνουν συχνές επαναλαμβανόμενες αγορές, υψηλού ετήσιου τζίρου 
ανα επαγγελματία.  
 
Η συγκεκριμένη ομάδα θέλει εκτός από ποικιλία και διαθεσιμότητα προϊόντων, καλές τιμές 
(που τους αφήνει ένα λογικό εμπορικό κέρδος), διευκολύνσεις και ανάπτυξη σχέσεων 
εμπιστοσύνης. 
 
Αγοράζοντας το σύστημα ταμείου νέας γενιάς RBS, εκτός από τη διαχείριση των πωλήσεων, 
των ειδών μου και των αναφορών μου, θα φτιάξω ένα πρόγραμμα πιστότητας για τους 
επαγγελματίες πελάτες μου. Παράλληλα θα τρέχω προωθητικές ενέργειες για συγκεκριμένα 
προϊόντα ή μάρκες.  
 
Οργάνωση της δουλειάς μου   

1. Ορίζω αναλυτικά την προιοντική μου γκάμα σε επίπεδο κατηγοριών & προϊόντων με 
τις αντίστοιχες τιμές λιανικής.  

2. Γνωρίζω με τι ποσοστό συμμετέχει στο τζίρο κάθε κατηγορία προϊόντων 
3. Γνωρίζω το ποσοστό μικτού κέρδους (μέσο όρο) ανα κατηγορία προϊόντων. 

 
Εστω ο τζίρος μου είναι 130.000€ ετησίως (50% από ιδιώτες & 50% από επαγγελματίες) με 
μεσοσταθμικό μικτό κέρδος 36%, την παρακάτω συμμετοχή & μικτό κέρδος ανα κατηγορία.     
 

Κατηγορία Συμμετοχή στο τζίρο Τζίρος Μικτό κέρδος 

Α 20% 26.000 28% 

Β 30% 39.000 32% 

Γ 25% 32.500 35% 

Δ 15% 19.500 45% 

 Ε 10% 13.000 50% 

ΣΥΝΟΛΟ  130.000 36% 

 
4. Ορίζω τις κατηγορίες των επαγγελματιών πελατών με ενδιαφέρει (π.χ. εργολάβοι 

οικοδομών & ελαιοχρωματιστές)  
 

Πρόγραμμα πιστότητας πελατών 
Το πρόγραμμα πιστότητας το απευθύνω στους παραπάνω επαγγελματίες πελάτες με σκοπό 
να αυξήσω τον σημερινό τζίρο των 65.000€ αυξάνοντας τη συχνότητα αγορών από τους 
επαγγελματίες). Σήμερα αυτό τον τζίρο τον κάνω έστω από 81 επαγγελματίες που κατά μέσο 
όρο ο κάθε ένας μου κάνει 800€ το χρόνο. Εμπειρικά υπολογίζω ότι αγοράζει περίπου 4 φορές 
το χρόνο από περίπου 200€ τη φορά.  
 
Επιδίωξη μου είναι να αυξήσω κατά 5% τον αριθμό των επαγγελματιών πελατών (από 81 σε 
85) & τη συχνότητα αγορών κατά 3 φορά δηλ. να εισπράξω 1.400€ ανα πελάτη ετησίως. 
Αντισταθμιστικά, θα προσφέρω ως κίνητρο ανταμοιβής στους πελάτες το 5% του μικτού μου 
κέρδους δηλ. (119.000*5%=5.950€/85 επαγγελματίες=70€ bonus ανα επίτευξη στόχου 
πόντων).  
 
ΑΝ το πετύχω ο τζίρος και το μικτό μου κέρδος θα εξελιχθεί ως ακολούθως : 
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 Τζίρος Μικτό κέρδος % 

Μικρή λιανική 65.000 23.280 36% 

Λιανική επαγγελματιών 119.000 36.770 31% 

 184.000 60.290 33% 

 
Δηλαδή θα αυξήσω το απόλυτο ποσό του μεσοσταθμικού μου μικτού κέρδους κατά 13.490€, 
από 23.280 (65.000*36%) σε 60.290. 

 
Βήματα 

1. Βάζω πόντους στα προϊόντα των κατηγοριών ανάλογα με το ποσοστό κερδοφορίας 
 

Κατηγορία Συμμετοχή στο τζίρο Τζίρος Μικτό κέρδος Πόντοι 

Α 20% 26.000 28% 1 

Β 30% 39.000 32% 1 

Γ 25% 32.500 35% 1 

Δ 15% 19.500 45% 2 

 Ε 10% 13.000 50% 2 

ΣΥΝΟΛΟ  130.000 36%  

 
2. Το πρόγραμμα μου είναι ετήσιο & εξειδικεύεται στους 14.000 πόντους   
3. Σταδιακά συμπληρώνω τα στοιχεία των επαγγελματιών ανοίγοντας καρτέλες στο 

σύστημα ταμείου και δεν αμελώ τα στοιχεία επικοινωνίας   
4. Τους επικοινωνώ το πρόγραμμα μου και τους τυπώνω κάρτες   
5. Σε μια Α4 σελίδα περιγράφω το πρόγραμμα μου και το τοποθετώ σε ένα απλό 

plexiglass stand δίπλα στο ταμείο 
  

Αλλαγή μίγματος κερδοφορίας  
Από την παραπάνω κατανομή πόντων ανα κατηγορία προϊόντων, επιδιώκω επιπρόσθετα να 
αυξήσω το ποσοστό μικτού κέρδους αλλάζοντας τη συμμετοχή των προιοντικών κατηγοριών 
και πιο συγκεκριμένα τις Δ &Ε από τις οποίες έχω αισθητά υψηλότερο περιθώριο μικτού 
κέρδους. Ο τρόπος που ενισχύω τις πωλήσεις των δυο αυτών κατηγοριών (σε βάρος των 
άλλων κατηγοριών) είναι με τον διπλασιασμό της πριμοδότησης πόντων  για τον πελάτη.  
 
