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Οι Κινέζοι, οι οποίοι ως γνωστό χρησιµοποιούν ειδικά σύµβολα για να αποδώσουν το
νόηµα της κάθε λέξης, γράφουν τη λέξη κρίση µε ένα συνδιασµό από δύο σύµβολα.
Το ένα, είναι το σύµβολο που χρησιµοποιούν για τη λέξη πρόβληµα και το άλλο, εκείνο
που χρησιµοποιούν για τη λέξη ευκαιρία. Πρόβληµα και ευκαιρία λοιπόν είναι η κρίση.
Γιατο γεγονός οτι µιά κρίση αποτελεί και δηµιουργεί πρόβληµα δεν υπάρχει λόγος να
ενδατρίψει κανείς. Η άλλη όµως πτυχή, σύµφωνα µε τη Κινέζικη γραφή εκείνη της
ευκαιρίας, αξίζει να µας προβληµατίσει.
Μπορεί δηλαδή µια κρίση και µε ποιό τρόπο να αποτελέσει ευκαιρία ; Προσωπικά θα
έλεγα πως ναί. Μια κρίση, άν αξιοποιηθεί σωστά και δηµιουργικά, µπορεί να αποτελέσει
ευκαιρία. Ευκαιρία για προβληµατισµό, αναζήτηση νέων δυνατοτήτων, νέων τρόπων
δράσης και νέων πρακτικών. Νέων συνεργιών και συνεργασιών. Ακόµα πιο σηµαντικό
αναζήτησης της δικής µας διαφορετικότητας. Της διαφορετικότητας του δικού µας
προιόντος ή της δικής µας υπηρεσίας.
Εφησυχασµένοι απο την καλή, πολλές φορές, οικονοµική κατάσταση και την εύκολη
πώληση και κέρδος, µας δηµιουργείται καµιά φορά η εντύπωση πως οι πελάτες µας είναι
δεδοµένοι. Οτι η αγορά έχει ξεχωρίσει το προιόν ή τις υπηρεσίες µας και ότι αυτή θα
είναι µια µόνιµη κατάσταση. Θεωρούµε δηλαδή οτι το προιόν ή υπηρεσία µας είχε και θα
έχει πάντα ζήτηση και πως τα περιθώρια του κέρδους µας ειναι κατοχυρωµένα και
δεδοµένα. ∆έν είναι όµως έτσι τα πράγµατα. Σε µια κρίση ή µια οποιαδήποτε δύσκολη
περίοδο, ο ανταγωνισµός εντείνεται και ο αγοραστής έχει να επιλέξει µε περιορισµένους
πόρους, ανάµεσα σε πολλές επιλογές, το πιο καλό, κατά τη δική του άποψη, το ποιό
ποιοτικό, το ποιό συµφέρον και γενικά, για να χρησιµοποιήσουµε τη λέξη που µας
ενδιαφέρει στη σύντοµη αυτή ανάλυση το διαφορετικό.
Μιά δύσκολη λοιπόν περίοδος, ενώ δηµιουργεί προβλήµατα, µας προσφέρει και µια
µοναδική ευκαιρία για να αναζητήσουµε τα στοιχεία εκείνα που µας κάνουν, µπροστά
στα µάτια των πελατών µας ξεχωριστούς και διαφορετικούς. Τα στοιχεία που µας κάνουν
προτιµητέους ανάµεσα στις πάµπολλες και διαφορετικές σήµερα επιλογές που έχουν
µπροστά τους οι πιθανοί πελάτες µας. Χωρίς τέτοια ξεχωριστά σηµεία διαφορεικότητας
είναι αδύνατο να βελτιωθούµε και να αντέξουµε τον ανταγωνισµό. Ιδιαίτερα σε
περιόδους κρίσεις.
Ευκαιρία λοιπόν να τα αναζητήσουµε και να τα αναδείξουµε. Αν δεν τα έχουµε θα
πρέπει να φροντίσουµε να τα δηµιουργήσουµε. ∆εν είναι ανάγκη να είναι πολλά και ούτε
είναι ανάγκη να υπερτερούµε και να είµαστε διαφορετκοί σε όλα. Αρκεί να θεωρούνται
απο του πελάτες µας σηµαντικά και να αποελούν λόγο προτίµησης µας. Απο τη άλλη
πλευρά, αν έχουµε τέοια σηµεία διαφορετικότητας και δεν τα αναδικνύουµε θα πρέπι
να να ανησυχήσουµε. Γιατί είναι σαν να µην τα έχουµε.

