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Σημείωμα του μεταφραστή 

Στο παρόν βιβλίο οι συγγραφείς αναλύουν – σε ορισμένες περιπτώσεις 

πολύ συνοπτικά– νέες έννοιες που αφορούν την ψηφιοποίηση, συγχω-

νεύσεις παραδοσιακών μοντέλων που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα σε 

συνδυασμό με τη νέα φιλοσοφία, νοοτροπία και διαδικασίες που αφο-

ρούν τον νέο προσανατολισμό στο Human-to-Human (H2H) μάρκε-

τινγκ, το μάρκετινγκ με ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό. Προσπά-

θησα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να αποδώσω έννοιες, με τις  

οποίες, σε ορισμένες περιπτώσεις, για πρώτη φορά ο αναγνώστης θα 

έρθει σε επαφή.  

Ένας μεγάλος αριθμός όρων παραμένει στα αγγλικά, όπως χρησι-

μοποιούνται στην αγορά, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν μεταφραστεί 

στα ελληνικά με αντίστοιχους δόκιμους όρους. Σε αυτές τις περιπτώ-

σεις, διατηρούμε τον αρχικό όρο, παραθέτοντας μια απόδοση στα ελλη-

νικά μέσα σε αγκύλες την πρώτη φορά που εμφανίζεται ο όρος στο κεί-

μενο. Άλλες φορές πόλι, όταν επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε την ελ-

ληνική απόδοση κάποιου όρου, τον παραθέτουμε στα αγγλικά σε πα-

ρένθεση, ενίοτε με το αγγλικό ακρωνύμιο με το οποίο είναι περισσότερο 

γνωστός. Κατάλογος των αγγλικών ακρωνυμίων και λοιπών συντμή-

σεων παρατίθεται, εξάλλου, στη σελίδα 19 της παρούσας έκδοσης. 

Κατ’ εξαίρεση ο όρος «brand», ο οποίος έχει επικρατήσει στον 

προφορικό αλλά και στον γραπτό λόγο του μάρκετινγκ, αποδίδεται 
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εδώ και ως μάρκα, εμπορικό σήμα και επωνυμία. Ανάλογα με το αγγλι-

κό κείμενο και για την καλύτερη δυνατή κατανόηση της ροής από τον 

αναγνώστη, χρησιμοποιήθηκε η λέξη που θεώρησα ότι αποδίδει κάθε 

φορά το νόημα σύμφωνα με τα συμφραζόμενα.  

 

Καλή ανάγνωση! 

Γεράσιμος Τζαμαρέλος 

 

 



 

 

 
Πρόλογος 

Το βιβλίο μάς εισάγει στο θέμα των ανθρώπινων αξιών μέσα στο  

ευρύτερο πλαίσιο της αγοράς. Το βιβλίο τονίζει ότι οι ανθρώπινες αξίες 

της εμπιστοσύνης και της εξυπηρέτησης προς άλλους είναι το θεμέλιο 

της ανθρώπινης οικονομικής δραστηριότητας, σε σχέση με την πώλη-

ση εμπορευμάτων και ειδών πολυτελείας. Το βιβλίο έχει αναδιατυπώ-

σει την έννοια του μάρκετινγκ ως τρόπου επίλυσης κρίσιμων ανθρώ-

πινων προβλημάτων, τονίζοντας ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιό- 

τητα στον άνθρωπο έναντι των προϊόντων που κατασκευάζουμε ή των 

κερδών που έχουμε. 

Για ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες του μάρκετινγκ, το βιβλίο 

τούς οδηγεί σε ένα αναζωογονητικό ταξίδι εξερεύνησης του τι είναι 

πραγματικά ανθρώπινη ακεραιότητα στο μάρκετινγκ. Μας ενθαρρύνει 

να αμφισβητήσουμε την προσέγγισή μας στο μάρκετινγκ – από ένα 

καταναλωτικό πλαίσιο σε ένα πλαίσιο όπου κυριαρχούν οι υπηρεσίες. 

Μας προσκαλεί να προσεγγίσουμε το μάρκετινγκ ως εργαλείο για την 

ολιστική ανάπτυξη των ανθρώπινων κοινωνιών και για ουσιαστική 

βιώσιμη επιχειρηματικότητα. 

Για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων, ο σεβασμός του 

ατόμου/ανθρώπου ως οντότητας είναι πιο θεμελιώδης από την επιτά-

χυνση του καταναλωτισμού. Το μοντέλο H2H μάρκετινγκ που ανα-

πτύχθηκε σε αυτό το έργο είναι μοναδικό από πολλές απόψεις. Με  



12 H2H Μάρκετινγκ 

 

επιρροές από τη σχεδιαστική σκέψη, τη λογική της επικράτησης των 

υπηρεσιών και την ψηφιοποίηση εξηγεί γιατί το μάρκετινγκ χρειάζεται 

ανανέωση. Επιπλέον, τονίζει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ασκεί-

ται το μάρκετινγκ – ως νοοτροπία, ως επιχειρησιακή διαδικασία και ως 

μάνατζμεντ που χαρακτηρίζεται από τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ αν-

θρώπων. Τέλος, ενστερνίζεται τη σημασία της εμπιστοσύνης με ενσυ-

ναίσθηση, δηλώνοντας για ποιον σκοπό πρέπει να χρησιμοποιείται το 

μάρκετινγκ. Πιστεύω ότι η έκδοση H2H Marketing είναι κάτι περισσό-

τερο από ένα βιβλίο: είναι τρόπος ζωής ο οποίος οδηγεί αναγκαστικά 

στην αντικατάσταση παραδοσιακών εννοιών του μάρκετινγκ από αν-

θρωποκεντρικές προσεγγίσεις με ευρύτερες κοινωνικές προεκτάσεις. 