Αφού τρέξω το πρόγραμμα για ένα χρόνο, μετράω την αποτελεσματικότητα και 
αναπροσαρμόζω το πρόγραμμα πιστότητας προς τη κατεύθυνση του τζίρου ή της αύξησης 
του μικτού κέρδους. 
 
 

Βήματα προγραμματισμού για υλοποίηση του παραπάνω σεναρίου 
  

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ  
(πχ 10 Πελάτες με Μέγιστο πόντων 14000 και Έκπτωση ποσό 70 € ) 

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
(5 κατηγορίες με περιγραφή ) 

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
( Σύνδεση 5 τμημάτων με  τις αντίστοιχες κατηγορίες ) 

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ 
(πχ 25 - Σύνδεση στα αντίστοιχα τμήματα και πόντους 1 ή 2 ανάλογα την κατηγορία) 

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

(Για σύστημα πόντων σε ΕΙΔΗ και καθορισμό χρονικής διάρκειας ενός έτους ) 
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Κρεοπωλεία – Οπωροπωλεία  
 

Για την συγκεκριμένη κατηγορία καταστημάτων η προτίμηση αγοράς από τον πελάτη 
κρίνεται σε επίπεδο εβδομάδας ή το αργότερο 10ημέρου, που ορίζει συνήθως και την 
περιοδικότητα αγορών.   
 
Ας υποθέσουμε ότι ο ημερήσιος τζίρος μου είναι 300€, ο μηνιαίος 7.500€ και ο ετήσιος 96.000€. 
Ο ημερήσιος τζίρος αντιστοιχεί σε περίπου 30 πελάτες με μέση αξία αγοράς τα 11€ (μέση αξία 
απόδειξης). Εμπειρικά εκτιμώ ότι ο συνολικός αριθμός των πελατών μου είναι 450 αλλά οι 
συστηματικοί μου πελάτες δεν είναι περισσότεροι από 110 πελάτες (αγορές κάθε εβδομάδα). 
Οι υπόλοιποι εκτιμώ ότι ψωνίζουν σχεδόν 1 φορά το μήνα. Πιο συγκεκριμένα,    
 

 Αρ. Πελατών % Συχνότητα Αρ. αποδείξεων Μέση αξία Τζίρος 

110 24,4% 4 440 11 4.840 

340 75,6% 0,85 289 11 3.179 

450   729  8.019 

  
Δεδομένου ότι θέλω να αυξήσω τα έσοδα μου, αποφάσισα να ακολουθήσω τις παροτρύνσεις 
και συμβουλές του συνεργάτη RBS που μου έδωσε προ 3 μηνών το σύστημα ταμείου RBS. Πιο 
συγκεκριμένα μου πρότεινε μια σειρά προτάσεων που συγκεκριμένα θα στοχεύουν, 

 Διατήρηση των 110 συστηματικών πελατών μου 
 Κίνητρα σε αυτούς προκειμένου να πετύχουμε αύξηση τζίρου 15%    
 Κίνητρα προκειμένου 5% (17) από τους μη τακτικούς πελάτες (340) προκειμένου να 

γίνουν τακτικοί με 4 αγορές μηνιαία.  
 

Σχεδιασμός ετήσιου προγράμματος   
Θέλω ο πελάτης να μπορεί να κερδίζει τα κίνητρα που θα του προσφέρω σε σύντομο χρονικό 
διάστημα. Θέλω μέσα στη χρονιά να μπορεί να κερδίσει 3-4 φορές και για αυτό το λόγο οι 
υπολογισμοί μου (χωρίς να τον περιορίζω) θα είναι σε επίπεδο τριμήνου.  
 
Αυτό σημαίνει ότι το επιθυμητό είναι η μέση απόδειξη να ανέβει στα 13€ έναντι 11€ που είναι 
σήμερα και διατήρηση 4 αγορών ανα μήνα (13€*4=52€ * 3 μήνες = 156€ ανα πελάτη).   
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω ορίζω το πρόγραμμα για τους 3 πρώτους μήνες σε 1.560 πόντων. 
Το κίνητρο ανταμοιβής  θα είναι ένα κουπόνι εξαργύρωσης δώρου (πχ ένα set μαχαίρια για 
το κρεοπωλείο ή  ένα design set πλαστικών που διατηρεί φρέσκια τη μαναβική στο ψυγείο).  
 
Για να κάνω δυνατή αρχή το δώρο πρέπει να είναι ελκυστικό Σε κάθε περίπτωση φροντίζω τα 
δώρα να δείχνουν μεγάλης αξίας, να δημιουργούν εντύπωση.   

 
Βήματα Υλοποίησης  

 Επικοινωνώ το πρόγραμμα σε όλους τους πελάτες 
 Ανοίγω καρτέλα στο σύστημα ταμείου και τυπώνω κάρτες με τον κωδικό τους   
 Τοποθετώ τα δώρα σε εμφανή σημεία στο κατάστημα (έντονη προβολή)  
 Σε μια Α4 σελίδα περιγράφω το πρόγραμμα μου και το τοποθετώ σε ένα απλό 

plexiglass stand δίπλα στο ταμείο 
 Ανοίγω τα δώρα ως νέους κωδικούς με τιμή λιανικής 0,01€ 
 Ανα τρίμηνο ανανεώνω τα δώρα με νέα 
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Εφόσον το πρόγραμμα πετύχει, τα νούμερα μου θα έχουν διαμορφωθεί ως ακολούθως 
 

Αρ. Πελατών % Συχνότητα Αρ. αποδείξεων Μέση αξία Τζίρος 

127 28,22% 4 508 13 6.604 

323 71,78% 0,85 275 11 3.020 

450     783   9.624 

 
Θα έχω αυξήσει τα μηνιαία έσοδα μου κατά 1.600€ ή 19.000€ στο έτος χωρίς να αυξήσω τον 
συνολικό αριθμό των πελατών μου.  
 
