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Το «οικοσύστημα»  
Prime:
επαναπροσδιορίζοντας 
την εμπιστοσύνη του 
σύγχρονου αγοραστή

«Όσες ταχει�ες παραδο� σεις αντε�χετε».1 Με αύτο�  ακριβώ� ς τον τρο� πο περιε�γρα-
ψε ο Jeff Bezos τήν ύπήρεσι�α Amazon Prime, ο� ταν πρώτοξεκι�νήσε το 2005. Η 
ιδε�α ή� ταν απλή�  – οι αγοραστε�ς καταβα� λλούν μια ετή� σια σύνδρομή�  με αντα� λ-
λαγμα απεριο� ριστες εντο� ς 2 ήμερώ� ν παραδο� σεις προϊο� ντών. Πλε�ον οι πελα� τες 
δεν χρεια� ζεται να ανήσύχού� ν για σύνενώ� σεις παραγγελιώ� ν ή�  ελα� χιστες χρεώ� -
σεις. Αύτο�  πού ή� θελε ο Bezos ή� ταν οι ταχει�ες παραδο� σεις να γι�νούν καθήμερι-
νή�  πραγματικο� τήτα και ο�χι μια «περιστασιακή�  απο� λαύσή».2

Η εταιρει�α προσε�φερε ή� δή τήν ύπήρεσι�α Super Saver Shipping, ή οποι�α εξύ-
πήρετού� σε πελα� τες πού ει�χαν περιθώ� ριο χρο� νού και δεν τούς πει�ραζε να περι-
με�νούν λι�γο παραπα� νώ με�χρι να φτα� σούν οι παραγγελι�ες τούς (εξακολούθει� 
και σή� μερα να ύπα� ρχει, ο� μώς ε�χει μετονομαστει� σε «δώρεα� ν αποστολή� »). Η σύ-
γκεκριμε�νή ύπήρεσι�α προετοι�μασε το ε�δαφος για νε�ες ύπήρεσι�ες παρα� δοσής, 
ο� πώς ή Prime, μια ιδε�α πού προ� τεινε αρχικα�  ο μήχανικο� ς τής Amazon, Charlie 
Ward. Ο Brad Stone γρα� φει στο βιβλι�ο τού «The Everything Store» (Το Κατα� στή-
μα τών Πα� ντών):

Γιατι� να μήν δήμιούργή� σούμε μια ύπήρεσι�α για ε�να διαφορετικο�  ει�δος πελα� τή, 
προ� τεινε ο Ward, ε�να κλαμπ ταχει�ας παρα� δοσής για καταναλώτε�ς τών οποι�ών 
οι ανα� γκες πιε�ζονται απο�  το χρο� νο και δεν ενδιαφε�ρονται για τις τιμε�ς; Υπε�δειξε 
ο� τι μια τε�τοια ύπήρεσι�α θα μπορού� σε να λειτούργή� σει ο� πώς τα μούσικα�  κλαμπ, 
με μήνιαι�α χρε�ώσή.3

Η ανα� λήψή κινδύ� νού δεν ει�ναι α� γνώστή στήν Amazon και κα� τι τε�τοιο ή� ταν αρ-
κετα�  επικι�νδύνο. Η ύπο� σχεσή απεριο� ριστών παραδο� σεών εντο� ς δύ� ο ήμερώ� ν, ο�χι 
μο� νο θα αύ� ξανε δύσανα� λογα τις προσδοκι�ες τού πελα� τή και θα προ� σθετε σήμα-

03  

2-Amazon_Kef.indd   31 2/12/2019   4:59:15 μμ



32 Κάν’ το όπως η amazon

ντική�  πι�εσή απο�  πλεύρα� ς κο� στούς, ιδιαι�τερα σε σύ� ντομο χρονικο�  δια� στήμα, αλ-
λα�  οι πελα� τες θα ή� ταν προ� θύμοι να πλήρώ� σούν για το προνο� μιο να ψώνι�ζούν 
απο�  τήν Amazon; Σι�γούρα, τα κλαμπ αποθήκώ� ν, ο� πώς ή Costco χρε�ώναν κα� ποια 
σύνδρομή�  ή οποι�α, ο� μώς, επιστρεφο� ταν ύπο�  τή μορφή�  χαμήλο� τερών τιμώ� ν με�-
σα στο κατα� στήμα. Θα μπορού� σε, α� ραγε, ή Amazon να πει�σει τούς αγοραστε�ς 
ο� τι και μο� νο ή ταχει�α παρα� δοσή α� ξιζε τήν αρχική�  σύνδρομή�  τών 79 δολαρι�ών;

