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ΣΥΝΟΨΗ
Στις μέρες μας, οι εταιρείες δεν αρκεί να παρέχουν μόνο εξαιρετικά προϊόντα στους πελάτες
τους, αλλά θα πρέπει μαζί με αυτά να προσφέρουν και μία πολύ καλή υπηρεσία, ώστε να
μπορέσουν να ξεχωρίσουν από τον ανταγωνισμό και να ηγηθούν στην αγορά.
Οι επιχειρήσεις λοιπόν προσπαθούν να μεταδώσουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία στους
πελάτες τους (customer experience), προκειμένου αυτοί να είναι ευχαριστημένοι και
αφοσιωμένοι. Mε αυτόν τον τρόπο καταφέρνουν να διατηρούν δυνατό το brand, τη φήμη, αλλά
και την κερδοφορία τους, αφού οι πελάτες δε μεταβαίνουν στον ανταγωνισμό, γνωρίζοντας ότι δε
θα μπορέσουν να βρουν κάπου αλλού ανάλογη εμπειρία.
Αντίστοιχα, οι εργαζόμενοι σε μια εταιρεία είναι αυτοί που παρέχουν τα προϊόντα, τις υπηρεσίες
και τις εμπειρίες στον πελάτη, επομένως η συμπεριφορά της εταιρείας απέναντί τους έχει άμεσο
αντίκρυσμα στους πελάτες της. Για αυτό το λόγο, οι εταιρείες που επιθυμούν να προσφέρουν
βέλτιστη εμπειρία πελάτη, θα πρέπει ιδανικά να παρέχουν και βέλτιστη εμπειρία εργαζομένου
(employee experience).
Ο σκοπός αυτής της διπλωματικής λοιπόν είναι να εμβαθύνει στις έννοιες του CX και EX και στη
σύνδεση που υπάρχει μεταξύ τους, αλλά και πόσο αυτές επηρεάστηκαν από τις συνθήκες της
Πανδημίας Covid-19, καθώς και οι ενέργειες που έγιναν ως προς αυτό. Σε αυτό το πλαίσιο,
πραγματοποιήθηκε έρευνα στην Ελλάδα και ειδικά στην επιχείρηση Cosmote, ως μελέτη
περίπτωσης.
Η έρευνα που διεξήχθη ήταν ποιοτική με τη μορφή online δομημένων συνεντεύξεων σε 12
εργαζόμενους με θέση ευθύνης σε operational τμήματα στην εταιρεία Cosmote και για την
ανάλυση των αποτελεσμάτων της χρησιμοποιήθηκε η επαγωγική μέθοδος ανάλυσης
περιεχομένου.
Τα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας συνάδουν με αυτά της δευτερογενούς, δεδομένου
ότι όλοι οι συμμετέχοντες επιβεβαίωσαν αρχικά το μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των
ικανών εργαζομένων για τις επιχειρήσεις, τη σύνδεση μεταξύ EX και CX, αλλά και το ότι όντως η
τεχνολογία, η κουλτούρα και ο φυσικός χώρος αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την
εμπειρία εργαζομένου. Επίσης, οι συμμετέχοντες σημείωσαν την επίδραση που είχε η Πανδημία
στο EX και κατ’ επέκταση στο CX και μας μετέφεραν τις ενέργειες EX που ακολούθησε η εταιρεία
αυτή την περίοδο, αλλά και τις μελλοντικές τακτικές που σχεδιάζουν. Τέλος, αξιολόγησαν τη
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χρησιμότητα των ενεργειών EX και πρότειναν τακτικές για το βέλτιστο EX και τη διατήρηση των
εργαζομένων.
Διαφαίνεται από τα αποτελέσματα της έρευνας το μεγάλο ενδιαφέρον της εταιρείας για τους
πελάτες της, αλλά και για τους εργαζομένους της. Η ανταπόκριση της εταιρείας στις νέες συνθήκες
λόγω Covid-19 ήταν άμεση, με προτεραιότητα την ασφάλεια και προστασία του προσωπικού της,
αλλά και τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση των πελατών της. Θα πρέπει ωστόσο να δοθεί σημασία
και σε κάποια μειοψηφικά αρνητικά σχόλια, αλλά και σε κάποιες προτάσεις των συμμετεχόντων,
προκειμένου να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η εμπειρία των εργαζομένων στην εταιρεία. Στην
παρούσα φάση, κατά τη γνώμη μας, πολλές από τις ενέργειες της εταιρείας εστιάζονται στο
employee engagement και θα πρέπει να επεκταθούν στην ολιστική προσέγγιση του employee
experience. Με τη βοήθεια σημαντικών εργαλείων, όπως το employee journey, η εταιρεία θα
μπορέσει να επιτύχει τη βέλτιστη εμπειρία εργαζομένου και φυσικά την αξιομνημόνευτη εμπειρία
πελάτη.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Είναι ευρέως γνωστό πως τα τελευταία χρόνια διανύουμε την «εποχή του πελάτη», η οποία κατά
τον Forrester ορίζεται ως «ένας επιχειρηματικός κύκλος είκοσι χρόνων, όπου οι πιο επιτυχημένοι
οργανισμοί θα επανεφεύρουν τον εαυτό τους έτσι ώστε να είναι σε θέση να κατανοούν συστημικά
και να εξυπηρετούν ολοένα και πιο απαιτητικούς πελάτες» (Σιώμκος, 2018).

Σχήμα 1. Η εποχή του πελάτη. Forrester Research, Inc.
https://medium.com/@lleung_5898/being-customer-centred-is-not-the-same-as-behaving-ethically-towards-your-customers-7312f0a7a662

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι ο πελάτης βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο και για αυτό το λόγο, οι
επιχειρήσεις ενδιαφέρονται ολοένα και περισσότερο για την ανάπτυξη των κατάλληλων
στρατηγικών παροχής εμπειρίας στον πελάτη (customer experience) που θα είναι αξιομνημόνευτη,
προκειμένου να τον προσελκύσουν αλλά και να τον διατηρήσουν. Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκουν
να δημιουργήσουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με τον ανταγωνισμό και να
κυριαρχήσουν στην αγορά.

Παράλληλα, μέσα από έρευνες έχει αποδειχθεί πως ένας από τους κύριους παράγοντες που
επηρεάζουν θετικά το customer experience είναι η ύπαρξη ικανού, εκπαιδευμένου και κατάλληλου
εργατικού δυναμικού στις επιχειρήσεις που μεταλαμπαδεύουν τις αξίες που αυτές πρεσβεύουν
στους πελάτες και ικανοποιούν όλες τις ανάγκες τους, παρέχοντάς τους μοναδικές εμπειρίες που
Σχολή Δ.Ε. | Τμήμα Ο.Δ.Ε. | Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Υπηρεσιών
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θα θυμούνται για πάντα. Η επιλογή λοιπόν του κατάλληλου προσωπικού από τις εταιρείες έχει
αναγνωρισθεί ως ένα ακόμη εξαιρετικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, οι οποίες τείνουν να
ανακαλύπτουν και να αξιοποιούν όλες τις απαραίτητες τεχνικές για τη στρατολόγηση και
διατήρησή του.

Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγάλη τάση αλλαγής εργασίας των εργαζομένων,
οι οποίοι παραιτούνται από τις εταιρείες που απασχολούνται προς αναζήτηση καλύτερων
συνθηκών, γεγονός που ειδικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 αυξήθηκε κατακόρυφα.
Την ίδια στιγμή, οι άνθρωποι που παραμένουν στις εταιρείες εργάζονται περισσότερες ώρες,
βιώνουν μεγαλύτερο άγχος και νιώθουν λιγότερο παραγωγικοί από ποτέ (Bersin, 2019).

Σχήμα 2. Employees are overwhelmed. Josh Bersin, 2019
https://joshbersin.com/2019/02/the-employee-experience-platform-a-new-category-arrives/

Για αυτό το λόγο, τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται ευρέως από τις επιχειρήσεις, αλλά και
ακαδημαϊκώς, ο όρος employee experience (EX), που προέρχεται από τον όρο του μάρκετινγκ
customer experience (CX). Δίνεται πλέον μεγάλη βαρύτητα στη βελτίωση της εμπειρίας του
εργαζομένου και διατήρησή του, δεδομένου πως παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο με αυτόν του
πελάτη για τις εταιρείες, προκειμένου αυτές να πρωταγωνιστήσουν στην αγορά, αφού επηρεάζει
και το customer experience.
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Στην παρούσα έρευνα λοιπόν, θα γίνει αρχικά ανάλυση των όρων CX και EX, καθώς και αναφορά
στους παράγοντες που επηρεάζουν το customer experience και πώς αυτό συνδέεται με το
employee experience. Στη συνέχεια, ερευνώνται οι στρατηγικές EX που ακολουθούνται από τις
εταιρείες, καθώς και αξιολόγηση αυτών, ειδικότερα κατά το διάστημα της Πανδημίας και πιο
συγκεκριμένα για την επιχείρηση Cosmote.

Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας λοιπόν είναι να διεισδύσει στον όρο employee
experience, που έχει κάνει την εμφάνιση του κυρίως τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό και που
στην Ελλάδα βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο έρευνας, γεγονός που είναι και ο λόγος επιλογής
του συγκεκριμένου θέματος. Ειδικότερα, η μελέτη θα επικεντρωθεί στο πώς αντιλαμβάνονται τον
όρο EX τα στελέχη των επιχειρήσεων και τι ενέργειες γίνονται από την πλευρά τους, προκειμένου
να ικανοποιήσουν και να δεσμεύσουν με αυτόν τον τρόπο οικειοθελώς τους εργαζομένους τους
στην εταιρεία. Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί σε εργαζόμενους με θέση ευθύνης του ομίλου
Cosmote με εστίαση στην περίοδο της Πανδημίας και διερεύνησης πιθανής επίπτωσης στο
customer experience.

Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη, αφενός τη θεωρητική προσέγγιση που εξετάζει σε βάθος και
αναλύει τις έννοιες customer και employee experience, με αναφορά στην Πανδημία Covid-19 και
αφετέρου την ερευνητική προσέγγιση των εννοιών στην Ελλάδα, ειδικότερα μάλιστα στην
επιχείρηση τηλεπικοινωνιών Cosmote.
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2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο γίνεται βιβλιογραφική προσέγγιση των όρων customer experience και
employee experience, προκειμένου να τους κατανοήσουμε και να διερευνήσουμε από ποιους
παράγοντες επηρεάζονται, αλλά και σε ποιους τομείς συνεισφέρουν. Επίσης, επιδιώκουμε να
αναφέρουμε τους τρόπους μέτρησής τους και να εξετάσουμε αν έχουν αλληλεπιδραστική σχέση
μεταξύ τους, καθώς και αν τυχόν, αλλά και κατά πόσο επηρεάστηκαν από την Πανδημία Covid-19,
μέσω ερευνών που πραγματοποιήθηκαν.

2.1. Εμπειρία του πελάτη (Customer Experience)

2.1.1. Εννοιολογική προσέγγιση customer experience

Το CX είναι μία έννοια που χρησιμοποιείται ευρέως από τον επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό χώρο
και αξίζει να αναφερθούμε στον ορισμό της. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, οι Holbrook και
Hirschman, όρισαν την εμπειρία πελάτη ως ένα συνολικό συμβάν, κατά τη διάρκεια του οποίου ο
πελάτης αλληλεπιδρά με την επιχείρηση όταν αγοράζει προϊόντα ή υπηρεσίες, δημιουργώντας του
διάφορα συναισθήματα (Holbrook & Hirschman, 1982).

Ο ορισμός του CX από τους Carbone και Haeckel (1994) σχετίζεται με την αντίληψη που
δημιουργείται στον πελάτη συνολικά και αθροιστικά από την επαφή του με το προϊόν ή την
υπηρεσία σε όλα τα στάδια, δηλαδή από την εκμάθηση, την απόκτηση και χρήση, τη διατήρηση
αλλά ακόμα και από την απόσυρση τους (Carbone & Haeckel, 1994).

Μια νέα προσέγγιση πραγματοποιείται από τους Pine και Gilmore (1998), σύμφωνα με την οποία
η ίδια η εμπειρία νοείται ως μια οικονομική προσφορά, ενώ η προσθήκη των προϊόντων ή
υπηρεσιών απλά την ενδυναμώνουν (Σιώμκος, 2018). Παρουσιάστηκε λοιπόν μια νέα οικονομία,
η λεγόμενη οικονομία της εμπειρίας, σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις σκηνοθετούν
εμπειρίες, προκειμένου να προσφέρουν αξιομνημόνευτα γεγονότα στους πελάτες τους και να τους
δεσμεύσουν, ως εξέλιξη της εμπορευματοποίησης των υπηρεσιών που είχε χρονικά προηγηθεί
(εξέλιξη της οικονομικής αξίας) (Pine & Gilmore, 1998).
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Σχήμα 3. The Progression of Economic Value. Pine & Gilmore, Welcome to the Experience Economy, HBR
https://hbr.org/1998/07/welcome-to-the-experience-economy

Ο Schmitt (1999) αναφέρεται στην πολυδιάστατη φύση της εμπειρίας πελάτη, ο οποίος δεν
αποφασίζει μόνο λογικά με βάση τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, αλλά και
συναισθηματικά, αφού τον ενδιαφέρει να αποκτήσει ευχάριστες εμπειρίες. Διακρίνει μάλιστα
πέντε τύπους της εμπειρίας, την αισθητηριακή (sense), τη συναισθηματική (feel), τη γνωστική
(think), τη συμπεριφορική (act) και την κοινωνική (relate) (Schmitt, 1999).
Οι LaSalle και Britton (2003) και οι Shaw και Ivens (2005) ισχυρίζονται ότι η εμπειρία πελάτη είναι
οι αλληλεπιδράσεις που οι πελάτες έχουν με τα προϊόντα και τις εταιρείες ή τμήματα των εταιρειών
και οι οποίες διεγείρουν κάποιες αντιδράσεις τους (LaSalle & Britton, 2003) (Shaw & Ivens, 2005).
Οι Schwager και Meyer (2007) ορίζουν την εμπειρία πελάτη ως την «εσωτερική και υποκειμενική
αντίδραση των πελατών σε οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση επαφή με μια εταιρεία». Η άμεση επαφή
αρχίζει συνήθως από τον ίδιο τον πελάτη και σχετίζεται με την αγορά του προϊόντος ή της
υπηρεσίας, τη χρήση αυτών και την εξυπηρέτησή του από την επιχείρηση, ενώ η έμμεση
παραπέμπει σε απρογραμμάτιστες επαφές με την εταιρεία υπό μορφή κριτικών, προτάσεων από
στόμα σε στόμα (word-of-mouth), διαφημίσεων κ.ο.κ. (Schwager & Meyer, 2007).
Σχολή Δ.Ε. | Τμήμα Ο.Δ.Ε. | Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Υπηρεσιών
14

«Επιπτώσεις της Πανδημίας Covid-19 στο EX και CΧ: Η Περίπτωση της Cosmote»,
Βασιλεία Μίχου, ακαδ. έτος 2020-2021
Την ίδια χρονιά, οι μελετητές Gentile et al., οι οποίοι βασίστηκαν στις εργασίες των LaSalle &
Britton, Shaw και Ivens & Schmitt, αναφέρονται στην προσωπική εμπειρία του πελάτη, που
προέρχεται από την αντίδρασή του σε μια αλληλεπίδραση με ένα προϊόν ή υπηρεσία ή κάποια
εταιρεία και που αυτή προκαλεί την εμπλοκή του με διάφορους τρόπους, όπως ορθολογικά,
συναισθηματικά, αισθητηριακά, σωματικά ή και πνευματικά. Ο πελάτης συγκρίνει τις προσδοκίες
του με τα ερεθίσματα που λαμβάνει στα διάφορα σημεία επαφής με την εταιρεία και έτσι
προκύπτει η αξιολόγηση της εμπειρίας του (Gentile, Spiller & Noci, 2007).

Το 2009 οι Verhoef et al. σημειώνουν πως η εμπειρία πελάτη έχει ολιστικό χαρακτήρα και
επηρεάζεται όχι μόνο από τις καταστάσεις που μπορεί να ελέγξει η επιχείρηση, όπως για
παράδειγμα οι τιμές, η ατμόσφαιρα, η εξυπηρέτηση κλπ., αλλά και από αυτές που δεν μπορεί να
ελέγξει, όπως είναι η επιρροή από άλλους, ο σκοπός της αγοράς κλπ. Επίσης, τονίζουν πως το CX
αφορά σε όλες τις φάσεις επαφής με τον πελάτη, δηλαδή την αναζήτηση, την αγορά, την
κατανάλωση, το στάδιο μετά την πώληση και μπορεί να εμπεριέχει πολλαπλά δίκτυα και σημεία
διανομής (Verhoef et al, 2009).

Οι Kottler et al. (2013) συσχετίζουν την εμπειρία πελάτη με την προστιθέμενη αξία που αυτοί
λαμβάνουν στις αλληλεπιδράσεις τους με την εταιρεία σε όλα τα σημεία επαφής μαζί της (Kottler
et al., 2013).

Οι Lemon & Verhoef (2016) ορίζουν την εμπειρία πελάτη ως «μια πολυδιάστατη κατασκευή που
εστιάζει σε γνωστικές, συναισθηματικές, συμπεριφορικές, αισθητηριακές και κοινωνικές
απαντήσεις του πελάτη στις προσφορές μιας επιχείρησης κατά τη διάρκεια ολόκληρου του
αγοραστικού ταξιδιού του πελάτη» (Lemon & Verhoef, 2016).

Νεότεροι ερευνητές έχουν επιχειρήσει να εξετάσουν περαιτέρω την εμπειρία πελάτη, χωρίς
ωστόσο να προσδώσουν σημαντικά νέα στοιχεία. Μέσα σε αυτούς είναι οι Adhikari και
Bhattacharya (2016), οι οποίοι με την έρευνα τους προσπαθούν να διαχωρίσουν την εμπειρία
πελάτη σε καθαρή αισθητήρια εμπειρία ή σε μείγμα εμπειρίας συνδυασμένη με προϊόντα και
υπηρεσίες, μη εξετάζοντάς την δηλαδή ως ένα συνολικό φαινόμενο μάρκετινγκ, όπως έκαναν
προηγούμενοι ερευνητές (Adhikari και Bhattacharya, 2016).
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Μία συνολική καταγραφή των προσεγγίσεων για την εμπειρία πελάτη, παρουσιάστηκε από τους
Kranzbühler et al. (2017) και την οποία μπορούμε να εντοπίσουμε σχηματικά στο κάτωθι
σχεδιάγραμμα.

Σχήμα 4. Temporal development and theoretical maturity of customer experience. Kranzbühler et al., The Multilevel Nature of Customer Experience
Research: An Integrative Review and Research Agenda, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ijmr.12140

Από τα παραπάνω καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει ένας κοινώς αποδεκτός ορισμός αναφορικά
με το CX, γεγονός που πιθανόν οφείλεται στην υποκειμενική οπτική του πελάτη για το πώς
αλληλεπιδρά άμεσα ή έμμεσα στα διάφορα σημεία επαφής με μια εταιρεία και το πώς
αντιλαμβάνεται μια εμπειρία ως αξιόλογη και αξιομνημόνευτη.
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2.1.2. Διαστάσεις του customer experience

Οι εμπειρίες έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά, όπως άλλωστε συμβαίνει με τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες. Για αυτό το λόγο κάποια εταιρεία πρέπει να τα γνωρίζει αυτά, προκειμένου να
κατορθώσει να σχεδιάσει αξιομνημόνευτες εμπειρίες για τους πελάτες της.

Οι Pine και Gilmore (1998) αναφέρουν τέσσερις διαστάσεις σχετικές με την εμπειρία πελάτη (4Es),
την Αισθητική (Esthetic), την Ψυχαγωγική (Entertainment), την Εκπαιδευτική (Educational) και αυτή
της Απόδρασης (Escapist), όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχεδιάγραμμα. Αυτές οι διαστάσεις
προκύπτουν από δύο τεμνόμενους άξονες, με τον οριζόντιο άξονα να δείχνει το πόσο ενεργή ή
παθητική είναι η συμμετοχή μας στην εμπειρία, ενώ ο κάθετος παρουσιάζει το κατά πόσο
απορροφούμαστε (absorption) ή βυθιζόμαστε/ γινόμαστε μέρος της εμπειρίας (immersion).

Στην Αισθητική διάσταση, ο πελάτης έχει παθητική συμμετοχή και βυθίζεται στην εμπειρία, για
αυτό και η ερμηνεία είναι ότι σχετίζεται περισσότερο με το φυσικό περιβάλλον γύρω του. Στην
Ψυχαγωγική, ο πελάτης έχει πάλι παθητική συμμετοχή, αλλά απορροφάται από την εμπειρία και
δε βυθίζεται όπως στην προηγούμενη. Συνδέεται με καταστάσεις όπως για παράδειγμα
παρακολούθησης μια ταινίας ή συναυλίας. Στην Εκπαιδευτική, ο πελάτης συμμετέχει ενεργά και
απορροφάται από την εμπειρία, όπως για παράδειγμα η παρακολούθηση κάποιου μαθήματος ή
σεμιναρίου. Τέλος, στην Απόδραση, ο πελάτης βυθίζεται από την εμπειρία, αλλά έχει ενεργή
συμμετοχή, όπως για παράδειγμα το να συμμετέχεις σε μία θεατρική παράσταση ή σε κάποια
ορχήστρα, οι οποίες είναι εξίσου διασκεδαστικές και εκπαιδευτικές εμπειρίες όπως στις άλλες
διαστάσεις, αλλά ταυτόχρονα ο πελάτης βυθίζεται πλήρως στην εμπειρία που βιώνει.

Οι πιο πλούσιες και γεμάτες εμπειρίες είναι αυτές που μπορούν και προσφέρουν και τις τέσσερις
διαστάσεις, όπως για παράδειγμα η Disney, και για αυτό το λόγο έχουν τόσο μεγάλη αποδοχή και
επιτυχία (Pine & Gilmore, 1998).
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Σχήμα 5. The Four Realms of an Experience. Pine & Gilmore, Welcome to the Experience Economy,
https://hbr.org/1998/07/welcome-to-the-experience-economy

Μία συγκεντρωτική αναφορά για τις διαστάσεις της εμπειρίας γίνεται επίσης από τους
Triantafillidou και Siomkos (2014). Επισημαίνουν ότι η εμπειρία περιλαμβάνει συγκεκριμένα
στοιχεία που είναι τα εξής:

 Ηδονισμός, ο οποίος σχετίζεται με συναισθήματα χαράς, ευχαρίστησης, ενθουσιασμού
κλπ.
 Ροή (flow) που αφορά σε συναισθήματα απορρόφησης και βύθισης στην εμπειρία.
 Απόδραση, διαδικασία κατά την οποία οι πελάτες φαντασιώνονται ότι βρίσκονται σε ένα
διαφορετικό κόσμο και παίζουν διαφορετικούς ρόλους.
 Μάθηση, η οποία περικλείει τη γνώση που αποκτούν οι πελάτες μέσω μιας εμπειρίας.
 Πρόκληση που περιλαμβάνει συναισθήματα όπως ρίσκο, περιπέτεια και αδρεναλίνη.
 Κοινωνικοποίηση που συνδέεται με τις νέες κοινωνικές σχέσεις που δημιουργούν οι
πελάτες μέσω της αγοράς ή κατανάλωσης.
 Τέλος, η Κοινότητα που σχετίζεται με τα συναισθήματα συντροφιάς και του «ανήκω»
μέσω της κατανάλωσης (Triantafillidou & Siomkos, 2014).

Σχολή Δ.Ε. | Τμήμα Ο.Δ.Ε. | Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Υπηρεσιών
18

«Επιπτώσεις της Πανδημίας Covid-19 στο EX και CΧ: Η Περίπτωση της Cosmote»,
Βασιλεία Μίχου, ακαδ. έτος 2020-2021
2.1.3. Διοίκηση της εμπειρία πελάτη (CEM ή CXM) και τα οφέλη της

Κατά τον Bernd Schmitt (2003), η διοίκηση της εμπειρίας πελάτη σχετίζεται με την «πειθαρχία,
μεθοδολογία και διαδικασία που χρησιμοποιείται για τη συνολική διαχείριση της διακαναλικής
έκθεσης, αλληλεπίδρασης και συναλλαγής ενός πελάτη με μια εταιρεία, προϊόν, μάρκα ή
υπηρεσία» (Schmitt, 2003).

Το CXM είναι δηλαδή μία ανθρωποκεντρική προσέγγιση διοίκησης που στο επίκεντρο της
βρίσκεται η εμπειρία του πελάτη όταν αυτός αλληλεπιδρά με μία επιχείρηση. Με αυτόν τον τρόπο,
η επιχείρηση στοχεύει να προσφέρει μια αξιομνημόνευτη εμπειρία στον πελάτη σε όλα τα σημεία
επαφής μαζί του και σε όλα τα στάδια του ταξιδιού του, προκειμένου να επιτύχει τη προσήλωση
(loyalty) του πελάτη και έτσι να επικρατήσει στην αγορά.

Κατά τον Schmitt λοιπόν το CXM είναι ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την
επιχείρηση, το οποίο τη βοηθά να αναπτυχθεί, να αυξήσει τα έσοδά της και γενικά να
μεταμορφώσει την εικόνα του brand της (Schmitt, 2003).

Πολλές είναι λοιπόν οι επιχειρήσεις που επιλέγουν το CXM, γεγονός που φαίνεται και από την
αύξηση των εσόδων των υπηρεσιών CX τα τελευταία χρόνια, όπως φαίνεται και στο κάτωθι
σχεδιάγραμμα από το Statista.
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Σχήμα 6. Παγκόσμια έσοδα από outsourced υπηρεσίες «Εμπειρίας Πελάτη», https://msm.aueb.gr/eidikeuseis/#_ftn3

Ο λόγος που τόσες επιχειρήσεις επιλέγουν τις υπηρεσίες CX είναι τα σημαντικά οφέλη που αυτές
αποκομίζουν και στα οποία αξίζει να αναφερθούμε παρακάτω:

 Οι εταιρείες-ηγέτες στο CX αυξάνουν τα έσοδά τους με μεγαλύτερη ταχύτητα από ό, τι οι
υπόλοιπες.
 Θετική κριτική από στόμα-σε-στόμα (WOM).
 Μεγαλύτερη πιθανότητα νέας αγοράς στην ίδια εταιρεία από πελάτη που είχε θετική
εμπειρία.
 Τριπλάσια απόδοση εσόδων των εταιρειών για το κόστος που επενδύουν σε CX.
 Η πλειοψηφία των καταναλωτών θεωρεί την εμπειρία πελάτη πιο σημαντική από την τιμή.
 Αύξηση ποσοστού διατήρησης και προσήλωσης πελατών (customer loyalty).
 Οι εταιρείες μπορούν να εντοπίσουν χαρακτηριστικά που επιθυμούν οι πελάτες τους και
λείπουν από τα προϊόντα ή υπηρεσίες τους. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν εγκαίρως
να τα τροποποιήσουν και να προγραμματίσουν τις επόμενες δράσεις τους.
 Οι επιχειρήσεις μπορούν να μετρήσουν τις αρνητικές κριτικές των πελατών τους και να τις
αντιμετωπίσουν. (Σιώμκος, 2018)
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Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν οι επιχειρήσεις να ασχολούνται με το CXM, δεδομένου ότι σύμφωνα
και με την αναφορά των τάσεων που έγινε από τη Zendesk για το 2020, δηλώνεται πως το 50% των
πελατών που είχαν κακή εμπειρία με μία εταιρεία, θα άλλαζαν και θα αγόραζαν από κάποιον
ανταγωνιστή την επόμενη φορά. Μάλιστα το ίδιο ποσοστό εκτοξεύεται στο 80%, αν είχαν και
δεύτερη αρνητική εμπειρία με την ίδια εταιρεία (Hueffner, 2021).