Θα εχω αυξήσει τους συστηματικούς μου πελάτες «κλέβοντας» από τον ανταγωνισμό και 
αυξάνοντας το ποσό που μου διαθέτει σε κάθε αγορά του.   

 
 

Βήματα προγραμματισμού για υλοποίηση του παραπάνω σεναρίου 
 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ  
(πχ 10 Πελάτες με Μέγιστο πόντων 1560 και ΚΟΥΠΟΝΙ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΕΙΔΟΥΣ με 
σύνδεση στο ΕΙΔΟΣ – ΔΩΡΟ ) 

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
(2 κατηγορίες με περιγραφή ) 

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
(2 τμήματα με  τις αντίστοιχες κατηγορίες ) 

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ 
(πχ 10 ΕΙΔΗ με σύνδεση στα αντίστοιχα τμήματα ανάλογα την κατηγορία και 2 είδη 
που προορίζονται για δώρο με αξία 0.01 € ) 

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 
(Για σύστημα πόντων σε ΑΞΙΑ και καθορισμό χρονικής διάρκειας 3μηνο ) 
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Ψιλικά – Περίπτερα – Παντοπωλεία    

Εχω ένα τέτοιο κατάστημα, πείσθηκα & αγόρασα ένα σύστημα ταμείου RBS web ELIO. Ο 

επιχειρηματικός μου στόχος για την χρονιά με την βοήθεια του συστήματος RBS είναι, η 

πιστότητα των καλών πελατών μου, η αύξηση του τζίρου & βελτίωση της κερδοφορίας μου. 

 

Πως πρακτικά θα αξιοποιήσω την επένδυση που έκανα ; 

 

1ο βήμα προετοιμασίας 

o Ξεκαθαρίζω ποιοι είναι οι καλοί μου πελάτες ή ποιους θέλω να γίνουν   

o Ξεκαθαρίζω τη δομή του προιοντικού μίγματος και καταλήγω στις παρακάτω 

κατηγορίες συμμετέχουν με το παρακάτω ποσοστό στο τζίρο (έρευνα Οικονομικό 

Πανεπιστήμιο)  

o Υπολογίζω εμπειρικά το μικτό κέρδος ανα κατηγορία  για να ξέρω που με συμφέρει 

να ρίξω το βάρος και σταθμίζω το συνολικό μου μικτό κέρδος 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΣΤΟ ΤΖΙΡΟ 
Παράδειγμα Μικτού 

Κέρδους 
Στάθμιση 

ΜΚ 

Τσιγάρα 44% 4% 1,76% 

Τύπος 11% 5% 0,55% 

Νερά - Αναψυκτικά 12% 25% 3,00% 

Γαλακτοκομικά - παγωτά 6% 20% 1,20% 

Ζαχαρώδη - σνακ 9,50% 50% 4,75% 

Τρόφιμα  4% 25% 1,00% 

Αλκοόλ 2% 50% 1,00% 

Καθαριστικά - χαρτικά 1,50% 35% 0,53% 

Τηλεφωνία 4,50% 9% 0,41% 

Εισιτήρια 3,50% 5% 0,18% 

Διάφορα - αλλα 2% 50% 1,00% 

   
15,37% 

Ορίζω ένα στόχο 1.500 πόντους και η ανταμοιβή είναι έστω 10€ (ανταμοιβή με ποσό) στην 

επόμενη αγορά του. Υπολογίζω εμπειρικά τη μέση απόδειξη του πελάτη (ξέρω από την 

έρευνα του ΟΠΑ ότι είναι 3,9€). Αρα αν ο τακτικός πελάτης θα πιάσει τον στόχο σε 1-2 μήνες 

ανάλογα με τη συχνότητα αγορών.   

 

Βάζω πόντους ανα κατηγορία με το σκεπτικό, τσιγάρα, τύπο & εισιτήρια που δεν έχω μικτό 

κέρδος δεν βάζω πόντους. Σε όλα τα υπόλοιπα βάζω από ένα πόντο εκτός από καθαριστικά 

που βάζω 2 πόντους και αντίστοιχα σε ζαχαρώδη-σνακ και αλκοόλ από 3 πόντους (μεγάλη 

κερδοφορία). Πιέσω δηλαδή την κατανάλωση με το κίνητρο ανταμοιβής, προς τις κατηγορίες 

που κερδίζω. Προσπαθώ να αλλάζω το ποσοστό συμμετοχής των συγκεκριμένων κατηγοριών. 

Αυτό σημαίνει ότι ο στόχος πόντων έχει συγκεκριμένη κατεύθυνση προϊόντων και άρα ο 

πελάτης θα πιάσει τον στόχο σε 2-3 μήνες.  

 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η επίπτωση των επιλογών μου.  

 

Η στάθμιση πόντων/ευρώ που δίνει τι πραγματικά ευρώ αντιστοιχούν στους πόντους που 

δίνω, στο συγκεκριμένο παράδειγμα έχω «αλλοιώσει» τη σχέση υπέρ μου εχοντας μετατρέψει 

το 1€ αγορά στο οποίο δίνω ανταμοιβή σε 0,66€. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε 150€ τζίρο εγώ 
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«μετράω» την ανταμοιβή σε 99€ (στάθμιση αγορών στους πόντους). Αρα ο πραγματικός 

τζίρος που πρέπει να μου κάνει για να πάρει το κίνητρο είναι + 50% !          

