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To crm, 

«Όηη θαηαγξάθεηαη δηνηθείηαη».   

Σν CRM (Customer Relationship Management) είλαη κηα επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή, 

πνπ ζηνρεύεη ζηελ κεγηζηνπνίεζε ησλ εζόδσλ θαη ησλ θεξδώλ, θαη ζηελ αύμεζε ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηώλ.  

Tα νθέιε από ηε ζηξαηεγηθή CRM 

 

 Aύμεζε εζόδωλ (πξνζέιθπζε 

θαηλνύξγησλ πειαηώλ, cross-selling, 

καθξνρξόληα δηαηήξεζε ησλ πειαηώλ, up-

selling.) 

 Mείωζε θόζηνπο (παξαγσγηθόηεηαο 

πξνζσπηθνύ, κείσζε πνζνζηνύ 

κεηαθηλήζεσλ, απηνκαηνπνίεζε 

δηαρείξηζε, αθξηβείο πξνβιέςεηο 

πσιήζεσλ) 

 Επειημία (ηαρύηεξε αληαπόθξηζε, 

πηνζέηεζε αιιαγώλ, ηηκνινγηαθή πνιηηηθή) 

 Εζωηεξηθή νξγάλωζε (ξνέο 

εξγαζηώλ, πιεξνθόξεζε, επηρεηξεζηαθέο 

δηαδηθαζίεο) 

 



To crm, 

Η κεγάιε ππόζρεζε ηνπ CRM είλαη ε ηθαλόηεηά ηνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο θαη επηζπκίεο ησλ πειαηώλ κε έλα ζπζηεκαηηθό θαη 

απηνκαηνπνηεκέλν ηξόπν. 

«CRM=customer understanding 

+ relationship management.» 

«Γλώζε (know) 

Σηόρνο (target) 

Πωιήζεηο (sells) 

Υπεξεζία (service)» 

• Εζηηάδεη ζηνλ πειάηε 

• Απαηηεί αιιαγέο ζηηο παξαδνζηαθέο 

εηαηξηθέο δηαδηθαζίεο 

• Αγθαιηάδεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηωλ 

πωιήζεωλ, 

• Αγθαιηάδεη ηα παξαδνζηαθά θαλάιηα 

δηαλνκήο θαη ην internet 

• Υπνζηεξίδεη ην θύθιωκα 

πξνκεζεπηώλ ηεο εηαηξίεο. 



To crm, 

Με πνζνζηό 58%, νη Έιιελεο επαγγεικαηίεο ζεσξνύλ πνιύ ζεκαληηθό 

ζέκα  γηα ηελ επηρείξεζε ηνπο λα πηνζεηήζεη ηελ CRM πξνζέγγηζε εληόο ησλ 

επνκέλσλ 12 κελώλ. 

• ην κέγεζνο ηεο αγνξάο ζπζηεκάηωλ CRM ήηαλ 11,7 δηο 

δνιάξηα ην 2005 

• αύμεζε 8% ζε ζρέζε κε ην 2004 

• αύμεζε 18% ζε ζρέζε κε ην 2003 

• Η αγνξά πξνβιέπεη λα έρεη κέγεζνο 19,2 δηο έωο ην 2011 

• Ο ζεκαληηθόηεξνο ζηόρνο (24%) είλαη ε δηαηήξεζε ηωλ 

πθηζηάκελωλ πειαηώλ 

• (21%) ηωλ εηαηξεηώλ αλέθεξαλ ηελ ύπαξμε νπνηαζδήπνηε 

κνξθήο εθαξκνγήο CRM 

 

(www.epixeirin.blogspot.com 

www.CRM2day.com) 



To crm, 
Η Ειιεληθή Αγνξά CRM 

Σε ηη ρξεζηκνπνηείηε ην CRM 



To crm, 
Η Ειιεληθή Αγνξά CRM 

Λόγνη πινπνίεζεο CRM 



To CT_crm, 
είλαη έλα ινγηζκηθό πιήξνπο δηαρείξηζεο πειαηεηαθώλ 

ζρέζεσλ όπνπ θαηαγξάθνληαη ζηνηρεία ηερληθήο 

ππνζηήξημεο, πσιήζεσλ, marketing, emails ρσξίδεηαη ζηελ 

παξαθάησ ελόηεηεο: 
 