2.1.4. Το πλαίσιο διαχείρισης της εμπειρίας πελάτη (Customer Experience Management
Framework)

Οι Du Plessis και De Vries (2016), μέσω της έρευνάς τους, επιχείρησαν να δημιουργήσουν ένα
ολιστικό πλαίσιο διαχείρισης της εμπειρίας πελάτη, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί από όλους
τους κλάδους και εταιρείες που επιθυμούν να βελτιώσουν την εμπειρία πελάτη.

Το συγκεκριμένο πλαίσιο αποτελείται από δύο μέρη, τα οποία έχουν σχέση εξάρτησης μεταξύ τους.
Το πρώτο μέρος παρέχει μια διαδικασία σχεδιασμού και εφαρμογής της εμπειρίας πελάτη με
τέσσερα διαδοχικά βήματα και είναι μια συνεχής εργασία, καθώς πρέπει να επαναξιολογείται
περιοδικά, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και ανάγκες των πελατών που αλλάζουν
συχνά. Τα τέσσερα αυτά στάδια είναι η κατανόηση του πελάτη, ο σχεδιασμός του ταξιδιού του
πελάτη, η μέτρηση της εμπειρίας πελάτη και η εφαρμογή της αλλαγής της εμπειρίας πελάτη.

Ενώ, το δεύτερο μέρος παρέχει πέντε μη διαδοχικά δομικά στοιχεία που προαπαιτούνται
προκειμένου να υπάρξει η οργανωτική ετοιμότητα για την υποστήριξη της διαδικασίας της
εμπειρίας πελατών. Αυτά τα πέντε βήματα είναι ο προσδιορισμός της στρατηγικής της εμπειρίας
πελάτη, η δημιουργία κατάλληλης ηγεσίας εμπειρίας πελάτη, η εφαρμογή κουλτούρας εμπειρίας
πελάτη, η ευθυγράμμιση των οργανωτικών λειτουργιών με τα τμήματα των πελατών και η
εφαρμογή διαδικασιών, συστημάτων και τεχνολογίας που να συνάδουν με τη στρατηγική της
εμπειρίας πελάτη.

Στο κάτωθι σχεδιάγραμμα παρουσιάζεται συγκεντρωτικά αυτό το πλαίσιο της διαχείρισης της
εμπειρίας πελάτη, κατά τους Du Plessis και De Vries.
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Σχήμα 7. The CEM Framework, Towards a holistic customer experience management framework for enterprises,
http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2224-78902016000300004

Προκειμένου να εφαρμοστεί το CXM framework χρησιμοποιούνται διάφορα εργαλεία, όπως τα
customer canvas, value chain mapping, service blueprint, process mapping, customer journey
mapping, moment mapping, poka-yoke, benchmarking κ.α., κάποια από τα οποία θα αναλυθούν
εκτενώς και στη συνέχεια της εργασίας (Du Plessis & De Vries, 2016).

2.1.5. Τεχνικές customer experience

Υπάρχουν λοιπόν διάφορες τεχνικές CX που χρησιμοποιούν οι εταιρείες, προκειμένου να μπορούν
να εντοπίσουν τα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες, τις προσδοκίες, τις επιθυμίες, καθώς και τις
δυσκολίες των πελατών τους, έτσι ώστε να τους παρέχουν μια αξιομνημόνευτη εμπειρία.
Παρακάτω αναλύονται κάποιες από αυτές τις τεχνικές.
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Personas

Η μέθοδος των personas αρχικά δημιουργήθηκε για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων
και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε και σε άλλες εφαρμογές, όπως στην ανάπτυξη προϊόντων, στο
μάρκετινγκ, στην επικοινωνία και στο σχεδιασμό υπηρεσιών (Nielsen, 2012).

Κατά τον Cooper, η persona σχετίζεται με «μία ακριβή περιγραφή του χρήστη και του τι αυτός θέλει
να πετύχει» (Cooper, 1999), ενώ κατά τους Calde et al. οι personas αφορούν σε «φανταστικούς
λεπτομερείς αρχετυπικούς χαρακτήρες που αντιπροσωπεύουν ξεχωριστές ομάδες βάσει
συμπεριφορών, στόχων και κινήτρων που εντοπίστηκαν κατά της διάρκεια της έρευνας» (Calde et
al., 2002), όπως έχει καταγραφεί από τον Blomkvist στην έρευνά του (Blomkvist, 2002).

Οι personas δηλαδή είναι φανταστικοί χαρακτήρες που με τα γνωρίσματά τους αντιπροσωπεύουν
κάποιες ομάδες πελατών μιας εταιρείας, βάσει των στόχων, αναγκών, συμπεριφορών ή
χαρακτηριστικών τους και με απώτερο σκοπό χρήσης αυτής της μεθόδου τη μεγαλύτερη
ικανοποίηση των πελατών τους.

Δίνεται με αυτόν τον τρόπο μια πιο «ανθρώπινη» χροιά στα τμήματα που έχουν δημιουργηθεί από
τη διαδικασία της τμηματοποίησης (Σιώμκος, 2018).

H μέθοδος αυτή, σύμφωνα με τον Cooper, χρησιμοποιείται από σχεδιαστές, προγραμματιστές
λογισμικού, διαχειριστές, πελάτες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη ως εργαλείο επικοινωνίας και
σχεδιασμού, δίνοντας μια απλή αλλά αρκετά καλή περιγραφή του χρήστη (Blomkvist, 2002).

Προκειμένου να σχεδιαστεί μία persona, χρειάζεται να συλλεγούν ποιοτικά (interviews, field
studies, usability tests) και ποσοτικά δεδομένα (surveys, analytics, CRM data analytics). Κατά τη
Nielsen έχουν καταγραφεί δέκα βήματα για αυτή τη διαδικασία σχεδιασμού:

 Συλλογή δεδομένων, δηλαδή συγκέντρωση πληροφοριών και γνώσεων αναφορικά με τους
χρήστες
 Δημιουργία μιας υπόθεσης, σχετίζεται με τον εντοπισμό των διαφορών των χρηστών
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 Αποδοχή της υπόθεσης, εννοώντας την επιβεβαίωση ή απόρριψη της υπόθεσης για τις
διαφορές των χρηστών
 Ποσοτικοποίηση των personas, αφορά στη δημιουργία του τελικού αριθμού των personas
 Περιγραφή των personas, να έχει δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε η ομάδα σχεδιασμού
να κατανοήσει τους χρήστες για να μπορέσει να δοθεί λύση στις ανάγκες τους
 Προετοιμασία καταστάσεων, καταγραφή ορισμένων ειδικών καταστάσεων
 Αποδοχή από τον οργανισμό, δηλαδή αποδοχή των συμμετεχόντων σε ό,τι αφορά τα
διάφορα βήματα
 Διάδοση της γνώσης, αφορά στην ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων μερών για τις
personas, ώστε να τις αποδέχονται όλοι
 Προετοιμασία σεναρίων, προκειμένου να φανεί στην πράξη το πως μία persona
χρησιμοποιεί ένα προϊόν ή μία υπηρεσία
 Συνεχείς διορθώσεις, αφού οι συνθήκες αλλάζουν και απαιτείται τακτική αναθεώρηση των
περιγραφών των personas (Σιώμκος, 2018)

Κάτωθι παρουσιάζονται σχηματικά τα 10 βήματα του σχεδιασμού των personas (Nielsen, 2012).
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Σχήμα 8. The 10 steps to personas, Nielsen L., Personas - User Focused Design, p. 3

Επίσης, αναφέρονται ακόμα τέσσερις διαφορετικές οπτικές για τις personas, από τη Nielsen (2012):

 The goal-directed perspective, που κύρια έμφαση δίνεται στους στόχους που θέλουν να
καλύψουν οι χρήστες με το προϊόν/υπηρεσία
 The role-based perspective, που εστιάζει στους ρόλους που καλούνται να παίξουν οι
χρήστες και πώς αυτοί καλύπτονται από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες
 The engaging perspective, που σχετίζεται με τα συναισθήματα των χρηστών, την
ψυχολογική και κοινωνική τους κατάσταση και γενικά την εμπλοκή τους με ένα προϊόν
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 The fiction-based perspective, φανταστικά personas που δεν υφίστανται στην παρούσα
χρονική στιγμή, αλλά χρησιμοποιούνται από τους designers για διερεύνηση και για να
βρίσκονται σε ετοιμότητα σε μελλοντικές καταστάσεις (Nielsen, 2012).

Υπάρχουν διάφορα εργαλεία και τεχνικές που συνεισφέρουν στην κατασκευή των personas. Αυτά
μεταξύ άλλων είναι:



Empathy mapping (χαρτογράφηση ενσυναίσθησης)

Τεχνική που ακολουθεί τη δημιουργία των personas και σχετίζεται με τη δημιουργία υποθέσεων
για την κάθε persona (Σιώμκος, 2018).

Σύμφωνα με τους Ferreira et al. (2015), με τη συγκεκριμένη μέθοδο αποτυπώνονται τα
συναισθήματα, οι συμπεριφορές και στάσεις των χρηστών, βλέποντας τον κόσμο μέσα από τα δικά
τους μάτια και έτσι αναπτύσσεται καλύτερη κατανόηση του περιβάλλοντος που αυτοί ζουν, των
πεποιθήσεων τους, των φιλοδοξιών τους και των ανησυχιών τους.

Το Empathy map αποτελείται από έξι περιοχές:

i.

See, δηλαδή τι βλέπουν οι χρήστες στο περιβάλλον τους

ii.

Say and Do, τα οποία αφορούν στο τι λένε οι χρήστες και πώς συμπεριφέρονται δημόσια

iii.

Think and Feel, σχετίζονται με το τι συμβαίνει στο μυαλό των χρηστών

iv.

Hear, εννοώντας πώς επηρεάζονται οι χρήστες από το περιβάλλον

v.

Pain, δηλαδή τις απογοητεύσεις, τις παγίδες και τους κινδύνους που βιώνει ο χρήστης

vi.

Gain, τι πραγματικά θέλει ο χρήστης και με ποιον τρόπο μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι
του (Ferreira et al., 2015)

Παρακάτω εμφανίζεται σχηματικά το empathy map καθώς και οι ερωτήσεις που γίνονται
προκειμένου να συμπληρωθεί.
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Σχήμα 9. The Template of Empathy Map, Ferreira et al., Designing Personas with Empathy Map, USES Research Group, UFAM,
https://www.researchgate.net/publication/276207468_Designing_Personas_with_Empathy_Map

Σχήμα 10. Questions for Filling the Empathy Map, Ferreira et al., Designing Personas with Empathy Map, USES Research Group, UFAM,
https://www.researchgate.net/publication/276207468_Designing_Personas_with_Empathy_Map



Service safari

Είναι μία ερευνητική μέθοδος για την κατανόηση των υπηρεσιών, κατά την οποία οι ερευνητές
δοκιμάζουν η ίδιοι την υπηρεσία και καταγράφουν την εμπειρία τους, έτσι ώστε να γνωρίζουν πώς
οι πελάτες τους βιώνουν την υπηρεσία. Με αυτόν τον τρόπο χαρτογραφούνται τα διάφορα
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touchpoints και μπορούν να επέμβουν στο σχεδιασμό όπου κριθεί ότι είναι απαραίτητο.
(Technology Strategy Board and Design Council, 2015)



Ethnography (Εθνογραφική μέθοδος έρευνας)

Μέθοδος που χρησιμοποιείται για να ανακαλυφθούν

νέες ανάγκες πελατών και ευκαιρίες

καινοτομίας. Εξάγονται συμπεράσματα από το πλέγμα συναισθημάτων και λογικής που
καθοδηγούν τη συμπεριφορά των καταναλωτών.

Για αυτό το λόγο συχνά οι εθνογράφοι παρακολουθούν στενά τα υποκείμενα της έρευνάς τους ή
και μετακομίζουν προσωρινά μαζί τους, έτσι ώστε να σημειώνουν τις συνήθειες τους, τη ρουτίνα
τους, τις τελετουργίες τους σε σχέση με τη χρήση συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών. Με
αυτόν τον τρόπο, σταματούν και να τους βλέπουν απλά σαν ευκαιρίες, αλλά τους αντιμετωπίζουν
ως ανθρώπους με συναισθήματα (Schlack, 2015).



Shadowing (Παρατήρηση)

Τεχνική ποιοτικής έρευνας που βοηθά στην κατανόηση του πώς οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με
τον κόσμο γύρω τους. Δηλαδή παρατηρείται άμεσα ένας χρήστης για αρκετό χρονικό διάστημα,
προκειμένου να εντοπιστούν και να κατανοηθούν οι συμπεριφορές του και οι ανάγκες του.

Είναι πολύ σημαντικό ο ερευνητής να λειτουργεί σαν παρατηρητής και μόνο, εννοώντας με αυτό
ότι δεν μπορεί να εμπλέκεται και να αλληλεπιδρά με τον συμμετέχοντα καταναλωτή, γιατί μπορεί
να επηρεάσει τις ενέργειές του και τον τρόπο που εκείνος συμπεριφέρεται σε κάθε δεδομένη
περίσταση (Interaction Design Foundation, 2020).



Day in the life of our customers

Οι εταιρείες πρέπει να επενδύουν σημαντικό χρόνο με τους πελάτες τους και να ακούνε με
προσοχή τα προβλήματά τους και τις ανάγκες τους και όχι επιφανειακά, προκειμένου να
κυριαρχήσουν στην αγορά.
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Το συγκεκριμένο εργαλείο λοιπόν δίνει στις εταιρείες μια πλήρη επισκόπηση της καθημερινής ζωής
των πελατών, αφού γίνεται χαρτογράφηση του προγράμματός τους, σημειώνοντας αναλυτικά τις
ενέργειές τους μέσα στην ημέρα. Με αυτόν τον τρόπο, οι εταιρείες εντοπίζουν άμεσα τις ανάγκες
των πελατών τους και μπορούν στη συνέχεια να τις επιλύσουν με τα προϊόντα/υπηρεσίες τους.
(Gouillart and Sturdivant, 1994).



Cultural probes (Diary studies)

Μέθοδος για απόκτηση σε βάθος πληροφορίας από τους χρήστες, χωρίς την επίδραση από τους
ερευνητές, αφού οι ίδιοι χρήστες καταγράφουν μόνοι τους τα γεγονότα της ζωής τους, όπως γίνεται
σε ένα ημερολόγιο, ωστόσο για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Τις περισσότερες φορές
γίνονται και κάποιες συμπληρωματικές ερωτήσεις στους χρήστες για μεγαλύτερη απορρόφηση
πληροφοριών.

Αυτή η τεχνική βοηθά στον προσδιορισμό σημαντικών πληροφοριών και αναγκών των χρηστών,
αλλά ταυτόχρονα παρέχει έμπνευση στην ομάδα σχεδιασμού (Technology Strategy Board and
Design Council, 2015).



Customer Journey Map (Χάρτης ταξιδιού του πελάτη)

 Ταξίδι πελάτη (customer journey)

Προτού προχωρήσουμε στην ανάλυση του χάρτη ταξιδιού του πελάτη, χρειάζεται να ορίσουμε και
να αποσαφηνίσουμε την έννοια «ταξίδι πελάτη» (customer journey).

Σκοπός των εταιρειών είναι να προσφέρουν αξιομνημόνευτες εμπειρίες στους πελάτες τους και
προκειμένου να το καταφέρουν αυτό, θα πρέπει οι ίδιες να αντιληφθούν και να βιώσουν τη
διαδρομή των πελατών κατά τη διάρκεια της αγοράς τους, δηλαδή να κατανοήσουν το λεγόμενο
«ταξίδι του πελάτη».
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Μάλιστα οι εταιρείες πλέον δεν προσπαθούν απλώς να κατανοήσουν τα ταξίδια των πελατών,
αλλά τα μελετούν, τα σχεδιάζουν και τα καθοδηγούν οι ίδιες, όπως κάνουν με τα προϊόντα τους.
Επομένως, τα ταξίδια πελάτη είναι εξίσου σημαντικά με τα προϊόντα στην παροχή ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος (Edelman & Singer, 2015).

Σύμφωνα με τους Nenoven et al. (2008), λέγοντας «ταξίδι του πελάτη» (customer journey)
εννοούμε τον κύκλο της σχέσης μεταξύ του πελάτη και του οργανισμού. Σημαίνει δηλαδή τη
μετάβαση του από «ποτέ-πελάτη σε πάντα-πελάτη» (Nenoven et al., 2008).

Οι Lemon και Verhoef (2016), ορίζουν το customer journey ως τη διαδικασία κατά την οποία ο
πελάτης αλληλεπιδρά με την εταιρεία μέσα από τα διάφορα σημεία επαφής (touch points) κατά
τη διάρκεια του κύκλου της αγοράς (Lemon & Verhoef, 2016).

Σύμφωνα με τους Rudkkowski et al. (2019), το customer journey είναι μια διαδικασία κατά την
οποία οι εταιρείες χαρτογραφούν από την πλευρά του πελάτη τα σημεία επαφής με την εταιρεία
στο στάδιο προαγοράς, αγοράς και μεταγοράς του προϊόντος ή της υπηρεσίας (Rudkkowski et al.,
2019).

Κατά τους Lemon και Verhoef (2016), τα τρία βασικά στάδια λοιπόν της αγοραστικoύ ταξιδιού του
πελάτη είναι: η προαγορά, η αγορά και η μετα-αγορά.



Προαγορά (pre-purchase)

Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει όλες τις αλληλεπιδράσεις του πελάτη με το brand πριν από τη
συναλλαγή της αγοράς και από τη στιγμή που του δημιουργήθηκε αυτή η ανάγκη, δηλαδή τις
εμπειρίες που σχετίζονται με την αναγνώριση της ανάγκης, την αναζήτηση και την εξέταση των
εναλλακτικών.



Αγορά (purchase)

Σχετίζεται με όλες τις αλληλεπιδράσεις του πελάτη με το brand και το περιβάλλον του κατά τη
διάρκεια της συναλλαγής, όπως η επιλογή, η παραγγελία και η πληρωμή.
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Μετα-αγορά (post-purchase)

Περιλαμβάνει αλληλεπιδράσεις πελατών με το εμπορικό σήμα και το περιβάλλον του μετά τη
συναλλαγή, όπως η χρήση και η κατανάλωση, η δέσμευση μετά την αγορά και τα αιτήματα
συντήρησης ή άλλων υπηρεσιών. Αυτό το τελικό στάδιο θα οδηγήσει είτε στη δέσμευση του πελάτη
μέσω π.χ. επαναγοράς είτε ξανά στην αναζήτηση εναλλακτικών, δηλαδή στην προαγοραστική
φάση (Lemon & Verhoef, 2016).

Όπως είδαμε, στους ορισμούς του customer journey αναφέρονται οι έννοιες σημεία επαφής (touch
points) και η χαρτογράφησή του ταξιδιού του πελάτη (customer journey map).

 Σημεία επαφής (touch points)

Αφορούν σε κάθε λεκτικό περιστατικό που ένα άτομο αντιλαμβάνεται (π.χ. διαφήμιση) ή μη
λεκτικό με το οποίο σχετίζεται συνειδητά με μια συγκεκριμένα εταιρεία ή μάρκα (π.χ. χρήση
προϊόντος). Τα touch points είναι κρίσιμα για το customer journey και εμφανίζονται πολλαπλοί
τύποι καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών φάσεων της αγοραστικής διαδικασίας (Rudkkowski et al.,
2019).

Οι Barann et al. (2020) ορίζουν τα σημεία επαφής ως ερεθίσματα που εκπληρώνουν συγκεκριμένο
ρόλο στο ταξίδι του πελάτη. Όταν ο πελάτης συναντά ένα σημείο επαφής, μεταδίδεται ένα μήνυμα
μεταξύ του πελάτη και του λιανοπωλητή, της μάρκας ή άλλων πελατών. Αυτή η συνάντηση είναι
που προκαλεί την εμπειρία πελάτη (Barann et al., 2020).

Σύμφωνα με τους Lemon και Verhoef (2016), σε κάθε ένα από τα τρία στάδια του αγοραστικού
ταξιδιού του πελάτη υπάρχουν 4 κατηγορίες σημείων επαφής:



Σημεία επαφής της μάρκας (brand-owned touch points), τα οποία έχουν σχεδιαστεί από την
επιχείρηση και τα διαχειρίζεται η ίδια, στα πλαίσια της εμπειρίας του πελάτη.
Περιλαμβάνουν όλα τα μέσα ενημέρωσης της εταιρείας, όπως διαφημίσεις, ιστότοποι,
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προγράμματα αφοσίωσης, καθώς και στοιχεία μάρκετινγκ της εταιρείας, όπως
χαρακτηριστικά προϊόντος, συσκευασία, υπηρεσία, τιμή κλπ.


Σημεία επαφής του συνεργάτη (partner-owned touch points), που αφορούν σε
αλληλεπιδράσεις με τον πελάτη, οι οποίες ωστόσο έχουν σχεδιαστεί, διαχειρίζονται και
ελέγχονται από την εταιρεία ή από κοινού με κάποιους συνεργάτες της. Μέσα στους
συνεργάτες της μπορεί να περιλαμβάνονται εταιρείες μάρκετινγκ, συνεργάτες διανομής
πολλαπλών

καναλιών,

εταιρείες

προγραμμάτων

αφοσίωσης

και

συνεργάτες

επικοινωνιακών καναλιών.


Σημεία επαφής του πελάτη (customer-owned touch points), που σχετίζονται με ενέργειες
πελατών ως μέρος της συνολικής τους εμπειρίας, τις οποίες ωστόσο δεν μπορεί να ελέγξει
ή να επηρεάσει ούτε η εταιρεία ούτε οι συνεργάτες της. Για παράδειγμα, τέτοια touch
points είναι οι επιθυμίες και οι ανάγκες που σκέφτονται οι πελάτες στη φάση της
προαγοράς. Αντίστοιχα, στη φάση της αγοράς θα μπορούσε να είναι ο τρόπος πληρωμής
αφού το επιλέγει ο πελάτης, ενώ αυτά τα σημεία επαφής επικρατούν κυρίως στη φάση της
μετααγοράς, όπου ο πελάτης χρησιμοποιεί και καταναλώνει μόνος του τις αγορές.



Κοινωνικά/εξωτερικά σημεία επαφής (social/external touch points), τα οποία αναγνωρίζουν
τους σημαντικούς ρόλους των εξωτερικών παραγόντων και του κοινωνικού περίγυρου στην
εμπειρία του πελάτη αφού επηρεάζουν τη διαδικασία. Παραδείγματα τέτοιων παραγόντων
είναι άλλοι πελάτες, φιλικός ή συγγενικός κύκλος, ανεξάρτητες πηγές πληροφοριών, όπως
κριτικές σε ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ. (Lemon & Verhoef, 2016)

 Χάρτης ταξιδιού πελάτη (customer journey map)

Είναι ένα διάγραμμα που απεικονίζει τα βήματα που περνούν οι πελάτες για να συνεργαστούν με
μια εταιρεία, είτε πρόκειται για ένα προϊόν, μια διαδικτυακή εμπειρία, μια λιανική υπηρεσία ή
οποιοδήποτε συνδυασμό (Richardson, 2010).

Σύμφωνα με το Γεώργιο Σιώμκο (2018), αφορά σε ένα εργαλείο που βοηθά στην οπτικοποίηση του
ταξιδιού του πελάτη, προκειμένου να διευκολύνει τις εταιρείες να επισημάνουν τις δυσκολίες (pain
points) που συναντά ο πελάτης στα διάφορα σημεία επαφής του με την εταιρεία, αλλά και να
αναδειχθούν οι θετικές του εμπειρίες (gains) (Σιώμκος, 2018).
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Αντίστοιχα, οι Ai et al. (2020) επισημαίνουν πως το customer journey map βοηθά στο να
ανακαλυφθούν όλα τα σημεία επαφής, καθώς και να αναδειχθεί η καμπύλη που σχηματίζεται από
τις συναισθηματικές αλλαγές του πελάτη για κάθε σημείο επαφής (emotional journey).
Παράλληλα, εντοπίζονται τα σημεία πόνου του πελάτη και προτείνεται πολυδιάστατη και σε βάθος
βελτίωση της εμπειρίας του σε κάθε σημείο επαφής (Ai et al., 2020).

Οι Alvarez et al. (2020) ορίζουν το customer journey map ως «την οπτική αναπαράσταση της
ακολουθίας των γεγονότων, που ένας χρήστης βιώνει στο ταξίδι του με ένα προϊόν ή μια υπηρεσία»
(Alvarez et al., 2020).

To customer journey map δημιουργείται για να αποτυπώσει την παρούσα κατάσταση, αλλά και τη
μελλοντική και σχετίζεται με μία persona κάθε φορά, αφού η κάθε persona έχει διαφορετικούς
στόχους, ανάγκες, προσδοκίες κλπ (Σιώμκος, 2018).

Τα κύρια στοιχεία από τα οποία αποτελείται ο χάρτης ταξιδιού του πελάτη είναι το ταξίδι του
πελάτη, η συμπεριφορά του, τα συναισθήματά του, τα σημεία επαφής, οι αρνητικές εμπειρίες και
οι ευκαιρίες για βελτίωση (Ai et al., 2020).

Πολλές εταιρείες δεν αντιδρούν εκ των υστέρων προσπαθώντας να διορθώσουν τα pain points του
πελάτη, αλλά λειτουργούν προληπτικά σχηματίζοντας δελεαστικά ταξίδια για τους πελάτες και με
αυτόν τον τρόπο εκείνοι γίνονται αφοσιωμένοι. Οι εταιρείες αυτές έχουν ως βασικές ικανότητές
τους τον αυτοματισμό, την προληπτική εξατομίκευση, τη συναφή αλληλεπίδραση προτείνοντας
στον πελάτη να ακολουθήσει ενέργειες που η εταιρεία επιθυμεί και την καινοτομία (Edelman &
Singer, 2015).

Τα βήματα για τη δημιουργία ενός customer journey map είναι:
i.

Επιλογή ταξιδιού βάσει των στόχων της εταιρείας

ii.

Εντοπισμός Personas για την οποία θα σχεδιαστεί το ταξίδι

iii.

Καταγραφή των φάσεων και υπο-φάσεων του ταξιδιού, βάσει παρατήρησης, έρευνας ή
φαντασίας από τη σχεδιαστική ομάδα
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iv.

Εντοπισμός των touchpoints της persona με την επιχείρηση

v.

Αποτύπωση της καμπύλης του συναισθηματικού ταξιδιού στα διάφορα σημεία επαφής.

vi.

Προτάσεις βελτίωσης, βάσει καταγραφής θετικών και αρνητικών εμπειριών (Σιώμκος, 2018)

Ακολουθεί απεικονιστικό παράδειγμα ενός customer journey map.

Σχήμα 11. A customer journey map for a B2C environment, West et al., Adjusting customer journey mapping for application
in industrial product-service systems,
https://www.researchgate.net/publication/337731093_Adjusting_customer_journey_mapping_for_application_in_industrial_productservice_systems



Kano Model

Κατά τους Sauerwein et al. (1996), το Kano model είναι μία τεχνική που αναπτύχθηκε από τον Kano
το 1984 και με την οποία μπορούμε να προσδιορίσουμε την επίδραση που έχουν τα
χαρακτηριστικά των προϊόντων ή υπηρεσιών στην ικανοποίηση του πελάτη.

Ο Kano αμφισβήτησε τις προηγούμενες θεωρίες που ισχυρίζονταν ότι όσο μεγαλύτερη η
προσφορά σε κάθε χαρακτηριστικό του προϊόντος, τόσο μεγαλύτερη η ικανοποίηση των πελατών.
Μάλιστα αναφέρει πως δεν έχουν όλα τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ή υπηρεσίας την ίδια
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αξία και απόδοση στα μάτια των καταναλωτών, αφού κάποια παράγουν υψηλότερα επίπεδα
ικανοποίησης από άλλα.

Στο παρακάτω διάγραμμα εμφανίζεται σχηματικά το συγκεκριμένο μοντέλο. Ο οριζόντιος άξονας
δηλώνει το πόσο λειτουργικό είναι κάποιο χαρακτηριστικό του προϊόντος, ενώ στον κάθετο
παρουσιάζεται ο βαθμός ικανοποίησης του πελάτη.