 

Η δεύτερη επίπτωση είναι στο μικτό μου κέρδος μέσα από την αλλαγή συμμετοχής στο τζίρο 

των κατηγοριών. Η στήλη συμμετοχή πρόγραμμα, που δείχνει τις αγορές που έχω ήδη 

σταθμίσει, δείχνει πως διαμορφώνεται η νέα συμμετοχή των κατηγοριών στο τζίρο και η 

επίπτωση στο μικτό κέρδος.     

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
% 

 ΤΖΙΡΟ 

Παράδειγμα 
Μικτού 
Κέρδους 

Στάθμιση 
ΜΚ 

Πόντοι 
Στάθμιση 

πόντων/ευρώ 
Αγορές 

Συμμετοχή 
πρόγραμμα 

Νέο 
ΜΚ 

Τσιγάρα 44% 4% 1,76% 0 0 0 0,00% 0,00% 

Τύπος 11% 5% 0,55% 0 0 0 0,00% 0,00% 

Νερά – Αναψυκτικά 12% 25% 3,00% 1 0,12 18 18,18% 4,55% 

Γαλακτοκομικά – παγωτά 6% 20% 1,20% 1 0,06 9 9,09% 1,82% 

Ζαχαρώδη – σνακ 9,50% 50% 4,75% 3 0,285 42,75 43,18% 21,59% 

Τρόφιμα  4% 25% 1,00% 1 0,04 6 6,06% 1,52% 

Αλκοόλ 2% 50% 1,00% 3 0,06 9 9,09% 4,55% 

Καθαριστικά - χαρτικά 1,50% 35% 0,53% 2 0,03 4,5 4,55% 1,59% 

Τηλεφωνία 4,50% 9% 0,41% 1 0,045 6,75 6,82% 0,61% 

Εισιτήρια 3,50% 5% 0,18% 0 0 0 0,00% 0,00% 

Διάφορα - αλλα 2% 50% 1,00% 1 0,02 3 3,03% 1,52% 

   
15,37% 

 
0,66 99   37,73% 

 

Ουσιαστικά δίνοντας κίνητρο στις κατηγορίες που κερδίζω, έχω αλλάξει το μεσοσταθμικό 

μικτό κέρδος από 15,37% σε 37,73%. Δηλαδή πριν είχα μικτό κέρδος 23€ σε τζίρο 150€. Τώρα 

το μικτό μου κέρδος στο πρόγραμμα πόντων είναι 56,5€-10€ bonus = 46,5€ ή 31% !  

Παράλληλα έχω πιέσω προς τα επάνω τον τζίρο. 

 

Αυτή η τακτική σε κυλιόμενη μορφή, αλλάζει σταδιακά μικτό κέρδος και τζίρο μέσω της 

πιστότητας των πελατών μου αλλά και της εμπορικής κατεύθυνσης που δίνω κάθε φορά στο 

πρόγραμμα.    

 

 

Βήματα προγραμματισμού για υλοποίηση του παραπάνω σεναρίου 
 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ  
(10 Πελάτες με Μέγιστο πόντων 1500 και Έκπτωση ποσό 10 € ) 

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
(11 κατηγορίες με περιγραφή ) 

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
(Σύνδεση 11 τμημάτων με  τις αντίστοιχες κατηγορίες ) 

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ 
(Σύνδεση στα αντίστοιχα τμήματα και πόντους από 0 έως 3 ανάλογα την κατηγορία) 

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 
(Για σύστημα πόντων σε ΕΙΔΗ και καθορισμό χρονικής διάρκειας 3μηνη ) 
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Ένδυση – Υπόδηση - Αξεσουάρ    

Στο συγκεκριμένο τύπο καταστημάτων ουσιαστικά έχω δύο περιόδους (σεζόν) πωλήσεων, 

Άνοιξη/Καλοκαίρι & Φθινόπωρο/Χειμώνας και δύο περιόδους εκπτώσεων. Ο 

επιχειρηματικός μου στόχος είναι να ενισχύσω την επισκεψημότητα των καλών πελατών στις 

δύο σεζόν και γενικότερα να πιέσω τις πωλήσεις στη περίοδο εκπτώσεων.  

 

Ας υποθέσουμε ότι κατά μέσο όρο ο ημερήσιος τζίρος μου είναι 250€, ο μηνιαίος 6.250€ και ο 

ετήσιος 75.000€. Ο ημερήσιος τζίρος αντιστοιχεί σε περίπου 6 πελάτες με μέση αξία αγοράς τα 

41€ (μέση αξία απόδειξης). Εμπειρικά κατέληξα ότι ο συνολικός αριθμός των πελατών μου 

είναι 228 αλλά οι συστηματικοί μου πελάτες δεν είναι περισσότεροι από 38 πελάτες (αγορές 

δύο φορές το χρόνο). Οι υπόλοιποι είναι περιστασιακοί. Πιο συγκεκριμένα,   

  

Αρ. Πελατών % Συχνότητα Αρ. αποδείξεων Μέση αξία  Τζίρος 

38 16,67% 2 76 41 3.116 

190 83,33% 0,4 76 41 3.116 

228     152   6.232 

 

Δεδομένου ότι πρέπει να αυξήσω τα έσοδα μου, διότι σήμερα «μπαίνω μέσα», αποφάσισα να 

αξιοποιήσω τις δυνατότητες του συστήματος ταμείου RBS και τις συμβουλές του συνεργάτη 

τους. Πιο συγκεκριμένα θα στοχεύσω στο διπλασιασμό των σταθερών πελατών μου & αύξηση 

της συχνότητας κατά μια φορά (3 ετησίως) μέσω προγράμματος πιστότητας.   

