
ΕΜΠΟΡΙΑ   

ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ  
ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ & ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ 



Επένδυση  

‘’στη σχέση της ΔΕΗ  
με τον πελάτη’’ 



Σε έναν κόσμο  
που αλλάζει ταχύτατα 



Αλλάζει  απρόβλεπτα και ο τρόπος που  : 
 
 

   Ζούμε                                   Εργαζόμαστε 
 
 
           Μαθαίνουμε                         Διασκεδάζουμε 

  



Το  ‘’ρεύμα’’  

σε Προϊόν 
Ανταγωνιστικό 

με πολλές 
επιλογές 

απο Αγαθό 
Αυτονόητο& 

Δεδομένο  



Επιλογές που προσφέρονται στην  ΕΕ 

 Τιμολόγια  σε σχέση με την ώρα της κατανάλωσης και την ημέρα 
 

 Τιμολόγια σε σχέση με τη χρήση της παροχής 
 

 Μηνιαία  σταθερή πληρωμή & εκκαθάριση  κάθε χρόνο 
 

 Κλείσιμο τιμής και συμβόλαιο για 2 χρόνια 
 

 Ρεύμα και Φυσικό Αέριο σε μία σύμβαση 
 

 Πώληση προϊόντων εξοικονόμησης (gadgets) 
 

 Πακέτα συνδυασμένα με  ενεργειακές υπηρεσίες 
 

 Ειδικές προσφορές τα Σαββατοκύριακα 
 

 Περιβαλλοντικά πακέτα  
 



 
Ο πελάτης αναζητά  

προϊόντα & υπηρεσίες που να καλύπτουν  
 

τις σύγχρονες ανάγκες του ! 

Γενική  Διαπίστωση  



ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ Ρεύμα  
& Φ/Α 

Πράσινα 
Πιστοποι
ητικά 

Ενεργει
ακές  
Υπηρεσί
ες 

Πώληση 
ενεργειακ
ών 
Προϊόντων   

Συνεργασία 
με εταιρείες 
θερμανσης 
κλπ  

Ύπαρξη 
καταστημ
άτων 

On line 
Πλήρης 
εξυπηρέ
τηση 

BRITISH  
GAS 

EDF  

ENDESA 

EDP 

RWE 

IBERDROLA 

SCOTISH 
POWER 

ESB 

EDF 
ENERGY 

ENEL 



 
 Ο πελάτης είναι στο επίκεντρο  ( EDP:  Η ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ )  

 Το κύριο μέσον επικοινωνίας είναι τα site των εταιριών  
 Τα call center θεωρούνται  ήδη δεδομένα 
 Καταστήματα  διαθέτει  η  EDP και λίγα η EDF 
 Οι πάγιες τραπεζικές εντολές και  το ιντερνετ αποτελούν τον κύριο 

τρόπο πληρωμής 
 Οι περισσότερες εταιρίες παρέχουν και ενεργειακές υπηρεσίες 
 Όλες σχεδόν παρέχουν συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας 
 Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση είναι στην πρώτη γραμμή 

Γενική  Διαπίστωση  για τις τάσεις στην Ευρώπη 



Εμείς στην Εμπορία τι κάναμε  
για να μάθουμε ποιές είναι  

οι σύγχρονες ανάγκες των πελατών; 

 
Τους ρωτήσαμε!! 



Οργανώσαμε μια σειρά Ερευνών   

Ποιοτικών & ποσοτικών  
μεταξύ των πελατών μας!! 

 
 

Και αυτοί μας είπαν: 



• Δυσνόητος , να γίνει πιο απλός &   
κατανοητός  

• Παροχή πληροφοριών ανά πάσα στιγμή 
Λογαριασμός 

• Να μπορούν να εξυπηρετούνται πλήρως  
και  από το σπίτι τους  

 

Εξυπηρέτηση 

• Όσοι τα επισκέπτονται επιθυμούν ένα πιο 
ανθρώπινο και σύγχρονο περιβάλλον  Καταστήματα 

• Εξατομικευμένα που να ανταποκρίνονται 
στις δικές τους ανάγκες 

Προϊόντα & 
Υπηρεσίες  

• Πιο ενεργή παρουσία της ΔΕΗ 

• Ενημέρωση για εξοικονόμηση Ενέργειας  
Περιβάλλον 

1 
2 

3 
4 

5 



Μετά τα αποτελέσματα αυτά   
 

Προχωρήσαμε 
 

στις παρακάτω Δράσεις 



1 
Νέος μονόφυλλος 
λογαριασμός, 

 

έτσι όπως μας  
τον ζήτησαν  
οι πελάτες μας. 



Τον αξιοποιήσαμε  
για πρώτη φορά  
επικοινωνιακά 

1 
 
 



ΟΦΕΛΗ 
 
 Μείωση 42 Εκατ. φύλλα  Χαρτιού. 
 
