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Market Places 
Ο ανταγωνισµός των reviews 
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Τι είναι το
 marketplace; 
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Το online marketplace είναι ένα 
είδος e-commerce σελίδας όπου 
πληροφορίες για προϊόντα ή 
υπηρεσίες προσφέρονται από 
διάφορες εταιρείες ή/και online 
καταστήµατα, και η επικοινωνία ή /
και η συναλλαγή ορίζεται από τον 
διαχειριστή του marketplace. 



E-commerce 

Πληροφορίες 

Προϊόντα ή Υπηρεσίες Τρίτων 

Επικοινωνία ή Πώληση 
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Κατηγορί
ες marketplace; 
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C o m p a r i s o n | S e a r c h E n g i n e s | O p e n e d P l a t f o r m s | T h e m e P o r t a l s - A p p s | A p p S t o r e s  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ MARKETPLACE 
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Comparison | Theme Portal – App 
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Pros & Cons 
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•  Εύρεση νέων πελατών 

•  Αύξηση αγορών µέσω 
marketplaces 

•  Χαµηλό κόστος πελάτη 

•  Σύστηµα συστάσεων, πίστης 
(loyalty) και reviews 

•  Τεχνογνωσία 



11 

•  Πόλεµος τιµών σε κοινά 
προϊόντα ή υπηρεσίες 

•  Χαµηλό περιθώριο κέρδους 

•  Απαιτητικό κοινό 

•  Reviews 

•  Συνδροµητικά τέλη 
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Η δύναµη τ
ης τιµής 



13	

Είναι τελικά όλα, θέµα τιµής; 
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Ναι αρχικά για λόγους... SEO! 
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Η απόφαση όµως; 
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Ο... χαµένος; 
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Η δύναµη τ
ων reviews 
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Τα reviews έχουν µεγαλύτερη δύναµη 

Μπορεί να µην λειτουργούν πάντα και σε όλα άµεσα 
αλλά βραχυπρόθεσµα φέρνουν καλύτερα 

αποτελέσµατα. 
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Μου την έχει “στηµένη” ο ανταγωνισµός 

και; 
ανυπόµονος 

απατεωνίσ
κος 
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Τις περισσότερες φορές θα πρέπει να σκεφτείτε πως τα 
reviews είναι µια mini διαχείριση community. 

 
Δηλαδή, οι απαντήσεις που θα δώσετε, δεν καλύπτουν 

ΜΟΝΟ εκείνον που σας έκανε το review 
αλλά το σύνολο των πελατών σας,  
εν ενεργεία ή εν δυνάµει 

 
 

εποµένως... 
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Τι πρέπει να κάνουµε όταν δεχόµαστε ένα review. 
 

Απαντάµε. 
 

Είτε είναι θετικό ή αρνητικό. 
 
 
 

Είναι σαν κάποιος να σου πει καληµέρα και εσύ να µην 
απαντήσεις. 
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1.  Πάρτε µια βαθιά ανάσα 
2.  Πάρτε άλλη µια βαθιά ανάσα! 

3.  Διάβασε 3 φορές το κείµενο και υπογράµµισε τους βασικούς 
προβληµατισµούς του πελάτη 

4.  Ξεκινήστε µε µια συγνώµη (αν έχετε πραγµατική υπαιτιότητα) ή µε 
µια ειλικρινή κατανόηση στο πρόβληµα του πελάτη. 

5.  Αναφερθείτε περιληπτικά αλλά δοµηµένα στο πρόβληµα του πελάτη 
6.  Αναφέρετε τρόπους επίλυσης ή αλλαγή στη διαδικασία σας, αν αυτό 

ικανοποιεί και τον τρόπο εργασίας σας 
7.  Πάντα να ενεργείτε ως επαγγελµατίες 

- 
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1.  Πείτε ένα ευχαριστώ 
2.  Πείτε κάτι παραπάνω από ένα, απλό ευχαριστώ! 

 
3.  Νικόλα σε ευχαριστώ για το χρόνο σου να µας δώσεις την θετική 
σου άποψη για τις υπηρεσίες µας. Σίγουρα γέµισες χαµόγελα τις 
φάτσες των µελών της οµάδας που προσπαθεί καθηµερινά ώστε να 
πετυχαίνουµε τους στόχους που έχουµε θέσει. Ο βασικότερος από 
όλους είναι η άρτια εξυπηρέτηση προς τον πελάτη µας. Να είσαι 
καλά και είµαστε εδώ για όποια επιπλέον ενηµέρωση χρειαστείς! 

+ 
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•  Στην επιβεβαίωση ή διόρθωση των διαδικασιών 

•  Στην ενεργοποίηση µια µορφής αυτογνωσίας 

•  Στην επικοινωνία µε τον πελάτη 

•  Στη προώθηση του brand 

Σε τι βοηθάνε τα reviews 
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Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν απαντάµε; 

Γιατί απλά δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα! 
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theBeat process 
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efood process 



29	

New Kid on the Block! 
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Ένα νέο marketplace που καλείται να λύσει τον 
«πονοκέφαλο» του service 
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Βασικά Χαρακτηριστικά 

•  Εύκολη χρήση, µε προεγκατεστηµένο βοήθηµα στην εύρεση του αυτοκινήτου 
σας 

•  Ξεκάθαρη και άρτια ενηµερωµένη κατηγοριοποίηση των εργασιών 
•  Γεωγραφικό προσδιορισµό µε βάση το µέρος που βρίσκεστε 
•  Κάλυψη σε όλη την Αττική 
•  Επιλογή συνεργείου µε βάση 3 κατηγορίες: 

•  Τιµή 
•  Αξιολόγηση 
•  Σύσταση 
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Ερωτήσει
ς; 



281 Palatine Road,  
Manchester, M22 4ET 

+306977653553 
+447758667472 

THANK 
YOU! 