Σχήμα 12. Kano’s model, Sauerwein et al., The KANO Model: How to Delight Your Customers, International Working Seminar on Production
Economics, University of Innsbruck, https://www.researchgate.net/publication/240462191_The_Kano_Model_How_to_Delight_Your_Customers

Με αυτόν τον τρόπο, τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας μπορούν να
κατηγοριοποιηθούν σε τρεις ομάδες:



Must-be requirements (βασικά χαρακτηριστικά), αφορούν στα χαρακτηριστικά που στην
περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν, ο πελάτης θα είναι εξαιρετικά δυσαρεστημένος, είναι
δηλαδή προαπαιτούμενα για αυτόν. Από την άλλη πλευρά ωστόσο, επειδή ο πελάτης τα
έχει δεδομένα και τα περιμένει, όταν τα εντοπίζει σε ένα προϊόν/υπηρεσία, δεν του
αυξάνεται η ικανοποίηση. Αν όμως δεν τα βρει, δε θα ενδιαφερθεί καθόλου για το προϊόν
ή την υπηρεσία.



One-dimensional requirements (μονοδιάστατα χαρακτηριστικά), για τα οποία η
ικανοποίηση των πελατών είναι ανάλογη με το επίπεδο εκπλήρωσή τους. Εννοώντας με
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αυτό πως όσο υψηλότερο το επίπεδο εκπλήρωσης, τόσο υψηλότερη η ικανοποίηση του
πελάτη και αντιστρόφως. Αυτά συνήθως απαιτούνται ρητά από τον πελάτη.


Attractive requirements (ελκυστικά χαρακτηριστικά), τα οποία έχουν τη μεγαλύτερη
επίδραση στην ικανοποίηση ενός πελάτη με ένα προϊόν/υπηρεσία. Αυτά τα χαρακτηριστικά
δεν αναμένονται από τον πελάτη, οπότε αν δεν τα βρει δε θα δυσαρεστηθεί. Στην
περίπτωση όμως που τα εντοπίσει, η ικανοποίησή του θα είναι περισσότερο από
αναλογική.

Επομένως, η ιδανική στρατηγική για μια εταιρεία αναφορικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της
είναι αρχικά αυτά να πληρούν όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά. Επίσης, η εταιρεία να είναι
ανταγωνιστική ως προς τα μονοδιάστατα χαρακτηριστικά των προϊόντων της και φυσικά να
ξεχωρίζει στην αγορά από τα ελκυστικά χαρακτηριστικά που θα έχει δημιουργήσει σε αυτά
(Sauerwein et al., 1996).


Value Proposition Canvas

Όπως αναφέρεται από τους Clark et al. (2012) στην έρευνα τους, το value proposition canvas είναι
ένα εργαλείο που βρίσκεται στο επίκεντρο του business model canvas και το οποίο αντιπροσωπεύει
την αξία που προσφέρεται στους πελάτες (Pokorná et al., 2015)

Επίσης, καταγράφουν και την εκδοχή των Osterwalder et al. (2014), βάσει της οποίας το
συγκεκριμένο εργαλείο βοηθά μία εταιρεία να σχεδιάσει προϊόντα και υπηρεσίες που επιθυμούν
οι πελάτες της (Pokorná et al., 2015).

Οι Lindič και da Silva (2011) επισημαίνουν πως η δημιουργία του Value Proposition Canvas
βασίζεται σε δύο στοιχεία, τα τμήματα του πελάτη και μία πρόταση αξίας της επιχείρησης.
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Σχήμα 13. Value Proposition Canvas, Pokorná et al., 2015,
Value Proposition Canvas: Identification of Pains, Gains and Customer Jobs at Farmers' Markets,
https://www.researchgate.net/publication/291699422_Value_Proposition_Canvas_Identification_of_Pains_Gains_and_Customer_Jobs_at_Farmers
'_Markets

Η πρόταση αξίας αφορά σε:

 Προϊόντα και υπηρεσίες (products & services), αυτά που δημιουργούν αξία για τον πελάτη
 Δημιουργούς οφέλους (gain creators), πώς δηλαδή τα προϊόντα και οι υπηρεσίες
δημιουργούν οφέλη για τον πελάτη
 Παυσίπονα (pain relievers), εννοώντας πώς το προϊόν/υπηρεσία μετριάζει τις
δυσκολίες/προβλήματα/οχλήσεις των πελατών

Αναφορικά με τον πελάτη:

 Οφέλη (gains), που περιμένει και χρειάζεται ο πελάτης
 Πόνοι/δυσκολίες (pains), δηλαδή οι αρνητικές εμπειρίες, οι δυσκολίες και τα ρίσκα που
βιώνει ο πελάτης
 Εργασίες πελάτη (customer jobs), που προσπαθούν αυτοί να εκτελέσουν και να επιλύσουν
(Pokorná et al., 2015)
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2.1.6. Μέτρηση customer experience

Μετά το σχεδιασμό και τη δημιουργία της εμπειρίας πελάτη, οι εταιρείες θα πρέπει να προχωρούν
στη μέτρηση της, προκειμένου να επιβεβαιώσουν ότι παρέχουν στους πελάτες αξιομνημόνευτες
εμπειρίες, αλλά και να διορθώσουν προβληματικά σημεία όπου χρειάζεται.

Άλλωστε όπως αναφέρει και ο Peter Drucker:
«Δεν μπορείς να αλλάξεις κάτι αν δεν μπορείς να το μετρήσεις (if you can’t measure it, you can’t
change it)».

Για αυτό το λόγο, έχουν δημιουργηθεί δείκτες μέτρησης της εμπειρίας πελάτη (CX metrics/KPIs),
τρεις από τους οποίους αναλύονται παρακάτω και αναφέρονται ως Customer Feedback Metrics
(CFMs) από τους Morgan και Rego (2006) (Haan et al., 2015).


Net Promoter Score (NPS)

Είναι ο δείκτης με τη μεγαλύτερη συχνότητα χρήσης από τις εταιρείες και καταγράφει τη
διαχρονική προσήλωση του πελάτη (customer loyalty) στην εταιρεία.

Δημιουργήθηκε το 2003 από τον Frederick Reichheld και είναι απλή μετρική αφού αρκεί να
απαντήσει κάποιος στην ερώτηση: «Πόσο πιθανό είναι να συστήσετε την εταιρεία σε ένα φίλο ή
συνάδελφο;»

Σε αυτή την ερώτηση αρκεί να απαντήσει ο πελάτης διαλέγοντας έναν αριθμό από την κλίμακα 0
έως 10, όπου το 0 αντιπροσωπεύει το καθόλου πιθανό, το 5 είναι ουδέτερο και το 10 το εξαιρετικά
πιθανό. Οι βαθμοί της κλίμακας:

 9-10, αντιπροσωπεύουν τους προσηλωμένους (promoters), που είναι ενθουσιώδεις και
πιστοί πελάτες που αγοράζουν συχνά και παροτρύνουν και άλλους να αγοράσουν.
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 7-8, τους ουδέτερους (passives), οι οποίοι όμως δε λαμβάνονται υπόψιν στον υπολογισμό,
δεδομένου ότι μπορεί να μην είναι δυσαρεστημένοι από την εμπειρία της εταιρείας, αλλά
δεν επιθυμούν ωστόσο να τη συστήσουν, ενώ είναι και ευάλωτοι στον ανταγωνισμό.
 0-6, τους δυσαρεστημένους (detractors), οι οποίοι δυστυχώς πιθανόν να είχαν κάποια
δυσάρεστη εμπειρία από την εταιρεία και μεταφέρουν αρνητικά σχόλια για αυτή.

Ο δείκτης NPS λοιπόν υπολογίζεται με την αφαίρεση του ποσοστού των detractors από το ποσοστό
των promoters. Στόχος της εταιρείας είναι να αυξάνει συνεχώς τους promoters και να μειώνει τους
detractors. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει την προσήλωση των πελατών της εταιρείας, οι οποίοι
ενισχύουν την προώθηση της εταιρείας στην αγορά και γίνονται κατά μία έννοια μέρος του
τμήματος μάρκετινγκ της εταιρείας (Reichheld, 2003).

Ωστόσο, ο συγκεκριμένος δείκτης δεν αναλύει το γιατί κάποιος βρίσκεται σε μία από αυτές τις
κατηγορίες, αλλά και δεν μπορεί να γίνει ασφαλής σύγκριση μεταξύ εταιρειών, αφού μπορεί να
έχουν ίδιο δείκτη NPS, αλλά να μην προσφέρουν το ίδιο καλή εμπειρία (Σιώμκος, 2018).

Παράλληλα, είναι σημαντικό ο δείκτης NPS να μελετάται σε σύγκριση με εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο και σκοπός της κάθε εταιρείας είναι να διατηρεί υψηλά
επίπεδα NPS σε σχέση με τους ανταγωνιστές της στον κλάδο (Tzamousi, 2015).

Τέλος, ο δείκτης NPS θα πρέπει να συγκρίνεται και με άλλους σχετικούς δείκτες, ώστε να εξάγονται
ασφαλέστερα συμπεράσματα για το λόγο αύξησης των πωλήσεων μιας εταιρείας (Σιώμκος &
Μαύρος, 2018).


Customer Satisfaction (CSAT)

Είναι ο δεύτερος δείκτης που χρησιμοποιείται πιο συχνά μαζί με το NPS. Η συγκεκριμένη μετρική
υπολογίζει το πόσο ικανοποιημένος έμεινε ένας πελάτης από κάποια αλληλεπίδραση που είχε με
μία εταιρεία. Είναι εξίσου απλός στη χρήση με το δείκτη NPS και είναι ένας πολύ καλός τρόπος για
να διαπιστώσει μια εταιρεία τι σκέφτονται οι πελάτες της για αυτή σε μία δεδομένη στιγμή
(Pogrebniak, 2018).
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Η κλίμακα μέτρησης είναι από 1 έως 5, όπου το 1 δηλώνει ότι ο πελάτης έμεινε πολύ
δυσαρεστημένος, ενώ το 5 πολύ ικανοποιημένος και τίθεται το ερώτημα: «Πώς θα
βαθμολογούσατε τη συνολική ικανοποίησή σας με το Χ προϊόν/υπηρεσία;».

Στη συνέχεια, το άθροισμα των απαντήσεων με βαθμολογία 4 και 5 (οι ικανοποιημένοι και πολύ
ικανοποιημένοι) διαιρούνται με το σύνολο των απαντήσεων και πολλαπλασιάζονται με 100, έτσι
ώστε να προκύψει το ποσοστό των ικανοποιημένων πελατών (Σιώμκος, 2018).

Η τυχόν πτωτική τάση του δείκτη είναι σημαντική ένδειξη για προβλήματα που μπορεί να
επηρεάζουν τις πωλήσεις και θα πρέπει να εξεταστούν από την εταιρεία. Παράλληλα βέβαια, η
τακτική παρακολούθηση του δείκτη δίνει κίνητρο στους εργαζόμενους της εταιρείας να
προσπαθούν συνεχώς από την πλευρά τους, ώστε να παρέχουν τη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση
στους πελάτες της (Σιώμκος & Μαύρος, 2018).

Άλλωστε είναι πολύ σημαντικός δείκτης, αφού όπως αναφέρθηκε από τους Grönroos και Zairi
(2000) και καταγράφεται από τους Tansakul και Yenradee (2020) στην έρευνά τους, ένας
ικανοποιημένος πελάτης είναι έξι φορές πιθανότερο να αγοράσει εκ νέου ένα προϊόν, αλλά και να
μοιραστεί τη θετική του εμπειρία με άλλους πέντε ή έξι ακόμα ανθρώπους (Tansakul & Yenradee,
2020).


Customer Effort Score (CES)

Οι Dixon et al. (2010) εισάγουν τη μετρική του CES που υπολογίζει κατά πόσο καρποφορούν οι
προσπάθειες της εταιρείας για μείωση των εμποδίων στους πελάτες της, προκειμένου αυτοί να
βιώσουν την αξιομνημόνευτη εμπειρία. Μιλώντας για εμπόδια εννοούμε για παράδειγμα να μη
χρειάζεται οι πελάτες να επικοινωνούν πολλές φορές με την εταιρεία για να λύσουν ένα πρόβλημά
τους, να μην επαναλαμβάνουν αυτά που επιθυμούν, να μην είναι απαραίτητο να επισκεφτούν και
δεύτερο κατάστημα κλπ.
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Μάλιστα οι ίδιοι ισχυρίζονται πως το CES είναι καλύτερος δείκτης για την πρόβλεψη επαναγοράς
προϊόντος/υπηρεσίας ή αυξημένων αγορών, σε σχέση με τους CSAT και NPS.

Η ερώτηση που τίθεται για τη μέτρηση του συγκεκριμένου δείκτη είναι: «Πόση προσπάθεια έπρεπε
να καταβάλλετε προσωπικά για να διεκπεραιωθεί το αίτημά σας;» και απαντάται σε μία κλίμακα
από 1 έως 5, όπου το 1 είναι λίγη προσπάθεια και το 5 πολλή προσπάθεια (Dixon et al., 2010).

Στη συνέχεια, προκειμένου να υπολογιστεί ο δείκτης, χρειάζεται να αφαιρεθεί το ποσοστό αυτών
που απάντησαν πολλή προσπάθεια από αυτό που απάντησαν λίγη προσπάθεια.

Βέβαια αξίζει να σημειωθεί πως το CES δεν αναλύει τους παράγοντες που συνεισφέρουν στην
ευκολία ή μη της διαδικασίας, οπότε δεν προκύπτουν και τρόποι βελτιστοποίησης αυτής (Σιώμκος,
2018).

2.1.7. Το Customer Experience παράγοντας που επηρεάζει το customer satisfaction και
loyalty

Στην έρευνα των Cetin et al. (2014) αναφέρεται πως η προσήλωση και η σύσταση από τους πελάτες
είναι σημαντικοί παράγοντες για τη μακροχρόνια επιτυχία των επιχειρήσεων, ωστόσο τονίζεται
πως η απλή ικανοποίηση δεν είναι αρκετή για αυτή την προσήλωσή τους (Cetin et al., 2014).

Ο λόγος είναι ότι χρειάζεται ένα συναισθηματικό δέσιμο μεταξύ των επιχειρήσεων και των
πελατών, το οποίο να μην μπορεί να αντιγράψει ο ανταγωνισμός. Για αυτό το λόγο οι επιχειρήσεις
χρησιμοποιούν τα εργαλεία και τις τεχνικές του CX προκειμένου να ενδυναμώσουν την
ικανοποίηση (satisfaction) και την προσήλωση (loyalty) των πελατών τους (Berry et al., 2002).

Tο customer satisfaction σχετίζεται με μια κριτική αξιολόγησης αναφορικά με μια συγκεκριμένη
επιλογή αγοράς. Τυπικά, το κριτήριο αξιολόγησης θεωρείται το σύνολο των προσδοκιών του
καταναλωτή πριν την αγορά, το οποίο συγκρίνεται με το επίπεδο της αντιληπτής απόδοσης του
προϊόντος μετά την αγορά και έτσι παράγεται η κρίση της ικανοποίησης ή δυσαρέσκειας. Στην
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πραγματικότητα, η ικανοποίηση έχει καθιερωθεί ως βασική αιτία, υπεύθυνη για την αλλαγή
στάσης που βασίζεται στην εμπειρία (Westbrook & Oliver, 1991).

Με τον όρο customer loyalty αναφερόμαστε στους πελάτες που αγοράζουν επαναλαμβανόμενα
από μία επιχείρηση ή ένα συγκεκριμένο brand, αλλά οι οποίοι ταυτόχρονα έχουν και θετική στάση
απέναντι σε αυτή τη μάρκα, το προϊόν ή την επιχείρηση, δηλαδή τους αρέσει. Γιατί κάποιος μπορεί
να αγοράζει επαναλαμβανόμενα όχι γιατί του αρέσει το συγκεκριμένο brand, αλλά καταφεύγει σε
αυτό σαν δεύτερη επιλογή, γιατί δε βρίσκει αυτό που πραγματικά επιθυμεί (Σιώμκος, 2018).

Οι επιχειρήσεις λοιπόν, μέσω του αξιομνημόνευτου CX, επιδιώκουν να παρέχουν ύψιστη
ικανοποίηση στους πελάτες τους με απώτερο σκοπό την προσήλωση και διατήρησή τους και για
αυτό το λόγο τοποθετούν την εμπειρία πελάτη στο επίκεντρο των υπηρεσιών που προσφέρουν
“experience-centric services” (Zomerdijk & Voss, 2010).

2.1.8. Παράγοντες που επηρεάζουν το customer experience και ειδικά ο ρόλος των
εργαζομένων

Σε διάφορες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί, έχουν αναφερθεί οι παράγοντες που επιδρούν
στην εμπειρία πελάτη. Στη μελέτη ωστόσο των Kranzbühler et al. (2017) γίνεται συγκεντρωτική και
σε βάθος αναφορά αυτών των παραγόντων.

Βάσει της μελέτης τους, οι προσεγγίσεις του CX είναι δύο: η οργανωσιακή (από την πλευρά της
επιχείρησης) και η πελατειακή προσέγγιση. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την εμπειρία πελάτη
είναι διαφορετικοί ανά προσέγγιση.

Κατά την οργανωσιακή προσέγγιση, οι παράγοντες είναι:


Το φυσικό περιβάλλον και η ατμόσφαιρα καταστήματος.



Ο σχεδιασμός της εξυπηρέτησης.



Οι προσωποποιημένες υπηρεσίες σε κάθε σημείο επαφής.
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Η αλληλεπίδραση πελάτη-εργαζόμενου.



Η διαδικασία ενσυναίσθησης και πρόβλεψης των αναγκών πελάτη.



Η συναισθηματική ικανότητα των εργαζομένων γενικά, αλλά και όσον αφορά στον πελάτη
συγκεκριμένα, η εξυπηρετικότητα και γενναιοδωρία, η δημιουργικότητα, η ανταπόκριση
και η ευγένεια.



Η ικανοποίηση του εργαζομένου με την εργασία του επηρεάζει και την εξυπηρέτηση και
ικανοποίηση του πελάτη.



Η ολιστική και δυναμική προσέγγιση σε όλα τα σημεία επαφής του ταξιδιού του πελάτη και
από όλα τα κανάλια της επιχείρησης με τη βοήθεια του εργαλείου «service experience
blueprint».



Η δημιουργία αξίας στον πελάτη όχι μόνο από την ίδια την επιχείρηση, αλλά αναλύοντας
όλο το οικοσύστημα-ευρύτερο δίκτυο επιχειρήσεων που αλληλεπιδρά ο πελάτης.

Στην πελατειακή προσέγγιση, η εμπειρία πελάτη επηρεάζεται από:


Περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως είναι η επιρροή από εμπειρίες άλλων πελατών, ο
συνωστισμός καταναλωτών που επικρατεί στο κατάστημα, η εξωτερική εμφάνιση των
υπόλοιπων πελατών, αλλά και το κατά πόσο υπάρχει ομοιότητα στη συμπεριφορά με τους
άλλους καταναλωτές.



Προσωπικούς παράγοντες, όπως χρονικοί και χρηματικοί πόροι, ο σκοπός της αγοράς, η
εμπλοκή, η φύση της δραστηριότητας αναζήτησης, καθώς και η ηλικία, η κουλτούρα αλλά
και τα ατομικά ψυχογραφικά χαρακτηριστικά του κάθε καταναλωτή.



Την ικανοποίηση που βιώνει ο πελάτης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του.



Την αντίληψη του πελάτη στις αρνητικές στιγμές που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του
ταξιδιού του.



Τις καθυστερήσεις και την αναμονή που έχει ο πελάτης στα διάφορα σημεία επαφής με την
εταιρεία.



Τη γνωστική ικανότητα του πελάτη, δεδομένου ότι νιώθει ικανοποίηση και προσήλωση σε
γνωστά και βατά ερεθίσματα, ενώ τείνει να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στα σύνθετα.



Τη συναισθηματική επίδραση που έχει το brand ή η εταιρεία στον πελάτη. Εδώ σημειώνεται
πως μεγάλη συναισθηματική επίδραση έχει η επαφή του πελάτη με τον εργαζόμενο της
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εταιρείας, δεδομένου πως ακόμα και να μη βρει το προϊόν ή την υπηρεσία που επιθυμεί, η
ζεστασιά και θετική εξυπηρέτηση που μπορεί να λάβει από τον εργαζόμενο αντιστοιχεί σε
θετική αντιμετώπιση και αφοσίωση από τον πελάτη.


Το ρόλο των αισθήσεων στην αξιολόγηση των γεγονότων και ερεθισμάτων, όπως για
παράδειγμα η επίδραση που έχει η μουσική ή η θερμοκρασία ενός καταστήματος στην
εμπειρία του πελάτη (Kranzbühler et al., 2017).

Διαφαίνεται λοιπόν από την παραπάνω έρευνα μεταξύ άλλων και ο σημαντικός ρόλος των
εργαζομένων στην εμπειρία του πελάτη. Σε αντίστοιχο συμπέρασμα κατέληξε ο Patrick Harris
(2007), ο οποίος στην έρευνά του αναφέρει τη σημασία των εργαζομένων στη διαδικασία
δημιουργίας εμπειρίας πελατών. Ισχυρίζεται πως οι πράξεις των εργαζομένων σε έναν οργανισμό
τροφοδοτούν την εμπειρία όσων βρίσκονται εκτός της εταιρείας και πως το ταξίδι ποιοτικής
εμπειρίας πελάτη ξεκινά από την καρδιά της επιχείρησης που είναι οι εργαζόμενοί της. Αυτοί είναι
που βιώνουν και μεταλαμπαδεύουν το brand, τις αξίες και τη στρατηγική της επιχείρησης στους
πελάτες της (Harris, 2007).

Ο Bill Marriott (2008) αναφέρει πως ο πατέρας του, John Willard Marriott, επισήμαινε πάντα το
σημαντικό ρόλο των εργαζομένων για την επιτυχία μιας επιχείρησης λέγοντάς του: «να φροντίζεις
τους υπαλλήλους σου και αυτοί με τη σειρά τους θα φροντίσουν του πελάτες σου, οι οποίοι θα
συνεχίσουν να έρχονται ξανά και ξανά» (Marriott, 2008).

Ανάλογη είναι η προσέγγιση από τους Coelho et al. (2011), οι οποίοι τονίζουν ότι ειδικά οι
εργαζόμενοι πρώτης γραμμής είναι κομβικής σημασίας για την ικανοποίηση του πελάτη και πως
παίζουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία σχέσεων και εμπειριών με τον πελάτη (Coelho et al.,
2011).

Οι Lusch et al. (2007) θεωρούν τους εργαζόμενους απαραίτητο πόρο για τη συνδημιουργία
εμπειριών και πως μέσω της ανοιχτής επικοινωνίας και γνώσης οι εργαζόμενοι μπορούν να
αναπτύξουν νέους και καινοτόμους τρόπους στην παροχή υπηρεσιών, γεγονός που είναι
σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση (Lusch et al., 2007).
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Ο Jack Welch (2015) σημειώνει πως είναι αυτονόητο ότι προκειμένου να κερδίσει μια εταιρεία
μακροπρόθεσμα χρειάζεται ενεργοποιημένους εργαζόμενους που πιστεύουν στην αποστολή της
και κατανοούν πώς θα επιτύχουν τους στόχους της (Welch, 2015).

Μάλιστα οι Neuhofer & Gharibyan (2021) στην έρευνά τους επισημαίνουν πως κάθε εργαζόμενος
δύναται να γίνει σχεδιαστής αξιομνημόνευτων και προσωποποιημένων εμπειριών, οι οποίες
στηρίζονται στις πληροφορίες, στις ανάγκες και στο κλίμα ενσυναίσθησης που αυτοί δημιουργούν
με τους πελάτες (Neuhofer & Gharibyan 2021).

Η Denise Lee Yohn (2016) σημειώνει πως αν οι εταιρείες ασχολούνται με τον ίδιο ζήλο και
πειθαρχία με το EX όσο με το CX, τότε τα αποτελέσματα θα είναι εμφανή σε όλους τους τομείς. Οι
εργαζόμενοι θα είναι πιο ικανοποιημένοι, οι εταιρείες θα διατηρούν το προσωπικό τους και οι
πελάτες θα λαμβάνουν καλύτερη εξυπηρέτηση (Yohn, 2016).

Οι Maylett et al. (2017) δε διστάζουν να δηλώσουν πως αν μια εταιρεία θέλει να γίνει επιτυχημένη
θα πρέπει να αγνοήσει για αρχή τον πελάτη και να εστιάσει πρωταρχικά στο EX! Αυτό φυσικά
επεξηγούν ότι το αναφέρουν, γιατί οι εργαζόμενοι αλληλεπιδρούν με τον πελάτη, οπότε αν αυτοί
είναι ευχαριστημένοι, τότε θα είναι και ο πελάτης (Maylett et al., 2017).

Ο Roy Maurer (2019) σημειώνει πως «κάθε φορά που κάνουμε τη ζωή των εργαζομένων καλύτερη,
εξυπηρετούμε καλύτερα και τους πελάτες» (Maurer, 2019), ενώ η Blake Morgan (2018) τονίζει πως
«η σχέση μεταξύ CX και EX είναι αδιαμφισβήτητη» (Morgan, 2018).

Ο Joe McKendrick (2021) θεωρεί αδιαμφισβήτητο το γεγονός πως ο πελάτης που αλληλεπιδρά με
τον εργαζόμενο καταλαβαίνει αν ο δεύτερος είναι ευχαριστημένος με τη δουλειά του και έτσι
εξάγει συμπεράσματα και για την ίδια την εταιρεία. Μάλιστα σημειώνει πως «χαρούμενοι
εργαζόμενοι σημαίνει χαρούμενοι πελάτες, ενώ σκυθρωποί εργαζόμενοι σημαίνει χαρούμενοι
ανταγωνιστές»! Για αυτόν, η ανώτερη εμπειρία πελάτη είναι πιθανή μόνο μέσω της ανώτερης
εμπειρίας εργαζομένων (McKendrick, 2021).
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Οι Arthur Yeung και Dave Ulrich αναφέρουν πως «όταν οι εργαζόμενοι έχουν θετική εμπειρία στη
δουλειά, τότε ακολουθούν τα καλύτερα αποτελέσματα των επενδυτών και η δέσμευση του
πελάτη» (Rauss, 2020).

Αντίστοιχη αναφορά είχε γίνει από τον Richard Branson, κατά τον οποίο «οι πιστοί εργαζόμενοι σε
κάθε εταιρεία δημιουργούν πιστούς πελάτες, οι οποίοι με τη σειρά τους δημιουργούν
ευχαριστημένους μετόχους» και μάλιστα ο Vishal Chopra εξισώνει το EX με το CX, δηλαδή αναφέρει
πως EX=CX (Chopra, 2021).

Τέλος, παρακάτω φαίνεται σχηματικά ο κομβικός ρόλος του employee experience στην εμπειρία
και προσήλωση του πελάτη με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη και την κερδοφορία των
επιχειρήσεων.

Σχήμα 14. The Service-Profit Chain, 2014, Connecting the Employee Experience to the Customer Experience,
https://www.slideshare.net/E_Source/connecting-the-employee-experience-to-the-customer-experience
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2.2. Εμπειρία του εργαζομένου (Employee Experience)

2.2.1. Εννοιολογική προσέγγιση employee experience

Από τα παραπάνω, διαπιστώνουμε ότι το EX αποτελεί εξαιρετικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για
τις επιχειρήσεις, οι οποίες ειδικά τα τελευταία χρόνια προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν στο
έπακρο και για αυτό το λόγο κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω εμβάθυνση στον όρο.

Σύμφωνα με το report του LinkedIn “2020 Global Talent Trends”, το EX είναι το νούμερο 1 θέμα στο
οποίο εστιάζουν πάνω από 7.000 επαγγελματίες του ανθρώπινου δυναμικού (Morgan, 2020).