 

Πανεπιστήμιο Christ 

Fr Thomas C. Matthew 

Μπανγκαλόρ, Ινδία 

 

 
 



 

 

 
Εισαγωγή 

Πώς θα είναι το μέλλον του μάρκετινγκ; Οι επιχειρήσεις σε όλο τον 

κόσμο αναρωτιούνται. Πολλά πράγματα έχουν αλλάξει και έχουν δια-

φοροποιηθεί στις βασικές αρχές του μάρκετινγκ και αυτό είναι μόνο η 

αρχή ενός νέου προσανατολισμού. Η δύναμη του πελάτη έχει αυξηθεί 

μέσω της ραγδαίας εξάπλωσης του διαδικτύου και όλες οι εταιρείες 

τεχνολογίας προσπαθούν πλέον να αξιοποιήσουν το εύρος των εφαρ-

μογών που έχουν στη διάθεσή τους για να αλλάξουν τις κλασικές συ-

νήθειες των πελατών τους. Η πανδημία του κορονοϊού, από το 2020, 

έχει αλλάξει τις διαδικασίες, έχει μεταβάλει τη γνώση του πελάτη μέ-

σω πολλών μηνυμάτων που δέχεται καθημερινά, για τα πραγματικά 

και ουσιαστικά στοιχεία προϊόντων και υπηρεσιών. Παγκοσμίως, η 

δημιουργία αλλά και η διανομή της πληροφορίας έχει προκαλέσει μια 

νέα δυναμική στις αγορές, και οι πελάτες έχουν αποκτήσει καλύτερη 

γνώση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αγοράζουν. Σε διαφορε-

τικό βαθμό, η ψηφιοποίηση παίζει καθοριστικό ρόλο μιας και έχει επε-

κταθεί σε κάθε γωνιά του κόσμου. Η αυτοματοποίηση και η χρήση της 

τεχνητής νοημοσύνης (artificial intelligence, ΑΙ) εισέρχονται στην κα-

θημερινότητά μας. Η επιστήμη του μάρκετινγκ έχει τώρα μια νέα πρό-

κληση: Να δημιουργήσει μια διαφορετική προσέγγιση για να μπορέσει 

με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να αντιμετωπίσει την παρούσα κατά-

σταση. 
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Κατά την πορεία και εξέλιξη του μάρκετινγκ από επιχείρηση προς 

επιχείρηση (Business-to-Business, B2B), έχει αναπτυχθεί πλέον μια 

νέα έννοια, το μάρκετινγκ από άνθρωπο σε άνθρωπο (Ηuman-to-

Human, H2H). Η παρούσα έκδοση συγκεντρώνει συσσωρευμένη  

εμπειρία αλλά και γνώση για να διαμορφωθεί εκ νέου το μάρκετινγκ. 

Συνδυάζει τις πιο πρόσφατες έννοιες του μάρκετινγκ, την πρόοδό του 

στη σχεδιαστική σκέψη και μια πιο διαφοροποιημένη λογική μέσω των 

νεότερων όρων για την παροχή υπηρεσιών, καθώς και τις τελευταίες 

εξελίξεις σχετικά με την ψηφιοποίηση. Κατά τη διάρκεια των τελευ-

ταίων ετών, αυτοί οι τομείς ερευνήθηκαν εντατικά, και έχουν γραφτεί 

άρθρα και βιβλία, έχουν σχεδιαστεί και διεξαχθεί διαφόρων ειδών σε-

μινάρια, έχουν μελετηθεί πολλά πρότζεκτ βιομηχανικής και κατανα-

λωτικής στρατηγικής. Είναι σαφές ότι οι άνθρωποι του μάρκετινγκ και 

οι τρόποι που προωθούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης 

είναι ουσιαστικά υπεύθυνοι και για την επιτυχία τους. Καταλήγουμε 

στο συμπέρασμα ότι η «νοοτροπία» στο μάρκετινγκ ήταν υπεύθυνη 

για τα μέχρι τώρα αποτελέσματα. Ο τρόπος σκέψης πρέπει πλέον να 

αλλάξει. 

Με τα χρόνια, οι έννοιες του μάρκετινγκ έχουν αλλάξει για να 

δημιουργούν αξία και να παραμένουν πάντα επίκαιρες. Στις μέρες μας, 

και με τις συνθήκες που επικρατούν, είναι πλέον απαραίτητο να υπάρ-

χει σαφής προσανατολισμός προς την αξία για κάθε δραστηριότητα 

μάρκετινγκ. Κοινώς, ευθυγραμμιζόμαστε και εστιάζουμε σε οφέλη μό-

νο για τον άνθρωπο. Το H2Η μάρκετινγκ καθιερώνει μια νέα προσέγ-

γιση με επίκεντρο τον άνθρωπο. Το μάρκετινγκ πρέπει να λειτουργεί 

για τους ανθρώπους και όχι ενάντια σε αυτούς.  