«Ουσιαστικά, δεν είχε να κάνει με τα 79 δολάρια. Στην πραγματικότητα, είχε να κάνει 
με την αλλαγή νοοτροπίας των ανθρώπων, έτσι ώστε να μην ψωνίζουν από πουθενά αλ-
λού.»
Vijay Ravindran, πρώην Διευθυντής της Amazon, 20134

Και απ’ ο� τι φαι�νεται, ε�τσι ή� ταν. Με�χρι το 2018, ή Amazon ει�χε παραδώ� σει πα� νώ 
απο�  5 δισεκατομμύ� ρια ει�δή σε ο� λο τον κο� σμο και ει�χε πα� νώ απο�  100 εκατομμύ� -
ρια Prime με�λή παγκοσμι�ώς, γεγονο� ς πού τήν καθιστού� σε μια απο�  τις μεγαλύ� -
τερες διαδικτύακε�ς σύνδρομήτικε�ς ύπήρεσι�ες τού κο� σμού.5

Αποστολή, αγορές, συνεχής ροή (streaming) και άλλα

Το προ�γραμμα Prime ει�ναι το κλασικο�  προσανατολισμε�νο στον πελα� τή μοντε�-
λο τής Amazon με μακροπρο� θεσμή προοπτική�  επιτύχι�ας. Σή� μερα, ή ύπήρεσι�α 
Prime προσφε�ρει κα� τι παραπα� νώ απο�  προνομιακε�ς αποστολε�ς. Η Amazon πε�-
ρασε ολο� κλήρή τήν τελεύται�α δεκαετι�α αναπτύ� σσοντας ασταμα� τήτα το σφο� ν-
δύλο σε τε�τοιο βαθμο� , ώ� στε να αποκαλει�ται σή� μερα «ή πύ� λή προς τα καλύ� τε-
ρα τής Amazon», σύ� μφώνα με τήν Lisa Leung, Διεύθύ� ντρια Υπήρεσιώ� ν Prime.6 
Ο λιανοπώλήτή� ς ε�χει επεκτει�νει σήμαντικα�  τήν ή� δή εντύπώσιακή�  σειρα�  Prime 
προϊο� ντών (απο�  20 εκατομμύ� ρια το 2014 σε 100 εκατομμύ� ρια το 20187), ενώ�  
παρα� λλήλα προσβλε�πει σε μια πλήθώ� ρα νε�ών ύπήρεσιώ� ν στήν προσπα� θεια�  
τού να παρε�χει στούς πελα� τες μεγαλύ� τερή αξι�α απο�  ποτε�. Σή� μερα, ύπα� ρχούν 
περισσο� τεροι λο�γοι απο�  ποτε� να εγγραφει� κανει�ς στήν ύπήρεσι�α Prime.

«Έρχονται για τις αποστολές. Μένουν για τα ψηφιακά προϊόντα.»
Aaron Perrine, Γενικός Διευθυντής της Amazon, 20188

Ως με�ρος τής εύρύ� τερής στρατήγική� ς τής να απλώ� νει «τα πλοκα� μια τής» σε νε�-
ούς τομει�ς, ή Amazon ενι�σχύσε σε μεγα� λο βαθμο�  τον τομε�α τής ψύχαγώγι�ας τής 
ύπήρεσι�ας Prime. Ας μήν ξεχνα� με ο� τι ο κύ� ριος λο�γος ύ� παρξής τής Amazon, σύ� μ-
φώνα με τον Doug Gurr, Διοικήτικο�  στε�λεχος τής Amazon στο Ηνώμε�νο Βασι�-
λειο,9 ει�ναι ή βελτι�ώσή τής εμπειρι�ας τών αγορώ� ν και τής ψύχαγώγι�ας για τον 
καταναλώτή� . Η τελεύται�α ανα� γεται στο 2011, ο� ταν ή Amazon προ� σθεσε στήν 
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προσφορα�  τών Prime ύπήρεσιώ� ν τής απεριο� ριστή, χώρι�ς διαφήμι�σεις, α� μεσή 
και σύνεχή�  ροή�  χιλια� δών τήλεοπτικώ� ν εκπομπώ� ν και ταινιώ� ν. Απο�  το� τε, με�σώ 
τής θύγατρική� ς τής Amazon Studios, ελε�γχει ακο� μα περισσο� τερο τήν παραγώ-
γή�  προσφε�ροντας στα Prime με�λή τής αποκλειστικε�ς μεταδο� σεις, ο� πώς τις τή-
λεοπτικε�ς εκπομπε�ς Bosch, Transparent και The Marvellous MrsMaisel. Σή� μερα, 
ή Prime Video ει�ναι βιώ� σιμος ανταγώνιστή� ς τής Netflix. Η ύπήρεσι�α σύνε�βαλε 
στή διατή� ρήσή τής εμπιστοσύ� νής τών μελώ� ν καθιστώ� ντας τον κατα� λογο ύπή-
ρεσιώ� ν Prime ακο� μα πιο ελκύστικο� , ενώ�  παρα� λλήλα τροφοδοτει� τον σφο� νδύ-
λο. «Όταν κερδι�ζούμε το πρώ� το βραβει�ο, αύτο�  μας βοήθα� ει να πούλα� με περισ-
σο� τερα παπού� τσια», δή� λώσε ο Bezos.10