 

Οργάνωση της δουλειάς μου   

o Ξεκαθαρίζω ποιοι είναι οι καλοί μου πελάτες & ποιους θέλω να γίνουν  

o Οργανώνω την προιοντική γκάμα σε επίπεδο κατηγοριών, κωδικών & τιμών 

 

Εμπορικός σχεδιασμός του πρόγραμμα πιστότητας πελατών 

Δια του προγράμματος πιστότητας θα επιδιώξω να πετύχω δύο αγορές του πελάτη στη κάθε 

σεζόν. Με δεδομένο ότι η μέση αξία απόδειξης είναι 42€ ορίζω μία στοχοθέτηση πόντων για 

περίοδο τριών μηνών (κυλιόμενα) στον 950 πόντους (95€) με εκπτωτικό κουπόνι 35% στην 

επόμενη αγορά του (εκτός περιόδου εκπτώσεων). Αν τα καταφέρω, χωρίς να αυξήσω τον 

συνολικό αριθμό των πελατών μου θα πετύχω αύξηση τζίρου κατά 5.609€ μηνιαία. Κάνοντας 

την παραδοχή ότι το μικτό μου κέρδος είναι 55%.    

  

Αρ. Πελατών % Συχνότητα Αρ. αποδείξεων Μέση αξία Τζίρος 

76 33,33% 3 228 41 9.348 

152 66,67% 0,4 60,8 41 2.493 

228   288,8  11.841 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω θα πρέπει να δώσω 76 κουπόνια με -35% έκπτωση για επόμενη 

αγορά που στατιστικά είναι 41€ δηλ. 14€ (41*35%). Αρα το συνολικό κίνητρο είναι 1.064€ (76 

πελάτες Χ 14€). Αντίστοιχα κέρδισα 11.841€ επιπλέον τζίρο Χ 55%=6.513 – 1064€=5.449€. 

 

Συμπερασματικά, θα αυξήσω το συνολικό μου μικτό κέρδος κατά 5.449€ από αύξηση τζίρου.    
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Επιπρόσθετα 

Προκειμένου να τονώσω τη ζήτηση λίγο πριν τη περίοδο εκπτώσεων (προ εκπτώσεις)  

δημιουργώ ένα εκπτωτικό Κουπόνι Λίστας με συγκεκριμένο ποσοστό έκπτωσης (π.χ. 40%) σε 

όλα ή σε συγκεκριμένες κατηγορίες ειδών ή κωδικών (π.χ. στα σπασμένα νούμερα).  

 

Η συγκεκριμένη καμπάνια θα μπορούσε να τρέχει αυτοτελώς ή παράλληλα με τους πόντους. 

Αν τρέχει παράλληλα τότε δίνω έκπτωση και μετράει πόντους για την επίτευξη του στόχου 

που έχω θέσει με το αντίστοιχο bonus επιβράβευσης.  

 

Βήματα προγραμματισμού για υλοποίηση του παραπάνω σεναρίου 
 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ  
( 76 Πελάτες με Μέγιστο πόντων 950 και Έκπτωση ποσό 14 € ) 

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
(2 τμήματα ) 

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 
(Για σύστημα πόντων σε ΑΞΙΑ και καθορισμό χρονικής διάρκειας 3μηνη ) 

 
Επιπλέον, 
 
Βήματα προγραμματισμού για υλοποίηση κουπονιού λίστας  
 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ ΛΙΣΤΑΣ  
(76 Κουπόνια Λίστας με ποσοστό 40% προ εκτυπωμένα με συγκεκριμένα barcode ή 
εκτυπωμένα από την μηχανή) 

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 
(Προγραμματισμός ενός πλήκτρου για λειτουργία BARCODE ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ 
ΛΙΣΤΑΣ) 
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Φαρμακεία – Καλλυντικά  

Ο τζίρος και η κερδοφορίας του φαρμακείου εν μέρει πλέον γίνεται από τα φάρμακα. Ολοένα 

και πιο σημαντικό τμήμα τζίρου και ειδικά κερδοφορίας, προέρχεται από τα καλλυντικά, τα 

προϊόντα υγιεινής,  παραφαρμακευτικά και εποχιακά προϊόντα (π.χ. αντιηλιακά).  

 

Ως φαρμακοποιός αφενός θέλω ένα σύστημα ταμείου να κάνω αξιόπιστα τη δουλειά μου και 

αφετέρου, να εφαρμόσω σύστημα πιστότητας πελατών και τεχνικές προώθησης πωλήσεων σε 

όλα τα προϊόντα εκτός φαρμάκου. Θέλω να αξιοποιήσω το πελατολόγιο φαρμάκου σε όλα τα 

υπόλοιπα προϊόντα.    

Οργάνωση της δουλειάς μου   

o Ορίζω αναλυτικά την προιοντική μου γκάμα σε επίπεδο κατηγοριών & προϊόντων με 

τις αντίστοιχες τιμές λιανικής.  

o Αποτυπώνω το ποσοστό συμμετοχής στο τζίρο μου κάθε κατηγορία προϊόντων 

o Γνωρίζω το ποσοστό μικτού κέρδους (μέσο όρο) ανα κατηγορία προϊόντων 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
Συμμετοχή 
στο τζίρο 

Παράδειγμα 
Μικτού 
Κέρδους 

Στάθμιση 
ΜΚ 

Πόντοι 
Στάθμιση 

πόντων/ευρώ 
Αγορές 

Συμμετοχή 
πρόγραμμα 

Νέο 
ΜΚ 

Φάρμακα 55% 30% 16,50% 0 0 0 0,00% 0,00% 

Ορθοπεδικά 3% 45% 1,35% 1 0,03 4,5 6,67% 3,00% 

Είδη Υγιεινής 7% 35% 2,45% 1 0,07 10,5 15,56% 5,44% 

Καλλυντικά 15% 45% 6,75% 1 0,15 22,5 33,33% 15,00% 

Παραφαρμακευτικά 11% 35% 3,85% 1 0,11 16,5 24,44% 8,56% 

Εποχιακά 9% 55% 4,95% 1 0,09 13,5 20,00% 11,00% 

   