Πολλές έννοιες του μάρκετινγκ δεν επιτυγχάνουν τους στόχους 

της νέας αυτής νοοτροπίας H2H. Το λεγόμενο push marketing, για 

παράδειγμα, μέρος του μείγματος μάρκετινγκ 4Ρ [Product, Price, 

Place, Promotion: Προϊόν, Τιμή, Διανομή (Κανάλι Διανομής) και Επι-

κοινωνία] δεν ταιριάζει στη νέα πραγματικότητα του ψηφιακού κό-

σμου. Το διαδίκτυο, ναι, είναι αμφίδρομο μέσω του περιεχομένου. Η 

γνώση των πελατών, η έλξη τους στις υπηρεσίες είναι και πρέπει να  
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θεωρείται δεδομένη. Λογικά, λοιπόν, η ψηφιοποίηση είναι μονόδρο-

μος. Μέσω του βιβλίου αυτού, αποτυπώνεται η αποσαφήνιση των  

νέων εννοιών και η νέα προσέγγιση των πραγμάτων. 

Μερικές ακόμη διδακτικές συμβουλές 

Το βιβλίο αυτό βασίζεται σε μια γερμανόφωνη δημοσίευση με τίτλο 

Das neue Marketing Mindset (Springer-Gabler 2019), από τους Βάλ-

ντεμαρ Φερτς (Waldemar Pfoertsch) και Ούβε Σπόνχολτς (Uwe 

Sponholz). Μας εισάγει στις βασικές αρχές της αφηγηματικής τέχνης 

(storytelling), οι οποίες χρησιμοποιούνται και στην αγγλική έκδοση.  

Αυτό το κάνουμε γιατί μια ιστορία μπορεί να προσελκύσει πολύ 

καλύτερα τον αναγνώστη σε σχέση με την απλή παράθεση στοιχείων. 

Με την πάροδο των χιλιετιών, οι άνθρωποι μετέδιδαν τη γνώση μέσω 

της αφήγησης, και αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται από όλες τις σύγ-

χρονες επιχειρήσεις σήμερα. Η προσέγγιση του «storytelling» αναφέ-

ρεται και στο Σχήμα 1. Όλα τα Σχήματα και οι Πίνακες της παρούσας 

έκδοσης έχουν καταρτιστεί από τους συγγραφείς, ως εκ τούτου δεν 

επισημαίνονται μεμονωμένα ως «Σχήματα/Πίνακες που καταρτίστη-

καν από τον συγγραφέα». 

Ξεκινάμε με το «Κάλεσμα για Περιπέτεια» για να κάνουμε μια ει-

σαγωγή στην παρούσα κατάσταση του μάρκετινγκ και να αναρωτη-

θούμε πού οδεύει. Η ερώτηση «Marketing-Quo Vadis?» δεν είναι θεω-

ρητική. Οδηγεί στη θεμελιώδη κατανόηση του επαγγέλματος του 

μάρκετινγκ, θέτοντας επί τάπητος την ανάγκη για αλλαγή. Εξετάζου-

με την εξέλιξη του μείγματος μάρκετινγκ και τις συνέπειές της. Τα τε-

λευταία χρόνια έχουν προκύψει πολλές έννοιες, οι οποίες πρέπει να 

εξεταστούν. Ο Ρατζ Σισόντια (Raj Sisodia), ο Τζαγκ Σεθ (Jag Sheth) 

και ο Ντέιβιντ Γουλφ (David Wolfe) μάς ενέπνευσαν και μας ενθάρ-

ρυναν με τη μελέτη τους Firms of Endearment. 

Το μάρκετινγκ δεν μπορεί να παραμελήσει την πρόκληση της βιω-

σιμότητας. Χρειάζεται να βρει τις κατάλληλες διαδικασίες για να κρί-

νει τις ίδιες τις αρχές του. Βασισμένες σε αυτό, οι παρατηρήσεις μας 

στο πεδίο της εφαρμογής του μάρκετινγκ, ως συμβούλων επιχειρήσεων, 
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H2H 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΓΕΝΝΑΙΑ ΔΡΑΣΗ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ 

ΑΠΟΔΟΣΗ

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ 

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΣ ΝΟΗΜΑ ΣΕ 

ΕΝΑΝ ΤΑΡΑΓΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ

ΤΟ ΝΕΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

H2H ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 

H2H ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΕΓΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ

 
Σχήμα 1 Η γένεση του H2H μάρκετινγκ ως ιστορία 

μας επέτρεψε να αναπτύξουμε περαιτέρω το μοντέλο H2H μάρκετινγκ 

και να εξελίξουμε την έννοιά του. Mετά το «κάλεσμα για περιπέτεια» 

και την περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης του μάρκετινγκ, συνε-

χίζουμε με το «μεγάλο ταξίδι» για να αναπτύξουμε τις νέες εφαρμογές 

μάρκετινγκ και να παρουσιάσουμε το μοντέλο H2H. Στην αρχική εκ-

δοχή αυτής της έκδοσης, το H2H μάρκετινγκ ονομαζόταν «μοντέλο 

Μπανγκαλόρ» επειδή δημιουργήθηκε στο κάμπους του Πανεπιστη-

μίου Christ στην Μπανγκαλόρ. Ως συνώνυμο για το ακρωνύμιο Η2Η 

χρησιμοποιήσαμε τον όρο «mensch». Το ουσιαστικό «mensch», της 

αμερικανικής γλώσσας, προέρχεται από την εβραϊκή λέξη מענטש 

(mentsh), η οποία δίνει έμφαση σε μια συμπεριφορά προσανατολισμέ-

νη στον άνθρωπο. Ο ιστότοπος γι’ αυτό το βιβλίο ονομάζεται επίσης 

Mensch Marketing. Αυτό το νέο μοντέλο προσθέτει τον σχεδιαστικό 

τρόπο σκέψης (design thinking, DT) ως μέθοδο καινοτομίας για κάθε 

δραστηριότητα μάρκετινγκ. Ως πρώτο βήμα, η ανθρωποκεντρική νοο-

τροπία θα πρέπει να οδηγεί το μάρκετινγκ να επικεντρωθεί στον άν-

θρωπο. Σε δεύτερη φάση, η διαθέσιμη εργαλειοθήκη και η προσανα-

τολισμένη στη διαδικασία προσέγγιση μπορούν να φέρουν το μάρκε-

τινγκ ακόμη πιο κοντά στην ικανοποίηση των σημερινών αναγκών 
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των ανθρώπων. Αυτό ισχύει και για την έννοια της κυρίαρχης λογικής 