Πίνακας 3.1 Τα προνόμια των μελών της Amazon

Κατηγορία Προνόμιο Amazon Prime

Αποστολές «Δωρεάν» παραδόσεις σε πάνω από 100 εκατομμύρια είδη σε 
δύο ημέρες ή λιγότερο

«Δωρεάν» παραδόσεις την ίδια ημέρα ή σε μια ημέρα σε πάνω 
από 1 εκατομμύριο είδη σε 8.000 πόλεις και κωμοπόλεις

Διανομή μέχρι τις 7 μ.μ. της πρώτης ημέρας κυκλοφορίας νέων 
βίντεο, παιχνιδιών, βιβλίων, μουσικής, ταινιών κ.ά.

Παράδοση παραγγελιών μέσα σε 1 έως 2 ώρες με την υπηρεσία 
Prime Now

Συνεχής ροή (stream) Prime Video: συνεχής ροή ή κατέβασμα χιλιάδων τηλεοπτικών 
εκπομπών και ταινιών

Twitch Prime: προνόμια για τους χρήστες παιχνιδιών, όπως 
δωρεάν παροχές εντός παιχνιδιού (in-gameloot) κάθε μήνα

Prime Music: συνεχής ροή για πάνω από 2 εκατομμύρια 
τραγούδια χωρίς διαφημίσεις

Prime Originals: Αποκλειστική μετάδοση τηλεοπτικών 
εκπομπών και ταινιών της Amazon, όπως The Marvellous Mrs 
Maisel

Καταστήματα Προνόμια Whole Foods: αποκλειστικές προσφορές, επιστροφή 
5% του ποσού πληρωμών με την κάρτα Visa και παράδοση 
εντός 2 ωρών

Alexa: δυνατότητα φωνητικών αγορών και επανάληψη 
παραγγελίας

Just for Prime: έγκαιρη πρόσβαση σε προσφορές και 
αποκλειστική πρόσβαση σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Amazon Family: έκπτωση 20% σε βρεφικές πάνες και τροφές με 
την εγγραφή πέντε ή παραπάνω μελών

(συνεχίζεται)
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Κατηγορία Προνόμιο Amazon Prime

Ανάγνωση Επιλογές σε πάνω από 1.000 κορυφαία Kindle βιβλία, περιοδικά, 
κόμικς, παιδικά βιβλία κ.ά.

Πρώτες αναγνώσεις: κάθε μήνα, κατεβάζετε επιλογές ενός 
από τους έξι εκδότες για δωρεάν ανάγνωση βιβλίων πριν την 
έκδοσή τους

Περισσότερα Κερδίζετε επιστροφή 5% για πληρωμές με επιλεγμένες 
πιστωτικές κάρτες, κερδίζετε επιβράβευση 2% με το Amazon 
Prime Reload

Prime φωτογραφίες: απεριόριστος χώρος αποθήκευσης 
φωτογραφιών

Πηγή: Συγγραφική έρευνα, Amazon, Ιούνιος 2018

Και αύτο�  δεν ει�ναι φαινο� μενο μο� νο στήν Αμερική� . Στήν Ιαπώνι�α, παραδει�γ-
ματος χα� ριν, τα με�λή αύξή� θήκαν κατα�  16%μο� λις τρεις μή� νες μετα�  τήν ε�ναρξή 
τής ύπήρεσι�ας Prime Video.Στήν Ινδι�α, ο� πού ή Amazon πραγματοποιει� μεγα� λες 
επενδύ� σεις στις ύπήρεσι�ες Prime Video, το πρώ� το χρο� νο τής λειτούργι�ας τής ή 
προσθή� κή νε�ών Prime μελώ� ν ή� ταν μεγαλύ� τερή απο�  οποιαδή� ποτε α� λλή αγορα�  
στήν ιστορι�α τής εταιρει�ας. Το 2018, ή Amazon προ� σθεσε στο προ�γραμμα τής 
Κι�νας τήν πρώ� τή προνομιακή�  ψύχαγώγική�  τής ύπήρεσι�α, το Prime Reading.11 
Η δύ� ναμή τής δε�σμεύσής σή� μερα καθιστα�  εύκολο� τερή τήν εγγραφή�  και διατή� -
ρήσή τών μελώ� ν σε διεθνει�ς αγορε�ς. 