 Μόνον θετικά σχόλια για την έκδοση 
 του λογαριασμού.  
 
 Μείωση των παραπόνων για τις 
 αναλύσεις  επί του λογ/μου.  



Δημιουργήσαμε το  

1 

 Ηλεκτρονικά όλοι οι λογαριασμοί του 12μήνου  

Για όλες τις παροχές 

Ειδοποίηση με την έκδοση νέου λογ/μου στο email 
και με  sms 

Link  με τα site  τραπεζών για ηλεκτρονική  
πληρωμή  



ΟΦΕΛΗ 
 

 350.000 Εγγραφές σε 18 μήνες 
 

Α         Προβολή εκσυγχρονισμού για ΔΕΗ 



2 
Το Call Center  ( 11770 ) έγινε 
πανελλαδικό και παρέχει:  

Πληροφορίες για ότι αφορά στην παροχή 

Πληροφορίες σχετικά με το λογαριασμό 

Διακανονισμούς τηλεφωνικά 

Πληροφορίες & Αιτήσεις για το ΚΟΤ 



ΟΦΕΛΗ 
 

 2,3εκατ. κλήσεις το 2013 ( +25% σε σχέση με  2012) 

 

             95% Επιτυχία  
                    

          230.000 κλήσεις για Διακανονισμούς  

            *από Σεπτ. 2013- Μάρτιο 2014 * 

                53.500 Επιτυχείς Διακανονισμοί 
                  51,3 εκατ.  Διακανονίστηκαν 



3 
Ανακαίνιση  
καταστημάτων  
σύμφωνα με την ενιαία  

Οπτική Ταυτότητα 
& Λήψη όλων  
των μέτρων  
ασφαλείας  
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ΚΠΑ

ΚΑΤ. ΑΘΗΝΑΣ

ΚΑΤ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΚΑΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ

ΚΑΤ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ 

ΚΠΠΗ

ΚΑΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

ΚΑΤ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΚΑΤ.ΣΠΑΡΤΗΣ 

ΚΠΚΕ

ΚΑΤ. ΒΟΛΟΥ

ΚΠΜΘ

ΚΑΤ. ΒΕΡΟΙΑΣ

ΚΑΤ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΚΑΤ. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΚΑΤ. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 

ΚΠΝ

ΚΑΤ.ΚΩ

ΚΑΤ.ΣΑΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΒΑΣΕΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΕΙΡΑΙΑ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΛΕΣΒΟΥ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΒΑΣΕΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ



ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ 



ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 



      ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΙΝ 



ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 



ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 



ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗ 



ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗ 





ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΛΟΥ 



ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 





ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΑΜΟΥ 



ΟΦΕΛΗ 
 
 Αναβάθμιση της Εικόνας 

Καλύτερο και ασφαλέστερο περιβάλλον 
για εργαζόμενους και κοινό 
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Έκδοση Νέων τιμολογίων   

                       7   Υψηλής τάσης   

                         8   Μέσης Τάσης 
Προμήθεια προηγμένου λογισμικού για 
τμηματοποίηση πελατών  
& αυτόματη έκδοση τιμολογίων  ανά 
κοινό. 



ΟΦΕΛΗ 
 
 Δημιουργία Εμποδίων στον 
 ανταγωνισμό για πρόσκτηση αυτών  
 των  ειδικών κοινών  



5 
WWW. Dei.gr  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

 Υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κατοικιών 
 Ορθολογικής χρήσης  & εξοικονόμησης  Ενέργειας 
 Εκπαίδευση  για τη ενεργειακή αξιολόγηση των ηλεκτρικών 

συσκευών.  

Δημιουργία  Brand  
για  Εγγυήσεις Προέλευσης 

που μπορεί η ΔΕΗ να διαθέτει  η 
να  πουλάει σε ειδικούς πελάτες 



ΟΦΕΛΗ 
 
 Συμμόρφωση στις οδηγίες της ΕΕ 
 
 Ενίσχυση της πίστης  προς τη ΔΕΗ σε ειδικούς 
 πελάτες 



Συνοψίζοντας: 
 
Απλοποιήθηκε η επαφή του πελάτη με το λογαριασμό τόσο 
με την έντυπη όσο και με την ηλεκτρονική μορφή του. 
 
Τώρα δεν απαιτείται η επίσκεψη του πελάτη  σε κατάστημα 
ΔΕΗ  για οποιαδήποτε πληροφορία. 
 