Όσον αφορά όμως στον ορισμό του EX, δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος και κοινώς αποδεκτός,
δεδομένου ότι υπάρχει περιορισμένη ακόμα έρευνα γύρω από το θέμα και κυρίως τα τελευταία
χρόνια γίνεται ακαδημαϊκά και επαγγελματικά μεγαλύτερη αναφορά σε αυτό.

Κατά τον Josh Plaskoff (2017), το EX σχετίζεται με την «ολιστική αντίληψη της σχέσης του
υπαλλήλου με τον εργοδότη του σε όλα τα σημεία επαφής και καθ’όλη τη διάρκεια του ταξιδιού
του στην εταιρεία» (Plaskoff, 2017).

O Jacob Morgan (2017) ορίζει το EX ως το «συνδυασμό των προσδοκιών, των αναγκών και των
επιθυμιών των εργαζομένων με το σχεδιασμό αυτών των προσδοκιών, αναγκών και επιθυμιών από
την πλευρά της εταιρείας. Είναι το να δημιουργήσουν έναν οργανισμό εστιάζοντας στην
τεχνολογία, στην κουλτούρα και στο φυσικό χώρο, όπου οι άνθρωποι δε θα πηγαίνουν να
εργαστούν απλά γιατί το έχουν ανάγκη, αλλά γιατί θα το θέλουν οι ίδιοι να πηγαίνουν» (Morgan,
2017).

Οι Bersin et al. (2017) αναφέρονται στο EX ως «μία ολιστική προσέγγιση για τη ζωή στη δουλειά,
που απαιτεί συνεχή ανατροφοδότηση, δράση και παρακολούθηση» (Bersin et al., 2017).
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Ο Tim Sackett (2017) υποστηρίζει ότι «το EX εστιάζει στο να κάνει το ταξίδι των εργαζομένων όσο
πιο παραγωγικό και αξιοσημείωτο γίνεται. Σχετίζεται με το να αφαιρεθούν τα εμπόδια και οι
περισπασμοί με τέτοιο τρόπο που να το εκτιμά ο εργαζόμενος» (Sackett, 2017).

Τέλος, σύμφωνα με την Denise Lee Yohn (2018), το EX είναι «το άθροισμα όλων όσων βιώνει ένας
εργαζόμενος κατά τη διάρκεια της επαφής του με έναν οργανισμό - κάθε αλληλεπίδραση των
εργαζομένων, από την πρώτη δηλαδή επαφή ως δυνητική πρόσληψη έως την τελευταία
αλληλεπίδραση μετά το τέλος της απασχόλησης» (Yohn, 2018).

2.2.2. Ιστορική αναδρομή employee experience

Η θεωρία του EX εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια και κατά τον Jacob Morgan (2017), οι 4 φάσεις
του σχετίζονται με: utility (χρησιμότητα), productivity (παραγωγικότητα), engagement (δέσμευση),
experience (εμπειρία), όπως διακρίνεται και σχηματικά παρακάτω.

Σχήμα 15. Evolution of employee experience, 2020, Jacob Morgan,
https://thefutureorganization.com/the-evolution-of-employee-experience-2/
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Οι φάσεις λοιπόν, από τις οποίες έχει περάσει ο επιχειρηματικός κόσμος μέχρι να καταλήξουμε
στο EX αναλύονται ως εξής:

 Utility: Σχετίζεται με τη χρονική εποχή (1920-1950), κατά την οποία η εργασία αφορούσε
κυρίως τη χρησιμότητα/ωφέλεια για τον εργοδότη, αλλά και για τον εργαζόμενο. Δηλαδή,
ο εργαζόμενος είχε υποχρεώσεις και βασικές ανάγκες, τις οποίες έπρεπε να καλύψει
οικονομικά και ο εργοδότης είχε απλά μία θέση την οποία έπρεπε να στελεχώσει.
Επομένως, ο εργοδότης έδινε στον εργαζόμενο μόνο τα βασικά και απολύτως αναγκαία
εργαλεία και παροχές, προκειμένου εκείνος να μπορέσει να εκτελέσει την εργασία, όπως
γραφείο, καρέκλα, τηλέφωνο κλπ. Φυσικά, εκείνη την εποχή δεν ετίθετο θέμα επιπλέον
παροχών για τον εργαζόμενο, όπως υγείας, κουπονιών εστιατορίου κλπ., αλλά ούτε και
θέμα εμπειρίας, δέσμευσης, χαράς ή στυλ ηγεσίας.
 Productivity: Στη συνέχεια, ακολούθησε η εποχή της παραγωγικότητας, κατά την οποία το
μόνο που ενδιέφερε τις επιχειρήσεις ήταν η αποδοτικότητα, τα αποτελέσματα και η
αυτοματοποίηση των διαδικασιών από τους εργαζόμενους, προκειμένου να αυξηθεί η
ταχύτητα των εργασιών. Δεν ενδιαφέρονταν καθόλου για τις ανάγκες και την ικανοποίηση
των υπαλλήλων. Στην ουσία οι εργαζόμενοι επαναλάμβαναν εργασίες ρουτίνας, οι οποίες
ήταν κατά βάση σχεδιασμένες για ρομπότ, που ωστόσο αυτά δεν υπήρχαν εκείνη την εποχή.
Επομένως, στη σημερινή εποχή δεν είναι τα ρομπότ που καταλαμβάνουν τις θέσεις
εργασίας των εργαζομένων, αλλά εξαρχής στο παρελθόν οι άνθρωποι κατέλαβαν θέσεις
επαναλαμβανόμενης διαδικασίας που στην πράξη ήταν σχεδιασμένες για ρομπότ.
 Engagement: Έπειτα, τις δύο τελευταίες ή τρεις δεκαετίες προέκυψε η εποχή της
δέσμευσης, βάσει της οποίας οι οργανισμοί άρχισαν να δίνουν μεγάλη σημασία στην
ευτυχία και ικανοποίηση των υπαλλήλων τους. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται από τη
μεγάλη αύξηση των ετήσιων ερευνών ικανοποίησης εργαζομένων που γίνονταν από τις
εταιρείες. Οι εταιρείες λοιπόν άρχισαν να ενδιαφέρονται για τις ανάγκες και επιθυμίες των
εργαζομένων και προσπαθούσαν να τους δεσμεύσουν στην εταιρεία, δίνοντάς τους νέα
προνόμια, όπως δωρεάν φαγητό, βραδιές διασκέδασης, τραπέζια πινκγ-πονγκ κλπ. Αυτή η
τακτική είχε αποτελέσματα για λίγα χρόνια, όμως μετέπειτα οι επιχειρήσεις
συνειδητοποίησαν ότι τα προνόμια από μόνα τους δε συνεισφέρουν στη δέσμευση των
εργαζομένων στην εταιρεία.
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 Experience: Έτσι, καταλήξαμε στη σημερινή εποχή που είναι αυτή της εμπειρίας του
εργαζομένου. Το EX δε σχετίζεται απλά με το να είναι χαρούμενοι οι εργαζόμενοι σε μια
εταιρεία, αλλά θα πρέπει η ίδια η εταιρεία να αλλάξει και να προσαρμόσει όλες τις
επιχειρησιακές πρακτικές της, ώστε αυτές να είναι γύρω από τις ανάγκες των εργαζομένων.
Το EX σχετίζεται με την κουλτούρα, την τεχνολογία και το φυσικό χώρο μιας επιχείρησης
και δημιουργεί έναν οργανισμό, στον οποίο οι εργαζόμενοι επιθυμούν να πάνε να
εργαστούν και όχι απλά είναι υποχρεωμένοι. Βασική προϋπόθεση βέβαια για το EX είναι η
εταιρεία να γνωρίζει καλά τους εργαζομένους της (Morgan, 2019 & Morgan, 2020).

2.2.3. Τι δεν είναι employee experience

Πολλοί είναι αυτοί που συγχέουν τις τακτικές και τον όρο του ΕΧ με άλλους, οπότε κρίνεται σκόπιμο
να τα αποσαφηνίσουμε παρακάτω.

Όταν αναφερόμαστε στο ΕΧ, δεν εννοούμε:

 Μόνο τη βελτίωση του τμήματος HR, αλλά χρειάζεται η προσπάθεια και οι ενέργειες και
από άλλα τμήματα, όπως το τμήμα πληροφορικής, ο τομέας των facilities, αλλά των και
εταιρικών επικοινωνιών.
 Την παροχή περισσότερων προνομίων και διοργανώσεων αναψυχής για τους
εργαζόμενους, τα οποία είναι σημαντικό να υφίστανται ως μέρος του EX, αλλά αυτά δεν
αρκούν από μόνα τους. Οι συγκεκριμένες ενέργειες και κίνητρα είναι βραχυπρόθεσμα, ενώ
το EX είναι μία μακροχρόνια διαδικασία, ευθυγραμμισμένη με την επιθυμητή κουλτούρα
της εταιρείας.
 Employer or employment branding (το brand της εταιρείας στην πρόσληψη), το οποίο είναι
εξαιρετικό πλεονέκτημα για μια εταιρεία, ώστε να ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό και να
διεκδικεί ταλέντα στην αναζήτηση εργασίας. Ωστόσο το EX δε σχετίζεται με αυτό, αφού
αφορά στις ενέργειες βελτίωσης της εμπειρίας του υφιστάμενου προσωπικού της εταιρείας
και μάλιστα σε καθημερινή βάση και όχι σε μελλοντικούς ενδιαφερόμενους.
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 Το να συμπεριφερόμαστε στους εργαζόμενους σαν πελάτες. Ο όρος του EX προέρχεται από
το CX, ωστόσο οι σχέσεις μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου έναντι μάρκας και πελάτη είναι
πολύ διαφορετικές, οπότε είναι λάθος να προσεγγίζονται με τον ίδιο τρόπο.
 Employee engagement (δέσμευση εργαζομένου), που σχετίζεται με την υπερηφάνια, την
ικανοποίηση και την πρόθεση του εργαζόμενου να παραμείνει στην εταιρεία, το οποίο
αποτελεί μέρος της συνολικής εμπειρίας εργαζομένου. Οι ενέργειες που γίνονται για το
employee engagement, όπως για παράδειγμα παροχή κουπονιών εστιατορίου, εργασία
από το σπίτι τις Παρασκευές, κονσόλες video games στην εταιρεία κλπ, σχετίζονται με την
προσπάθεια δέσμευσης και διατήρησης του προσωπικού στην εταιρεία, όμως δε λαμβάνει
υπόψιν σημαντικά στάδια του ταξιδιού και της εμπειρίας του εργαζομένου, όπως για
παράδειγμα την πρόσληψη. Επίσης, οι τακτικές του employee engagement είναι
βραχυπρόθεσμες και λειτουργούν σαν “δόσεις αδρεναλίνης”, ανεβάζοντας μόνο
προσωρινά το ηθικό των εργαζομένων. Αντίθετα, το EX είναι μία ολιστική, διαρκής και
μακροχρόνια διαδικασία, κατά την οποία η εταιρεία προσπαθεί να γνωρίσει καλά τους
υπαλλήλους της, τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους. Εκείνοι αντίστοιχα βρίσκονται σε ένα
εργασιακό περιβάλλον, στο οποίο νιώθουν συνεχή αναγνώριση και εκτίμηση και με αυτόν
τον τρόπο επιτυγχάνεται η δέσμευση τους. Το employee engagement λοιπόν είναι
αποτέλεσμα του θετικού employee experience. (Mustonen, 2021)

Στην πραγματικότητα λοιπόν το employee engagement και employee experience είναι
έννοιες που οδεύουν μαζί και αντικατοπτρίζουν την κατάσταση των εργαζομένων στην
εταιρεία. Για παράδειγμα όταν οι εργαζόμενοι έχουν θετική εμπειρία και υψηλή δέσμευση
τότε δείχνουν να έχουν πάθος με αυτό που κάνουν, ενώ αν έχουν αρνητική εμπειρία και
χαμηλή δέσμευση, τότε εμφανίζονται απαθείς με τη δουλειά τους, όπως παρουσιάζεται και
στο κάτωθι σχεδιάγραμμα (IBM & Globoforce, 2016).
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Σχήμα 16. The ideal of highly engaged employees who have a positive work experience, 2016, IBM,
https://www.ibm.com/downloads/cas/JDMXPMBM

Σύμφωνα με τον Ryan Scott (2017), το EX δε θα πρέπει να συγχέεται επίσης με τους παρακάτω
όρους και τακτικές:

 Κύκλο Ζωής Εργαζομένων (Employee Life Cycle), αφού αποτελεί μέρος της ευρύτερης
έννοιας του EX
 Πρόταση Αξίας Εργαζομένου (Employee Value Proposition), ως μέρος πάλι του EX
 Διαχείριση ταλέντων ή ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού (talent management or human
resources development), που και αυτά εντάσσονται στη μεγαλύτερη έννοια του EX
 Βραχυπρόθεσμα προνόμια ή πολιτικές εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας (CSR policies)
 Ικανοποίηση του εργαζομένου (employee satisfaction)

Όσα προαναφέρθηκαν λοιπόν είτε αφορούν σε βραχυπρόθεσμες πρακτικές είτε αποτελούν μέρος
μόνο της συνολικής εμπειρίας εργαζομένου (Scott, 2017).
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2.2.4. Οφέλη employee experience

Ο λόγος που ακούγεται τόσο συχνά ο όρος EX τελευταία και επενδύουν σε αυτό όλο και
περισσότερες επιχειρήσεις είναι για τα σημαντικά οφέλη που αποδεδειγμένα αποφέρει και αξίζει
να αναφερθούμε σε αυτά.

Κατά την Anniina Kaisanlahti (2021), πέντε από τα οφέλη του EX, είναι:

 Αυξημένη δέσμευση, αφού οι εργαζόμενοι εμπλέκονται συναισθηματικά με την εταιρεία,
δίνουν όλο τους τον εαυτό στο να επιτύχει η εταιρεία τους στόχους της και προωθούν το
brand της μέσω του θετικού word-of-mouth.
 Καλύτερη απόδοση, η οποία προέρχεται από την αυξημένη παραγωγικότητα και διάθεση
για εργασία των δεσμευμένων εργαζομένων με την εταιρεία. Αντίθετα, αν ο εργαζόμενος
νιώθει ότι δεν εμπλέκεται συναισθηματικά με την εταιρεία, αυτό έχει αντίκτυπο στην
παραγωγικότητα. Για παράδειγμα το κόστος αυτό στις ΗΠΑ ανέρχεται σε 550 δις. το χρόνο,
βάσει ερευνών.
 Προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων, γεγονός που προκύπτει από τη καλή φήμη της
εταιρείας αναφορικά με το EX. Με αυτόν τον τρόπο, όλο και περισσότερα νέα ταλέντα
δηλώνουν ενδιαφέρον για εργασία στην εταιρεία, αλλά και τα υπάρχοντα ταλέντα δεν
επιθυμούν να αποχωρήσουν.
 Μεγαλύτερη καινοτομία. Η καινοτομία βασίζεται στην ελευθερία και εμπιστοσύνη, αφού
χρειάζεται να γίνουν λάθη και δοκιμές για να ανακαλυφθούν νέα πράγματα. Σε μια εταιρεία
λοιπόν με καλό EX, οι εργαζόμενοι νιώθουν ενδυναμωμένοι και εμπιστεύονται τους
συνεργάτες τους, περιβάλλον το οποίο είναι ιδανικό για να ανθίσει η καινοτομία.
 Βελτιωμένη εμπειρία πελάτη. Ο λόγος είναι αφενός ότι οι καταναλωτές και οι πελάτες
πλέον ενδιαφέρονται να συνεργάζονται και να αγοράζουν από εταιρείες με υψηλή
κοινωνική υπευθυνότητα, γεγονός που αποδεικνύεται και από το πώς μια εταιρεία φέρεται
στους εργαζομένους της και αφετέρου οι δεσμευμένοι και ευχαριστημένοι εργαζόμενοι
προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και εμπειρίες στον πελάτη (Kaisanlahti, 2021).
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Επίσης, ένα επιπλέον όφελος του EX, κατά τον Jacob Morgan, είναι ότι αυξάνει τα οικονομικά
αποτελέσματα των εταιρειών και αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, με το παρακάτω σχήμα να
είναι διαφωτιστικό (Morgan, 2017).

Σχήμα 17. Why the millions we spend on employee engagement buy us so little, 2017, HBR,
https://hbr.org/2017/03/why-the-millions-we-spend-on-employee-engagement-buy-us-so-little

Αντιλαμβανόμαστε δηλαδή ότι οι εταιρείες που επένδυσαν στο EX παρουσίασαν σε μέσο όρο δύο
φορές μεγαλύτερα έσοδα και τέσσερις φορές περισσότερα κέρδη από τις εταιρείες που δεν
επένδυσαν σε αυτό!

Σε αντίστοιχα συμπεράσματα καταλήγει έρευνα που διεξήχθη τον Ιανουάριο 2021 από την
εταιρεία Josh Bersin, παρουσιάζοντας σχηματικά τα οφέλη που αποκομίζουν οι εταιρείες,
χρησιμοποιώντας καλές πρακτικές γύρω από το ΕΧ, κάνοντας πλέον εμφανές το ROI του EX.
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Σχήμα 18. The reason EX excellence is important, 2021, Josh Bersin,
https://joshbersin.com/2021/07/secrets-to-employee-experience-the-definitive-guide-launches-today/

2.2.5. Παράγοντες που επηρεάζουν το employee experience

Αφού εξετάσαμε τα οφέλη και τους λόγους για τους οποίους όλο και περισσότερες εταιρείες
επενδύουν στο EX, στη συνέχεια κρίνεται αναγκαίο να διερευνήσουμε τους παράγοντες, οι οποίοι
επηρεάζουν την εμπειρία του εργαζομένου με αποτέλεσμα την παραμονή του ή όχι σε μια
εταιρεία.

Μία από τις πρώτες προσεγγίσεις διερεύνησης των παραγόντων που επηρεάζουν το EX ήταν αυτή
της IBM και Globoforce (2016), με την έρευνα τους να καταλήγει σε δύο κύριους παράγοντες, την
ηγεσία και τις εργασιακές τακτικές, οι οποίοι περιλαμβάνουν:

 Τις συμπεριφορές και τακτικές που ακολουθούν η διεύθυνση και η ηγεσία, αφού χρειάζεται
να θέτουν ξεκάθαρους στόχους για το μέλλον και να επισημαίνουν τον τρόπο που οι
εργαζόμενοι εμπλέκονται στην επιτυχημένη πορεία του οργανισμού. Παράλληλα, παίζουν
σημαντικό ρόλο στη δημιουργία θετικού κλίματος, παρέχοντας προσωποποιημένη
υποστήριξη και αφοσίωση στην ομάδα.
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 Την οργανωσιακή εμπιστοσύνη, δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι αναμένουν από την
επιχείρηση να είναι υπεύθυνη και να ενεργεί με ακεραιότητα προς όλους τους συνεργάτες,
αλλά και τους ίδιους τους εργαζόμενους.
 Τις συναδελφικές σχέσεις και υποστήριξη, γιατί είναι σημαντική η αλληλοβοήθεια και η
στήριξη στο χώρο εργασίας.
 Την εργασία με νόημα και ουσία, αφού η ουσιαστική εργασία διασφαλίζει ότι οι δεξιότητες
των εργαζομένων αξιοποιούνται πλήρως και υπάρχει ευθυγράμμιση με τις αξίες της
εταιρείας.
 Την ανατροφοδότηση, αναγνώριση και εξέλιξη, γιατί είναι σημαντική η επιβεβαίωση, η
επιβράβευση και το αίσθημα ανάπτυξης για τους εργαζόμενους.
 Την ενδυνάμωση των εργαζομένων και την αίσθηση ότι ακούγονται, διότι παίζει σημαντικό
ρόλο για τους εργαζόμενους η ελευθερία να αποφασίζουν, η ευκαιρία να συμμετέχουν και
να ακούγονται, καθώς και το να λαμβάνονται σοβαρά υπόψιν οι ιδέες και οι απόψεις τους.
 Την ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής,

γιατί είναι δεδομένο ότι ο

εργαζόμενος έχει ανάγκη την επαναφόρτιση και την ενασχόληση με μη εργασιακές
δραστηριότητες.

Η πλήρωση ή όχι λοιπόν αυτών των παραγόντων επηρεάζουν το αίσθημα του ανήκειν, του σκοπού,
της επίτευξης, της χαράς και της δύναμης των εργαζομένων, τα οποία απαρτίζουν την εμπειρία
τους (EX) και με τελική κατάληξη την απόδοση, τη δέσμευση και παραμονή τους σε μια εταιρεία ή
όχι (IBM & Globoforce, 2016).

Μία εκτενέστερη ανάλυση και πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση παρουσιάστηκε από τον Jacob
Morgan (2017), όπου σύμφωνα με τον οποίο τρεις είναι οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν
την εμπειρία εργαζομένου: η τεχνολογία, ο φυσικός χώρος και η κουλτούρα. Αν η εταιρεία υστερεί
σε κάποιον από τους παράγοντες, επηρεάζεται όλη η εμπειρία του εργαζομένου.


Τεχνολογία

Αφορά στο κατά πόσο η εταιρεία χρησιμοποιεί σύγχρονα και κατάλληλα εργαλεία, όπως
εξελιγμένα H/W και S/W, apps, κινητές συσκευές, intranet, video conferencing κλπ., προκειμένου
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οι άνθρωποι να εργάζονται αποτελεσματικά και να μην ενοχλούνται με ξεπερασμένα
προγράμματα και συστήματα.


Φυσικός χώρος

Θα πρέπει το περιβάλλον εργασίας της εταιρείας να ενθουσιάζει τους εργαζόμενους και σχετίζεται
με ό,τι εκείνοι βλέπουν, αγγίζουν, γεύονται ή μυρίζουν σε αυτό. Τα πάντα δηλαδή, από το πως
είναι διαμορφωμένο το γραφείο μέχρι τα δημογραφικά στοιχεία των ανθρώπων που εργάζονται
σε αυτό.


Κουλτούρα

Σχετίζεται με την αίσθηση που σου αφήνει μια εταιρεία, η ατμόσφαιρα δηλαδή που εκπέμπει και
το πώς νιώθει κάποιος μέσα σε αυτή, τα οποία προκύπτουν από τους ανθρώπους που εργάζονται
σε αυτή, το σκοπό της εταιρείας, τη δομή της, το στυλ ηγεσίας της κλπ.

Σε αυτούς τους τρεις βασικούς παράγοντες αντιστοιχούν 17 κύρια χαρακτηριστικά που
ενδιαφέρουν τους εργαζόμενους και όλα αυτά μαζί αποτελούν ένα πιο λεπτομερές πλαίσιο της
εμπειρίας εργαζομένου. Οι συντομογραφίες αυτών των 17 γνωρισμάτων είναι ACE τεχνολογία,
COOL φυσικός χώρος και CELEBRATED κουλτούρα, οι οποίες επεξηγούνται κάτωθι.

 ACE technology, προκύπτει από τις φράσεις:
 Available to everyone (διαθέσιμη σε όλους)
 Consumer grade technology (τεχνολογία που χρησιμοποιείται από καταναλωτές),
δηλαδή εργαλεία που είναι τόσο όμορφα, χρηστικά και χρήσιμα που οι εργαζόμενοι
θα ήθελαν να τα χρησιμοποιήσουν και στην προσωπική τους ζωή
 Employee needs vs business requirements (οι ανάγκες των εργαζομένων έναντι των
επιχειρησιακών απαιτήσεων), εννοώντας εργαλεία που λαμβάνουν υπόψιν πώς
δουλεύουν στην πραγματικότητα οι εργαζόμενοι και δεν εξυπηρετούν αποκλειστικά
μόνο τις ανάγκες της επιχείρησης

 COOL physical spaces, προέρχεται από τις φράσεις:
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 Chooses to bring in friends or visitors (ο εργαζόμενος επιλέγει να φέρει στην εταιρεία
φίλους ή επισκέπτες), δηλαδή νιώθει περήφανος για το φυσικό χώρο στον οποίο
εργάζεται
 Offers flexibility (προσφέρει ευελιξία), προσαρμόζεται δηλαδή στις ανάγκες των
εργαζομένων, δεδομένου ότι για παράδειγμα κάποιοι εργαζόμενοι προτιμούν τους
ανοιχτούς χώρους εργασίας και κάποιοι τους κλειστούς
 Organization’s values are reflected in the physical space (οι αξίες του οργανισμού
αντικατοπτρίζονται στο φυσικό χώρο), όπως για παράδειγμα η διαφάνεια, η
ομαδική εργασία και η συνεργασία
 Leverages multiple workspace options (αξιοποιεί πολλαπλές επιλογές χώρου
εργασίας), δηλαδή κλειστοί ή ανοιχτοί χώροι, θάλαμοι, χώροι εστίασης ή
χαλάρωσης κλπ.

 CELEBRATED culture, που αναλύεται ως:
 Company is viewed positively (η εταιρεία έχει θετική αντιμετώπιση) και από τους
εργαζόμενους αλλά και από τον υπόλοιπο κόσμο
 Everyone feels valued (όλοι αισθάνονται ότι εκτιμώνται)
 Legitimate sense of purpose (με αίσθηση σκοπού), δηλαδή να αισθάνονται οι
εργαζόμενοι ότι έχει νόημα, σκοπό και συνεισφορά η εργασία τους
 Employees feel like they are part of a team (οι εργαζόμενοι νιώθουν ότι είναι μέρος
μιας ομάδας)
 Believes in diversity and inclusion (πιστεύει στη διαφορετικότητα και την ένταξη)
 Referrals come from employees (οι παραπομπές προέρχονται από τους
εργαζόμενους)
 Ability to learn new things and given sources to do so and advance (ικανότητα για να
μάθουν νέα πράγματα και δίνονται οι απαραίτητες πηγές για να γίνει αυτό και να
προχωρήσουν)
 Treats employees fairly (φέρεται δίκαια στους εργαζόμενους)
 Executives and managers are coaches and mentors (τα στελέχη και οι διευθυντές
είναι εκπαιδευτές και μέντορες)
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 Dedicated to employee health and wellness (αφοσιωμένη στην υγεία και ευεξία των
εργαζομένων)

Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι οι εργαζόμενοι επιθυμούν να εργάζονται σε ένα όμορφο,
ευέλικτο και σύγχρονο περιβάλλον, με εξελιγμένα συστήματα και λειτουργικό τεχνολογικό
εξοπλισμό προσβάσιμο σε όλους. Παράλληλα, θέλουν να αισθάνονται μέρος της ομάδας, να
αντιμετωπίζονται δίκαια, να αναγνωρίζεται η αξία τους, να μαθαίνουν, να εξελίσσονται και να
υπάρχουν ευκαιρίες για όλους (Morgan, 2017).