Παρο� λο πού το σκεπτικο�  ή� ταν ανε�καθεν ή εύκολι�α, στις με�ρες μας ή Amazon 
προχώρα� ει ε�να βή� μα παραπε�ρα παρε�χοντας προ� σβασή σε ε�να ολοκλήρώτικα�  
εύ� κολο τρο� πο ζώή� ς. Θε�λετε παρα� δοσή προϊο� ντών με�σα σε μια ώ� ρα; Θε�λετε να 
χρήσιμοποιει�τε το «Μαγικο�  Κούμπι�» (Dash Button), για να ξαναπαραγγει�λετε 
απορρύπαντικο�  πλύντήρι�ού; Θε�λετε να ψώνι�σετε με�σώ τής Alexa; Θε�λετε πα-
ραδο� σεις με�σα στο σπι�τι ή�  στο αύτοκι�νήτο�  σας; Καλα�  το μαντε�ψατε, πρε�πει να 
γι�νετε Prime με�λος.

«Στόχος μας με την Amazon Prime, ας μη γελιόμαστε, είναι να εξασφαλίζουμε ότι αν δεν 
είστε Prime μέλος, τότε είστε ανεύθυνοι».
Jeff Bezos, 201612

Το προ� γραμμα Prime ε�χει να κα� νει ο� λο και περισσο� τερο με τήν προ� σβασή σε 
προϊόντα αλλα�  και σε υπηρεσίες. Ως με�ρος τών προσπαθειώ� ν τής Amazon να 
προσχώρή� σει στούς τομει�ς τών τροφι�μών και τής μο� δας, ο λιανοπώλήτή� ς ανα-
πτύ� σσει σιώπήλα�  ε�να εύρύ�  χαρτοφύλα� κιο προϊο� ντών ιδιώτική� ς ετικε�τας, πολ-
λα�  απο�  τα οποι�α απεύθύ� νονται αποκλειστικα�  και μο� νο στα με�λή. Το γεγονο� ς 
αύτο�  δήμιούργει� ε�να ύψήλο�  αι�σθήμα αποκλειστικο� τήτας, τε�τοιο πού ει�ναι αδύ� -
νατον να αναπαραχθει� σε ε�να φύσικο�  κατα� στήμα. Μπορει�τε να φανταστει�τε 
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τήν Walmart να απαγορεύ� ει σε ορισμε�νούς πελα� τες να επιλε�γούν απο�  τα ρα� -
φια τής προϊο� ντα τής ετικε�τας Great Value; Η Amazon αύτο�  το αποφεύ� γει πολύ�  
ε�ξύπνα με το ψήφιακο�  τής περιβα� λλον και παρακινει�ται σαφώ� ς να αύξή� σει το 
χαρτοφύλα� κιο τής ιδιώτική� ς τής ετικε�τας ώς ε�να με�σο να παρε�χει μεγαλύ� τερή 
αξι�α στούς πελα� τες και παρα� λλήλα να διαφοροποιει�ται απο�  τούς ομοι�ούς τής 
με τρο� πο πού θα αύξα� νει τα περιθώ� ρια κε�ρδούς τής.

Ει�ναι σήμαντικο�  να επισήμα� νούμε ο� τι το σύνδρομήτικο�  προ� γραμμα Prime 
λειτούργει� επι�σής ώς πύ� λή σε ύπήρεσι�ες πού σύνοδεύ� ονται απο�  επιπλε�ον χρε-
ώ� σεις, ο� πώς οι Amazon Fresh, Prime Pantry ή�  Prime Now. Οι διαδικτύακοι� αγο-
ραστε�ς τής Amazon πρε�πει πρώ� τα απο�  ο� λα να ει�ναι Prime με�λή, αλλιώ� ς θα κλή-
θού� ν να πλήρώ� σούν επιπλε�ον 15 δολα� ρια για τήν αποστολή�  τροφι�μών, γεγο-
νο� ς το οποι�ο απεικονι�ζει το ύψήλο� τερο κο� στος πού σύνδε�εται με τήν παρα� δο-
σή εύπαθώ� ν ειδώ� ν διατροφή� ς και το ύ� ψος τού οποι�ού ει�ναι γενικα�  αποδεκτο�  
απο�  τούς καταναλώτε�ς τών ΗΠΑ. Ωστο� σο, αύτο�  σήμαι�νει ο� τι οι πελα� τες πού 
αγορα� ζούν φρε�σκα τρο� φιμα με�σώ τής Amazon ει�ναι με�λή τού προγρα� μματος 
αφοσι�ώσής και ώς εκ τού� τού ή Amazon γνώρι�ζει πα� ρα πολλα�  γι’ αύτού� ς. Φα-
νταστει�τε να ει�χε ή Tesco* καταστή� ματα αποκλειστικα�  για τα Club card με�λή, οι 
εύκαιρι�ες εξατομι�κεύσής το� τε θα ή� ταν ατελει�ώτες. Δεν αποτελει� ε�κπλήξή ο� τι ή 
Amazon βια� ζεται να σύγχώνεύ� σει το προ�γραμμα αφοσι�ώσής Whole Foods στις 
Prime ύπήρεσι�ες τής.