 
 Πειαηνιόγην 

Αηηήκαηα ππνζηήξημεο 

Πσιήζεηο 

Emails 

Ηκεξνιόγην 

Ιρληιαζηκόηεηα 

πιεξνθνξίαο 

Reports 

Καξηέια πειάηε 

Εθθξεκείο πξνζθνξέο 

Project Managment 

Πξνηηκήζεηο πειαηώλ 

παξαθνινύζεζε 

ζπλδξνκεηηθώλ ή άιισλ 

ππεξεζηώλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ 

εηθόλα 



To CT_crm, 

 έρεη αλαπηπρηεί κε ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία πνπ 
βαζίδεηαη ζε βαζηθέο αξρέο ηνπ Capability Maturity 
Model γηα αλάπηπμε εθαξκνγώλ. 

 Αλάιπζε Απαηηήζεσλ 

 ρεδηαζκόο ηεο  Εθαξκνγήο 

(Εκθάληζε, Λεηηνπξγηθόηεηα, 

Πεξηερόκελν) 

 Σερληθόο ζρεδηαζκόο 

 Αλάπηπμε ινγηζκηθνύ θαη 

επηκέξνπο έιεγρνη 

 Οινθιήξσζε / έιεγρνο 

 Εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο 

 Τπνζηήξημε θαιήο ιεηηνπξγίαο 

θαη ζπληήξεζε 



To CT_crm, 
νδεγεί ηελ δπλακηθή ηεο απόδνζε ησλ πσιήζεσλ 
 
 
 Οζόλε Εηζαγσγήο 

 
 
 



To CT_crm, 
νδεγεί ηελ δπλακηθή ηεο απόδνζε ησλ πσιήζεσλ 
 
 
 Λίζηα εθαξκνγώλ (modules) 

 
 
 



To CT_crm, 
νδεγεί ηελ δπλακηθή ηεο απόδνζε ησλ πσιήζεσλ 
 
 
 Εθαξκνγή Γεληθά : 

 
 
 • Δηαρείξηζε πειαηώλ 

• Αλαιπηηθά ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη shipping 
• Δηαζύλδεζε πειαηώλ κε ηνπο ππεύζπλνπο 

επηθνηλσλίαο 
• Αλαδήηεζε θαη ζηνίρηζε κε βάζε όπνην πεδίν 

επηζπκνύκε 

• Δηαρείξηζε Πξνκεζεπηώλ 

• Δηαρείξηζε ησλ επθαηξηώλ (Leads) 

• Δηαρείξηζε ππεύζπλσλ επηθνηλσλίαο 

 



To CT_crm, 
νδεγεί ηελ δπλακηθή ηεο απόδνζε ησλ πσιήζεσλ 
 
 
 Εθαξκνγή Γεληθά : 

 
 
 



To CT_crm, 
νδεγεί ηελ δπλακηθή ηεο απόδνζε ησλ πσιήζεσλ 
 
 
 Εθαξκνγή Γεληθά : 

 
 
 



To CT_crm, 
νδεγεί ηελ δπλακηθή ηεο απόδνζε ησλ πσιήζεσλ 
 
 
 Εθαξκνγή Γεληθά : 

 
 
 



To CT_crm, 
νδεγεί ηελ δπλακηθή ηεο απόδνζε ησλ πσιήζεσλ 
 
 
 Δηαρείξηζε Πξντόλησλ - Τπεξεζηώλ 

 
 
 • Είλαη δνκεκέλν ζε επίπεδα 

• Καηεγνξία 
• Καηαζθεπαζηήο 
• Σύπνο 
• Πξντόλ 

• Δεκηνπξγείηαη έλα δέληξν πξντόλησλ 

• Αλαδήηεζε – Shorting ζε θάζε πίλαθα 

 



To CT_crm, 
νδεγεί ηελ δπλακηθή ηεο απόδνζε ησλ πσιήζεσλ 
 
 
 Δηαρείξηζε Πξντόλησλ - Τπεξεζηώλ 

 
 
