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➢ Η προστιθέμενη αξία είναι μια πολύ σημαντική τακτική που χρησιμοποιούν οι εταιρείες για να:

o κερδίσουν όσο και να διατηρήσουν τους πελάτες τους,

o να ενισχύσουν την αναγνωρισιμότητα της μάρκας τους,

o να διαφοροποιήσουν τη θέση τους στην αγορά,

o κάνουν ένα προϊόν/υπηρεσία να ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό.
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1. ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

o Όλα ξεκινούν με την ικανότητά σας να βλέπετε την επιχείρησή σας μέσα από τα μάτια του πελάτη.

o Σκεφτείτε τι είναι πιο σημαντικό για μια στοχευμένη αγορά και πώς το προϊόν ή η υπηρεσία σας θα την ωφελήσει:
• Ποια προβλήματα μπορώ να λύσω;
•Πώς μπορώ να βοηθήσω το κοινό-στόχο να αναπτυχθεί και να ξεπεράσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην
αγορά;
•Πώς θα βελτιωθεί η εργασία τους;

Η δημιουργία ενός προφίλ πελάτη θα σας βοηθήσει με 
πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες και 

μελλοντικές επαφές σας - Τι τους ενδιαφέρει 
περισσότερο;

Ταυτόχρονα, θα σας δώσει έναν οδηγό για το είδος του 
περιεχομένου που μπορείτε να δημιουργήσετε και να 
μοιραστείτε προκειμένου να προσφέρετε τα βέλτιστα 

αποτελέσματα. 

TIP 
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2. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

o Αν και η διαμάχη "αν ο πελάτης έχει πάντα δίκιο ή όχι" καλά κρατεί,
είναι βέβαιο ότι αν δεν είναι ικανοποιημένος, δεν θα επιστρέψει.

o Η επιδίωξη ειλικρινούς και εποικοδομητικής κριτικής μέσω διαφόρων
ερευνών σε τακτική βάση σας επιτρέπει να είστε σε συνεχή επαφή με
τους πελάτες σας, πράγμα απαραίτητο για την ανοδική πορεία της
επιχείρησής σας.

o Είναι επίσης μια ευκαιρία να παρακολουθήσετε την ταυτότητα της
μάρκας σας στην αγορά.
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3. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

o Μια καλή εμπειρία για τους πελάτες μπορεί να προσφέρει ικανοποιημένες συστάσεις πελατών, θετικές κριτικές
από τους χρήστες του διαδικτύου, καθώς και τη διατήρηση μιας υψηλής βαθμολογίας.

o Ξεκινώντας, πρέπει να μελετήσετε προσεκτικά όλα τα σημεία επαφής του πελάτη με την επιχείρησή σας.

o Χτίζοντας την εμπειρία των πελατών σας με αυτόν τον τρόπο, βελτιώνετε επίσης τη σχέση σας μαζί τους,
αυξάνοντας τις πωλήσεις.

o Το πιο σημαντικό είναι ότι μια αξέχαστη εμπειρία για τον πελάτη,
έχει ως στόχο να προσφέρει απροσδόκητη και απεριόριστη αξία, η
οποία δεν μπορεί να συσκευαστεί ή να πωληθεί. Αυτό σημαίνει
ότι: "Η αξία που θα προσφέρει η εταιρεία είναι μια αξία που δεν
μπορεί να ανακτήσει ή να πουλήσει κανείς:

▪ προσωπική εξυπηρέτηση,
▪ ιδιαίτερη προσοχή στη λεπτομέρεια και,
▪ μια αίσθηση επείγοντος για την αντιμετώπιση των

όποιων ζητημάτων προκύψουν.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (4)
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Η κοινωνική αξία είναι η αξία 
που δίνουν οι άνθρωποι στις 

αλλαγές που βιώνουν στη ζωή 
τους.

➢ Οι Αρχές Κοινωνικής Αξίας παρέχουν τα βασικά δομικά στοιχεία
για όποιον θέλει να λαμβάνει αποφάσεις, προκειμένου να
επιτευχθεί:

▪ αύξηση της ισότητας,
▪ βελτίωση της ευημερίας και,
▪ αύξηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

➢ Αποτελούν γενικά αποδεκτές αρχές της κοινωνικής λογιστικής
και είναι σημαντικές για τη λογοδοσία και τη μεγιστοποίηση της
κοινωνικής αξίας.
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Ας δούμε αυτές τις αρχές με περισσότερες λεπτομέρειες:

1. Εμπλοκή των ενδιαφερόμενων μερών - Ενημερώστε για το τι
μετράται και πώς αυτό μετράται και αξιολογείται σε έναν απολογισμό
της κοινωνικής αξίας με τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών.

2. Κατανοήστε τι αλλάζει - Διατυπώστε τον τρόπο με τον οποίο
δημιουργείται η αλλαγή και αξιολογήστε τον μέσω των στοιχείων που
συλλέγονται, αναγνωρίζοντας τις θετικές και αρνητικές αλλαγές, καθώς
και τις επιδιωκόμενες και μη επιδιωκόμενες.

3. Αξιολογήστε τα πράγματα που έχουν σημασία - Η λήψη αποφάσεων
σχετικά με την κατανομή των πόρων μεταξύ διαφορετικών επιλογών
πρέπει να αναγνωρίζει τις αξίες των ενδιαφερομένων μερών. Η αξία
αναφέρεται στη σχετική σημασία των διαφόρων αποτελεσμάτων.
Ενημερώνεται από τις προτιμήσεις των ενδιαφερομένων μερών.
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4. Περιλάβετε μόνο ό,τι είναι ουσιώδες - Καθορίστε ποιες πληροφορίες
και αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνονται στους
λογαριασμούς για να δίνουν μια αληθινή και δίκαιη εικόνα, έτσι ώστε τα
ενδιαφερόμενα μέρη να μπορούν να εξάγουν εύλογα συμπεράσματα
σχετικά με τον αντίκτυπο.

5. Μην υπερβάλλετε - Διεκδικήστε μόνο την αξία που οι δραστηριότητες
είναι υπεύθυνες για τη δημιουργία της.

6. Να είστε διαφανής - Δείξτε τη βάση στην οποία η ανάλυση μπορεί να
θεωρηθεί ακριβής και δείξτε ότι θα αναφέρεται και θα συζητείται με τα
ενδιαφερόμενα μέρη.

7. Επαλήθευση του αποτελέσματος - Εξασφάλιση της κατάλληλης
ανεξάρτητης διασφάλισης.
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The Seven Principles of Social Value - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=_VggeBiJcu4
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