To προ� γραμμα Prime προσφε�ρει εξαιρετική�  αξι�α στα με�λή τού, αλλα�  χώ-
ρι�ς να ύπο� σχεται κατώ� τατες τιμε�ς. Στήν πραγματικο� τήτα, τον πρώ� το καιρο� , 
οι εργαζο� μενοι τής Amazon ή� θελαν να ονομα� σούν το προ� γραμμα Super Saver 
Platinum, το οποι�ο ο Bezos απε�ρριψε με τήν αιτιολογι�α ο� τι σκοπο� ς τού προ-
γρα� μματος δεν ή� ταν ή εξοικονο� μήσή χρήμα� τών.13 (Πιστεύ� εται ο� τι τελικα�  επι-
λε�χθήκε ή ονομασι�α Prime λο�γώ τής κύρι�αρχής θε�σής τών αποστολώ� ν ταχει�ας 
εξύπήρε�τήσής στα κε�ντρα αποθή� κεύσής τών παραγγελιώ� ν.14) Σή� μερα, ώστο� σο, 
ύπα� ρχούν πολλα�  κι�νήτρα για να γι�νει κανει�ς Prime με�λος. Εκτο� ς απο�  το κύ� ριο 
ο� φελος τής παρα� δοσής, τα με�λή ε�χούν προ� σβασή σε αποκλειστικε�ς προσφορε�ς, 
επιστροφή�  χρήμα� τών για αγορε�ς απο�  τήν Amazon και τήν Whole Foods με χρή� -
σή τής Prime κα� ρτας Visa και καθώ� ς ή Amazon κινει�ται προς φύσικα�  καταστή� -
ματα, τα με�λή θα βρι�σκούν στα καταστή� ματα αύτα�  χαμήλο� τερες τιμε�ς.

Επιπλε�ον, ή Amazon ε�χει καθιερώ� σει ε�να ολο� κλήρο εμπορικο�  γεγονο� ς, τήν 
Prime Day, αποκλειστικα�  για τα με�λή τής. Σκοπο� ς τού γεγονο� τος, πού φε�ρνει 
πολύ�  σε Black Friday, ει�ναι με το προ� σχήμα τού εορτασμού�  τών 20ώ� ν γενεθλι�-
ών τής Amazon απο�  τήν ε�ναρξή�  τής το 2015, να ενθαρρύ� νει με παραπλανήτι-
κο�  τρο� πο τήν ζή� τήσή σε μια κατα�  τα α� λλα ύποτονική�  περι�οδο και ταύτο�χρονα 
να ανταμει�ψει τα με�λή τού Prime κλαμπ με προσφορε�ς για πα� νώ απο�  24 ώ� ρες. 
Κατα�  τον καιρο�  τής ε�ναρξής, ή� ταν επι�σής ε�νας ε�ξύπνος τρο� πος να μετρια� σει το 
χτύ� πήμα τής προ� σφατής αύ� ξήσής τών τιμώ� ν – για πρώ� τή φορα�  στήν ιστορι�α, ή 
Amazon ανε�βασε τήν τιμή�  τού Prime απο�  79 σε 99 δολα� ρια (απο�  το� τε ε�χει αύ-

* Η μεγαλύ� τερή εταιρει�α λιανική� ς στή Βρετανι�α.
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ξήθει� ξανα�  στα 119 δολα� ρια και σι�γούρα δεν θα ει�ναι ή τελεύται�α αύ� ξήσή στήν 
τιμή� ). Σε κα� θε περι�πτώσή, ή Prime Day αφορα�  κύρι�ώς τήν προσε�λκύσή τών 
δύ� σπιστών πελατώ� ν, αλλα�  και τήν ύπενθύ� μισή τής αξι�ας τού προγρα� μματος 
Prime στα ύπα� ρχοντα με�λή.