 



To CT_crm, 
νδεγεί ηελ δπλακηθή ηεο απόδνζε ησλ πσιήζεσλ 
 
 
 Δηαρείξηζε Πξντόλησλ - Τπεξεζηώλ 

 
 
 



To CT_crm, 
νδεγεί ηελ δπλακηθή ηεο απόδνζε ησλ πσιήζεσλ 
 
 
 Δηαρείξηζε Πξντόλησλ - Τπεξεζηώλ 

 
 
 



To CT_crm, 
νδεγεί ηελ δπλακηθή ηεο απόδνζε ησλ πσιήζεσλ 
 
 
 Δηαρείξηζε Παξαγγειηώλ  

 
 
 Workflow :  

• Δεκηνπξγία δήηεζεο πξνο πξνκεζεπηή 

• Επηινγή πξντόληνο 

• Εθηύπσζε αηηήκαηνο – Απνζηνιή mail 

• Καηαρώξεζε ζηνηρείσλ απόθξηζεο ηνπ πξνκεζεπηή 

• Σηκή  

• Έθπησζε πνζνζηηαία 

• Αιιαγή ηηκώλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θέξδνπο 
(πνζνζηηαίν) ηεο εηαηξείαο 

• Νέα έθπησζε επί ηνπ ζπλόινπ 

• Εθηύπσζε Πξνζθνξάο – Απνζηνιή κε mail 



To CT_crm, 
νδεγεί ηελ δπλακηθή ηεο απόδνζε ησλ πσιήζεσλ 
 
 
 Δηαρείξηζε Παξαγγειηώλ  

 
 
 



To CT_crm, 
νδεγεί ηελ δπλακηθή ηεο απόδνζε ησλ πσιήζεσλ 
 
 
 Δηαρείξηζε Παξαγγειηώλ  

 
 
 



To CT_crm, 
νδεγεί ηελ δπλακηθή ηεο απόδνζε ησλ πσιήζεσλ 
 
 
 Δηαρείξηζε Παξαγγειηώλ  

 
 
 



To CT_crm, 
νδεγεί ηελ δπλακηθή ηεο απόδνζε ησλ πσιήζεσλ 
 
 
 Δηαρείξηζε Παξαγγειηώλ  

 
 
 



To CT_crm, 
νδεγεί ηελ δπλακηθή ηεο απόδνζε ησλ πσιήζεσλ 
 
 
 Δηαρείξηζε πλαληήζεσλ (Ραληεβνύ) 

 
 
 



To CT_crm, 
νδεγεί ηελ δπλακηθή ηεο απόδνζε ησλ πσιήζεσλ 
 
 
 Δηαρείξηζε Κακπάληαο 

 
 
 • Δηαρείξηζε ηύπσλ Κακπάληαο 

• Δεκηνπξγία Κακπάληαο 

• Επηινγή Παξαιεπηώλ target Group 



To CT_crm, 
νδεγεί ηελ δπλακηθή ηεο απόδνζε ησλ πσιήζεσλ 
 
 
 Δηαρείξηζε Κακπάληαο 

 
 
 



To CT_crm, 
νδεγεί ηελ δπλακηθή ηεο απόδνζε ησλ πσιήζεσλ 
 
 
 Δηαρείξηζε Κακπάληαο 

 
 
 



To CT_crm, 
νδεγεί ηελ δπλακηθή ηεο απόδνζε ησλ πσιήζεσλ 
 
 
 Δηαρείξηζε Κακπάληαο 

 
 
 



To CT_crm, 
νδεγεί ηελ δπλακηθή ηεο απόδνζε ησλ πσιήζεσλ 
 
 
 Δηαρείξηζε Επηθνηλσλίαο (Tasks) 

 
 
 



ηνηρεία επηθνηλσλίαο : 

 

 

 
Δηεύζπλζε : Πνιπγύξνπ 3-5 & αιώλσλ 10 

  

            T.Κ : 10434 

 

Σειέθσλν : 210 8833885               

 

           Fax : 210 8833852 

 

   Website : http://www.ctrust.gr 

 

      E-mail : info@ctrust.gr 

 

 Social Media : facebook, twitter 
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