
Mystery Shopping!
Η πιο αποτελεσματική τεχνική
για να διακρίνετε κάθε
δυσλειτουργία στην
εξυπηρέτηση του τελικού
καταναλωτή.

Τα Diagnostic & Support Services του
ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ στόχο
έχουν να προσφέρουν την καταγραφή
και αξιολόγηση της απόδοσης συγκεκριμένων
ενεργειών marketing, πωλήσεων και
επικοινωνίας, με επιστημονικό τρόπο.
Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από
το ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ είναι:

• Mystery Shopping 

• Μετρήσεις
Αποτελεσματικότητας:
- προωθητικών ενεργειών
- ambient media
- PR events 

• Έρευνες Ικανοποίησης 
Καταναλωτών

• Έρευνες Ικανοποίησης 
Εμπορικών Συνεργατών
/Δικτύου

Όμως, πόση βαρύτητα δίνεται:

> στη διασφάλιση της ποιοτικής
εξυπηρέτησης των πελατών;

> στην εφαρμογή των κατάλληλων
τεχνικών πωλήσεων;

και κυρίως 
> πώς εξασφαλίζεται ότι το ανθρώπινο 
δυναμικό παρέχει το επίπεδο
εξυπηρέτησης που επιθυμεί η εταιρία 
σε συνεχή βάση;

Το Mystery Shopping
είναι ο συνδετικός κρίκος,
δίνοντας απαντήσεις
σε αυτά τα ερωτήματα
έτσι ώστε μια επιχείρηση
να είναι σε θέση να
προχωρήσει σε διορθωτικές
ενέργειες όταν αυτό κρίνεται
απαραίτητο.

Είναι γεγονός ότι οι παράγοντες
που επιδρούν σημαντικά
στην επιτυχημένη πορεία
μιας επιχείρησης είναι:

> το ίδιο το προϊόν ή η υπηρεσία

> το περιβάλλον στο οποίο διατίθεται

> η διαφήμιση / επικοινωνία
και η προώθηση

και βεβαίως 
> η επιλογή και εκπαίδευση του προ-
σωπικού που εξυπηρετεί τους πελάτες
και πραγματοποιεί τις πωλήσεις.
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Το Mystery Shopping σήμερα

• Οι υπηρεσίες "Mystery Shopping" χρησιμοποιήθηκαν για
πρώτη φορά στις ΗΠΑ πριν από 65 χρόνια, με στόχο την
παρακολούθηση του τρόπου λειτουργίας των δικτύων διά-
θεσης προϊόντων / υπηρεσιών, όμως μόλις τα τελευταία
δέκα-δεκαπέντε χρόνια έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται
πιο οργανωμένα, με συγκεκριμένες μεθοδολογίες και στρα-
τηγικό προσανατολισμό. 

• Στις μέρες μας, το Mystery Shopping έχει καταξιωθεί και
«θεσμοθετηθεί» διεθνώς, ενώ αποτελεί πλέον ένα αναπό-
σπαστο σύστημα αξιολόγησης των δικτύων διάθεσης προϊ-
όντων και υπηρεσιών. 

• Mε την πάροδο των χρόνων, η φιλοσοφία των υπηρε-
σιών Mystery Shopping έχει μετεξελιχθεί από εποπτικό μη-
χανισμό του τρόπου εργασίας των υπαλλήλων σε ένα ερ-
γαλείο ακριβείας που συμβάλλει στη βελτίωση του επιπέ-
δου εξυπηρέτησης των πελατών. 

• Ο τζίρος του, σε διεθνή βάση, αγγίζει το $1,5 δις. και κα-
λύπτει τόσο τους κλασικούς τομείς - δίκτυα λιανικής - όσο
και τους ραγδαία αναπτυσσόμενους κλάδους των call
centers και του e-commerce. 

Το ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
προσφέρει υπηρεσίες
Mystery Shopping
που ανταποκρίνονται
στις ανάγκες των επιχειρήσεων για:

> την αύξηση της ικανοποίησης
και της πιστότητας των πελατών 

> τη διεύρυνση του πελατολογίου

> την ενίσχυση της διασταυρούμενης 
πώλησης (cross selling)

> τη δημιουργία συγκριτικού
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 
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Οι στόχοι του Mystery Shopping

Ο κεντρικός στόχος του Mystery Shopping είναι η παρα-
κολούθηση και η μέτρηση του επιπέδου παρεχομένων υ-
πηρεσιών στο δίκτυο διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών
της επιχείρησης έτσι ώστε να διασφαλιστεί και επαυξηθεί
το επίπεδο της προσφερόμενης εξυπηρέτησης προς τους
πελάτες.

Οι επιμέρους στόχοι ενός προγράμματος Mystery
Shopping είναι εξίσου σημαντικοί:

• Η τήρηση των παραμέτρων / προδιαγραφών ποιοτικής
εξυπηρέτησης των πελατών που έχουν προσδιορισθεί
από την εταιρία προς τους εργαζόμενους

• Η κινητοποίηση των εργαζομένων

• Η παροχή πληροφοριών από την «πρώτη γραμμή»

• Η υποστήριξη προωθητικών ενεργειών

• Η παρακολούθηση / αξιολόγηση του ανταγωνισμού

• Ο προσδιορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών 
των εργαζομένων.

Υπηρεσίες Mystery Shopping
από το ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ
ΠΩΛΗΣΕΩΝ

• Τα πρώτα προγράμματα Mystery Shopping του ΚΕΝΤΡΟΥ
ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ χρονολογούνται από τις αρχές
της δεκαετίας του ’80 και προοδευτικά οι μέθοδοι και οι δια-
δικασίες άρχισαν να εμπλουτίζονται και να ολοκληρώνο-
νται, αποκτώντας πιο σύνθετες και εξειδικευμένες μορφές. 

• Το ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ βασίζει τον αποτε-
λεσματικό σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιοποίηση
των συγκεκριμένων προγραμμάτων σε παράγοντες όπως:

> Εμπειρία και τεχνογνωσία σε ένα ευρύ φάσμα 
αγορών, με εξειδίκευση στο χώρο παροχής 
υπηρεσιών και στο λιανικό εμπόριο

> Αποδεδειγμένη γνώση και πείρα των στελεχών του

> Καθετοποιημένη εσωτερική οργάνωση και υποδομή

> Πανελλαδική κάλυψη 

> Μεγάλο και ευέλικτο database συνεργατών 
- mystery shoppers - που εκπαιδεύεται,
αξιολογείται και ανανεώνεται συνεχώς.

Οι μέθοδοι
και τα είδη
Mystery Shopping
που διεξάγονται από
το ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ
ΠΩΛΗΣΕΩΝ, είναι:

Μέθοδοι
• προσωπική επαφή
• τηλεφωνική επαφή
• μέσω internet / διαδικτύου

Είδη
• ποσοτικό Mystery Shopping
• ποιοτικό Mystery Shopping

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε
με την κα Ξένια Στεφάνου - Research Consultant - 
στο 210 9249180 ή με e-mail:
XStefanou@sales-promotion-center.com

SPC brief 29.qxd 17-09-07 13:24 ™ÂÏ›‰·3



SPC brief 29.qxd 17-09-07 13:23 ™ÂÏ›‰·4