Σε ανάλογο κλίμα κινείται και το πλαίσιο EX, όπως παρουσιάζεται από τον Josh Bersin (2021)
(προσαρμοσμένο με κάποιες νέες προσθήκες από αυτό που είχε δημιουργήσει το 2015),
δείχνοντας ότι οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν το EX είναι:

 Η εργασία με ουσία και νόημα, να ταιριάζουν δηλαδή οι αξίες με τις θέσεις εργασίας, να
υπάρχει αυτονομία, σχήμα με ευέλικτες ομάδες και υποστηρικτικούς συναδέλφους και να
διατίθεται ο απαραίτητος χρόνος στους ανθρώπους για να εστιάσουν σε εργασίες, να
καινοτομήσουν και να επανακάμψουν όποτε χρειάζεται.
 Η ισχυρή διοίκηση, η οποία θέτει ξεκάθαρους στόχους και ενδιαφέρεται για την
εκπαίδευση των εργαζομένων της, την επανατροφοδότηση, την ανάπτυξή τους και υπάρχει
διαφάνεια και απλές διαδικασίες στη διαχείριση της απόδοσής τους.
 Το θετικό εργασιακό περιβάλλον, εννοώντας αυτό στο οποίο υπάρχει εκτίμηση,
αναγνώριση και επιβράβευση των εργαζομένων, ευέλικτο ωράριο και χώρος εργασίας,
κατάλληλα εργαλεία και συστήματα για να γίνεται η εργασία με παραγωγικό τρόπο, αλλά
και να δημιουργείται στους εργαζόμενους το αίσθημα ότι ανήκουν σε ομάδα και δεν
αποκλείονται ή διαφοροποιούνται.
 Η υγεία και ευεξία, δηλαδή οι εργαζόμενοι να αισθάνονται ασφάλεια και προστασία από
όλες τις απόψεις, να τους παρέχεται οικογενειακή και οικονομική στήριξη, ψυχολογική και
συναισθηματική στήριξη όταν το χρειάζονται, αλλά ακόμη και υποστήριξη σε θέματα
εκγύμνασης και ευεξίας.
 Οι ευκαιρίες εξέλιξης και επαγγελματικής ανάπτυξης, ακόμα και σε πολλαπλά και
διαφορετικά μονοπάτια αν το επιθυμεί ο εργαζόμενος, με ευκαιρίες εκπαίδευσης και
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επιμόρφωσης, με εργασιακή κουλτούρα που υποστηρίζει τη μάθηση, αλλά και με ανοιχτή
και ευέλικτη εργασία σε ρόλους με δυνατότητα μετακίνησης.
 Η εμπιστοσύνη στον οργανισμό, η οποία επιτυγχάνεται με εταιρική αποστολή και σκοπό
ανώτερο από απλά οικονομικούς στόχους, με διαφάνεια, ενσυναίσθηση και ακεραιότητα
της ηγεσίας, με συνεχή επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα και με εστίαση στο
περιβάλλον και στο κοινωνικό σύνολο.
 Η τεχνολογία και οι υπηρεσίες, δηλαδή να υπάρχει ασφάλεια και προσβασιμότητα,
υποστηρικτικά συστήματα, εξελιγμένα apps (insights, talent, communication) και
τεχνολογία εργασίας (Bersin, 2021).

Στο κάτωθι σχεδιάγραμμα παρουσιάζονται όσα προαναφέραμε.

Σχήμα 19. The irresistible organization: A framework for EX, 2021, Josh Bersin,
https://joshbersin.com/wp-content/uploads/2021/07/EX_21_Bersin_21_07Infographic.pdf
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2.2.6. Τεχνικές employee experience

Οι εταιρείες προκειμένου να αποκομίσουν τα οφέλη του EX που προαναφέραμε, θα πρέπει να
εφαρμόσουν κάποιες τεχνικές και στρατηγικές που κυρίως σχετίζονται με τη βελτίωση των
παραγόντων που επηρεάζουν την εμπειρία των εργαζομένων. Για αυτό το λόγο χρησιμοποιούν
πρακτικές, αρκετές από τις οποίες προέρχονται και από το πεδίο του CX και αναλύονται παρακάτω.

Μία αναλυτική τακτική ακολουθεί τα βήματα του design thinking και αναφέρεται από τον David
Essex (2020), τα στάδια της οποίας παρουσιάζονται και αναλύονται παρακάτω.

Σχήμα 20. Employee experience design process, 2020, SearchHRsoftware,
https://searchhrsoftware.techtarget.com/Guide-to-building-an-effective-employee-experience-strategy

i.

Να συντονιστείτε στη φωνή του υπαλλήλου. Αυτό μπορεί να γίνει, ρωτώντας αρχικά τους
εργαζόμενους για την εμπειρία τους και τι θα ήταν αυτό που θα μπορούσε να βελτιωθεί.
Επίσης, ανά τακτά χρονικά διαστήματα μπορεί να γίνεται έρευνα δέσμευσης εργαζομένων
(employee engagement survey) με επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις για να συγκρίνονται τα
αποτελέσματα. Ένα άλλο εργαλείο είναι η ανάλυση συναισθημάτων των εργαζομένων
(employee sentiment analysis), το οποίο αναλύει μη δομημένα δεδομένα από διάφορες
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πηγές όπως email, social media εργαζομένων κλπ. και εξάγει συμπεράσματα για το πώς
νιώθουν οι εργαζόμενοι για την εταιρεία. Αυτές οι δύο οι τακτικές υπάγονται στην ευρύτερη
έννοια της τεχνικής people analytics για την κατανόηση των εργαζομένων.
ii.

Να χαρτογραφήσετε το ταξίδι των εργαζομένων, διαδικασία που απαιτεί τον εντοπισμό
personas, όπως τύπους εργασίας (ΙΤ, πωλήσεις, αρχικό επίπεδο ή management κλπ) και τα
σημεία επαφής που έχουν με την εταιρεία. Έπειτα, γίνεται συγκέντρωση σχολίων από τους
εργαζόμενους για κάθε σημείο επαφής και προκύπτουν ιδέες για βελτίωσή τους. Η
χαρτογράφηση ταξιδιού του εργαζομένου είναι πολύ σημαντική και ολιστική διαδικασία,
στην οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν και οι προσωπικοί στόχοι των εργαζομένων.

iii.

Να δημιουργήσετε μία ομάδα εμπειρίας εργαζομένων από όλα τα επιχειρησιακά τμήματα,
γιατί όπως έχουμε αναφέρει το EX δεν αφορά μόνο το HR αλλά πρέπει να υπάρχει
συμμετοχή από όλα τα τμήματα της εταιρείας, όπως το IT, τα facilities, το μάρκετινγκ κλπ.

iv.

Να επενδύσετε στα σημεία επαφής με τη μεγαλύτερη επίδραση. Μέσα από τη συζήτηση
και την ενσυναίσθηση, η εταιρεία μπορεί να καταλάβει ποιες στιγμές είναι πολύ σημαντικές
για τους εργαζόμενους. Αν ωστόσο δεν τα καταφέρει με αυτόν τον τρόπο, η χαρτογράφηση
του ταξιδιού του εργαζομένου μπορεί να εντοπίσει αυτά τα σημαντικά σημεία επαφής και
να προσπαθήσει να τα βελτιώσει. Γενικά, πολύ σημαντικά στάδια στη ζωή του εργαζομένου
είναι αρχικά η «επιβίβαση» του εργαζομένου (onboarding process), που ακολουθεί την
πρόσληψή του και είναι η περίοδος κατά την οποία ο εργαζόμενος αντιλαμβάνεται
καλύτερα την κουλτούρα της εταιρείας, το φυσικό χώρο και την τεχνολογία που
χρησιμοποιεί. Αν δεν είναι ικανοποιημένος σε αυτό το στάδιο, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε
πρόωρη αποχώρηση και δυσφήμιση σε άλλους υποψήφιους εργαζομένους. Ένα άλλο πολύ
σημαντικό σημείο επαφής είναι η εξέλιξη της σταδιοδρομίας των εργαζομένων, αφού η
εμπλοκή τους σε όλο και πιο σημαντικά projects που αναδεικνύουν τις δεξιότητές τους,
μπορεί να οδηγήσει στην αφοσίωση και δέσμευσή τους.

v.

Να χρησιμοποιήσετε ευέλικτο σχεδιασμό (agile design) στις εμπειρίες των εργαζομένων,
εννοώντας με αυτό την χρήση μεθόδων ταχείας ανάπτυξης για να βρεθούν λύσεις που
μπορούν να εφαρμοστούν γρήγορα και να αντιμετωπιστούν προβλήματα που
εντοπίστηκαν σε προηγούμενα βήματα ακόμα και αν έχουν σύντομη χρονική διάρκεια. Το
θέμα είναι να επιμερίζεται το πρόβλημα σε μικρότερα κομμάτια και όχι να γίνεται
προσπάθεια αντιμετώπισης όλου του προβλήματος μαζί.
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Γενικά η εμπειρία του εργαζομένου είναι μία συνεχής διαδικασία, η οποία θα πρέπει να ελέγχεται
και να προσαρμόζεται διαρκώς, ώστε η εταιρεία να αποκομίζει τα οφέλη της.
(Essex, 2020)

Το στάδιο της χαρτογράφησης ταξιδιού του εργαζομένου είναι πολύ βασικό για τη δημιουργία της
βέλτιστης εμπειρίας του και για αυτό χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση. Μία αναλυτική προσέγγιση
δίνεται από την Dominica Cechova (2019) παρακάτω.

Αρχικά ορίζει το ταξίδι του εργαζόμενου (employee journey) ως «το χρόνο που περνά ένας
εργαζόμενος σε μια εταιρεία ξεκινώντας από την αίτηση για πρόσληψη και τελειώνοντας με την
αποχώρησή του από τον οργανισμό. Ο χρόνος μεταξύ αυτών των στιγμών είναι που δημιουργεί την
εμπειρία εργαζομένου (EX)».

Όπως λοιπόν και στην χαρτογράφηση του ταξιδιού πελατών εντοπίζονται κρίσιμες στιγμές, έτσι
γίνεται και σε αυτή των εργαζομένων και έχουν αντίκτυπο στην εμπειρία τους, επηρεάζοντας
μάλιστα την απόδοσή τους.

Τα στάδια για την εφαρμογή της χαρτογράφησης του ταξιδιού των εργαζομένων είναι:

i.

Τμηματοποίηση του εργατικού δυναμικού. Όπως με τους πελάτες, έτσι και με τους
εργαζόμενους μπορεί να γίνει τμηματοποίησή τους βάσει των διαφορετικών αναγκών και
αλληλεπιδράσεων που έχουν με την εταιρεία. Για παράδειγμα, άλλες εμπειρίες έχουν οι
εργαζόμενοι πρώτης γραμμής συγκριτικά με το back office ή οι εργαζόμενοι με πιο
τεχνικούς ρόλους, όπως μηχανικοί, από αυτούς του μάρκετινγκ και των πωλήσεων.
Επομένως, λαμβάνοντας υπόψιν τις τυπικές συμπεριφορές, τις προκλήσεις, τα οφέλη και
τις ανάγκες των εργαζομένων και όχι τα δημογραφικά στοιχεία ή το τμήμα που ανήκουν,
μπορούν να δημιουργηθούν αποτελεσματικά personas και έτσι να βελτιωθεί η εμπειρία του
εργατικού δυναμικού. Στη συνέχεια, για μεγαλύτερη κατανόηση των αναγκών των
εργαζομένων μπορούν να δημιουργηθούν και empathy maps, όπως γίνεται και με τους
πελάτες, προκειμένου να εντοπιστούν κενά στην ικανοποίηση των αναγκών τους με σκοπό
αυτά να καλυφθούν και να επιτευχθεί το βέλτιστο EX.
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ii.

Εντοπισμός «στιγμών που έχουν σημασία» (moments that matter). Στο CX είναι τα
λεγόμενα «moments of truth», ενώ στο EX αναφέρονται ως “moments that matter” και
σχετίζονται με τις στιγμές εκείνες που έχουν μεγαλύτερη σημασία για κάθε persona,
δεδομένου ότι το κάθε τμήμα βιώνει διαφορετικές εμπειρίες. Υπάρχουν κάποιες
σημαντικές στιγμές για όλους, όπως για παράδειγμα η πρώτη μέρα στη δουλειά ή η πρώτη
συνάντηση με τον προϊστάμενο, αλλά οι υπόλοιπες θα πρέπει να διερευνηθούν,
λαμβάνοντας υπόψιν και την κοινή λογική και προσωπικές εμπειρίες.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Denise Lee Yohn (2016), τα 10 γενικά στάδια του ταξιδιού του
εργαζομένου είναι:
 Αναζήτηση και στρατολόγηση (sourcing and recruiting)
 Πριν την προσέλευση στην εταιρεία (pre-boarding)
 Προσέλευση στην εταιρεία (onboarding) – προσανατολισμός και αρχική εκπαίδευση
(orientation and initial training)
 Οικονομικές απολαβές και προνόμια (compensation and benefits)
 Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη (ongoing learning and development)
 Συνεχής δέσμευση, επικοινωνία και εμπλοκή στα κοινά (ongoing engagement,
communication, and community involvement)
 Επιβράβευση και αναγνώριση (rewards and recognition)
 Σχεδιασμός απόδοσης, πληροφόρηση και έλεγχος απόδοσης (performance
planning, feedback, and review)
 Προαγωγή (advancement)
 Συνταξιοδότηση, παύση ή παραίτηση (retirement, termination, or resignation)
(Yohn, 2016)

iii.

Εφαρμογή και ευθυγράμμιση στρατηγικής μέτρησης διαφορετικών σταδίων, καθώς θα
πρέπει να οριστούν βασικές μετρήσεις σε καθένα από τα στάδια, όπως και καθορισμός του
υπεύθυνου για το καθένα, γιατί το HR είναι αρμόδιο για την πρόσληψη και αποχώρηση,
αλλά για τα υπόλοιπα στάδια θα πρέπει να οριστούν και άλλοι υπεύθυνοι. Η συλλογή
ποσοτικών δεδομένων θα βοηθήσει στην αποτελεσματική ανάλυση, ωστόσο και η γνώση
από τα υπάρχοντα δεδομένα και πληροφορίες είναι πολύ σημαντική.
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iv.

Οπτικοποίηση του χάρτη εμπειρίας εργαζομένων. Υπάρχουν διάφορα εργαλεία για τη
δημιουργία χαρτών εμπειρίας εργαζομένου, τα οποία βοηθούν στην οπτικοποίηση του
ταξιδιού για καλύτερη κατανόηση όλων των δεδομένων και σταδίων.
(Cechova, 2019)

2.2.7. Μέτρηση employee experience

Η χαρτογράφηση εμπειρίας εργαζομένων που είδαμε παραπάνω είναι πολύ σημαντική, γιατί
βοηθάει στην καλυτέρευση της εμπειρίας τους, αλλά και στο να αξιολογήσει η εταιρεία την
αποτελεσματικότητα διαφόρων διαδικασιών της και να εντοπίσει τομείς που χρειάζονται
βελτίωση. Ωστόσο σε αυτή την κατεύθυνση συμβάλλει εξαιρετικά και η διαδικασία έρευνας των
εργαζομένων και μέτρησης του EX.

Σύμφωνα με τον Marc Holliday (2020), oι δείκτες μέτρησης εμπειρίας εργαζομένων είναι:

 Η ικανοποίηση εργαζομένων (employee satisfaction), σχετίζεται με μέτρηση της
ικανοποίησης των εργαζομένων σε μία κλίμακα από 1 έως 5 αναφορικά με διάφορα
θέματα, όπως η γενική οργάνωση, το τμήμα των εργαζομένων, ο προϊστάμενός τους ή η
καθημερινή τους εργασία, μετατρέποντας έτσι τις απόψεις σε μετρήσιμα δεδομένα. Θα
πρέπει να γίνεται η ίδια ανά τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να προκύπτουν
συγκρίσιμα συμπεράσματα, αλλά και οι απαντήσεις να είναι ανώνυμες για να είναι
ειλικρινείς.
 Η παραγωγικότητα του εργαζομένου (employee productivity), αφού έρευνες δείχνουν ότι
οι ευχαριστημένοι εργαζόμενοι είναι πιο παραγωγικοί, άρα το να μετράει η εταιρεία την
παραγωγικότητα τακτικά θα δείξει αν βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση. Παράλληλα, αυτά
τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για άλλους επιχειρησιακούς σκοπούς,
όπως υπολογισμό κόστους ή προϋπολογισμό εργατικού δυναμικού κλπ.
 Η ευεξία των εργαζομένων (employee wellness). Το άγχος στην εργασία επηρεάζει την
υγεία και ευεξία των εργαζομένων. Επομένως, η εταιρεία μέσω της ασφάλειας υγείας που
παρέχει στους εργαζομένους της μπορεί να αναλύει τα δεδομένα από τις εξετάσεις τους,
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λαμβάνοντας πάντα υπόψιν τα προσωπικά δεδομένα, και να καταλήγει σε συμπεράσματα
αναφορικά με την εμπειρία τους.
 Η διατήρηση εργαζομένων (employee retention). Οι ικανοποιημένοι και δεσμευμένοι
εργαζόμενοι με την εταιρεία δεν την εγκαταλείπουν. Επομένως αν ο ρυθμός που αλλάζει
το προσωπικό μιας εταιρείας είναι γρήγορος, αυτό είναι ένδειξη αρνητικής εμπειρίας
εργαζομένων. Για τον υπολογισμό του δείκτη, εφαρμόζεται η εξίσωση:

(Εργαζόμενοι στο τέλος της περιόδου / Εργαζόμενοι στην αρχή της περιόδου) * 100

Όσο υψηλότερος ο δείκτης, τόσο καλύτερο αποτέλεσμα παρουσιάζει, αφού δείχνει ότι η
εταιρεία διατηρεί τους εργαζομένους της.
 Η στελέχωση εργαζομένων (employee recruitment). Όταν οι νεοπροσληφθέντες υπάλληλοι
παραμένουν στην εταιρεία για αρκετό διάστημα μετά την πρόσληψή τους, σημαίνει ότι η
εταιρεία κάνει κάτι σωστά όσον αφορά στην επιλογή υποψηφίων. Επιπλέον, αν ένα υψηλό
ποσοστό εργαζομένων που έρχονται σχετίζεται με συστάσεις από υφιστάμενους
εργαζόμενους, σημαίνει ότι οι τρέχοντες υπάλληλοι είναι ευχαριστημένοι και το
επικοινωνούν στον κύκλο τους. Άλλες μετρήσεις αναφορικά με τη στελέχωση σχετίζονται
με το χρόνο πρόσληψης, την ικανοποίηση από τη διαδικασία ενσωμάτωσης στην εταιρεία,
αλλά και το αντίκτυπο του νέου εργαζομένου στην εταιρεία.
 Η δέσμευση εργαζομένων (employee engagement). Σε αυτό μπορούν να βοηθήσουν οι
σύντομες έρευνες «παλμού των εργαζομένων» (employee pulse), όπως και η
παραγωγικότητα των εργαζομένων. Επίσης, μπορεί να γίνει αξιολόγηση του αν οι
εργαζόμενοι παίρνουν την πρωτοβουλία να εργαστούν σε νέες ιδέες, αν κάνουν
προσπάθειες βελτίωσης του χώρου εργασίας και κατά πόσο χρησιμοποιούν εσωτερικά
εργαλεία, όπως πλατφόρμες επικοινωνίας, intranets και ERP.
 Employee Net Promoter Score (eNPS). Είναι ο αντίστοιχος δείκτης NPS του CX, αλλά για το
EX, σύμφωνα με τον οποίο γίνεται ερώτηση στους εργαζόμενους για το πόσο πιθανό είναι
να συστήσουν την εταιρεία ως χώρο εργασίας σε ένα φίλο ή γνωστό τους. Εάν ο
εργαζόμενος είναι πρόθυμος να συστήσει την εταιρεία, αυτό σημαίνει ότι το EX της
εταιρείας είναι καλό και ο εργαζόμενος είναι ευχαριστημένος.
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 Η απουσία εργαζομένων (employee absenteeism). Ο υψηλός ρυθμός απουσίας
εργαζομένων και ειδικά οι μη προγραμματισμένες απουσίες είναι ένδειξη ότι η εταιρεία
υστερεί στο EX. Παρακάτω εμφανίζεται η εξίσωση υπολογισμού του δείκτη:

Μη προγραμματισμένες απουσίες / Σύνολο προγραμματισμένων εργάσιμων ημερών

Όσο πιο χαμηλός ο δείκτης τόσο το καλύτερο, αφού δείχνει ότι δεν υπάρχουν πολλές μη
προγραμματισμένες απουσίες.
 Χρήση των αδειών (Vacation days used). Είναι καλό για τους εργαζόμενους να
καταναλώνουν όλες τις ημέρες της άδειάς τους, γιατί αυτό δείχνει ότι διαχειρίζονται την
εργασία τους και ότι η υπόλοιπη ομάδα δε θα υποφέρει που απουσιάζουν, αλλά και οι
ίδιοι δε θα αισθάνονται τύψεις. Επομένως, είναι δείκτης ενός θετικού EX.
 Προαγωγές (Internal promotions). Στις εταιρείες θα πρέπει να γίνεται πρώτα εκ των έσω
αναζήτηση κάλυψης κενών θέσεων εργασίας μέσω προαγωγών, γεγονός που
αναγνωρίζεται από όλους τους εργαζόμενους σαν θετική εμπειρία και ανεβάζει το ηθικό
τους, δείχνοντας παράλληλα ότι η εταιρεία είναι στελεχωμένη με ικανό προσωπικό.
 Κριτικές εργαζομένων σε ιστοσελίδες (Employee-rating websites). Πλέον οι εργαζόμενοι
μπορούν να βαθμολογήσουν και να γράψουν δημόσια τις εμπειρίες τους σε sites, όπως το
Glassdoor ή το PayScale. Για τα συγκεκριμένα έχουν κύριο ενδιαφέρον οι εργαζόμενοι που
είναι σε αναζήτηση εργασίας, αλλά τις πληροφορίες τους μπορούν να αξιοποιήσουν και οι
ίδιες οι εταιρείες βλέποντας τις κριτικές των εργαζομένων τους.
 Αξιολογήσεις πελατών (Customer ratings). Εάν οι πελάτες έχουν θετική άποψη για μια
εταιρεία και επιστρέφουν σε αυτή, πιθανόν οφείλεται κυρίως στην εξυπηρέτηση που
λαμβάνουν από το εργατικό δυναμικό της και που αυτό οφείλεται στη θετικό EX.
(Holliday, 2020)

2.2.8. Employee experience κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19

H Πανδημία Covid-19 επηρέασε όλες τις επιχειρήσεις και τους τομείς του επιχειρηματικού κόσμου,
που έπρεπε να προσαρμοστούν γρήγορα στις νέες συνθήκες, αλλά φυσικά και τους εργαζόμενους
και την εμπειρία τους στο εργασιακό περιβάλλον. Για αυτό το λόγο, σχεδόν όλες οι εταιρείες
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χρειάστηκε να προσαρμόσουν τη στρατηγική και τις τακτικές τους αναφορικά με το EX,
προκειμένου να στηρίξουν τους εργαζόμενους σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, να τους κάνουν να
νιώσουν ασφάλεια και να διατηρήσουν το ηθικό και την παραγωγικότητά τους σε υψηλά επίπεδα.

Αναφορικά με τις επιχειρήσεις και την εμπορική τους δραστηριότητα, κάποιες επηρεάστηκαν σε
μεγαλύτερο βαθμό, αφού πολλές ήταν αυτές που χρειάστηκε να κλείσουν, και κάποιες σε
μικρότερο βαθμό. Ωστόσο κοινό χαρακτηριστικό όλων των επιχειρήσεων ήταν η άμεση μετάβαση
σε καθεστώς απομακρυσμένης εργασίας και όλες οι απαραίτητες ενέργειες που έπρεπε να γίνουν
από πλευράς τεχνολογικού εξοπλισμού για να πραγματοποιηθεί αυτό. Πολλές εταιρείες δε θα
μπορούσαν να προχωρήσουν σε αυτή την αλλαγή και να επιβιώσουν χωρίς τη στήριξη από το
κράτος, την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Άλλες εταιρείες πάλι χρειάστηκε να
μειώσουν το φυσικό τους χώρο ή τους εργαζόμενους, προκειμένου να επιβιώσουν. (Lopes, 2021)

Αναφορικά τώρα με τους εργαζόμενους και σύμφωνα με τον Patrick Kulesa (2020), η επίπτωση του
Covid-19 σχετίζεται κυρίως με τρεις περιοχές, βάσει έρευνας: το άγχος, την απόσπαση της
προσοχής από την εργασία και τις οικονομικές ανησυχίες, καθώς:


Το 92% των εργαζομένων αισθάνεται άγχος, εξαιτίας της απομόνωσης και των αλλαγών στις
εργασιακές συνθήκες με την εξ αποστάσεως εργασία



Το 70% των εργαζομένων δηλώνει ότι έχει βιώσει απόσπαση προσοχής, λόγω παιδιών,
συζύγου, κατοικιδίου κλπ ενώ εργάζονται στο σπίτι, αλλά παρ’ όλα αυτά προσπαθούν και
το διαχειρίζονται



Το 61% των εργαζομένων αναφέρουν ότι τους δημιουργήθηκαν επιπλέον οικονομικές
ανησυχίες, εξαιτίας της παγκόμιας έκτακτης ανάγκης υγείας με τον κορωνοϊό.
(Kulesa, 2020)

Οι Carnevale & Hatak (2020) επισημαίνουν παράλληλα τη δυσκολία και την πρόκληση των
εργαζομένων να διαχωρίσουν την προσωπική από την επαγγελματική τους ζωή, καθώς αφενός
δυσκολεύονται να «αποσυνδεθούν» από τις εργασιακές απαιτήσεις, αλλά αφετέρου
παρεμβάλλεται πλέον προσωπικός χρόνος (π.χ. χρόνος με τα παιδιά) στη διάρκεια των εργασιακών
τους ωρών. Επίσης, οι ικανότητες κάποιων εργαζομένων, για τις οποίες οι εταιρείες τούς είχαν
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επιλέξει ή και εκείνοι είχαν επιλέξει τις εταιρείες εξαιτίας αυτών, έχουν επηρεαστεί από τις
συνθήκες με την πανδημία. Για παράδειγμα είναι δεξιότητες, όπως η κοινωνικότητα και η καλή
επικοινωνία με τους ανθρώπους, αφού πλέον έχει σταματήσει η προσωπική επαφή, γεγονός που
μπορεί να οδηγήσει στη μείωση της παραγωγικότητας και διάθεσης των εργαζομένων. (Carnevale
& Hatak, 2020)

Ο Scott Clark (2021) ωστόσο αναφέρει τις θετικές επιπτώσεις που υπήρξε στο EX εξαιτίας της
Πανδημίας και πιο συγκεκριμένα:


Η εξ αποστάσεως εργασία έγινε κανονικότητα. Πολλές εταιρείες είχαν χρησιμοποιήσει την
απομακρυσμένη εργασία για τους υπαλλήλους τους και πριν την πανδημία, αλλά μετά την
πανδημία ο αριθμός των εταιρειών που την εφάρμοσαν εκτοξεύτηκε. Βάσει έρευνας που
έγινε από τη McKinsey, οι υπάλληλοι που εργάζονται εξ αποστάσεως αισθάνονται πιο
αφοσιωμένοι, χαρούμενοι και βλέπουν πιο θετικά αποτελέσματα στην εργασία τους από
αυτούς που εργάζονται στο χώρο της εταιρείας, γεγονός που καταρρίπτει τις ανησυχίες περί
μειωμένης παραγωγικότητας και μη δέσμευσης. Αντίθετα, αυξήθηκε η παραγωγικότητα
δεδομένου ότι μειώθηκε ο χρόνος μεταφοράς από και προς την εταιρεία.



Περισσότερη διαφάνεια στον εργασιακό χώρο. Η αβεβαιότητα και το άγχος εξαιτίας της
πανδημίας οδήγησε τους εργαζόμενους να βάλουν στο επίκεντρο και να εκτιμήσουν ακόμη
περισσότερο τη διαφάνεια στην ηγεσία, εννοώντας τον ανοιχτό και ειλικρινή διάλογο γύρω
από τις πολιτικές, τους στόχους, τις αξίες, ακόμη και τις αποχωρήσεις. Οι εταιρείες
κατάλαβαν ότι πρέπει να υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία και εμπιστοσύνη για να μπορέσει να
διατηρηθεί μια υγιής εργασιακή κουλτούρα, στα πλαίσια της απομακρυσμένης εργασίας.
Έτσι, σταμάτησαν οι μικροπολιτικές στις εταιρείες και ενισχύθηκε η εμπιστοσύνη, αφού οι
εργαζόμενοι αντιλαμβάνονταν, μέσω του ανοιχτού διαλόγου, πού έχουν επίδραση οι
προσπάθειές τους.