Διαθέτουμε  καταστήματα σύγχρονα και ασφαλή 
 
Υπάρχουν επιλογές προϊόντων για ειδικά καταναλωτικά  
προφίλ 
 
Αναπτύσσεται το Περιβαλλοντικό προφίλ της ΔΕΗ 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ  

2014 



 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΣΧΕΔΙΟ  

2014 

Επένδυση στη 
σχέση με τον 

πελάτη 

Διαμόρφωση 
θέσης της ΔΕΗ 

στη Ρυθμιστική 
Αγορά  

Βελτίωση της 
οικονομικής 

αποτελεσματικότητας 

Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού 

Συστημάτων και 
διαδικασιών  



SCENE 

Ανάπτυξη Στρατηγικών Στόχων 

Επένδυση στη σχέση 
με τον πελάτη 

 

1. Τιμολόγια που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
των πελατών 

2. Ταχύτερη και φιλικότερη εξυπηρέτηση 

3. Παροχή νέων ενεργειακών προϊόντων 

4. Διαμόρφωση Καταστημάτων σύμφωνα με την 
Οπτική ταυτότητα 

5. Διατήρηση και ανάπτυξη πελατών στρατηγικής 
σημασίας  

 

Βελτίωση της 
οικονομικής 

αποτελεσματικότητας 

1. Ανάπτυξη νέου μοντέλου Καταστήματος ως μέρος 
του Δικτύου Πωλήσεων 

2. Μείωση του κόστους είσπραξης 

3. Παρακολούθηση κόστους  εξυπηρέτησης πελατών 

4. Λήψη μόνο ηλεκτρονικού λογαριασμού & 
διερεύνηση οικονομικής αξιοποίησής του  

5. Εισπράξεις -Ληξιπρόθεσμα  

Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου 
δυναμικού – 

Συστημάτων και 
διαδικασιών  

Διαμόρφωση θέσης 
της ΔΕΗ στη 

Ρυθμιστική Αγορά  

1. Διερεύνηση του ρόλου της  Εμπορίας την επόμενη 
διετία 

2. Διερεύνηση – Προγραμματισμός  Εκπαιδευτικών 
αναγκών 

3. Έναρξη λειτουργίας SAP-ISU 

1. Άνοιγμα αγοράς στα ΜηΔΝ / σταδιακή 
προσαρμογή λειτουργίας Εμπορίας. 

2. Ενεργή παρουσία της Εμπορίας  στις εσωτερικές και 
εξωτερικές εξελίξεις της Αγοράς Η/Ε. 

Άξονες Προτεραιοτήτων  

Δράσεις 

Δράσεις 4 

 

Δράσεις 1 

 

Δράσεις 4 

Δράσεις 3 

 

Δράσεις 3 

 

Δράσεις 1 

 

Δράσεις 2  

Δράσεις 3 

 

Δράσεις 5 

 

Δράσεις 1 

 

Δράσεις 4 

 

Δράσεις 4 

 

Σύνολο Δράσεων  43+ 

 

Δράσεις 5 

 

Δράσεις 3  



Τιμολόγια που να 
ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες των 
πελατών 

Ταχύτερη & 
Φιλικότερη 
εξυπηρέτηση 

Επέκταση της 
ανακαίνισης 
καταστημάτων 

Παροχή νέων 
ενεργειακών 
προϊόντων & 
Υπηρεσιών 

Διατήρηση & 
ανάπτυξη πελατών 
στρατηγικής 
σημασίας 

 
 

1.Μεθοδολογία για  τιμολογιακές πολιτικές 
2.Τμηματοποίηση πελατών 
3.Στρατηγική Τιμολόγησης ανά πελατειακό 
τμήμα  
4.Πληροφοριακό σύστημα για σχεδιασμό και 
εφαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής 
   

 1.Συμβόλαια Τηλεφωνικά 
2.Αποστολή λογ/μού  μόνον  ηλεκτρονικά 
3.Ηλεκτρονικό Κατάστημα 
4.Καταστήματα προσανατολισμένα στις 
πωλήσεις 
5.Συμμόρφωση στον Κώδικα 

 
Καταστήματα σύμφωνα  
με την Οπτική Ταυτότητα  

  

1.Πελατοκεντρικός εμπλουτισμός του site για 
τις ενεργειακές υπηρεσίες 
2.Βrand για τις Εγγυήσεις Προέλευσης 
3.Δημιουργία ecoclub περιβαλλοντικά 
ευαίσθητων με συνεργασία άλλων φορέων 
4. Οριστικοποίηση στρατηγικής ΔΕΗ-SOLAR 

  
1.Έναρξη Key Account Management.  
2.Οριστικοποίηση τιμολογιακής πολιτικής 
πελατών Υ.Τ. & Υπογραφή Συμβάσεων 
3.Πρόταση για  Τιμολογιακή Πολιτική για 
ειδικούς πελάτες  Μ/Τ & Χ/Τ 
 