35,85% 
 

0,45 67,5   43,00% 

 

Σχεδιασμός προγράμματος πιστότητας πελατών 

o Το πρόγραμμα πιστότητας δεν προσμετρά αγορές φαρμάκων.  

o Ορίζω ένα στόχο 2.000 πόντους και η ανταμοιβή είναι έστω ένα εκπτωτικό κουπόνι 

30€ για την επόμενη αγορά του.  

o Βάζω ένα πόντο ανα κατηγορία εκτός φαρμάκων. Εδώ δεν κάνω διάκριση 

κερδοφορίας (αν και θα μπορούσα) με ενδιαφέρει το κάνω όσο πιο απλό γίνεται. 

Απλά πιέζω την κατανάλωση όλων των κατηγοριών πλην φαρμάκου. 

o Τους επικοινωνώ το πρόγραμμα & τους τυπώνω κάρτες πιστότητας του φαρμακείου  

o Συμπληρώνω στοιχεία πελατών ανοίγοντας καρτέλες στο σύστημα ταμείου   

o Σε μια Α4 σελίδα περιγράφω το πρόγραμμα μου και το τοποθετώ σε ένα απλό 

plexiglass stand δίπλα στο ταμείο. 

Για κάθε 100€ που αυξάνω τζίρο μέσω του προγράμματος πιστότητας βελτιώνω κατά 7,15% το 

συνολικό μικτό μου κέρδος.     

 

Επιπρόσθετα, 

Για συγκεκριμένους κωδικούς από τα εποχιακά είδη (π.χ. αντιηλιακά) αλλά και τα 

καλλυντικά, φροντίζω να ενεργοποιήσω εκπτωτικά κουπόνια τρίτων διασφαλίζοντας τα από 

τους προμηθευτές μου, κάνοντας προώθηση κωδικών με επιβάρυνση του προμηθευτή και όχι 

δική μου.  
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Βήματα προγραμματισμού για υλοποίηση του παραπάνω σεναρίου 
 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ  
( 100 Πελάτες με Μέγιστο πόντων 2000 και Κουπόνι ποσού 30 € ) 

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
( 6 κατηγορίες με περιγραφή ) 

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
( Σύνδεση 6 τμημάτων με  τις αντίστοιχες κατηγορίες ) 

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ 
(Σύνδεση στα αντίστοιχα τμήματα και πόντους από 0 έως 3 ανάλογα την κατηγορία) 

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 
( Για σύστημα πόντων σε ΕΙΔΗ και καθορισμό χρονικής διάρκειας 1 έτους ) 
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Καφετέρια – Σνακ μπαρ   
 

Η συγκεκριμένη μορφή επιχείρησης σχετίζεται απόλυτα με την ευρύτερη πιστότητα των 

πελατών (καλό προϊόν, εξυπηρέτηση, ατμόσφαιρα, κ.λπ.). Παράλληλα σχετίζεται με τη 

διασκέδαση, την κοινωνικοποίηση και την ευζωία.  

 

Εχοντας μια καφετέρια αυτό που επιδιώκω είναι να το κάνω «στέκι» με όλα τα παραπάνω 

στοιχεία. Συζητώντας με τον συνεργάτη RBS που έδωσε μια σειρά ιδεών που ίσως ενισχύσει το 

στόχο μου να κάνω το κατάστημα «στέκι» τακτικών πελατών. Αγόρασα την RBS web ELIO 

και με τη βοήθειά του κατέληξα σε ένα εμπορικό πλαίσιο με στόχο την αύξηση των εσόδων 

ανα πελάτη αλλά και την συχνότητα επισκέψεων (στέκι).    

 

 1ο βήμα προετοιμασίας 

o Ξεκαθαρίζω το προιοντικό μου μίγμα σε επίπεδο κατηγοριών & κωδικών 

o Περνάω τιμές λιανικής σε κάθε κωδικό  

o Υπολογίζω εμπειρικά το μικτό κέρδος ανα κατηγορία  

  

Κατηγορίες Συμμετοχή σε τζίρο Παράδειγμα Μικτού Κέρδους Στάθμιση ΜΚ 

Καφέδες 60% 55% 33,00% 

Σνακ 10% 50% 5,00% 

Χυμούς – Αναψυκτικά 15% 35% 5,25% 

Ποτά 10% 55% 5,50% 

Γλυκά 5% 45% 2,25% 

  

 51,00% 

o Υπολογίζω ότι ημερησίως εκδίδω 140 αποδείξεις η μέση απόδειξη είναι 4,1€, δηλαδή 

17.220€ μηνιαία.   

o Δεν γνωρίζω πόσοι είναι οι τακτικοί μου πελάτες, αλλά εμπειρικά θα κάνω την 

παραδοχή ότι οι πελάτες που έρχονται 3 φορές την εβδομάδα δεν ξεπερνούν τους 30. 

Αυτό σημαίνει ότι επι 4.200 αποδείξεων το μήνα (140*30) οι τακτικοί πελάτες 

αντιστοιχούν σε 360 αποδείξεις (30*3*4) δηλαδή στο 9% των πελατών μου.   

 

Σχεδιασμός προγράμματος πιστότητας 

Ο στόχος μου είναι αφενός να αυξήσω την μέση απόδειξη κατά 6% στα 4,346 και αφετέρου να 

διπλασιάσω τον αριθμό των συχνών πελατών μου δηλαδή, να καταφέρω σε επίπεδο μήνα να   

«κόψω» επιπλέον 360 αποδείξεις. Αυτός ο στόχος οικονομικά σε επίπεδο μήνα θα σήμαινε, 

4.560 αποδείξεις (4.200+360) Χ 4,346 (μέση απόδειξη) = 19.817€ τζίρος. Αυτό θα σήμαινε 

αύξηση τζίρου κατά 2.597€ με μεσοσταθμικό μικτό 51% = 1.324€ μηνιαία (15% αύξηση 

κερδοφορίας).   