Σύνοπτικα� , σκοπο� ς ει�ναι να γι�νει το προ�γραμμα Prime το� σο ελκύστικο�  πού, 
σύ� μφώνα με τα ι�δια τα λο� για τού Bezos, οι αγοραστε�ς θα ει�ναι «ανεύ� θύνοι» 
αν δεν εγγραφού� ν. Σύγκεντρώ� νοντας τις ύπήρεσι�ες τής σε ε�να κοινο�  πλαι�σιο, 
ο� πού καθεμι�α προορι�ζεται να κα� νει τή ζώή�  τών πελατώ� ν πιο εύ� κολή ή�  πιο δι-
ασκεδαστική� , ή Amazon ικανοποιει� ανα� γκες τών καταναλώτώ� ν πού ύπερβαι�-
νούν κατα�  πολύ�  τήν τιμή�  τής σύνδρομή� ς. Δεν θε�λει απλώ� ς μερι�διο απο�  το πορ-
τοφο� λι τούς, θε�λει να ει�ναι με�ρος τής ζώή�  τούς.

Όμως, είναι πράγματι το Prime ένα πρόγραμμα 
επιβράβευσης αφοσιωμένων πελατών;

Προ� κειται για ε�να πολύσύζήτήμε�νο ερώ� τήμα στή βιομήχανι�α τού λιανικού�  
εμπορι�ού, δήλαδή�  μπορού� με πρα� γματι να αποκαλού� με το Prime ε�να προ�γραμ-
μα επιβρα� βεύσής αφοσιώμε�νών πελατώ� ν; Στήν ούσι�α, τε�τοια προγρα� μματα 
ει�ναι σχεδιασμε�να για να ενθαρρύ� νούν τις σύνεχει�ς σύναλλαγε�ς ανταμει�βο-
ντας τούς πιο σήμαντικού� ς πελα� τες τού λιανοπώλήτή� . Υπο�  αύτή�  τήν ε�ννοια, το 
Amazon Prime ει�ναι ή επιτομή�  τών προγραμμα� τών αφοσι�ώσής. Άλλώστε, δεν 
ε�χούν πολλοι� α� λλοι λιανοπώλήτε�ς 100 εκατομμύ� ρια πελα� τες πού να πλήρώ� -
νούν, για να ε�χούν το προνο� μιο να ψώνι�ζούν απ’ αύτού� ς.

Ωστο� σο, ο ο� ρος «προ� γραμμα επιβρα� βεύσής» σύνδε�εται σύχνα�  με τις πλα-
στικε�ς κα� ρτες πού κούβαλα� με στο πορτοφο� λι μας, τις οποι�ες χρήσιμοποιού� με 
στα ταμει�α με αντα� λλαγμα (σύχνα�  μή-ύπολογι�σιμούς) πο� ντούς. Ως προς αύτο� , 
ας ει�μαστε ειλικρινει�ς, αύτοι� οι τύ� ποι προγραμμα� τών επιβρα� βεύσής σιγα� -σιγα�  
αποσύ� ρονται.