των υπηρεσιών (service-dominant logic, S-DL), την οποία θέλουμε να 

δούμε να συνδυάζεται με όλες τις δραστηριότητες μάρκετινγκ. Η  

S-DL είναι επίσης ανθρωποκεντρική διαδικασία και παρέχει τη θεωρη-

τική βάση για το H2H μάρκετινγκ. Ως τρίτο βήμα του μοντέλου μάρ-

κετινγκ H2H, βλέπουμε τις τρέχουσες εξελίξεις της ψηφιοποίησης ως 

μια μεγάλη ευκαιρία για την ανακατεύθυνση του μάρκετινγκ σε μια 

περισσότερο προσανατολισμένη προς το κοινό έννοια. Αυτός ο νέος 

τρόπος διαχείρισης του μάρκετινγκ, με τη μορφή H2H, χρειάζεται κά-

ποιες γενναίες ενέργειες, τις οποίες παρουσιάζουμε στα στοιχεία του 

H2H μάρκετινγκ. Όπως σε κάθε καλή ιστορία, ο ήρωας κρατά τη σω-

στή στάση, που στη δική μας περίπτωση ονομάζεται νοοτροπία H2H 

[H2H mindset].  

Η ουσία αυτής της νοοτροπίας είναι η εμπιστοσύνη, την οποία 

θεωρούμε ως το κυριότερο χαρακτηριστικό για κάθε επιχειρηματική 

συναλλαγή σε έναν υπερδικτυωμένο κόσμο. Αναλυτικότερα, εμείς πα-

ρουσιάζουμε τις βαθύτερες έννοιες σε ένα αχαρτογράφητο έδαφος, 

που θα εξερευνήσουμε στο ταξίδι μας. «Η λύση και η απόδοση» της  

ιστορίας ακολουθεί στη συνέχεια, μέσω της εισαγωγής του λειτουργι-

κού μάρκετινγκ, το οποίο επικεντρώνεται στη διαδικασία H2H και 

στα απαραίτητα βήματα για τη νέα διαμόρφωση του μείγματος μάρκε-

τινγκ. Πρόκειται για μια επαναληπτική διαδικασία, η οποία βασίζεται 

στις νέες τεχνολογικές δυνατότητες μέσω της ψηφιοποίησης και της 

εμβάθυνσης στο H2H μάρκετινγκ. Αυτή η προσέγγιση λειτουργεί ως 

πρόκληση για τις βασικές ικανότητες που απαιτούνται για τη δημιουρ-

γία και την παροχή ουσιαστικών προτάσεων αξίας προς τους πελάτες 

και άλλους. Στο τέλος της ιστορίας, παρέχουμε νέες λύσεις για την  

εξεύρεση νοήματος στον ταραγμένο κόσμο στον οποίο ζούμε. Αυτό θα 

προσφέρει σε πολλές εταιρείες μια πορεία προς το μέλλον, με επίκε-

ντρο τη νοοτροπία του μάρκετινγκ H2H. Για να αντιληφθούμε τη 

σκοπιμότητα, στην παρούσα έκδοση αναφέρονται μελέτες περιπτώ-

σεων οι οποίες εμφανίζονται πλήρως στο επερχόμενο H2H Marketing 

Case Study Collection [Συλλογή περιπτωσιολογικών μελετών μάρκε-

τινγκ H2H]. 
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Το βιβλίο αυτό απευθύνεται παγκοσμίως σε ηγέτες, στελέχη επι-

χειρήσεων, καθηγητές, φοιτητές, και στο ευρύτερο κοινό. Στο τέλος 

κάθε κεφαλαίου προσθέτουμε ερωτήσεις για προβληματισμό που  

εξαρτώνται από την προσωπική κατάσταση και προοπτική κάθε ατό-

μου, για τις οποίες, ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να δώσουμε μια γενι-

κή απάντηση.  

Με θαυμασμό προς τους εξαιρετικούς στοχαστές του μάνατζμεντ, 

όπως οι Βάργκο και Λας (Vargo & Lusch), Μάικλ Πόρτερ (Michael 

Porter) και πολλοί άλλοι, με τους οποίους έχουμε συναντηθεί και συ-

νεργαστεί, ασχολούμαστε με τη βιώσιμη βελτίωση του κόσμου και το 

μάρκετινγκ με επίκεντρο τον άνθρωπο. Τέτοιοι στοχαστές, σε συνδυα-

σμό με τις τρέχουσες τεχνικές εξελίξεις, μας δίνουν έμπνευση, την  

οποία θα θέλαμε να συζητήσουμε και να προσαρμόσουμε στο μέλλον, 

μέσω της ζωντανής ανταλλαγής απόψεων.  