 

o Ορίζω τον στόχο πόντων ανα δίμηνο στους 1.100 (110€)   

o Ανταμοιβή, κουπόνι δώρου 3 μπύρες για την επόμενη επίσκεψη του 

o Περνάω 1 πόντο σε κάθε κατηγορία εκτός από ποτά, σνακ & γλυκά που βάζω 2 

πόντους. Εκτός ότι θέλω να ενισχύσω την κατανάλωση ποτών, θέλω να ενισχύσω 

σνακ & γλυκά διότι θεωρώ ότι είναι συμπληρωματική πώληση σε καφέδες και ποτά. 

Έτσι θα ενισχύσω την μέση απόδειξη.     
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Επιπρόσθετα, 

Επειδή η καφετέρια είναι χώρος κοινωνικοποίησης αλλά και lifestyle θα δώσω ένα τέτοιο 

χαρακτήρα στο πρόγραμμα πιστότητας ειδικά με επιπλέον bonus ανταμοιβής. Πιο 

συγκεκριμένα όσοι πιάσουν το στόχο πόντων θα κληρώσω στο δίμηνο 2-3 «εμπειρίες» για 

άντρες και γυναίκες (π.χ. απο https://www.baladeur.gr/) 

    

Προετοιμασία - Υλοποίηση 

o Τυπώνω ένα flayer που εξηγώ το πρόγραμμα το bonus & την κλήρωση 

o Βάζω το flayer στο τιμοκατάλογο - μενού   

o Στο μενού αναγράφω δίπλα στα προϊόντα τους πόντους που κερδίζει  

o Οι σερβιτόροι εξηγούν το πρόγραμμα και εστιάζουν στη κλήρωση (π.χ. βόλτα με 

Ferrari για άντρες, ένα spa για γυναίκες αξίας ΧΧΧ€) 

o Παρότρυνση από σερβιτόρους για στοιχεία πελατών & κάρτα στο ταμείο  

o Δημιουργώ ένα πάρτι - κλήρωσης και το επικοινωνώ σε όλους τους πελάτες με SMS  

 

Η επανάληψη του προγράμματος ανα τρίμηνο με εναλλασσόμενο bonus και διαγωνισμό 

(κρατάω ψηλά το ενδιαφέρον και την έκπληξη) δημιουργούν προϋποθέσεις να κάνω το 

κατάστημα “στέκι” αυξάνοντας μέση κατανάλωση και την συχνότητα αγορών.     

 

Βήματα προγραμματισμού για υλοποίηση του παραπάνω σεναρίου 
 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ  
( 60 Πελάτες με Μέγιστο πόντων 1100 και ΚΟΥΠΟΝΙ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΕΙΔΟΥΣ με 
σύνδεση στο ΕΙΔΟΣ – ΔΩΡΟ ) 

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
( 5 κατηγορίες με περιγραφή ) 

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
( 5 τμήματα με  τις αντίστοιχες κατηγορίες ) 

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ 
5. (Σύνδεση στα αντίστοιχα τμήματα και πόντους από 1 έως 2 ανάλογα την κατηγορία) 

  και 1 είδος που προορίζεται για δώρο με αξία 0.01 €  
6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

( Για σύστημα πόντων σε ΕΙΔΗ και καθορισμό χρονικής διάρκειας 2μηνο ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.baladeur.gr/
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Φούρνοι - Ζαχαροπλαστεία  
 

Για την συγκεκριμένη κατηγορία καταστημάτων η προτίμηση αγοράς από τον πελάτη 
κρίνεται σε επίπεδο ημέρας ή το αργότερο τριημέρου, που ορίζει συνήθως και την 
περιοδικότητα αγορών.   
 
Εχοντας αγοράσει μια RBS web ELIO και με την παραίνεση του συνεργάτη RBS, θέλω να 

τρέξω κάποιες καμπάνιες με σκοπό να βελτιώσω το μικτό μου κέρδος (αλλαγή του ποσοστού 

συμμετοχής των τμημάτων στο τζίρο μου) και ταυτόχρονα να κρατήσω ευχαριστημένο και 

πιστό τον πελάτη μου .  

 

1ο βήμα προετοιμασίας 

o Ξεκαθαρίζω ποιοι είναι οι καλοί μου πελάτες ή ποιους θέλω να γίνουν   

o Ξεκαθαρίζω τη δομή & τα τμήματα του προιοντικού μίγματος, έστω με το παρακάτω 

ποσοστό συμμετοχής στο τζίρο μου  

o Υπολογίζω εμπειρικά το μικτό κέρδος ανα κατηγορία  για να ξέρω που με συμφέρει 

να ρίξω το βάρος και σταθμίζω το συνολικό μου μικτό κέρδος 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΣΤΟ ΤΖΙΡΟ 
Παράδειγμα Μικτού 

Κέρδους 
Στάθμιση 

ΜΚ 

Ψωμί 55,0% 12% 4,95% 

Σφολιάτα – Σάντουιτς 8,0% 45% 3,60% 

Χυμοί - Νερά 5,0% 25% 1,25% 

Γαλακτοκομικά 4,0% 20% 0,80% 

Καφέδες 11,0% 55% 6,05% 

Γλυκά 5,0% 45% 2,25% 

Κουλούρια, κριτσίνια  παξιμάδια 12,0% 55% 6,60% 

   
27,15% 

 

Ορίζω ένα μηνιαίο στόχο 500 πόντους και η ανταμοιβή είναι έστω 5€ (ανταμοιβή με ποσό) 

στην επόμενη αγορά του. Υπολογίζω εμπειρικά τη μέση απόδειξη του πελάτη και έστω αυτή 

είναι 2,3€. Αρα αν ο τακτικός πελάτης θα πιάσει τον στόχο στο μήνα (50€/2,3€ = 22 ημέρες.   