Ο ο� ρος «κα� ρτα αφοσι�ώσής» ει�ναι μα� λλον α� στοχος καθ’ ο� τι δεν ενθαρρύ� -
νούν τήν αφοσι�ώσή. Εα� ν ι�σχύε αύτο� , θα ει�χαμε μι�α μο� νο κα� ρτα αφοσι�ώσής στο 
πορτοφο� λι μας. Αντι�θετα, ο με�σος αγοραστή� ς σε αγορε�ς ο� πώς τών Η.Π.Α., τού 
Καναδα�  ή�  τού Ηνώμε�νού Βασιλει�ού ε�χει γύ� ρώ στις τρεις ή�  τε�σσερις κα� ρτες.15 
Εστια� ζοντας σε εκπτώ� σεις και κούπο� νια, οι κα� ρτες αύτε�ς καταλή� γούν σύχνα�  
να ενθαρρύ� νούν τήν ακριβώ� ς αντι�θετή σύμπεριφορα� , δεδομε�νού ο� τι οι αγορα-
στε�ς επιλε�γούν τελικα�  τις καλύ� τερες προσφορε�ς. Το γεγονο� ς αύτο�  απεικονι�ζει 
επι�σής τις μεταβαλλο� μενες αγοραστικε�ς σύνή� θειες και τον πολλαπλασιασμο�  
τών επιλογώ� ν, ιδιαιτε�ρώς σε αγορε�ς, ο� πώς το Ηνώμε�νο Βασι�λειο, ο� πού οι κα-
ταναλώτε�ς ε�χούν εγκαταλει�ψει τα εβδομαδιαι�α ψώ� νια. Αντ’ αύτού� , οι αγορα-
στε�ς ψώνι�ζούν σύχνο� τερα, σε μικρο� τερες ποσο� τήτες και απο�  μια μεγα� λή ποι-
κιλι�α λιανοπώλήτώ� ν. Η ιδε�α τού να με�νούν πιστοι� σε ε�να και μο� νο σούπερμα� ρ-
κετ ανή� κει στο παρελθο� ν.
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Ως εκ τού� τού, σχετικα�  με τήν ενθα� ρρύνσή τής επιβρα� βεύσής τών πελατώ� ν 
σή� μερα, οι λιανοπώλήτε�ς πρε�πει να εγκαταλει�ψούν τήν ιδε�α τού ο� σο πιο πο-
λύ�  ψώνι�ζεις, το� σο πιο πολύ�  κερδι�ζεις για χα� ρή τής εύκολι�ας, τής παροχή� ς ύπή-
ρεσιώ� ν και τής εμπειρι�ας. Με το Prime, ή Amazon οδήγει� στο επο� μενο βή� μα 
τής αφοσι�ώσής, ε�τσι το πεδι�ο μα� χής μετατρε�πεται γρή� γορα απο�  εξοικονο� μήσή 
χρήμα� τών τών πελατώ� ν σε εξοικονο� μήσή χρο� νού, ενε�ργειας και κο� πού. Οι λια-
νοπώλήτε�ς ενθαρρύ� νούν τήν αφοσι�ώσή τών πελατώ� ν με�σα απο�  τή μεγαλύ� τε-
ρή εξατομι�κεύσή και τούς ικανοποιού� ν με προνο� μια εντο� ς τών καταστήμα� τών. 
Η Waitrose, για παρα� δειγμα, γνώ� ρισε τερα� στια επιτύχι�α προσφε�ροντας στούς 
κατο�χούς τών καρτώ� ν επιβρα� βεύσής ώς καλώσο� ρισμα, ο� ταν αύτοι� ε�μπαιναν 
στα καταστή� ματα�  τής, δώρεα� ν καφε� και εφήμερι�δες ο� πώς ακριβώ� ς κι εσει�ς θα 
καλώσορι�ζατε ε�ναν επισκε�πτή στο σπι�τι σας.

Οι κα� ρτες επιβρα� βεύσής θα εξελιχθού� ν σε πιο ψήφιακε�ς, α� λλώστε, αναμε�-
νεται να ξεκινή� σούν καταστή� ματα χώρι�ς ταμει�α, ε�τσι δεν θα ύπα� ρχούν πούθε-
να�  σύσκεύε�ς για να περα� σετε τήν πλαστική�  κα� ρτα σας! Τα προγρα� μματα επι-
βρα� βεύσής τών αφοσιώμε�νών πελατώ� ν θα αποτελού� ν με�ρος ενο� ς εύρύ� τερού 
πακε�τού το οποι�ο ο�χι μο� νο θα επιβραβεύ� ει τούς αγοραστε�ς για τήν προτι�μήσή�  
τούς, αλλα�  επι�σής, θα τούς στε�λνει εντο� ς τού καταστή� ματος εξατομικεύμε�νες, 
σε πραγματικο�  χρο� νο προσφορε�ς και θα μειώ� νει τον χρο� νο αναζή� τήσής επιτρε�-
ποντα� ς τούς να βρι�σκούν προϊο� ντα και να τα πλήρώ� νούν ο� λα σε μι�α εφαρμογή� .

Φύσικα� , λιανοπώλήτε�ς πού ει�ναι προσανατολισμε�νοι στήν τιμή�  θα αποτε-
λού� ν πλε�ον εξαι�ρεσή και θα σύνεχι�ζούν να ενθαρρύ� νούν τήν αφοσι�ώσή τών 
πελατώ� ν προσφε�ροντα� ς τούς εξαιρετική�  σχε�σή ποιο� τήτας – τιμή� ς. Θα ύποστή-
ρι�ζαμε ο� τι, στήν περι�πτώσή αύτή� , τε�τοιοι λιανοπώλήτε�ς ει�ναι σκο� πιμο να μήν 
επιλε�γούν ακριβα�  προγρα� μματα αφοσι�ώσής, ώ� στε να μπορού� ν να επενδύ� ούν 
καθήμερινα�  στις χαμήλε�ς τιμε�ς. Άλλώστε, το Aldi και το Lidl δεν διαθε�τούν προ-
γρα� μματα ανταμοιβή� ς τής αφοσι�ώσής τών πελατώ� ν και ώστο� σο ε�χούν μερι-
κού� ς απο�  τούς πιο αφοσιώμε�νούς πελα� τες τής αγορα� ς. Σε τελική�  ανα� λύσή, το 
μύστικο�  πού ενθαρρύ� νει τήν αφοσι�ώσή ει�ναι να κατανοή� σετε τήν αξι�α τών πε-
λατώ� ν σας.