Η συναισθηματική και νοητική υγεία είναι πιο σημαντικές. Οι εταιρείες αντιλήφθηκαν τώρα
ότι η συναισθηματική υγεία των εργαζομένων είναι εξίσου σημαντική με τη σωματική.
Πολλές προσάρμοσαν λοιπόν, τις πολιτικές τους και τα προνόμια που παρέχουν στους
εργαζόμενους γύρω από την πνευματική και συναισθηματική υγεία, αλλά και σχετική
ενημέρωσή τους αναφορικά με αυτά τα θέματα.
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Αυξημένη συνεργασία και επικοινωνία. Οι εταιρείες κατάλαβαν εγκαίρως τη σημασία της
επικοινωνίας στην απομακρυσμένη εργασία και αξιοποίησαν πλήρως τις πλατφόρμες
επικοινωνίας και συνεργασίας, όπως το Zoom, Microsoft teams κλπ και οι διευθυντές
βελτιώθηκαν πολύ στον επικοινωνιακό τομέα με τις ομάδες τους.



Περισσότερο ευέλικτη εργασία. Η εξ αποστάσεως εργασία σε συνθήκες με παιδιά στο σπίτι,
που απαιτούσαν προσοχή και συμπαράσταση, οδήγησε τους εργαζόμενους σε ένα ωράριο
του «όποτε μπορώ» αντί του κανονικού 9-5. Οι εταιρείες αντιλήφθηκαν αυτή την ανάγκη
και εμπιστεύτηκαν τους υπαλλήλους, με αυτή την ευελιξία να οδηγεί σε αυξημένα επίπεδα
παραγωγικότητας,

αφού

οι εργαζόμενοι αισθάνονται

λιγότερο αγχωμένοι

και

ισορροπημένοι στη ζωή τους.


Ηγεσία με ενσυναίσθηση. Η κύρια αλλαγή της πανδημίας ήταν η μετατόπιση του
ενδιαφέροντος των εταιρειών από τα κέρδη στους ανθρώπους. Η ηγεσία, μέσω της
ενσυναίσθησης, έδειξε στους εργαζόμενους ότι τους νοιάζεται σαν ανθρώπους, γεγονός
που αύξησε την ικανοποίηση και δέσμευση των εργαζομένων.

Ο Paulo Lopes (2021) λαμβάνοντας υπόψιν τις θετικές και αρνητικές συνέπειες της Πανδημίας
Covid-19 προτείνει τρόπους βελτίωσης του EX, κατά τη διάρκεια της Πανδημίας και τη μετά-Covid
εποχή:

 Δημιουργία αμφίδρομων καναλιών και πολλαπλών τρόπων για να ακούγονται οι
εργαζόμενοι, αφού η διαφάνεια και η ανοιχτή επικοινωνία μεταξύ διευθυντή και
εργαζόμενου είναι πολύ σημαντική, γιατί αυξάνει την κατανόηση και μειώνει το άγχος και
τις ανησυχίες. Επομένως, οι έρευνες, οι 1 προς 1 συναντήσεις και οι ανταλλαγές απόψεων
και προτάσεων βελτιώνουν την εμπειρία του εργαζομένου.
 Εφαρμογή τεχνολογίας που θα διευκολύνει την επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των
εργαζομένων που εργάζονται στο χώρο της εταιρείας και αυτών που εργάζονται εξ
αποστάσεως. Η χρήση εξελιγμένης τεχνολογίας θα υποστηρίξει τον εργαζόμενο ανεξάρτητα
αν αυτός εργάζεται από το σπίτι του ή την εταιρεία. Με αυτόν τον τρόπο, οι εργαζόμενοι
θα έχουν πάντα το αίθημα της παρουσίας, της αξίας και του ότι ανήκουν στον οργανισμό.
Δεν είναι άλλωστε τυχαία η ολοένα και μεγαλύτερη χρήση του όρου «digital employee
experience» που αντικατοπτρίζει το συνδυασμό των ανθρώπων και των διαδικασιών με την
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τεχνολογία. (Vanson Bourne & VMware, 2019)
 Η ηγεσία θα πρέπει να χτίζει εμπιστοσύνη με τους εργαζόμενους και να επικοινωνεί το
όραμα της εταιρείας, αφού σε περιόδους κρίσεις ο εργαζόμενος έχει ανάγκη να ακούσει τις
ενέργειες που γίνονται από την εταιρεία αναφορικά με την ασφάλειά του. Επίσης, επιθυμεί
να μαθαίνει τις επιπτώσεις που έχει η κρίση στην εταιρεία, αλλά και πώς
αναπροσαρμόζονται οι στόχοι της.
 Να δίνεται μεγάλη προσοχή στους εργαζόμενους που δεν έχουν τις κατάλληλες συνθήκες
και δεν μπορούν να εργάζονται από το σπίτι. Δεν έχουν όλοι οι εργαζόμενοι χώρο γραφείου
στο σπίτι, αλλά και πολλοί χρειάζονται για την εργασία τα εξελιγμένα μηχανήματα της
εταιρείας. Παράλληλα, οι νέοι υπάλληλοι έχουν ανάγκη να χτίσουν ένα δίκτυο επαφών. Για
αυτό, η εταιρεία θα πρέπει να δείχνει κατανόηση και ευελιξία.
 Να ενθαρρύνεται η υγιής και βιώσιμη ισορροπία εργασιακής ζωής, η οποία προσφέρει
λιγότερο άγχος στους εργαζόμενους, περισσότερα κίνητρα να εργαστούν και μεγαλύτερη
παραγωγικότητα. Αυτή μπορεί να επιτευχθεί με διάφορες ενέργειες του κάθε τμήματος,
όπως μέσω ενθάρρυνσης και οργάνωσης εξόδων για την ομάδα, άδεια για ξεκούραση μετά
από απαιτητικά projects ή παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων.
 Να εξεταστεί η δυνατότητα βελτίωσης ή ανάπτυξης χώρων εργασίας, οι οποίοι θα είναι
ευέλικτοι και θα μπορεί ο κάθε εργαζόμενος να διαλέξει ποιος ταιριάζει καλύτερα στις
ανάγκες του, αλλά και θα συνεισφέρουν στη συνεργασία με άλλους εργαζόμενους, ώστε να
είναι πιο αποτελεματικοί και αποδοτικοί. Αυτοί οι χώροι μπορεί να είναι για παράδειγμα
συγκεντρώσεων, συγκεκριμένων projects, διασκέδασης κλπ.
 Να γίνεται πειραματισμός με διάφορα μοντέλα και προσεγγίσεις και να επιλέξει η εταιρεία
αυτό που ταιριάζει καλύτερα σε εκείνη και στον κλάδο. Όλες οι εταιρείες αναγκάστηκαν να
προσαρμοστούν στις συνθήκες του lockdown με παρεμφερή τρόπο. Ωστόσο, τώρα σιγάσιγά που επιστρέφουν οι εργαζόμενοι στις εταιρείες, θα πρέπει αυτές βάσει ερευνών να
καταλήξουν στο πιο είναι το καλύτερο μοντέλο που θα εφαρμόσουν. Αν θα είναι δηλαδή
πλήρως εξ αποστάσεως εργασία, πλήρως από κοντά ή υβριδικό. Κύριος παράγοντας σε
αυτή την απόφαση θα πρέπει να είναι η ευημερία των εργαζομένων και η βέλτιστη εμπειρία
τους. (Lopes, 2021)
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3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

3.1. Ερευνητικά Ερωτήματα και αιτιολόγηση επιλογής ερευνητικής μεθόδου

Στη βιβλιογραφική επισκόπηση που καταγράφηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, εντοπίστηκαν,
βάσει ερευνών, οι παράγοντες που επηρεάζουν την εμπειρία πελάτη και την εμπειρία
εργαζομένου, οι τομείς που αυτές συνεισφέρουν, οι στρατηγικές που ακολουθούνται από τις
εταιρείες, αλλά και η αλληλεπιδραστική σχέση μεταξύ CX και EX, η οποία επηρεάστηκε από την
πανδημία Covid-19.

Σε αυτό το κεφάλαιο, θα αξιοποιήσουμε ως υπόβαθρο τις πληροφορίες από τη δευτερογενή
έρευνα που προαναφέρθηκαν και θα προχωρήσουμε στην πρωτογενή μας έρευνα, ώστε να
εξετάσουμε κατά πόσο αυτές έχουν ισχύ στην Ελλάδα και ειδικότερα μελετώντας συγκεκριμένη
περίπτωση (case study), τον όμιλο τηλεπικοινωνιών Cosmote.

Με την πρωτογενή έρευνα λοιπόν που διεξάγουμε, αρχικά επιδιώκουμε να επιβεβαιώσουμε
κάποιες από τις θεωρίες της δευτερογενούς έρευνας, όπως το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των
ικανών εργαζομένων, τη σύνδεση του EX με το CX, το ότι η τεχνολογία, η κουλτούρα και ο φυσικός
χώρος είναι παράγοντες που επηρεάζουν το EX, καθώς και το ότι το EX είναι μια συνεχής
διαδιακασία. Επίσης, θέλουμε να διερευνήσουμε τις στρατηγικές EX που ακολουθούνται στην
Cosmote, πώς αξιολογούνται από τα στελέχη της εταιρείας και τι ενέργειες γίνονται από την
πλευρά τους προς αυτή την κατεύθυνση. Παράλληλα, επιθυμούμε να εξετάσουμε την άποψή τους
για τους παράγοντες που επηρεάζουν το EX και το κατά πόσο αυτό έχει τελικά επίπτωση στο CX.
Τέλος, σε όλα αυτά τι επίδραση είχε η πανδημία Covid-19 και τι τυχόν αλλαγές επέφερε.

Προκειμένου να απαντήσουμε σε αυτά τα ερευνητικά ερωτήματα, διεξήχθη ποιοτική έρευνα με
μορφή συνεντεύξεων σε 12 στελέχη με υφισταμένους στην εταιρεία Cosmote το διάστημα 20
Σεπτεμβρίου 2021 με 5 Οκτωβρίου 2021.
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Ποιοτική έρευνα είναι μία προσέγγιση που επιτρέπει στον ερευνητή να εξετάσει με λεπτομέρεια
τις εμπειρίες, τις συμπεριφορές, τις απόψεις και τα κίνητρα των συμμετεχόντων, χρησιμοποιώντας
συγκεκριμένες ερευνητικές μεθόδους, όπως σε βάθος συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης,
παρατήρηση κλπ. Ο σκοπός είναι να δοθούν επεξηγηματικές απαντήσεις και όχι
ποσοτικοποιημένες, όπως γίνεται με την ποσοτική έρευνα, δηλαδή να καταλάβουμε το γιατί, το
πώς, το ποια είναι η διαδικασία ή ποιοι οι παράγοντες επηρεασμού ενός θέματος. Οι
συμμετέχοντες στην έρευνα είναι λίγοι στον αριθμό, επιλέγονται στοχευμένα και οι απαντήσεις
τους είναι λεκτικές. Η ανάλυσή της είναι ερμηνευτική και το αποτέλεσμα που επιδιώκουμε είναι η
ανάπτυξη μιας αρχικής προσέγγισης και κατανόησης ενός θέματος, αλλά και ο εντοπισμός και η
επεξήγηση συμπεριφορών, απόψεων και ενεργειών (Hennink et al., 2020).
Ο στόχος της διπλωματικής εργασίας, όπως σημειώσαμε, είναι να αποκτήσουμε περισσότερες και
βαθύτερες γνώσεις σχετικά με την εφαρμογή της έννοιας του EX στην πράξη. Επομένως, η επιλογή
της ποιοτικής έρευνας δείχνει να είναι η πιο κατάλληλη και ταιριαστή μέθοδος αναφορικά με το
συγκεκριμένο θέμα και τα προαναφερθέντα ερευνητικά ερωτήματα, δεδομένου ότι είναι
περιορισμένη η γνώση και η επιστημονική βιβλιογραφία σχετικά με το EX.

3.2. Μεθοδολογία Έρευνας

Για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας χρησιμοποιήθηκαν πρωτογενή και δευτερογενή
στοιχεία.

Τα πρωτογενή στοιχεία συγκεντρώθηκαν με τη μέθοδο ποιοτικής έρευνας, σε μορφή δομημένης
συνέντευξης και ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, περιγραφικές και γνώμης. Ζητήθηκε από την εταιρεία
Cosmote να επιλέξουν και να μας στείλουν τα στοιχεία επικοινωνίας στελεχών της που έχουν υπό
την επίβλεψή τους υφισταμένους, προκειμένου να προσεγγιστούν για την πραγματοποίηση της
έρευνας. Ο τελικός αριθμός των συμμετεχόντων είναι 12 υπάλληλοι, οι οποίοι εργάζονται σε
θέσεις ευθύνης operational τμημάτων, όπως για παράδειγμα τηλεφωνικά κέντρα, δεδομένου ότι
έχουν γνώση και εμπειρία σχετικά με το customer experience και θα ήταν χρήσιμη και
ενδιαφέρουσα η διερεύνηση των απόψεών τους γύρω από το employee experience, από τη στιγμή
που έχουν υφισταμένους. Η ενημέρωσή τους για την έρευνα αρχικά έγινε εσωτερικά από την ίδια
την εταιρεία και στη συνέχεια από δική μας αλληλογραφία μέσω email, όπου τους εξηγούσαμε το
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θέμα της συνέντευξης και το σκοπό διεξαγωγής της, με επισυναπτόμενο αρχείο το
ερωτηματολόγιο, που είχε δημιουργηθεί στο google forms, προκειμένου να προετοιμαστούν. Στη
συνέχεια πραγματοποιήθηκε η online έρευνα, λόγω Covid-19, βάσει της δικής τους διαθεσιμότητας
με μέσο χρόνο διάρκειας 40 λεπτά. Η συγκέντρωση των απαντήσεων και η διαδικασία καταγραφής
τους ολοκληρώθηκε σε διάστημα 15 ημερών.

Τα δευτερογενή στοιχεία συγκεντρώθηκαν με ενδελεχή αναζήτηση στην ελληνική και διεθνή
επιστημονική βιβλιογραφία και αρθρογραφία, μέσω κυρίως των πλατφορμών Google Scholar,
Elsevier, Science Direct και ResearchGate. Για την έννοια ωστόσο του EX, η αναζήτηση
πραγματοποιήθηκε και σε μη επιστημονικά άρθρα, δεδομένης της περιορισμένης επιστημονικής
έρευνας σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο. Κάποιες από τις λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν
για τον εντοπισμό συναφών δημοσιεύσεων με το ερευνητικό μας θέμα είναι: customer experience,
customer journey, touchpoints, customer satisfaction, loyalty, customer experience metrics,
employee experience, employee journey, employee satisfaction, employee engagement, employee
experience metrics, EX covid-19 effects κλπ.

Με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν, δημιουργήθηκε το ερωτηματολόγιο της
ποιοτικής έρευνας, το οποίο αποτελείται από 4 γενικές ενότητες ερωτήσεων: ερωτήσεις
διερεύνησης γνώσης αντικειμένου, ερωτήσεις χρήσης στρατηγικών EX στην Cosmote, ερωτήσεις
αξιολόγησης EX και δημογραφικές ερωτήσεις. Ανά ενότητα, υπήρχαν επιμέρους ερωτήσεις (σύνολο
22 ερωτήσεις), που αποτελούν το τελικό ερωτηματολόγιο, το οποίο παρατίθεται στο Παράρτημα.

 Ερωτήσεις Διερεύνησης Γνώσης Αντικειμένου



Πιστεύετε πως οι ικανοί εργαζόμενοι είναι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για μια
εταιρεία? Κρίνετε πως στην Ελλάδα σήμερα είναι εύκολο να εντοπιστούν ταλέντα
εργαζομένων?



Πιστεύετε ότι η εμπειρία εργαζομένου (employee experience) επηρεάζει την
εμπειρία πελάτη (customer experience)? Αν ναι, με ποιον τρόπο? Αν όχι,
αιτιολογήστε το σκεπτικό σας.
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Ποιοι

παράγοντες

νομίζετε

ότι

επηρεάζουν

την

εμπειρία

εργαζομένου

θετικά/αρνητικά με απώτερο αποτέλεσμα την παραμονή του ή όχι σε μία εταιρεία?


Πιστεύετε ότι η τεχνολογία, η κουλτούρα και ο φυσικός χώρος είναι παράγοντες που
επηρεάζουν την εμπειρία εργαζομένου? Αν ναι, ποιον θεωρείτε τον επικρατέστερο?

 Ερωτήσεις Χρήσης Στρατηγικών EX στην Cosmote



Θεωρείτε ότι γίνονται ενέργειες/στρατηγικές από την εταιρεία όσον αφορά στη
βελτίωση της εμπειρίας των εργαζομένων? Αν ναι, ποιες είναι αυτές? Αν όχι, για
ποιους λόγους?



Εσείς από την πλευρά σας τι ενέργειες κάνετε προκειμένου να βελτιώσετε την
εμπειρία των εργαζομένων σας?



Η εμπειρία εργαζομένου είναι για εσάς μια συνεχής διαδικασία στον κύκλο ζωής του
εργαζομένου ή αφορά κυρίως σε συγκεκριμένα διαστήματα, όπως για παράδειγμα
το καλωσόρισμα νέου εργαζόμενου στην εταιρεία?



Θεωρείτε ότι η Πανδημία του Covid-19 επηρέασε την εμπειρία των εργαζομένων και
κατ’επέκταση πιθανόν και την εμπειρία των πελατών? Αν ναι, παρακαλούμε όπως
δώσετε συγκεκριμένα παραδείγματα.



Ποιοι παράγοντες ήταν αυτοί που πιστεύετε ότι επηρέασαν την εμπειρία
εργαζομένου, κατά τη διάρκεια της Πανδημίας?



Άλλαξαν οι τυχόν στρατηγικές ΕΧ που εφαρμόζατε στο παρελθόν, κατά τη διάρκεια
της Πανδημίας?



Τι ενέργειες έγιναν από την πλευρά σας ή την πλευρά της εταιρείας, προκειμένου
να βελτιωθεί το EX, κατά τη διάρκεια της Πανδημίας?



Τι ενέργειες ΕΧ σκέφτεστε να κάνετε στο μέλλον?

 Ερωτήσεις Αξιολόγησης EX



Τι αντίκτυπο πιστεύετε ότι έχει η στρατηγική ΕΧ της εταιρείας σας και σε ποιους
τομείς? Μπορείτε να το αναλύσετε περαιτέρω?

Σχολή Δ.Ε. | Τμήμα Ο.Δ.Ε. | Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Υπηρεσιών
75

«Επιπτώσεις της Πανδημίας Covid-19 στο EX και CΧ: Η Περίπτωση της Cosmote»,
Βασιλεία Μίχου, ακαδ. έτος 2020-2021


Πιστεύετε ότι αποδίδουν γενικά οι ενέργειες ΕΧ που γίνονται από τις εταιρείες? Τι
νομίζετε ότι χρειάζεται επιπλέον προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη εμπειρία
εργαζομένων και η διατήρησή τους στην εταιρεία?

 Δημογραφικές Ερωτήσεις



Όνομα (προαιρετικά)



Φύλο



Ηλικία



Αντικείμενο Σπουδών



Θέση εργασίας στον όμιλο/ Τίτλος



Αριθμός υφισταμένων



Χρόνια εργασίας στον όμιλο σε θέση ευθύνης με υφισταμένους



Χρόνια προϋπηρεσίας συνολικά σε θέση ευθύνης με υφισταμένους

Το ερωτηματολόγιο συμπληρωνόταν με μία εισαγωγική παράγραφο που προηγούνταν των
ερωτήσεων και επεξηγούσε το ακαδημαϊκό πλαίσιο της έρευνας.

Η οργάνωση και επιλογή των ερωτήσεων έγινε με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην κουράζουν τους
συμμετέχοντες στην έρευνα, αλλά και με σκοπό να εξαχθούν όσο το δυνατόν περισσότερα
συμπεράσματα, αναφορικά με τις στρατηγικές EX και τις τυχόν επιπτώσεις της Πανδημίας που
υπήρξαν σε αυτό και στο CX για την εταιρεία Cosmote.
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4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

4.1. Μέθοδος ανάλυσης αποτελεσμάτων και αιτιολόγηση επιλογής μεθόδου ανάλυσης

Αρχικά, να σημειώσουμε εκ νέου ότι η έρευνα σχετίζεται με μελέτη περίπτωσης (case study) και
συγκεκριμένα για την εταιρεία τηλεπικοινωνιών Cosmote. Η εταιρεία ιδρύθηκε με τη μορφή
ανώνυμης εταιρείας το 1996 και είναι πλέον μέρος του ομίλου ΟΤΕ, έχοντας ως όραμα «να φέρνει
τις δυνατότητες της τεχνολογίας σε όλους, ώστε να μπορεί ο καθένας να αξιοποιεί τις ευκαιρίες
του σήμερα και παράλληλα να χτίζει ένα καλύτερο αύριο». Στόχος της είναι «να καλύπτει τις
ανάγκες των πελατών της, προσφέροντας ξεχωριστή εμπειρία εξυπηρέτησης, συνδυάζοντας
ταυτόχρονα την υψηλή ποιότητα με τις προσιτές τιμές». Παράλληλα, η εταιρεία πιστεύει ότι «οι
άνθρωποί της είναι το πιο σημαντικό της κεφάλαιο και φροντίζει να τους παρέχει ένα σύγχρονο,
αποδοτικό και ικανοποιητικό περιβάλλον εργασίας» (site Cosmote-OTE).

Φαίνεται λοιπόν η μεγάλη σημασία που δίνει η εταιρεία Cosmote στους πελάτες, αλλά και στους
εργαζομένους της, γι΄αυτό και η έρευνα παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον αναφορικά με τις
απόψεις που έχουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στην εταιρεία.

Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε η επαγωγική μέθοδος ανάλυσης
περιεχομένου (content analysis – inductive approach).

Στο άρθρο τους, οι Satu Elo και Helvi Kyngas (2008) αναφέρουν ότι η ανάλυση περιεχομένου
(content analysis) είναι μια ποιοτική ερευνητική μέθοδος ανάλυσης γραπτών, προφορικών ή
οπτικών μηνυμάτων επικοινωνίας και χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της κατανόησης των
δεδομένων, μειώνοντας το μέγεθος τους σε μικρότερες και διαχειρίσιμες κατηγορίες. Ο σκοπός της
ανάλυσης είναι η γνώση, οι νέες ιδέες, η παρουσίαση των γεγονότων και ένας πρακτικός οδηγός
για ενέργειες. Η συγκεκριμένη μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε ποιοτικά και σε ποσοτικά
δεδομένα.
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Η επαγωγική (inductive) είναι μία από τις δύο προσεγγίσεις της ανάλυσης περιεχομένου, με τη
δεύτερη να είναι η συμπερασματική (deductive). Η επαγωγική προσέγγιση προτείνεται κυρίως για
τις περιπτώσεις ερευνών, όπου δεν υπάρχει αρκετή προηγούμενη γνώση για το ερευνητικό θέμα
και η ανάλυση κινείται από το ειδικό στο γενικό. Ενώ, στη συμπερασματική το αντίθετο, δηλαδή
από το γενικό στο ειδικό και σχετίζεται με επιβεβαίωση θεωριών που προϋπάρχουν (Elo & Kyngas,
2008).

Επιλέξαμε την επαγωγική ανάλυση περιεχομένου, γιατί κρίναμε ότι ταιριάζει περισσότερο στο
σκοπό και στις προδιαγραφές της έρευνας, δεδομένου ότι σχετίζεται με ένα αντικείμενο για το
οποίο δεν υπάρχει σε βάθος γνώση ούτε έχει προηγηθεί πολλή έρευνα, καθώς τα τελευταία χρόνια
βρίσκεται στο στάδιο ανάλυσης από ακαδημαϊκούς ερευνητές. Επίσης, επιθυμούσαμε να έχουμε
μια ποσοτικοποιημένη μορφή ανάλυσης για να είναι πιο απλές και κατανοητές οι αναλύσεις στον
αναγνώστη χωρίς πολλή θεωρία, παρόλο που αφορά σε ποιοτική έρευνα, οπότε η συγκεκριμένη
μέθοδος είναι η κατάλληλη για αυτό το σκοπό.

Τα στάδια της επαγωγικής ανάλυσης περιεχομένου, κατά τους Satu Elo και Helvi Kyngas (2008), τα
οποία ακολουθήσαμε και εμείς για την ανάλυσή μας, είναι τα εξής:

 Εντοπισμός των ενοτήτων ανάλυσης, χωρίζοντας τη συνέντευξη σε μέρη (λέξεις, φράσεις,
παράγραφοι) βάσει νοήματος και ερευνητικών ερωτημάτων.
 Μεγάλη εξοικείωση με τα δεδομένα και το περιεχόμενό τους, διαβάζοντάς τα πολλές φορές
και σκεπτόμενοι ποιος το λέει, τι λέει, γιατί το λέει κλπ.
 Κωδικοποίηση (coding), εννοώντας το στάδιο κατά το οποίο γράφουμε σημειώσεις ή
τίτλους πάνω στο κείμενο όσο το διαβάζουμε, καλύπτοντας το βασικό περιεχόμενο των
συνεντεύξεων και με σκοπό τη μείωση των δεδομένων, ώστε να είναι πιο διαχειρίσιμα.
 Δημιουργία κατηγοριών, κατά την οποία ομαδοποιούμε σε κατηγορίες τους κώδικες του
προηγούμενου σταδίου βάσει νοήματος και τις συγκρίνουμε μεταξύ τους.
 Η Αφαίρεση, δηλαδή η διατύπωση του ερευνητικού θέματος μέσω της δημιουργίας
κατηγοριών. Σε αυτό το στάδιο, δημιουργούνται υποκατηγορίες και μεγαλύτερες
κατηγορίες, βάσει των ευρύτερων εννοιών του περιεχομένου στην καθεμία και αυτές είναι
στην ουσία που περιγράφονται και αναλύονται στα αποτελέσματα.
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 Η αναφορά των αποτελεσμάτων, στην οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν περιγραφές,
διαγράμματα ή και ακριβείς αναφορές από τα δεδομένα των συνεντεύξεων ως
παραδείγματα και ως υποστηρικτικό υλικό.

Βέβαια, ο κάθε ερευνητής έχει το περιθώριο ελευθερίας να προσαρμόσει τα βήματα στις ανάγκες
του και στην ερευνά του, δεδομένου ότι δεν υπάρχει ένας αυστηρός τρόπος ανάλυσης δεδομένων
στην ποιοτική έρευνα (Elo & Kyngas, 2008).

Βάσει των προαναφερόμενων σταδίων λοιπόν, υπήρξε ο εννοιολογικός διαχωρισμός σε τέσσερις
ενότητες, ο οποίος είχε γίνει από το στάδιο δημιουργίας του ερωτηματολογίου και αξιοποιήθηκε
και στη διαδικασία ανάλυσης. Πραγματοποιήθηκε ανάγνωση των καταγεγραμμένων συνεντεύξεων
αρκετές φορές, προκειμένου να υπάρχει εμπέδωση των δεδομένων. Έγινε σταδιακή μείωση των
δεδομένων σε κώδικες και σε κατηγορίες βάσει νοήματος, προκειμένου να είναι διαχειρίσιμα και
να ποσοτικοποιηθούν, όπου κρίνεται αναγκαίο, και τέλος παρουσιάζεται η αναφορά των
αναλύσεων στην επόμενη ενότητα του κεφαλαίου, περιγράφοντας τα δεδομένα και
χρησιμοποιώντας διαγράμματα και αυτούσιες αναφορές από τις συνεντεύξεις.

4.2. Παρουσίαση και ανάλυση αποτελεσμάτων

Όπως αναφέραμε, οι συμμετέχοντες ήταν 12 και στην ανάλυση των αποτελεσμάτων οι απόψεις
τους θα παρουσιάζονται ως «Συμμετέχων 1 έως Συμμετέχων 12», προκειμένου να διατηρηθεί η
ανωνυμία τους και η εμπιστευτικότητα των δεδομένων.