 

Βάζω πόντους ανα κατηγορία ενισχύοντας με πόντους τις κατηγορίες που θέλω να προωθήσω 

και έχουν υψηλότερη κερδοφορία για εμένα. Στο ψωμί δεν βάζω, τους χυμούς-νερά και 

γαλακτοκομικά βάζω από ένα πόντο και στις υπόλοιπες κατηγορίες από 2 &3 πόντους. Πιέσω 

δηλαδή την κατανάλωση με το κίνητρο ανταμοιβής, προς τις κατηγορίες που κερδίζω.  

 

Προσπαθώ να αλλάζω το ποσοστό συμμετοχής των συγκεκριμένων κατηγοριών. Αυτό 

σημαίνει ότι ο στόχος πόντων έχει συγκεκριμένη κατεύθυνση προϊόντων. Στον παρακάτω 

πίνακα φαίνεται η επίπτωση των επιλογών μου.  

 

Η στάθμιση πόντων/ευρώ που δίνει τι πραγματικά ευρώ αντιστοιχούν στους πόντους που 

δίνω, στο συγκεκριμένο παράδειγμα δεν έχω «αλλοιώσει» τη σχέση υπέρ μου εχοντας 

μετατρέψει το 1€ αγορά στο οποίο δίνω ανταμοιβή σε 0,98€. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε 50€ 

τζίρο εγώ «μετράω» την ανταμοιβή σε 49€ (50€*0,98€=49€). Αρα ο τζίρος που πρέπει να μου 

κάνει για να πάρει το κίνητρο είναι 49€          
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Η δεύτερη και πιο σημαντική επίπτωση είναι στο μικτό μου κέρδος μέσα από την αλλαγή 

συμμετοχής στο τζίρο των κατηγοριών. Η στήλη συμμετοχή πρόγραμμα, που δείχνει τις 

αγορές που έχω ήδη σταθμίσει, δείχνει πως διαμορφώνεται η νέα συμμετοχή των κατηγοριών 

στο τζίρο και η επίπτωση στο μικτό κέρδος.     

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
% 

 ΤΖΙΡΟ 

Παράδειγμα 
Μικτού 
Κέρδους 

Στάθμιση 
ΜΚ 

Πόντοι 
Στάθμιση 

πόντων/ευρώ 

Αγορές 
Συμμετοχή 
πρόγραμμα 

Νέο 
ΜΚ 

Ψωμί 55,0% 12% 4,95% 0 0 0 0,00% 0,00% 

Σφολιάτα – Σάντουιτς 8,0% 45% 3,60% 2 0,16 8 16,33% 7,35% 

Χυμοί - Νερά 5,0% 25% 1,25% 1 0,05 2,5 5,10% 1,28% 

Γαλακτοκομικά 4,0% 20% 0,80% 1 0,04 2 4,08% 0,82% 

Καφέδες 11,0% 55% 6,05% 2 0,22 11 22,45% 12,35% 

Γλυκά 5,0% 45% 2,25% 3 0,15 7,5 15,31% 6,89% 

Κουλούρια, κριτσίνια  κλπ. 12,0% 55% 6,60% 3 0,36 18 36,73% 20,20% 

   
27,15% 

 

0,98 49 100,00% 48,88% 

 

Ουσιαστικά δίνοντας κίνητρο στις κατηγορίες που κερδίζω, έχω αλλάξει το μεσοσταθμικό 

μικτό κέρδος από 27,15% σε 48,88%.   

 

Επιπρόσθετα, 

Σε εποχικότητα έξαρσης ζήτησης (Πάσχα, Χριστούγεννα, καθαρή Δευτέρα, κλπ.) μπορώ να 
κάνω βγάλω εγκαίρως κουπόνι λίστας (δικό μου) που κατά περίπτωση αφορά έκπτωση σε 
συγκεκριμένη ομάδα προϊόντων (π.χ. πασχαλινά αυγά). Σε αυτή τη περίπτωση προσπαθώ να 
«σπρώξω» την κατανάλωση στην κατηγορία με αυξημένη ζήτηση λόγω εποχικότητας.   

 
Προετοιμασία - Υλοποίηση 

 Επικοινωνώ το πρόγραμμα σε όλους τους πελάτες 
 Ανοίγω καρτέλα στο σύστημα ταμείου και τυπώνω κάρτες με τον κωδικό τους   
 Σε μια Α4 σελίδα περιγράφω το πρόγραμμα μου και το τοποθετώ σε ένα απλό 

plexiglass stand δίπλα στο ταμείο & διαφοροποίηση πόντων ανα τμήμα. 
 Στο ταμείο κάνω την «τελευταία» πώληση με προϊόντα υψηλών πόντων 

 

 

Βήματα προγραμματισμού για υλοποίηση του παραπάνω σεναρίου 
 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ  
( 60 Πελάτες με Μέγιστο πόντων 500 και ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΟΣΟΥ -5€ ) 

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
( 7 κατηγορίες με περιγραφή ) 

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
( 7 τμήματα με  τις αντίστοιχες κατηγορίες ) 

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ 
5. (Σύνδεση στα αντίστοιχα τμήματα και πόντους από 0 έως 3 ανάλογα την κατηγορία) 
6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

( Για σύστημα πόντων σε ΕΙΔΗ και καθορισμό χρονικής διάρκειας 1 μήνα ) 
 