Πολλές ευχαριστίες στους συνεργάτες και τους βοηθούς μας από 

όλο το κόσμο. Η παρούσα έκδοση δημιουργήθηκε σε συνεργασία με 

τον Μαξιμίλιαν Χάας (Maximilian Haas). Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον 

Γκουίντο Μόρχαρτ (Guido Morhardt) και τον Γιοσιγιάσου-Σίμον Κό-

νο (Yoshiyasu-Simon Kono) για τη δημιουργία του σχεδιασμού των 

σχημάτων. Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον ιστότο-

πό μας ή με τους συγγραφείς: https://mensch.marketing/ 

Ο ιστότοπος είναι δομημένος σαν περιοδικό και παρουσιάζει ειδι-

κά θέματα, παρέχει ενημερώσεις και χρησιμεύει ως πλατφόρμα συνδη-

μιουργίας για ερευνητές και επαγγελματίες. Διάφορα κεφάλαια του 

βιβλίου προσφέρονται για περιορισμένο χρονικό διάστημα δωρεάν και 

μπορείτε να τα κατεβάσετε στον υπολογιστή σας. Ανυπομονούμε να 

έρθουμε σε επαφή μαζί σας. 

 

Longboat Key,  Philip Kotler  

Στουτγάρδη, Γερμανία  Waldemar Pfoertsch 

Σβάινφουρτ, Γερμανία Uwe Sponholtz 

Αύγουστος 2020 
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Η σημερινή κατάσταση του μάρκετινγκ 

Πιστεύουμε ότι το μάρκετινγκ μπορεί να αλλάξει τον κόσμο προς το 

καλύτερο. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, το μάρκε-

τινγκ βίωσε πολλές επαναστατικές αλλαγές, που προστέθηκαν στην 

ποιότητα ζωής πολλών ανθρώπων. Ωστόσο, οι αλλαγές δεν ήταν όλες 

προς το καλύτερο. Λόγω κάποιων ανήθικων πρακτικών από υπερβο-

λικό ζήλο «φιλομαθών» μάρκετερ, η σημερινή εικόνα του μάρκετινγκ, 

όπως την αντιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι και οι πελάτες, έχει δια-

στρεβλωθεί σε σημείο όπου «οι περισσότεροι άνθρωποι συνδέουν αρ-

νητικές λέξεις, όπως “ψέματα”, “εξαπάτηση”, “δόλος”, “ενοχλητικό” 

και “χειραγώγηση” με το μάρκετινγκ».1 Τα δημόσια σκάνδαλα, όπως 

τα παραποιημένα αποτελέσματα-στοιχεία των ερευνών αγοράς, προ-

σθέτουν περαιτέρω διαστρέβλωση στην κακή αυτή εικόνα.2 

Επικρατεί μια γενική έλλειψη εμπιστοσύνης, η οποία έχει αποτέ-

λεσμα το ακριβώς αντίθετο από αυτό που προσπαθεί να επιτύχει το 

μάρκετινγκ. Brands όπως η Amazon, η Airbnb, η FlixBus, η Mercedes-

Benz, η Salesforce, η Tesla, η Whole Foods Market ή η Uber δεν θα 

μπορούσαν να επιβιώσουν εάν οι πελάτες τους δεν τους εμπιστεύο-

νταν. Η Amazon, μέσω των ψηφιακών καναλιών της, εμφανίζει περισ-

σότερα από 350 εκατομμύρια διαφορετικά προϊόντα και εγγυήσεις πα-

ράδοσης, έτοιμα να παραδοθούν με το πάτημα του κουμπιού αγοράς 
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από τον πελάτη, ο οποίος δεν έχει δει καν το προϊόν στη φυσική του 

μορφή. Αυτή την εμπιστοσύνη η Amazon την κέρδισε με πολλή προ-

σπάθεια. Χωρίς εμπιστοσύνη, καθίσταται σχεδόν αδύνατο για μια επι-

χείρηση να οικοδομήσει μια ουσιαστική σχέση με τον πελάτη της σε 

ανθρώπινο επίπεδο. Η πεποίθηση πολλών, σήμερα, είναι ότι το κατα-

ναλωτικό μάρκετινγκ σπανίως διατηρεί την υπόσχεσή του για προσα-

νατολισμό προς τον πελάτη και την αγορά και, αντίθετα, εμφανίζει μια 

τάση να ξεγελά με τεχνάσματα τους πελάτες, αντί να τους πείθει με 

ειλικρινή τρόπο.3 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, δεν αποτελεί έκπληξη το γε-