Από τους συμμετέχοντες, 8 στους 12 ήταν γυναίκες και η πλειοψηφία των συμμετεχόντων με
ποσοστό 67% ανήκε στην ηλικιακή ομάδα των 26-40, δηλαδή στη γενιά των millennials, ενώ το 33%
στη γενιά X, όπως φαίνεται κάτωθι σχηματικά.
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Ηλικία
26-40
41-55
56-70
Άλλο
Σύνολο

Δείγμα

Ποσοστό

8
4
0
0
12

67%
33%
0%
0%
100%

Σε συνέχεια των δημογραφικών δεδομένων του ερωτηματολογίου, εμφανίζεται το μορφωτικό
επίπεδο των ερωτηθέντων, που αντιστοιχεί κυρίως σε πανεπιστημιακές σπουδές. Παράλληλα,
παρουσιάζεται πίνακας με τον αριθμό των υφισταμένων που έχουν υπό την επίβλεψή τους,
σύμφωνα με τον οποίο το 42% του δείγματος έχει από 11 έως 30 υφισταμένους, ενώ το 17% έχει
πάνω από 70 εργαζόμενους.

Υφιστάμενοι

Δείγμα

Ποσοστό

< 10

3

25%

11 - 30

5

42%

31 - 70

2

17%

71 - 150

2

17%

Σύνολο

12

100%

Να υπενθυμίσουμε ότι το δείγμα μας αποτελείται από εργαζόμενους με θέση ευθύνης στην
Cosmote σε operational τμήματα της εταιρείας και με τίτλους όπως Section Manager, Team leader
και Supervisor. Κάτωθι παρουσιάζονται τα έτη προϋπηρεσίας τους σε θέση ευθύνης στην Cosmote
αλλά και συνολικά. Παρατηρούμε πως με εξαίρεση δύο εργαζομένους, οι υπόλοιποι από τους
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συμμετέχοντες στην έρευνα έχουν αποκτήσει θέση ευθύνης στην εταιρεία Cosmote για πρώτη
φορά.
Χρόνια εργασίας
συνολικά σε θέση
ευθύνης με υφισταμένους

11

5

24

9

9

9

8

6

3

21

2

12

Χρόνια εργασίας στην
Cosmote σε θέση
ευθύνης με υφισταμένους

11

5

24

9

9

9

8

6

3

13

2

10

Διαφορά

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

2

Στη συνέχεια, προχωράμε στην ανάλυση των αποτελεσμάτων για τις τρεις θεματικές ενότητες
διεύρυνση γνώσης αντικειμένου, χρήση στρατηγικών EX στην Cosmote και αξιολόγηση EX, οι
οποίες επιμερίζονται σε 9 νοηματικές κατηγορίες: εργατικό δυναμικό στην Ελλάδα, σύνδεση EX &
CX, παράγοντες EX, Ενέργειες EX, συνεχής διαδικασία EX, EX στην Πανδημία, ενέργειες EX στο
μέλλον, αντίκτυπο EX, αξιολόγηση EX και προτάσεις.


Διερεύνηση γνώσης αντικειμένου

Οι πρώτες ερωτήσεις της συνέντευξης σχετίζονται με τη διερεύνηση της γνώσης του αντικειμένου
που πραγματεύεται η έρευνα. Δηλαδή εξετάζουμε αρχικά, το κατά πόσο οι συμμετέχοντες
πιστεύουν ότι οι εργαζόμενοι είναι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για μια εταιρεία, επίσης αν
θεωρούν ότι η εμπειρία εργαζομένου επηρεάζει την εμπειρία πελάτη και τέλος ποιοι παράγοντες
νομίζουν ότι επιδρούν στην εμπειρία εργαζομένου. Με αυτόν τον τρόπο, θέλαμε να εξετάσουμε
πόσο σημαντικό κρίνουν το ρόλο των εργαζομένων σε μια εταιρεία και κατά πόσο έχουν σκεφτεί
και τους έχει απασχολήσει να εντοπίσουν τους παράγοντες βελτίωσης της εμπειρίας των
εργαζομένων σε μια εταιρεία.



Εργατικό δυναμικό στην Ελλάδα

Υπήρξε ομοφωνία από όλους τους συμμετέχοντες αναφορικά με την εξαιρετική συμβολή που
έχουν οι εργαζόμενοι στην πορεία μιας εταιρείας. Όπως επεξήγησαν, αυτό ισχύει γιατί οι
εργαζόμενοι μιας εταιρείας είναι αυτοί που υλοποιούν τη στρατηγική και το όραμα που έχει θέσει
η εταιρεία, έρχονται σε επαφή με τους πελάτες και παράγουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Επίσης,
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όλοι πιστεύουν ότι στην Ελλάδα υπάρχει πληθώρα ικανών εργαζόμενων, τα λεγόμενα «ταλέντα»,
ειδικά στις νεότερες γενιές με το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο, τα οποία ωστόσο μένουν
ανεκμετάλλευτα και οι βασικοί λόγοι είναι:
 η συμπεριφορά των εταιρειών που επιλέγουν βάσει χαμηλού κόστους και όχι βάσει
ικανοτήτων
 οι εταιρείες κάνουν κάποιες στοχευμένες επιλογές σε στελέχη και όχι συνολική επένδυση
για ολόκληρο το εργατικό τους δυναμικό
 η χαμηλή συνεργασία μεταξύ κράτους, επιχειρήσεων και εκπαιδευτικού κλάδου
 η δυσκολία που υπάρχει στη σύζευξη μεταξύ των προσδοκιών του υποψήφιου
εργαζομένου και αυτών της εταιρείας
 η μη ύπαρξη κουλτούρας ανάπτυξης στις εταιρείες, δηλαδή οι εταιρείες δεν επενδύουν
στην ανάπτυξη του προσωπικού τους, ώστε να αναδειχθούν ταλέντα

Τρεις συμμετέχοντες τόνισαν και τη σημαντική επίδραση που είχε το Brain Drain της προηγούμενης
δεκαετίας στον εντοπισμό των ταλέντων στην Ελλάδα.

Βέβαια, αναφέρθηκε και η πρωτοβουλία της Cosmote με το πρόγραμμα “You Grow”, το οποίο μέσα
από την ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών και τρόπου σκέψης, προάγει ταλέντα και συμβάλλει ως προς
αυτή τη δυσκολία που υφίσταται στις μέρες μας.

Παρατίθενται κάποια αποσπάσματα από τη συνέντευξη, σχετικά με τα παραπάνω:

{Εννοείται. Το Α και το Ω μιας εταιρείας σήμερα είναι το πόσο ικανός είναι ένας εργαζόμενος. Η
Ελλάδα είναι μια δεξαμενή ταλέντων με παιδιά που διψούν για μάθηση και να μεταδώσουν
καινούρια πράγματα, ωστόσο είναι πολύ δύσκολο να βρει κανείς το που "κουμπώνει"/ταιριάζει το
κάθε ταλέντο ανθρώπου με τις προσδοκίες κάθε εταιρείας από το ταλέντο.} (Συμμετέχων 4)

{Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μίας εταιρείας εξαρτάται ξεκάθαρα από το ανθρώπινο δυναμικό
της. Οι ικανοί εργαζόμενοι αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες ανάπτυξης της
εταιρείας και της κερδοφορίας της. Στην Ελλάδα υπάρχει πληθώρα ταλέντων εργαζομένων.}
(Συμμετέχων 11)
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{Παρόλο που η εποχή μας γίνεται ολοένα και πιο ψηφιακή, το ανθρώπινο δυναμικό είναι πάντα
εκείνο που θα δώσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα σε μια εταιρεία. Οπότε σίγουρα αξίζει να
επενδύσει κανείς σε αυτό. Στην Ελλάδα η πρόσφατη κρίση μπορεί να γίνει ευκαιρία και
οπωσδήποτε υπάρχει διαθέσιμο ανεκμετάλλευτο ταλέντο.} (Συμμετέχων 5)



Σύνδεση EX και CX

Αναφορικά με την άποψή τους σχετικά με το αν η εμπειρία εργαζομένου επηρεάζει την εμπειρία
πελάτη, πάλι υπήρξε ομοφωνία από όλους τους συμμετέχοντες ότι φυσικά και υπάρχει άρρηκτη
σύνδεση μεταξύ του EX και του CX.

Μάλιστα ο Συμμετέχων (7) αναφέρει χαρακτηριστικά:

{Όταν η εμπειρία του εργαζομένου είναι πολύ καλή, σίγουρα δουλεύει με παραπάνω ενθουσιασμό,
έχει μεγαλύτερο κίνητρο, ταυτίζεται με την εταιρεία του και θέλει πραγματικά να πάει καλά η
εταιρεία στους στόχους της και κάνει τη δουλειά του ακόμα καλύτερα, επομένως αυτό έχει θετική
επίπτωση και στην εμπειρία πελάτη.}

Σε αντίστοιχο κλίμα και οι κάτωθι συμμετέχοντες επισημαίνουν:

{Φυσικά και επηρεάζει. Είναι αλληλένδετα συνδεδεμένα. Τη στιγμή που ο εργαζόμενος δεν είναι
ευχαριστημένος από την εργασία του καταλήγει να είναι διεκπαιρεωτικός, χωρίς ενδιαφέρον για
το τελικό αποτέλεσμα.} Συμμετέχων (9)

{Η εμπειρία του πελάτη είναι η ενσυναίσθηση που θα δώσει ο εργαζόμενος στον πελάτη.}
Συμμετέχων (4)

{Ναι επηρεάζει γιατί μπορεί ο εργαζόμενος να διαχειρίζεται καλύτερα και με καλύτερη διάθεση
τους πελάτες του.} Συμμετέχων (8)
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Παράγοντες EX

Σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την εμπειρία εργαζομένου, οι απαντήσεις δίνονται
στο παρακάτω διάγραμμα, αφού αναλύθηκαν και ποσοτικοποιήθηκαν βάσει συχνότητας
αναφοράς από τους συμμετέχοντες. Παρατηρούμε πως τα μεγαλύτερα ποσοστά απαντήσεων
συνδέονται με την κουλτούρα, τις αξίες και τις εργασιακές σχέσεις, με το career path και την
επιμόρφωση, αλλά φυσικά και με την πολιτική αμοιβών και κινήτρων της εταιρείας.

Παρατηρείται επίσης πως δε γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην τεχνολογία και τα συστήματα μιας
εταιρείας, με εξαίρεση την αναφορά στην τηλεργασία που έγινε από δύο συμμετέχοντες και που
εν μέρει σχετίζεται με την τεχνολογία. Εμείς τις συγκεκριμένες απαντήσεις τις εντάξαμε στον τρόπο
και τόπο εργασίας, δεδομένου ότι δε γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στην τεχνολογία από τους
συμμετέχοντες.

Παρ’ όλα αυτά, όταν οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν για το κατά πόσο θεωρούν την τεχνολογία, την
κουλτούρα και το φυσικό χώρο σημαντικούς παράγοντες για την εμπειρία εργαζομένου,
απάντησαν όλοι ανεξαιρέτως θετικά. Μάλιστα, το 83% θεωρεί επικρατέστερο παράγοντα την
κουλτούρα, ενώ το υπόλοιπο 17% διευκρίνισε ότι δεν μπορεί να ξεχωρίσει κάποιον, γιατί και οι
τρεις παράγοντες είναι αναγκαίοι για το βέλτιστο EX και συγκεκριμένα:
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{Είναι δύσκολο να πεις ποιος από τους τρεις αυτούς παράγοντες είναι ο πιο σημαντικός, γιατί αν
σκεφτείς ότι λείπει κάποιος από αυτούς, τότε μπορείς να καταλάβεις τη σημαντικότητά του και
αυτό επηρεάζει αρνητικά την εμπειρία σου ως εργαζόμενο.} Συμμετέχων (7)

{Ο συνδυασμός όλων των παραπάνω αποτελεί το μυστικό μιας «πετυχημένης συνταγής» στο
εργασιακό περιβάλλον.} Συμμετέχων (3)


Χρήση στρατηγικών EX στην Cosmote

Στη συνέχεια, οι ερωτήσεις σχετίζονται με τη χρήση του EX στην εταιρεία Cosmote, προκειμένου
να εντοπίσουμε αφενός αν υπάρχουν συγκεκριμένες στρατηγικές που ακολουθούνται από την
εταιρεία αναφορικά με αυτό το θέμα και κατά πόσο αυτές επηρεάστηκαν από την Πανδημία Covid19 και αφετέρου ποιες είναι οι υφιστάμενες και μελλοντικές ενέργειες που γίνονται από τους
ίδιους τους συμμετέχοντες για να βελτιώσουν την εμπειρία των εργαζομένων τους.



Ενέργειες EX

Αρχικά, οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν κατά πόσο γίνονται ενέργειες EX στην εταιρεία Cosmote με
την πλειοψηφία να απαντά θετικά και με μόλις ένα συμμετέχοντα να δηλώνει αρνητική απάντηση.
Η άποψή του σχετίζεται με το γεγονός ότι δίνεται μεγαλύτερη σημασία στην εμπειρία πελάτη με
αρνητικές συνέπειες στην εμπειρία εργαζομένου, αφού έχουν γίνει πολλές αλλαγές σε πολύ
σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς την κατάλληλη υποστήριξη και μεγάλα τμήματα διοικούνται από
μόνο έναν team leader, να είναι κάποια από τα παραδείγματα του συμμετέχοντα.

Παρακάτω παρουσιάζονται διαγραμματικά οι ενέργειες EX που γίνονται από την εταιρεία
Cosmote, αλλά και από τους συμμετέχοντες ως εργαζόμενους σε θέση ευθύνης, βάσει ποσοστιαίας
ανάλυσης των απαντήσεων που δόθηκαν.
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Οι τακτικές των συμμετεχόντων δείχνουν να συμβαδίζουν με αυτές της εταιρείας. Οι ενέργειες που
σχετίζονται με ένα θετικό κλίμα σεβασμού και επικοινωνίας, η αναγνώριση και επιβράβευση, η
ενθάρρυνση και η επιμόρφωση είναι κοινές με αυτές της εταιρείας, με κύρια διαφορά την
οικονομική επιβράβευση, που όπως ανέφεραν οι συμμετέχοντες δεν εξαρτάται από τους ίδιους,
αλλά και την οργάνωση εκδηλώσεων και ερευνών ικανοποίησης εργαζομένων, που είναι λογικό να
γίνονται κυρίως από την εταιρεία.
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Συνεχής διαδικασία EX

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες συμφωνούν ομόφωνα ότι το EX είναι μια συνεχής διαδικασία στον
Κύκλο Ζωής του Εργαζομένου και δε σχετίζεται μόνο με επιμέρους διαστήματα, όπως για
παράδειγμα το καλωσόρισμα του στην εταιρεία.

Χαρακτηριστικά αναφέρουν:

{Σε όλο το journey του εκπροσώπου στην εταιρεία διαμορφώνεται η εμπειρία του. Από την
συνέντευξη για την πρόσληψη μέχρι και την τελευταία ημέρα της συνεργασίας του μαζί με την
εταιρεία. Είναι μια συνεχής διαδικασία σε εξέλιξη που εξαρτάται από τη εκάστοτε στρατηγική της
εταιρείας αλλά παράλληλα τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούν.}
Συμμετέχων (10)

{Η εμπειρία εργαζομένου ξεκινά πολλές φορές ακόμη και πριν την πρόσληψή του και το
καλωσόρισμά του στην εταιρία. Αποτελεί μία συνεχή διαδικασία που περιλαμβάνει όλο το
employee journey μέσα στην επιχείρηση.} Συμμετέχων (11)
{Η εμπειρία εργαζομένου για μένα είναι μια συνεχής πρόκληση στον κύκλο ζωής του στη εταιρεία.
Ο εργαζόμενος από τη στιγμή ένταξης του στην εταιρία αλλά και στο Team θα πρέπει να νιώσει
εργασιακή ασφάλεια ώστε να μπορεί να αναπτυχθεί ελεύθερα στο νέο εργασιακό χώρο. Σε
καθημερινή βάση η αίσθηση αυτή θα πρέπει να παραμένει ζωντανή ώστε ο εργαζόμενος μέσα από
την καλή εργασιακή εμπειρία να διεκδικεί την διαρκή εξέλιξη του και την επαγγελματική του
επάρκεια.} Συμμετέχων (12)



EX στην Πανδημία

Έπειτα, θέλαμε να διερευνήσουμε τη γνώμη τους αναφορικά με τις επιπτώσεις που είχε η
Πανδημία Covid-19 στην εμπειρία του εργαζομένου και του πελάτη, αφού είναι αλληλένδετες
έννοιες, όπως επίσης και τις ενέργειες EX που έκαναν, αλλά και ποιες είναι αυτές που σκέφτονται
για το μέλλον.
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Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν πως η Πανδημία Covid-19 επηρέασε την εμπειρία του
εργαζομένου και στη συνέχεια την εμπειρία του πελάτη. Ωστόσο το ενδιαφέρον είναι ότι πολλοί
συμμετέχοντες ανέφεραν πως υπήρχε θετική επιρροή στο EX και στο CX, παρ’όλη την αρνητική
συγκυρία της Πανδημίας.

Φυσικά ήταν μία δύσκολη και πρωτόγνωρη κατάσταση για τους εργαζόμενους, οι οποίοι έπρεπε
να αντιμετωπίσουν τους δικούς τους φόβους, ανησυχίες και την ιδιαίτερη ψυχολογία τους, αλλά
παράλληλα να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες των πελατών, καθώς επίσης και να διαχειριστούν
τον εκνευρισμό τους, λόγω ανησυχιών, κλεισίματος καταστημάτων, lockdown κλπ. Ωστόσο, η
εταιρεία Cosmote είχε άμεση ανταπόκριση και ανέλαβε αμέσως δράση για την προστασία των
εργαζομένων της και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της. Μέσα σε μόλις λίγες μέρες
ετοίμασε τεχνολογικό εξοπλισμό για όλους τους υπαλλήλους, ώστε να μπορούν να εργαστούν από
το σπίτι κανονικά, χωρίς περιπτώσεις αναστολών, αλλά και ενίσχυσε με επιπλέον προσωπικό τα
κέντρα εξυπηρέτησης πελατών, μέσω εκπαιδεύσεων, προκειμένου να καλυφθεί η αυξημένη
ανάγκη επικοινωνίας των πελατών. Παράλληλα, απλοποίησε πολλές από τις υπάρχουσες
διαδικασίες της, γεγονός που είχε πολύ θετική επίδραση και στον πελάτη, αλλά και στον
εργαζόμενο. Για παράδειγμα, «διαδικασίες που για να ολοκληρωθούν χρειαζόταν ο πελάτης να
επισκεφθεί κάποιο φυσικό σημείο πώλησης άλλαξαν και όλα πλέον μπορούσαν και έπρεπε να
ολοκληρωθούν απομακρυσμένα.» Συμμετέχων (10)

Αυτές οι άμεσες ενέργειες λοιπόν της εταιρείας, φαίνεται να αναγνωρίστηκαν και να εκτιμήθηκαν
από το προσωπικό της, το οποίο νιώθοντας προστασία, ασφάλεια και πως έχει όλα τα απαραίτητα
μέσα για να μπορέσει να εργαστεί κανονικά, ανταποκρινόταν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις
ανάγκες των πελατών. Παράλληλα, λόγω της τηλεργασίας, δεν είχε τον εκνευρισμό και την
κούραση από τη μετάβαση στο χώρο εργασίας, οπότε εξέπεμπε ηρεμία στους πελάτες. Μάλιστα
εκείνοι το εισέπρατταν αυτό, γεγονός που αποδεικνύεται και από το μειωμένο αριθμό παραπόνων
σε σχέση με το παρελθόν, αλλά και με τους δείκτες ικανοποίησης πελατών NPS, NG ICCA και
effortless experience, οι οποίοι βελτιώθηκαν.
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Βέβαια υπήρξαν και περιπτώσεις καθυστερήσεων εξυπηρέτησης στους πελάτες, λόγω συστημικών
προβλημάτων και δεδομένου ότι δε διαθέτουν όλοι οι εργαζόμενοι γρήγορο ίντερνετ και ένα ήσυχο
μέρος στο σπίτι τους για να εργαστούν, ωστόσο σε γενικές γραμμές το πρόσημο ήταν θετικό,
αναφορικά με την επίδραση της Πανδημίας στο EX και CX, όπως φαίνεται και στο παρακάτω
παράδειγμα που μας ανέφερε ο Συμμετέχων (1):

{Πελάτης δεν μπορεί να μεταβεί σε κατάστημα για να εξοφλήσει το ληξιπρόθεσμο λογαριασμό του
σήμερα και καλεί στο cc γιατί φοβάται μην του γίνει διακοπή στη γραμμή καθώς εργάζεται
απομακρυσμένα, αντιμετωπίζει ωστόσο τον εκπρόσωπο με επιθετικότητα. Ο εκπρόσωπος
αντιμετωπίζει τον πελάτη με ενσυναίσθηση αναλαμβάνει πρωτοβουλία και διαχειρίζεται το αίτημα
του πελάτη διασφαλίζοντας τις υπηρεσίες του και δίνοντας του τρεις διαφορετικές επιλογές ενώ
τον ενημερώνει για τη δυνατότητα χρήσης των self care καναλιών μας.Ο πελάτης μένει απόλυτα
ικανοποιημένος. Η έκβαση δε θα ήταν η ίδια αν ο εκπρόσωπος δεν είχε πελατοκεντρική κουλτούρα,
αν δεν ένιωθε την ασφάλεια να αναλάβει πρωτοβουλία, αν δεν γνώριζε το αντικείμενο του και αν
δεν ένιωθε ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει καθημερινά και η προσπάθεια του δεν
αναγνωρίζονται.}

Από τη στιγμή που οι επιπτώσεις της Πανδημίας στο EX και CX ήταν και θετικές και αρνητικές,
φυσικά αυτό αποτυπώνεται και στους παράγοντες επηρεασμού, όπως φαίνεται παρακάτω.
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Οι επικρατέστεροι παράγοντες που δείχνουν να επηρέασαν την εμπειρία των εργαζομένων στη
διάρκεια της Πανδημίας ήταν η απομόνωση, η έλλειψη της προσωπικής επαφής και ομαδικότητας,
καθώς και η απομακρυσμένη διαχείριση της ομάδας που έπρεπε να γίνει από τα στελέχη, με
ποσοστό λεκτικής αναφοράς 29%. Ο δεύτερος επικρατέστερος παράγοντας είναι φυσικά η
δυνατότητα εξ αποστάσεως εργασίας που δόθηκε από την εταιρεία. Πολύ σημαντικό είναι και το
αίσθημα προστασίας και εργασιακής ασφάλειας που δημιούργησε η εταιρεία, μέσα από τα μέτρα
υγιεινής που τήρησε και το γεγονός ότι δεν τέθηκε ζήτημα αναστολών, όπως χαρακτηριστικά
τόνισαν οι συμμετέχοντες. Επίσης, πολύ θετικός παράγοντας ήταν η άμεση ανταπόκριση της
εταιρείας στις νέες συνθήκες, που φαίνεται και στις ενέργειές της, οι οποίες θα αναλυθούν
παρακάτω. Τέλος, ένας άλλος αρνητικός παράγοντας που εντοπίστηκε, μετά την απομόνωση και
την έλλειψη προσωπικής επαφής, είναι οι συνεχείς αλλαγές και αυξανόμενες απαιτήσεις που
υπήρξαν κατά τη διάρκεια της Πανδημίας, όπως επίσης και η έλλειψη ισορροπίας μεταξύ
προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, που προκλήθηκε από την τηλεργασία.

Ακολούθως, θέλαμε να εξετάσουμε κατά πόσο αυτοί οι νέοι παράγοντες EX στη διάρκεια της
Πανδημίας, οδήγησαν σε αλλαγή της προϋπάρχουσας στρατηγικής της εταιρείας, με το 67% των
συμμετεχόντων να ισχυρίζεται ότι άλλαξε η στρατηγική EX κατά τη διάρκεια της εταιρείας και το
υπόλοιπο 33% να αναφέρει πως δεν άλλαξε, αλλά κατά βάση προσαρμόστηκε. Επομένως,
μπορούμε να πούμε ότι άλλαξε εν μέρει και θα λέγαμε ότι οδηγούμαστε και σε αυτή την ερώτηση
σε ομοφωνία απαντήσεων. Χαρακτηριστικά κάτωθι κάποιες απαντήσεις τους:

{Δεν άλλαξαν, αλλά εντάθηκαν περισσότερο. Αφού δεν είχα προσωπική επαφή από κοντά,
προσπαθούσα να προγραμματίζω επικοινωνίες και επαφές από απόσταση με τους ανθρώπους της
ομάδας μου.} Συμμετέχων (2)

{Κατά τη διάρκεια της Πανδημίας η ΕΧ άλλαξε ριζικά καθώς οι δράσεις για την καλή εμπειρία
εργαζομένων άλλαξαν προσανατολισμό. Έγιναν προσπάθειες ανάδειξη της κουλτούρας,
επενδύσαμε στην εκπαίδευση και την εξέλιξη των εργαζομένων.} Συμμετέχων (12)
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Κλείνοντας αυτή την ενότητα, θέλαμε να διερευνήσουμε τις νέες τακτικές EX που ακολούθησε η
εταιρεία κατά τη διάρκεια της Πανδημίας, καθώς και τις μελλοντικές ενέργειες που
προγραμματίζονται, οι οποίες παρουσιάζονται ποσοστιαία βάσει συχνότητας απαντήσεων στα
παρακάτω διαγράμματα.

Στην περίοδο της Πανδημίας, οι περισσότερες ενέργειες EX σχετίζονταν αφενός με τη χορήγηση
εξοπλισμού προκειμένου οι εργαζόμενοι να μπορέσουν να εργαστούν από το σπίτι τους και να
είναι ασφαλείς και αφετέρου με την κάλυψη των συναισθηματικών αναγκών τους, δηλαδή την
ανάγκη για συχνή επικοινωνία, τη στήριξη και την κατανόηση στις ανησυχίες και δυσκολίες τους,
όπως για παράδειγμα το να εργάζονται με παιδιά στο σπίτι. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι σε θέση
ευθύνης έπρεπε να διαχειριστούν την καθοδήγηση και τον έλεγχο της ομάδας τους από απόσταση,
μετατρέποντας τις φυσικές συναντήσεις σε ψηφιακές. Επίσης, η εταιρεία, αντιλαμβανόμενη τη
δύσκολη συνθήκη, προχώρησε σε αυτοματοποιήσεις και απλοποίηση διαδικασιών, που
διευκόλυναν τους εργαζόμενους και τους πελάτες, αλλά αντίστοιχα και τα ίδια τα στελέχη
φρόντισαν να βοηθούν τους εργαζόμενους σε διαδικαστικά θέματα, όπως για παράδειγμα αλλαγή
ωραρίων. Φυσικά επιπλέον, τηρήθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και προστασίας,
προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη των εργαζομένων για ασφάλεια, όπως επίσης δόθηκαν και
κάποιες έξτρα παροχές, όπως bonus, πακέτα επικοινωνίας, συνδρομή σε ηλεκτρονικό
γυμναστήριο, ως συνεισφορά στις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι εργαζόμενοι λόγω των νέων
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συνθηκών. Ακόμη, διοργανώθηκαν πολλές ψηφιακές εκδηλώσεις και διαγωνισμοί για να βελτιωθεί
η διάθεση των εργαζομένων, αλλά και ψηφιακά επιμορφωτικά σεμινάρια για διεύρυνση των
γνώσεών τους. Τέλος, υπήρξε ανάγκη σε προσωπικό πρώτης γραμμής, λόγω αυξημένης
πελατειακής ζήτησης και η ανταπόκριση της εταιρείας ήταν άμεση, εκπαιδεύοντας γρήγορα
εργαζόμενους ώστε να συνεισφέρουν σε αυτό τον τομέα.