∆ικαιολογηµένα ίσως να µπορεί κάποιος να πεί. Έστω, και αν θεωρήσουµε ότι αυτά που
λέµε είναι σηµαντικά, παρόλο που µας φαίνοντα αρκετά θεωρητικά, πώς µπορούµε να
το κάνουµε αυτό ;
Πρώτα θα λέγαµε ότι δεν πρόκειτα καθόλου για θέµα θεωρητικό αλλά θέµα
πραγµατικής και πρακτικής σηµασίας. Μια επιχείρηση που δεν καταφέρνει να πείσει για
την διαφοερετικότητα της και την αξία και ποιότητα των υπηρεσιών και προιόντων της
δεν αντιµετωπίζει θεωρητικό αλλά σοβαρό, αληθινό και πρακτικό πρόβληµα
ανταγωνισµού και ίσως επιβίωσης.
Όσον αφορά τώρα το πώς επιτυγχάνουµε αυτη την διαφοερετικότητα, θα έλεγα πως ο
καλύτερος τρόπος είναι να αρχίσουµε από την αναζήτηση της απάντησης σαυτό το πολύ
απλό ερώτηµα. «Αν ήµουν εγώ ο υποψήφιος πελάτης της επιχείρησης µου, για ποιό ή
ποιούς λόγους θα αποφάσιζα να επιλέξω τη δική µου επιχείρηση και όχι µια οποιαδήποτε
άλλη για να ικανοποιήσω τις ανάγκες µου ;»
Στη συνέχεια, θα πρέπι να καταγράψοµε τον ή τους λόγους που θα βρούµε, και να
προχωρήσουµε στο επόµενο στάδιο. Να απαντήσουµε δηλαδή στην ερώτηση : «Eίναι ο
λόγος η οι λόγοι που βρήκαµε πραγµατικά σηµαντικοί ;» Μήπως είµαστε λίγο ελαστικοί
κα µεροληπτικοί ; Είναι πραγµατικά αυτοί σοβαροί λόγοι και µας διαφοροποιούν
ουσιαστικά στα µάτια των υποψήφιων πελατών µας ;
Αν η απάντηση είναι ανεπιφύλακτα θετική µπρούµε να κοιµόµαστε ήσυχοι. Αν όχι, θα
πρέπει να περάσουµε στην τρίτη φάση. Εκείνη της δηµιουργίας και της ανάδειξης των
λόγων εκείνων που θα διαλαλούν την διαφορετικότητα µας. Πώς το επιτυγχάνουµε
αυτό ; Εµπλόκεµενοι σε µια δηµιουργική συζήτηση µε τα στελέχη µας και αναζητώντας
ή δηµιουργώντας συνθήκες για απαντήσεις στις πιο κάτω ενδικτικές ερωτήσεις ;
Πως επικοινωνώ µε τους πελάτες µου ;
Ποιά µέσα χρησιµοποιώ για να επιτύχω την επικοινωνία αυτή ;
Πως υποδέχοµαι του πελάτες µου ;
Ποιά υλικά χρησιµοποιώ ; Ποιούς ξεχωριστούς συνεργάτες έχω ;
Πόσο νοιάζοµαι και πόσο στηρίζω τους πελάτες µου ;
Πόσο απλές είναι οι διαδικασίες µου ;
Πόσο διευκολύνω τον πελάτη µου να εµπλακεί σε µια επαγγελµατική σχέση µαζί µου ;
Πόσο µεγάλη εγγύηση δίνω για τα προιόντα και τις υπηρεσίες µου;
Πόσο ελαχιστοποιώ τους κινδύνους για τον πελάτη µου ;
Ποιές παρεµφερείς υπηρεσίες ή προιόντα έχω φροντίσει να προσφέρω στον πελάτη µου
σε πιο ανταγωνιστικές τιµές έτσι που να διευκολύνω τις οποιεσδήποτε ανάγκες και
επιδιώξεις του ;

Πόσο εύκολο είναι για το πελάτη µου να έρθει σε άµεση προσωπική επαφή µαζί µου ;
Πόσο εύκολο είναι να επικοινωνήσει τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά µε το προσωπικό και να
εξυπηρετηθεί µε ευγένια και αποτελεσµατικότητα ;
Πόσο εύκολη είναι η πληρωµή και ποιές ξεχωριστές διευκολύνσεις έχω επινοήσει ;
Όλες βέβαια οι απαντήσεις θα πρέπει να έχουν κατά νούν τον ανταγωνισµό. Θα πρέπει
δηλαδή να δηµιουργήσουµε τις διαδικασίες, τις αλλαγές και τις προυποθέσεις για τέτοιες
απαντήσεις που να µας διαφοροποιούν προς το καλύτερο και να µας ξεχωρίζουν απο τον
ανταγωνισµό.
Ιδού λοιπόν η πρόκληση και η ευκαιρία. ∆ιαφοροποίηση. Ο κωδικός που ανοίγει την
κλειδαριά του επιτυχεµένου ανταγωνισµού. Ακόµα και σε περιόδους κρίσης.
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