γονός ότι η φθίνουσα πορεία και αξιοπιστία των τμημάτων του μάρκε-

τινγκ έχει έμπρακτα αποδειχθεί.4 Ο άνθρωπος που θεμελίωσε το μάρ-

κετινγκ ως επιστημονικό κλάδο στη Γερμανία, ο καθηγητής Χέριμπερτ 

Μέφερτ (Heribert Meffert)5 επισημαίνει ότι το μάρκετινγκ προορίζε-

ται να είναι μια «διπλή έννοια όσον αφορά το μάνατζμεντ» – αφενός 

μια εταιρική λειτουργία και αφετέρου μια «έννοια εταιρικής διακυβέρ-

νησης» που ενσωματώνει τον «προσανατολισμένο στην αγορά συντο-

νισμό όλων των επιχειρησιακών λειτουργιών». Ενώ αυτή η διπλή  

αντίληψη είναι η επικρατέστερη στον επιστημονικό κλάδο, το μάρκε-

τινγκ στην επαγγελματική πρακτική περιορίζεται όλο και περισσότερο 

στην εταιρική λειτουργία και η ηγετική λειτουργία του απορρίπτεται 

διαδοχικά.6 

Το πρόβλημα αυτό δεν είναι καινούργιο: το μάρκετινγκ παλεύει 

με μια φθίνουσα πορεία εδώ και καιρό. Ήδη από το 2005, οι Σεθ και 

Σισόντια διατύπωσαν την άποψη ότι «το μάρκετινγκ έχει φτάσει να 

βλέπει τον εαυτό του με παρωπίδες και σε πολλές περιπτώσεις απλώς 

ως υποστήριξη των πωλήσεων».7 Ο Μέφερτ προειδοποίησε: «Ο περιο-

ρισμός του μάρκετινγκ σε μέσο υποστήριξης των πωλήσεων αδικεί την 

αξίωση για διττή ηγεμονία του μάρκετινγκ και ενέχει τον κίνδυνο να 

επικεντρώνεται ο προσανατολισµός του µόνο λειτουργικά, και όχι 

στρατηγικά, μέσα στην επιχείρηση και την εταιρική της κουλτούρα».8 

Πολλοί ερευνητές θεωρούν εκτιμούν τον προσανατολισμό στην 

αξία των μετόχων των επιχειρήσεων9 ως τον πρωταρχικό λόγο στην 

εξέλιξη αυτή. Σύμφωνα με αυτούς, η επιτυχημένη, προσανατολισμένη 
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στην αγορά εταιρική διαχείριση και η προσέγγιση της αξίας των μετό-

χων δεν είναι αμοιβαία αποκλειόμενες. Προβλήματα προκύπτουν  

όταν οι επιχειρήσεις, στην επιδίωξη βραχυπρόθεσμων κερδών, προ-

σπαθούν να εξοικονομήσουν κόστη και να μειώσουν τους προϋπολο-

γισμούς για το μάρκετινγκ, πράγμα που βραχυπρόθεσμα δεν έχει αρ-

νητικό αντίκτυπο στην αφοσίωση των πελατών. Μακροπρόθεσμα, 

ωστόσο, η εικόνα, η τοποθέτηση της μάρκας και η αφοσίωση των πε-

λατών πάσχουν σημαντικά. 

1.1  Marketing: Quo Vadis? 
H εταιρική διαχείριση μιας εταιρείας η οποία έχει επίκεντρο την αγορά 

συχνά υπόκειται σε κριτική, επειδή μόνο αντιδρά στις εξελίξεις της 

αγοράς αντί να διαμορφώνει προληπτικά τις εξελίξεις της αγοράς, με 

τρόπο προσανατολισμένο στους πόρους της. Για να αποδώσει το 

μάρκετινγκ αποτελεσματικά, πρέπει οι επιχειρήσεις να στοχεύουν σε 

ένα υγιές μείγμα μεταξύ του προσανατολισμού στην αγορά (market 

pull) και του προσανατολισμού στους πόρους (technology push) αντί 

να είναι προσκολλημένες σε μία μόνο διαδικασία. Το μάρκετινγκ πρέ-

πει να είναι προσανατολισμένο τόσο στην αγορά όσο και στους πό-

ρους του. Και οι δύο πτυχές αποτελούν μέρος μιας νοοτροπίας μάρκε-

τινγκ η οποία πρέπει να εμπνέει ολόκληρη την εταιρεία και όχι μόνο 

το τμήμα μάρκετινγκ. 

Μερικές εταιρείες, όπως η Whole Foods Market και η Patagonia, 

την έχουν αυτή τη νοοτροπία. Σε όλες τους τις προσφορές, η εμπειρία 

του πελάτη είναι ο πρωταρχικός στόχος. Η απρόσκοπτη πρόσβαση σε 

προϊόντα, υπηρεσίες, λογισμικό, περιεχόμενο και λύσεις είναι ο πυρή-

νας όλων των υπηρεσιών τους. Παρόμοιες προσεγγίσεις μπορούμε να 

δούμε σε εταιρείες B2B όπως η SKF (Svenska Kullagerfabriken) 

Gothenburg στη Σουηδία και η Schaefer Technologies, Herzogenau-

rach στη Γερμανία, επίσης γνωστή ως Schaefer Group.  

Ένα άλλο καλό παράδειγμα έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια: 

η Microsoft. Υπό την ηγεσία του Σάτια Ναντέλα (Satya Nadella),  

η εταιρεία μετατράπηκε από μια «οθόνη» σε εταιρεία με έντονο πελατο-

κεντρικό προσανατολισμό. Σε αυτό το πλαίσιο, θα θέλαμε να αναφέ-
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ρουμε τη Salesforce και τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλό της, τον 

Μαρκ Μπίνιοφ (Marc Beniof). Είναι ένας «άγγελος» επενδυτής σε δε-

κάδες νεοφυείς [start-up] επιχειρήσεις τεχνολογίας και ένας φιλάνθρω-

πος που παραδίδει το όραμα της ανάγκης για ένα νέο είδος μάρκετινγκ, 

όπου οι επιχειρήσεις και τα στελέχη εκτιμούν τον σκοπό παράλληλα με 

το κέρδος και ότι η αλλαγή του κόσμου είναι υπόθεση όλων. 