Ενέργειες EX στο μέλλον

Αναφορικά τώρα με τις μελλοντικές ενέργειες EX, αυτές σχετίζονται κατά βάση με την εφαρμογή
υβριδικού μοντέλου εργασίας, δηλαδή ο συνδυασμός της εργασίας στο φυσικό χώρο της εταιρείας
με την τηλεργασία από το σπίτι. Παράλληλα, είναι σημαντική η κάλυψη όλων των απαραίτητων
αναγκών των εργαζομένων για τις περιπτώσεις εργασίας από το σπίτι, όπως για παράδειγμα
πακέτα επικοινωνίας ή ακόμα και εξοπλισμός, όπως γραφείο, καρέκλα κλπ., ενώ θα υπάρχει και η
δυνατότητα επιλογής ικανού προσωπικού και από απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας.
Επίσης, λόγω υβριδικού μοντέλου εργασίας, είναι αναγκαίες οι συχνές διοργανώσεις και
εκδηλώσεις για τη σύνδεση της ομάδας, αλλά και η συχνή επικοινωνία και η ενσυναίσθηση
απέναντι στους εργαζόμενους. Ακόμη, θα συνεχιστεί η βελτίωση των τεχνολογικών υποδομών και
είναι αναγκαία μία αλλαγή στην οργανωτική κουλτούρα, ώστε να ενισχυθεί επιπλέον η ευελιξία.
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Επιπρόσθετα, θα ενισχυθούν τα επιμορφωτικά σεμινάρια και θα δημιουργηθεί εξατομικευμένο
πλάνο ανάπτυξης για κάθε εργαζόμενο. Επιπλέον, θα γίνεται ενεργητική ακρόαση των
εργαζομένων, αλλά και προσπάθειες εφαρμογής των νέων ιδεών τους, καθώς και επιβράβευση
των επιτευγμάτων τους σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο. Φυσικά σταδιακά είναι αναγκαία και η
ομαλή επιστροφή των εργαζομένων στο φυσικό χώρο της εταιρείας και μία βελτίωση του χώρου
είναι πολύ χρήσιμη. Τέλος, θα ενισχυθούν κάποιες παροχές και θα ενταθεί η διεξαγωγή των
ανώνυμων ερευνών, καθώς και οι συναντήσεις για την ανάλυσή τους, προκειμένου να εξάγονται
συμπεράσματα και να γίνονται περαιτέρω βελτιώσεις από την ανατροφοδότηση των εργαζομένων.



Αξιολόγηση EX

Στη συγκεκριμένη ενότητα επιδιώκουμε να εξετάσουμε τη γνώμη των συμμετεχόντων όσον αφορά
στο ποιους τομείς επηρεάζει το EX, δηλαδή τι αντίκτυπο έχει στην εταιρεία. Επιπλέον, θα
διερευνήσουμε αν πιστεύουν ότι αποδίδουν γενικά οι ενέργειες EX που γίνονται από τις εταιρείες,
καθώς και τι ενέργειες χρειάζονται επιπλέον από τις εταιρείες, προκειμένου να επιτευχθεί η
βέλτιστη εμπειρία εργαζομένου και η διατήρησή του σε μια εταιρεία.



Αντίκτυπο EX

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων επισημαίνουν το θετικό αντίκτυπο που δείχνει να έχει τα
τελευταία χρόνια η στρατηγική EX στην εταιρεία. Κρίνουν ότι η στρατηγική EX επηρεάζει αρχικά
τους ίδιους τους εργαζόμενους, αυξάνοντας τις δεξιότητές τους και ενισχύοντας τη θετική τους
διάθεση, με αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση, παραγωγικότητα και αφοσίωσή τους.
Παράλληλα, βελτιώνει την ομαδικότητα και τη διατμηματική επικοινωνία, νιώθοντας ότι όλοι είναι
μέρος του ομίλου και μάχονται για ένα κοινό σκοπό, ακόμα και με προσλήψεις απομακρυσμένων
εργαζομένων, στα πλαίσια της τηλεργασίας. Επίσης, βάσει όλων τον προαναφερόμενων, η
στρατηγική EX έχει επίδραση στην αποδοτικότητα, την κερδοφορία, την ανάπτυξη και τη συνολική
βιωσιμότητα μιας εταιρείας, πέρα φυσικά από την εμπειρία πελάτη και την προσήλωσή του. Τέλος,
είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι έχει και θετικό αντίκτυπο στη φήμη και το brand μιας εταιρείας,
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αφού μεταφέρονται επιδοκιμαστικές κριτικές από εργαζόμενους και πελάτες. Χαρακτηριστικά
αποσπάσματα των παραπάνω είναι:

{Η στρατηγική ΕΧ της εταιρείας μας, επηρεάζει με έμμεσο τρόπο τους περισσότερους δείκτες της
αναφορικά με το customer experience, την πιστότητα των πελατών μας αλλά και την αύξηση των
κερδών.} Συμμετέχων (6)

{Όταν ο υπάλληλος νιώθει ότι η εταιρεία αναγνωρίζει τη στάση του, την απόδοσή του, τις πράξεις
του και τη δουλειά του αυτό φαίνεται και στο τελικό αποτέλεσμα του ίδιου αλλά και της εταιρείας,
αφού με τη θετική στάση και συμπεριφορά του γίνεται πόλος έλξης του πελάτη.} Συμμετέχων (2)

Ωστόσο υπήρξε και μία αντίθετη άποψη από ένα συμμετέχοντα, θεωρώντας ότι «το τελευταίο
διάστημα υπάρχει δυσαρέσκεια από τους εργαζόμενους, γιατί αισθάνονται πως αντιμετωπίζονται
από την εταιρεία σαν σύνολο και όχι σαν μονάδα. Αυτό μάλιστα έχει σαν αποτέλεσμα να μη
νιώθουν συναισθηματικά δεμένοι με το brand της εταιρείας.» Συμμετέχων (9)



Αξιολόγηση EX και προτάσεις

Αναφορικά με την άποψή τους για το αν αποδίδουν γενικά οι ενέργειες EX που γίνονται από τις
εταιρείες, αλλά και για επιπλέον προτάσεις τους για τη βέλτιστη εμπειρία εργαζομένου, μας
επισημαίνουν τα παρακάτω.

Οι 11 από τους 12 συμμετέχοντες πιστεύουν πως γενικά αποδίδουν οι ενέργειες EX στις εταιρείες,
αρκεί ωστόσο να είναι ολοκληρωμένες και να γίνονται συντονισμένα. Όχι δηλαδή αποσπασματικές
ενέργειες και χωρίς ουσία, που ο μόνος στόχος είναι να εντυπωσιάσουν. Βέβαια, θεωρούν πως οι
περισσότερες ενέργειες γενικά γίνονται από μεγάλες εταιρείες, γιατί οι μικρές δεν έχουν
ενδεχομένως την οικονομική δυνατότητα για πολλές τακτικές EX. Επίσης, επισημαίνουν ότι θα
πρέπει να επικοινωνούνται και να παρουσιάζονται σωστά, ώστε να μπορεί να τις εκλάβει ο
εργαζόμενος και να τις εκτιμήσει.
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Σχετικά με τον έναν συμμετέχοντα που απάντησε αρνητικά, ότι δηλαδή οι ενέργειες EX δεν
αποδίδουν, αυτό διευκρινίζει ότι οφείλεται στο γεγονός πως η διοίκηση στις εταιρείες δεν ακούει
προσεκτικά και δεν αφουγκράζεται τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων. Τονίζει λοιπόν ότι
«χρειάζεται περισσότερο ενεργητική ακρόαση των υφισταμένων.» Συμμετέχων (9)

Καταλήγοντας, οι προτάσεις των συμμετεχόντων για βέλτιστο EX στις εταιρείες σχετίζονται με:

 Σεβασμό απέναντι στον εργαζόμενο και στις ανάγκες του
 Σύνδεση με τις βέλτιστες πρακτικές της αγοράς
 Δίκαιη πολιτική αμοιβών και σύστημα κινήτρων που προσδοκά στην ενθάρρυνση των
εργαζομένων
 Ύπαρξη εξατομικευμένου career path
 Growth mindset κουλτούρα
 Υποστηρικτικό περιβάλλον αναφορικά με τη διαφορετικότητα
 Χώροι εργασίας που ενισχύουν τη συνεργασία
 Αναγνώριση (οικονομική και ηθική)
 Αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας
 Συναισθηματική σύνδεση μεταξύ εταιρείας και εργαζομένου
 Ηγεσία που να αποτελεί πρότυπο
 Αξιοποίηση της τεχνολογίας και ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών
 Επιμόρφωση εργαζομένων για ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων
 Δημιουργία κλίματος που ο εργαζόμενος θα χαίρεται για αυτό που κάνει και θα νιώθει
σημαντικός, χρήσιμος, μέλος της ομάδας και ότι συμβάλει στα αποτελέσματα της εταιρείας
 Ενεργητική ακρόαση των εργαζομένων
 Κλίμα εμπιστοσύνης, ανοιχτής επικοινωνίας και καλλιέργεια ανθρωποκεντρικής
κουλτούρας
 Ξεκάθαρος στόχος-όραμα της εταιρείας για τη μελλοντική ανάπτυξή της
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Κάποια αποσπάσματα σχετικά με τα παραπάνω είναι:

{Ειδικά σήμερα που φαίνεται να είναι δύσκολο να βρεθούν οι κατάλληλοι άνθρωποι στις
κατάλληλες θέσεις θα πρέπει οι εταιρείες να επαναπροσδιορίσουν τη συνολική στρατηγική τους
στο θέμα ΕΧ και να μην "λένε" μόνο αλλά να κάνουν "πράξη" βέλτιστες πρακτικές. Είναι σημαντικό
ο εργαζόμενος να μπορεί να καλύψει μέσα από την εργασία του το σύνολο των αναγκών της
πυραμίδας του Maslow και να γίνει αντιληπτό πως για να καλυφθούν όσες βρίσκονται στην κορυφή
της πυραμίδας θα πρέπει να έχουν καλυφθεί πρώτα και όσες βρίσκονται στη βάση της.}
Συμμετέχων (1)

{Αν θέλεις να είσαι βιώσιμος την επόμενη μέρα, το θεωρώ αναγκαίο να γίνονται τέτοιες ενέργειες
ΕΧ. Όποια εταιρεία το καταφέρει αυτό, δηλαδή να αφιερώνει χρόνο μέσα στην εργασία για να
εκπαιδεύει τους εργαζομένους της να αποκτούν skills τα οποία είναι προς την κατεύθυνση της
εταιρείας, αλλά και να προσλαμβάνει νέα ταλέντα, το πάντρεμα αυτών των δύο θα είναι το
ιδανικό.} Συμμετέχων (4)

{Οι ενέργειες οφείλουν να γίνονται συντονισμένα, έγκαιρα και αποτελεσματικά προκειμένου να
φτάνουν στον εργαζόμενο. Ο εργαζόμενος πρέπει να είναι μέρος της στρατηγικής μιας εταιρείας,
να νιώθει ότι συμβάλει ενεργά στα αποτελέσματα της.} Συμμετέχων (10)
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ & ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Το τελευταίο κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας περιλαμβάνει τα συμπεράσματα της έρευνας,
καθώς και την καταγραφή των περιορισμών που υπήρξαν. Επιπρόσθετα, δίνονται πιθανές
κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα.

5.1. Συμπεράσματα, ερμηνεία και προτάσεις

Ο σκοπός της πρωτογενούς έρευνας ήταν να επιβεβαιώσει κάποιες από τις θεωρίες της
δευτερογενούς έρευνας, όπως επίσης και να εξάγει συμπεράσματα και προτάσεις για το EX στην
Cosmote την περίοδο της Πανδημίας, καθώς και τη σύνδεσή του με το EX.

5.1.1. Επιβεβαίωση θεωριών δευτερογενούς έρευνας

Με την έρευνα μας λοιπόν επιβεβαιώσαμε τις κάτωθι θεωρίες, αφού η πλειοψηφία των
συμμετεχόντων απάντησε θετικά στις αντίστοιχες ερωτήσεις:

 Οι ικανοί εργαζόμενοι είναι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για μια εταιρεία, βάσει και των
Morgan (2017), Bersin (2021) και Kaisanlahti (2021)
 Υπάρχει σύνδεση μεταξύ EX και CX, το οποίο αναφέρεται από τους Yohn (2016), Maylett et
al. (2017), Morgan (2018), Maurer (2019) και Neuhofer & Gharibyan (2021) μεταξύ άλλων
 Η τεχνολογία, η κουλτούρα και ο φυσικός χώρος είναι παράγοντες που επηρεάζουν το EX,
όπως σημειώνεται από τον Morgan (2017)
 Το EX είναι μια συνεχής διαδικασία, όπως αναφέρεται και από τον Essex (2020)
 Η Πανδημία Covid-19 επηρέασε το EX και κατ’ επέκταση το CX, γεγονός που εντοπίζεται και
από τους Kulesa (2020), Carnevale & Hatak (2020), Clark (2021) και Lopes (2021)
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5.1.2. Διερεύνηση απόψεων συμμετεχόντων

Παράλληλα, εξετάσαμε τις απόψεις των συμμετεχόντων αναφορικά με το ποιοι είναι οι
παράγοντες που επηρεάζουν την εμπειρία των εργαζομένων. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων
τονίζει μεταξύ άλλων, τη σημασία του περιβάλλοντος, της κουλτούρας και της αναγνώρισης, μαζί
φυσικά με τις οικονομικές απολαβές, ως βασικούς παράγοντες που οι εταιρείες θα πρέπει να
λαμβάνουν σοβαρά υπόψιν, καθώς αυτοί επιδρούν σημαντικά στην εμπειρία του εργαζομένου και
τη διατήρησή του στην εταιρεία.

Στη συνέχεια, διερευνήθηκαν οι ενέργειες EX που γίνονται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες,
αλλά και από την εταιρεία Cosmote. Οι ενέργειες τείνουν να συνάδουν μεταξύ τους, με μόνη
διαφορά την οικονομική επιβράβευση, για την οποία δεν μπορούν να ενεργήσουν οι
συμμετέχοντες, όπως μας ανέφεραν, αλλά και την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, που
διοργανώνονται επίσης από την εταιρεία. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων λοιπόν ανέφερε ότι
οι υπόλοιπες ενέργειες EX σχετίζονται κατά βάση με:
 τη δημιουργία κλίματος σεβασμού, επικοινωνίας και εμπιστοσύνης,
 τις ευκαιρίες εξέλιξης,
 την ενθάρρυνση και επιμόρφωση
 την πραγματοποίηση ερευνών ικανοποίησης.
Ωστόσο, υπήρξε και συμμετέχων που υποστήριξε ότι δίνεται μεγαλύτερη σημασία από την
εταιρεία στην εμπειρία πελατών και χάνεται η εμπειρία εργαζομένου, όπως για παράδειγμα ότι
γίνονται πολλές αλλαγές σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς όμως την ανάλογη υποστήριξη.

Έπειτα, αναφορικά με την Πανδημία Covid-19, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων δήλωσε ότι
εξαιτίας της επηρεάστηκε το EX και το CX, oι περισσότεροι ωστόσο τόνισαν τη θετική επίδραση.
Σημείωσαν ότι υπήρξε άμεση κινητοποίηση και ανταπόκριση από την πλευρά της εταιρείας, αφού
μέσα σε 2-3 μέρες συγκεντρώθηκε ο απαραίτητος εξοπλισμός και όλοι οι εργαζόμενοι μπόρεσαν
να εργαστούν εξ αποστάσεως χωρίς να τεθεί ζήτημα αναστολών. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό
με όλα τα υπόλοιπα μέτρα υγιεινής και προστασίας, την απλοποίηση διαδικασιών, το
αποτελεσματικό distance management, καθώς και τη συχνή επικοινωνία, κατανόηση και
ενσυναίσθηση, βοήθησαν στο να μειωθούν τα αρνητικά συναισθήματα της απομόνωσης, των
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ανησυχιών και του φόβου και δημιούργησαν το απαραίτητο αίσθημα ασφάλειας, προστασίας και
ικανοποίησης στους εργαζόμενους. Αυτά τα θετικά συναισθήματα μετέφεραν και στους πελάτες
τους και αυτό οδήγησε στη μείωση των παραπόνων τους και στη βελτίωση όλων των δεικτών
ικανοποίησης. Φυσικά υπήρξαν και δυσκολίες, όπως καθυστερήσεις για παράδειγμα εξαιτίας
αργού ίντερνετ κατά τη διάρκεια εργασίας από το σπίτι, αλλά η συνολική έκβαση καταλήγει να
είναι θετική.

Ακολούθως, καταγράφηκαν οι ενέργειες EX που προγραμματίζονται για το μέλλον και σχετίζονται
κυρίως με:
 την εφαρμογή υβριδικού μοντέλου εργασίας
 τις εκδηλώσεις σύνδεσης της ομάδας
 τη βελτίωση των τεχνολογικών υποδομών
 τη δημιουργία εξατομικευμένου πλάνου ανάπτυξης
 την ενίσχυση της επιμόρφωσης

Αναφορικά με τη γνώμη τους για το αντίκτυπο των ενεργειών EX, η πλειοψηφία των
συμμετεχόντων και πάλι πιστεύει ότι είναι θετικό, αφού οι ενέργειες αυτές επηρεάζουν αρχικά την
απόδοση, παραγωγικότητα και αφοσίωση του εργαζόμενου, στη συνέχεια την εμπειρία και
διατήρηση του πελάτη και τέλος φυσικά την κερδοφορία, την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της
εταιρείας. Βέβαια πολλοί επισημαίνουν πως αυτές οι ενέργειες θα πρέπει να γίνονται με πλάνο και
οργανωμένα και όχι στα πλαίσια εντυπωσιασμού, ώστε να έχουν αποτέλσμα. Ωστόσο, ένας
συμμετέχων επισήμανε ότι οι ενέργειες EX που γίνονται από την εταιρεία δεν έχουν κάποιο
αντίκτυπο στους εργαζόμενους, καθώς αυτοί νιώθουν ότι δεν αντιμετωπίζονται ως μονάδα, αλλά
σαν ένα σύνολο γενικά. Μάλιστα, σημειώνει ότι οι εργαζόμενοι πλέον δεν αισθάνονται
συναισθηματικά δεμένοι με το brand της εταιρείας.

Σχετικά με την άποψή τους για το αν αποδίδουν οι ενέργειες EX στις εταιρείες και τι επιπλέον
χρειάζεται ως προς αυτή την κατεύθυνση, οι 11 από τους 12 συμμετέχοντες ανέφεραν ότι
αποδίδουν οι ενέργειες EX, με τον 1 να πιστεύει ότι δεν αποδίδουν και πως χρειάζεται περισσότερη
ενεργητική ακρόαση των εργαζομένων, προκειμένου να έχουν αποτέλεσμα. Άλλες προτάσεις τους
για τις εταιρείες, αναφορικά με τη διατήρηση του προσωπικού τους, μεταξύ άλλων είναι η
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δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, σεβασμού, ανοιχτής επικοινωνίας, συνέπειας και που ο
εργαζόμενος θα χαίρεται για αυτό που κάνει και θα νιώθει σημαντικός, η συναισθηματική σύνδεση
μεταξύ εταιρείας και εργαζομένου, η αναγνώριση, η εξέλιξη και η οικονομική και ηθική
επιβράβευση, η βελτίωση της τεχνολογίας και των διαδικασιών και η ύπαρξη ξεκάθαρης
στρατηγικής και οράματος από την εταιρεία.

5.1.3. Ερμηνεία και προτάσεις

Καταλήγοντας και λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω, θεωρούμε πως η εταιρεία Cosmote
δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για την εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των πελατών της, αλλά
παράλληλα και για την ασφάλεια, ικανοποίηση και ευημερία των εργαζομένων της. Το γεγονός
αυτό φάνηκε ιδιαίτερα από την άμεση ανταπόκρισή της στις νέες συνθήκες, κατά τη διάρκεια της
Πανδημίας και το οποίο αναγνωρίστηκε από όλο το προσωπικό της, αλλά και τους πελάτες της.

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων τόνισε ότι με τις ενέργειες τους φροντίζουν να ακολουθήσουν
τη στρατηγική EX της εταιρείας, ωστόσο πολλές από τις τακτικές που αναφέρθηκαν εστιάζουν στο
engagement των εργαζομένων, όπως οι εκδηλώσεις, τα προνόμια ή οι έρευνες και θα πρέπει να
επεκταθούν περαιτέρω στην ευρύτερη και ολιστική έννοια του EX. Επίσης, υπήρξε η ένδειξη ότι
πολλές από τις ενέργειες, τις πρόσεξαν και τις ανέφεραν οι συμμετέχοντες, στα πλαίσια αυτής της
έρευνας και όχι με το να τις έχουν κατανοήσει από πριν σαν τακτικές στο πλαίσιο της στρατηγικής
του EX, για αυτό κρίνεται ότι ίσως χρειάζεται μικρή βελτίωση στην επικοινωνία της στρατηγικής EX
της εταιρείας. Ακόμη, υπήρξαν κάποια μειοψηφικά αρνητικά σχόλια αναφορικά με το EX της
εταιρείας, τα οποία ωστόσο θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν, καθώς αφενός στα πλαίσια του EX όλοι
οι εργαζόμενοι σε μια εταιρεία θα πρέπει να είναι ικανοποιημένοι και αφοσιωμένοι και αφετέρου
γιατί οι συγκεκριμένες απόψεις προέρχονται από άτομα με θέση ευθύνης και μεταφέρουν όχι μόνο
τα δικά τους λεγόμενα, αλλά και των υφισταμένων τους.

Επομένως και σε συνέχεια των παραπάνω, θα προτείναμε από την πλευρά μας, η εταιρεία να
αξιοποιήσει πολλά από τα εργαλεία του CX που αναλύσαμε παραπάνω και τα οποία
χρησιμοποιούνται και στο EX, όπως το employee journey και τα empathy maps, προκειμένου να
εντοπίσει τις πραγματικές ανάγκες και περιορισμούς των εργαζομένων και με αυτόν τον τρόπο να
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βελτιώσει την εμπειρία τους. Είναι πολύ θετικές οι engagement ενέργειες με τα προνόμια και τις
εκδηλώσεις, ωστόσο είναι εφήμερες και πολλές φορές μπορεί να περάσουν απαρατήρητες, αν
μάλιστα δεν επικοινωνηθούν σωστά. Το σημαντικότερο βήμα είναι η εταιρεία να μάθει καλά τους
εργαζομένους της και τις πραγματικές τους ανάγκες και να διαμορφώσει όλο το EX γύρω από
αυτές, έτσι ώστε να κατορθώσει να επιτύχει την ύψιστη εμπειρία εργαζομένου και όπως αναφέρει
ο Morgan (2017), να θέλουν πραγματικά οι εργαζόμενοι να πάνε στη δουλειά τους και όχι να το
κάνουν από ανάγκη.

Να επισημάνουμε βέβαια ότι η εταιρεία είναι στη σωστή κατεύθυνση, με την πλειοψηφία των
εργαζομένων να δείχνουν πραγματικά αφοσιωμένοι και ενθουσιασμένοι με την εταιρεία και με
διάθεση να συνεισφέρουν τα μέγιστα στους στόχους της εταιρείας, αλλά και να βελτιώσουν την
εμπειρία των υφισταμένων τους. Κρίνουμε λοιπόν πως λαμβάνοντας η εταιρεία υπόψιν τις
προτάσεις EX των συμμετεχόντων που αναφέρθηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο, καθώς και τα
μειοψηφικά αρνητικά σχόλια κάποιων εξ αυτών, σε συνδυασμό μάλιστα με τη χρήση των
εργαλείων EX, θα κατορθώσει να επιτύχει τη βέλτιστη εμπειρία εργαζομένου και κατ’επέκταση
φυσικά την εξιομνημόνευτη εμπειρία πελάτη.

5.2. Περιορισμοί έρευνας

Η διπλωματική εργασία βασίστηκε σε βιβλιογραφική επισκόπηση και σε ποιοτική έρευνα, ωστόσο
εξακολουθούν να υφίστανται κάποιοι περιορισμοί που δυστυχώς είναι δύσκολο να αποφευχθούν
κατά τη διάρκεια εκπόνησης μιας έρευνας. Είναι όμως χρήσιμο να εντοπίζονται και να
αναφέρονται.

Ο πρώτος περιορισμός σχετίζεται με το περιορισμένο δείγμα ερωτώμενων (12 εργαζόμενοι), αλλά
και το ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε συγκεκριμένη εταιρεία την Cosmote, οπότε αφορά και
σε συγκεκριμένο κλάδο που είναι οι τηλεπικοινωνίες, γεγονός που σημαίνει ότι η έρευνα είναι
ενδεικτική και δεν μπορεί να γενικευθεί. Επιπρόσθετα, η έρευνα έγινε μόνο σε στελέχη με
υφισταμένους που εργάζονται σε operational τμήματα στον όμιλο και λόγω έλλειψης χρόνου δεν
υπήρχε δυνατότητα πραγματοποίησης ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας, οπότε επιλέχθηκε η
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ποιοτική. Επίσης, υφίσταται γεωγραφικός περιορισμός, δεδομένου ότι η έρευνα διεξήχθη στην
Ελλάδα και στο δείγμα υπήρχαν μόνο οι πόλεις Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Τέλος, υπήρξε περιορισμός και όσον αφορά στη βιβλιογραφική επισκόπηση, διότι όπως έχει
αναφερθεί σε προηγούμενα κεφάλαια στην εργασία, η ακαδημαϊκή βιβλιογραφία αναφορικά με
το employee experience βρίσκεται ακόμα σε πρωταρχικό στάδιο, δεδομένου ότι είναι αντικείμενο
μελέτης των τελευταίων ετών. Για αυτό το λόγο, έγινε προσπάθεια να εντοπιστούν και να
καταγραφούν επιστημονικές έρευνες, οι οποίες αξιοποιήθηκαν στην εργασία, ωστόσο χρειάστηκε
να χρησιμοποιηθούν και άρθρα από μη επιστημονικές πηγές, προκειμένου να οικοδομηθεί το
θεωρητικό πλαίσιο γύρω από το employee experience.

5.3. Μελλοντική έρευνα

Υπάρχουν αρκετά πεδία για μελλοντική έρευνα, ειδικά στον τομέα του employee experience, που
όπως αναφέραμε βρίσκεται ακόμα σε νηπιακό στάδιο έρευνας.

Αρχικά, θα μπορούσε να γίνει αντίστοιχη έρευνα στον όμιλο Cosmote είτε επεκτείνοντας το δείγμα
και σε στελέχη χωρίς υφισταμένους, αλλά και τμημάτων back office, γιατί το employee experience
είναι έννοια που αφορά σε όλα τα τμήματα, δεδομένου ότι η εταιρεία αφενός επιθυμεί να είναι
ευχαριστημένοι οι εργαζόμενοί της και να διατηρούνται στην εταιρεία αφετέρου όλα τα τμήματα
εργάζονται για τους πελάτες είτε είναι πρώτης γραμμής είτε υποστηρικτικά. Επίσης, θα ήταν καλό
να γίνει μία ποσοτική έρευνα στον όμιλο Cosmote, αυτή τη φορά από την πλευρά των υπαλλήλων
για να εντοπιστούν και τυχόν αποκλίσεις στις απόψεις σε σχέση με τα στελέχη και γενικά να
διερευνηθεί η δική τους πλευρά.

Μία άλλη πρόταση θα ήταν να επεκταθεί η έρευνα και σε διαφορετικούς κλάδους είτε από την
πλευρά των εργαζομένων είτε από την πλευρά των στελεχών, ώστε να εξετάσουμε κατά πόσο είναι
θετικό το employee experience στην Ελλάδα και ποιοι είναι οι παράγοντες που κατά τη γνώμη τους
το επηρεάζουν και θα μπορούσαν να βελτιωθούν. Ακόμη, η έρευνα θα μπορούσε να αναφέρεται
σε διάφορες ενέργειες του employee experience και την επίπτωσή τους και όχι μόνο στα πλαίσια
της πανδημίας Covid-19. Επίσης, καλό θα ήταν να διερευνηθούν και άλλες περιοχές της Ελλάδας,
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όχι μόνο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη που πιθανόν να είναι πιο εξελιγμένες από πλευράς EX σε
σχέση με άλλες επαρχιακές πόλεις της Ελλάδας.

Τέλος, πέρα από το CX και το EX, μία πρόταση μελλοντικής έρευνας συνδυαστικά είναι η επέκταση
στο Business Experience (BX) για μελέτη σε νεότερα πεδία ή ίσως στο Human Experience (HX) για
μία πιο κοινωνιολογική προσέγγιση.
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