Επένδυση στη 
σχέση με τον 

πελάτη 

20 



Ανάπτυξη 
καταστήματος ως 
μέρος του Δικτύου 
Πωλήσεων 

Μείωση του 
κόστους είσπραξης 

Παρακολούθηση 
του κόστους  
εξυπηρέτησης 

Μείωση γενικού 
κόστους   
αποστολής 
λογαριασμού 

Εισπράξεις & 
Ληξιπρόθεσμα 

 
1.Κεντρικοποίηση Λογιστηρίων 
2. Κεντρικοποίηση Back Offices  
3. Συγκέντρωση αρχείων στα καταστήματα Α 
4. Δημιουργία κεντρικής Υπηρεσίας   
απαντήσεων  σε παράπονα-αιτήματα  
5.Focus στις Πωλήσεις & Εξυπηρέτηση  

  
1.Πρόγραμμα εξορθολογισμού της  είσπραξης 
στα Καταστήματα 
2.Μείωση  κόστους εξωτερικών συνεργατών  
3.Συνεργασία με Τράπεζες για προώθηση της 
πάγιας πληρωμής με Πιστωτική κάρτα. 
4.Προώθηση Εναλλακτικών Δικτύων Πληρωμής 
που είναι χωρίς κόστος για τη ΔΕΗ 

 1.Δημιουργία συστήματος μέτρησης της 
αποτελεσματικότητας διαχείρισης του πελάτη 
2.Μείωση κόστους εξυπηρέτησης εξωτερικών 
συνεργατών 

1.Αποστολή Προαιρετικά Ηλεκτρονικού 
Λογαριασμού  
2. Διερεύνηση αξιοποίησης του e-bill για 
καταχώρηση banners Οργανισμών ( ΕΛΤΑ, 
τραπεζών κλπ ) 

1. Κατάθεση μελέτης για βελτίωση της 
εισπραξιμότητας 
2.Συνεργασία  με νομικά γραφεία  για 
διαδικασίες collection ( pro legal & legal) 
3.Ανάπτυξη μεθοδολογίας παρακολούθησης 
ληξιπροθέσμων / μήνα 

Βελτίωση της 
οικονομικής 

αποτελεσματι
κότητας 



Βέλτιστη αξιοποίηση 
του προσωπικού 

 σε σχέση με τις 
κατευθύνσεις της 

Εμπορίας 

Καθορισμός 
εκπαιδευτικής 
στρατηγικής 

Εγκατάσταση και 
λειτουργία SAP/ISU 

 
1.Διερεύνηση του νέου ρόλου της Εμπορίας την 
επόμενη 2ετία 
2.Καταγραφή διαθέσιμου προσωπικού 
3.Καθορισμός Αναγκών προσωπικού σε σχέση 
με τις  θέσεις εργασίας  
4.Μελέτη αναδιάρθρωσης προσωπικού για 
κάλυψη των αναγκών 

 

  

 

1.Καθορισμός Εκπαιδευτικών αναγκών 
σύμφωνα με το ρόλο της Εμπορίας 
2.Ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού σε 
marketing 
3. Οργάνωση Σεμιναρίων Πωλήσεων για τους 
Διευθυντές  Α 
4.Οργάνωση  κύκλου Σεμιναρίων για τους Key 
Account managers 
5.Οργάνωση Σεμιναρίου Μάρκετινγκ για τα 
νέα στελέχη της ΔΜΕΥ  

 

 
1.Συστηματική εκπαίδευση πριν την 
εγκατάσταση 
2.Καθορισμός ομάδων ανά τμήμα SAP 

Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού  

Συστημάτων 
και 

διαδικασιών  



 
Επενδύουμε σε μία  εμπορική σχέση  

«της  ΔΕΗ με  τον πελάτη» με:  
 

  ξεκάθαρους όρους αμοιβαίου οφέλους  
  άμεση, πλήρη και  χωρίς κόπο εξυπηρέτησή  

ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ 



Α) Με ένα πολυκαναλικό Δίκτυο  Πωλήσεων   
 Με πλήρη τηλεφωνική και ηλεκτρονική εξυπηρέτηση , 
 Με  καταστήματα ορθολογικά κατανεμημένα,  
 Με αναβαθμισμένες, σύγχρονες και ξεκάθαρες διαδικασίες,  
 Με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό με πελατοκεντρική αντίληψη  
 Με  ανταγωνιστικό λειτουργικό κόστος. 

    

Β) Με σύγχρονα τιμολογιακά και μη προϊόντα που να      

ανταποκρίνονται στις ανάγκες  των πελατών  
                                                                                       

Γ )  Με νέες ενεργειακές υπηρεσίες  για εδραίωση της 

εμπιστοσύνης και της πίστης προς την Επιχείρηση. 



ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ 

Στη σχέση της ΔΕΗ  με τον 
πελάτη 