Εκτός από την προαναφερθείσα έλλειψη προσανατολισμού στην 

αγορά, το μάρκετινγκ στην εταιρική του λειτουργία αμφισβητείται 

όλο και περισσότερο.10 Εν μέρει, αυτό οφείλεται στη συμπεριφορά και 

τις ικανότητες των ίδιων των επαγγελματιών του μάρκετινγκ. Ενώ 

καταναλώνουν μεγάλους προϋπολογισμούς, συχνά παλεύουν με χα-

μηλή απόδοση και αποτελεσματικότητα. Επιπλέον, καθώς τα αποτε-

λέσματα είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν, η έλλειψη λογιστικής 

γνώσης για τους συχνά κακώς δαπανηθέντες οικονομικούς πόρους 

δηµιουργεί την εντύπωση ότι το µάρκετινγκ είναι σπάταλο και 

αναποτελεσµατικό.11 Στρατηγικές εργασίες υψηλής σημασίας, π.χ. τα 

τμήματα διαδικασίας επιχειρηματικής ανάπτυξης, δεν ανατίθενται 

πλέον στα τμήματα μάρκετινγκ,12 αλλά αντίθετα το μάρκετινγκ περιο-

ρίζεται στη σύλληψη και την εκτέλεση των μέσων πολιτικής πωλήσεων, 

ως επί το πλείστον στον τομέα της επικοινωνίας. 

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι αλλαγές αυτές δεν οφείλονται 

στη μείωση της σημασίας του μάρκετινγκ, αλλά συνδέονται με την 

παρερμηνεία του ρόλου του, τόσο από τους επαγγελματίες όσο και 

από τους ακαδημαϊκούς. Σε ένα συμπόσιο με θέμα Χρειάζεται το μάρ-

κετινγκ μεταρρύθμιση; ο Ράτζιβ Γκρόβερ (Rajiv Grover), κάτοχος του 

βραβείου Αριστείας Πωλήσεων και Μάρκετινγκ από το Πανεπιστήμιο 

του Μέμφις, κατέληξε στο συμπέρασμα: 

 

Εάν το μάρκετινγκ ορίζεται ως η ικανοποίηση των αναγκών του 

πελάτη, αυτό είναι αποδεκτό, οπότε το μάρκετινγκ δεν περιθω-

ριοποιείται πραγματικά. Αλλά περιθωριοποιούνται οι μάρκετερ, 

με την έννοια ότι οι στρατηγικά σημαντικές πτυχές του μάρκε-

τινγκ, π.χ. η τιμολόγηση, ο προϋπολογισμός, οι αποφάσεις για νέα 

προϊόντα, αφαιρούνται από άλλες λειτουργίες του οργανισμού.13 
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Το μάρκετινγκ πρέπει να επιστρέψει στη δημιουργία αξίας, αντιμετω-

πίζοντας τα μακροπρόθεσμα προβλήματα που θα επηρεάσουν τις ζωές 

των ανθρώπων. Παρόλο που υπάρχουν καλές προθέσεις, οι μάρκετερ 

συχνά πέφτουν στην παγίδα διαφόρων κακών πρακτικών. Θεωρούν 

ότι «“το μάρκετινγκ στην πράξη” διαφέρει σημαντικά από τη θεωρητι-

κή δομή του»14 και ότι οι μάρκετερ ακολουθούν πρακτικές με τις  

οποίες αποκομίζουν θετικά αποτελέσματα σε βάρος των άλλων – ανή-

θικο μάρκετινγκ εις βάρος του πελάτη ή ανόητο μάρκετινγκ, αυτό που 

περιγράφουν ως «ενέργειες μάρκετινγκ [...]τόσο ανεπαρκείς στη μελέ-

τη τους ώστε αφήνουν την επιχείρηση ευάλωτη προς εκμετάλλευση 

από καταναλωτές ευαισθητοποιημένους σε προσφορές»15 εις βάρος 

του μάρκετερ – ή, ακόμη χειρότερα, μετρήσεις μάρκετινγκ που είναι 

απλώς σπατάλη και χωρίς κανένα όφελος. Όταν οι πελάτες χάνουν και 

οι οργανισμοί κερδίζουν, τις περισσότερες φορές τα κέρδη είναι βρα-

χυχρόνια. Μια εταιρεία μπορεί να επιτύχει βραχυπρόθεσμα κέρδη, μέ-

χρι να έρθουν άλλοι ανταγωνιστές ή να εφαρμοστούν κυβερνητικές 

διατάξεις. Αυτός σίγουρα δεν είναι ηθικός τρόπος για τις δραστηριό-

τητες του μάρκετινγκ. 

Το πιο αμείλικτο παράδειγμα είναι η αύξηση της τιμής του φαρ-

μάκου Daraprim, που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του AIDS, σε 

ποσοστό πάνω από 5000%. Το 2015, η Turing Pharmaceuticals ανέ-

βασε την τιμή αυτού του φαρμάκου που σώζει ζωές από 13,50 δολάρια 

σε 750 δολάρια ανά δόση και σαφώς κατέβασε τον όχι και τόσο ηθικό 

προσανατολισμό του Μάρτιν Σκρέλι (Martin Shkreli), διευθύνοντος 

συμβούλου της εταιρείας. Εάν οι πελάτες είναι βραχυπρόθεσμα κερδι-

σμένοι, αυτό δεν είναι σαφώς τόσο έξυπνο σε ό,τι αφορά τα προϊόντα 

ή υπηρεσίες – γίνεται ανόητο σε μακροπρόθεσμη βάση. Όταν και οι 

δύο πλευρές χάνουν, τότε μιλάμε για άσκοπο μάρκετινγκ. Προσανα-

τολιζόμαστε στο μακροπρόθεσμο κέρδος, και για τον πελάτη και για 

την εταιρεία, και όταν αυτό είναι με προσανατολισμό προς τον άν-

θρωπο, τότε μιλάμε για H2H μάρκετινγκ (βλ. Σχ. 1.116). 

Κατά την άποψή μας, είναι καθήκον του κάθε επικεφαλής υπηρε-

σιών μάρκετινγκ (Chief Marketing Officer, CMO) να δημιουργήσει  

τα υψηλότερα δυνατά οφέλη για τον πελάτη και την εταιρεία. Αυτό θα 
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Σχήμα 1.1 Προσανατολισμός H2H μάρκετινγκ 

μπορούσε να επιτευχθεί εάν εργάζεται για έναν ανώτερο σκοπό δη-

μιουργώντας το H2H μάρκετινγκ. Η Σόνια Όμπλισκ (Sonya Oblisk), 

CMO της Whole Foods Market, έχει δηλώσει: «Πάντα προσπαθούμε 

να κατανοήσουμε καλύτερα “το πάθος των πελατών μας”, όταν πρό-

κειται για τρόφιμα».17 Ανήκει στην ομάδα των CMO οι οποίοι οδη-

γούν στον προσανατολισμό προς τον πελάτη και την ανάπτυξη. Θέτει 

νέα πρότυπα για το πώς πρέπει να είναι το μάρκετινγκ, μεταθέτοντας 

το ενδιαφέρον της από τις επιχειρήσεις που έχουν ως επίκεντρο το 

προϊόν στις επιχειρήσεις που έχουν ως επίκεντρο την εμπειρία. Η Λί-

ντα Μποφ (Linda Boff) της General Electric (GE) κατευθύνει τον 130 

ετών βιομηχανικό όμιλο προς έναν πραγματικά πελατοκεντρικό τρό-

πο λειτουργίας. Χωρίς καμία αμφιβολία, η GE και άλλες παρόμοιες με-

γάλες καθιερωμένες επιχειρήσεις, όπως η Unilever και η Caterpillar, 

καταβάλλουν προσπάθεια για τις στρατηγική μάρκετινγκ που ακο-

λουθούν. 

Στην κατηγορία των κακών πρακτικών μάρκετινγκ εμπίπτει επί-

σης αυτό που ο Σεθ Γκόντιν επέκρινε ως Interruption Marketing, προ-

τείνοντας αντ’ αυτού το Permission Marketing ως αντίδοτο στα ανε-

πιθύμητα μηνύματα spam, στις τηλεφωνικές κλήσεις και διαφημιστικά 

banner που κατακλύζουν την καθημερινή ζωή των ανθρώπων και  
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αποσπούν συνεχώς την προσοχή τους. Με το permission marketing, 

κάνει μια πειστική υπόθεση για μια συνεργατική, μη παρεμβατική 

προσέγγιση στο μάρκετινγκ, η οποία ζητά από τους ανθρώπους την 

άδειά τους να τους εκπαιδεύσουν για προϊόντα και υπηρεσίες, αντί με 

εξουσιαστικό τρόπο να εισχωρεί βίαια στο μυαλό τους, κάτι για το  

οποίο ειδικά το ψηφιακό περιβάλλον ευνοεί κατά κόρον. Αυτό επιτρέ-

πει στις εταιρείες να παρέχουν πληροφορίες που έχουν σημασία για 

τους πελάτες τους, πληροφορίες που είναι ευπρόσδεκτες και μπορεί να 

μην αγνοηθούν. Μια τέτοια προσέγγιση θα ήταν περισσότερο πολύτι-

μη για τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες και θα μπορούσε να 

συμβάλει στη βελτίωση της κακής εικόνας του μάρκετινγκ.18 

Οι συγγραφείς του Inbound Marketing υποστηρίζουν ότι το inter-

ruptive outbound marketing και τα μηνύματα που επιβάλλονται στους 

πελάτες δεν είναι μόνο δαπανηρά, αλλά δεν έχουν και σχεδόν κανένα 

θετικό αποτέλεσμα, και υποβάλλουν το κοινό σε μια ανεπιθύμητη τα-

λαιπωρία, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω την κακή φήμη του χώ-

ρου.19 Αντί να προσπαθούν μόνο να περάσουν ένα μήνυμα, τα brands 

θα πρέπει να «προσελκύουν επισκέπτες παρέχοντάς τους σχετικές 

πληροφορίες, δημοσιεύοντας χρήσιμο περιεχόμενο, προσπαθώντας να 

είναι όσο το δυνατόν πιο εξυπηρετικές».20 

Η αναζήτηση στο διαδίκτυο αποτέλεσε τη βάση για το inbound 

marketing και πολλές παραδοσιακές εταιρείες πειραματίζονται με  

αυτό. Κολοσσοί όπως η IBM, η SAP, Apple, αλλά και πολλές μικρές  

εταιρείες, έχουν κάνει τη στροφή. Η Tesla βασίζεται πλήρως στο 

inbound marketing – δεν έχει τμήμα πωλήσεων. Ο διευθύνων σύμ-

βουλος και πρόεδρος Elon Musk εκπροσωπεί το brand – και τα υπό-

λοιπα γίνονται διαδικτυακά, συμπεριλαμβανομένων όλων των παραγ-

γελιών ή προπαραγγελιών. Το ίδιο ισχύει και για την Airbnb και την 

Uber. Ακόμη και η Mercedes-Benz δημιουργεί έλξη προς τους νεαρούς 

ηλικιακά πελάτες, που εμπνέονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 

για τις δραστηριότητες του brand.  

Το H2H μάρκετινγκ έχει τη φιλοδοξία να αφήσει πίσω τις κακές 

πρακτικές, προσφέροντας έναν ηθικό και συνεργατικό τρόπο σύνδεσης 

με τους πελάτες, για τη δημιουργία αξίας μαζί τους, ως ομάδα, και όχι 