Για τήν Amazon, αύτο�  ει�ναι ή εύκολι�α και ή α� νεσή. Ει�ναι ή στιγμιαι�α ικανο-
ποι�ήσή. Και επιπλε�ον ει�ναι ή ο� λο και μεγαλύ� τερή εύχαρι�στήσή τών πελατώ� ν σε 
ο� λή τή δια� ρκεια τής διαδικασι�ας. Εα� ν τα καταφε�ρει, το� τε τα οφε�λή για τις εύ-
ρύ� τερες επιχειρήματικε�ς τής δραστήριο� τήτες θα ει�ναι α� φθονα.

Τι κερδίζει η Amazon από το Prime;

Τύφλή�  αφοσι�ώσή. Ισο� βιούς, «μονογαμικού� ς» πελα� τες. Πελα� τες πού φορα� νε πα-
ρώπι�δες και δεν τούς ενδιαφε�ρει να δοκιμα� σούν καμι�α α� λλή ιστοσελι�δα λιανι-
κώ� ν πώλή� σεών. Κα� νούν τήν Amazon το λιμα� νι ανεφοδιασμού�  τούς, τήν βασική�  
επιλογή�  τών αγορώ� ν τούς, ε�στώ κι αν δεν ει�ναι πα� ντα ή φθήνο� τερή. Οι αγορα-
στε�ς, εθισμε�νοι στήν εύκολι�α πού τούς προσφε�ρει ή ύπήρεσι�α Prime, επήρεα� -
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ζονται λιγο� τερο απο�  τις τιμε�ς – ο� λα προς ο� φελος τών αλγορι�θμών τής Amazon. 
Πού σήμαι�νει: ή αλλαγή�  σύμπεριφορα� ς στα καλύ� τερα�  τής.

Πώ� ς, ο� μώς, μεταφρα� ζονται ο� λα αύτα�  σε αριθμού� ς;
• Δαπάνες πελατών: Σύ� μφώνα με τήν Morgan Stanley, το με�σο Prime με�λος 

ξοδεύ� ει 2.486 δολα� ρια, σχεδο� ν πε�ντε φορε�ς περισσο� τερα απο�  τα μή-με�λή.16 
Όπώς και με τις περισσο� τερες σύνδρομε�ς, τα με�λή σύνή� θώς αισθα� νονται 
τήν ανα� γκή να πα� ρούν πι�σώ τήν αξι�α τών χρήμα� τών τούς, πρα� γμα το οποι�ο 
μπορει� να οδήγή� σει σε παρα� λογες λή� ψεις αποφα� σεών: στήν περι�πτώσή αύ-
τή� , οι αγοραστε�ς δικαιολογού� ν τήν ετή� σια σύνδρομή�  Prime ξοδεύ� οντας πε-
ρισσο� τερα στήν Amazon. Η πλα� νή τού εφα� παξ κο� στούς λειτούργει� προς 
ο� φελος τής Amazon.

• Συχνότητα επισκέψεων: Σύ� μφώνα με τήν Consumer Intelligence Research 
Partners, οι πελα� τες τών ύπήρεσιώ� ν Prime κα� νούν αγορε�ς στήν Amazon 
σχεδο� ν δύο φορε�ς πιο σύχνα�  (25 φορε�ς το χρο� νο) απο�  τα μή-Prime με�λή, 
καθιστώ� ντας ε�τσι το αρχικο�  ο� ραμα τού Bezos –χρή� σή τού Prime ώς ε�να ερ-
γαλει�ο πού εξαλει�φει τα εμπο� δια για πιο σύχνα�  ψώ� νια– πραγματικο� τήτα.17

• Διατήρηση πελατών: ύπολογι�ζεται ο� τι τα ποσοστα�  διατή� ρήσής τών πελα-
τώ� ν ει�ναι ύψήλο� τερα απο�  90%.18

Με�σώ τού Prime, ή Amazon αποκτα�  επι�σής προ� σβασή σε ε�να θήσαύρο�  δεδομε�-
νών για τούς πελα� τες, γεγονο� ς το οποι�ο τής δι�νει απαρα� μιλλή γνώ� σή τής δια-
δικτύακή� ς αγοραστική� ς σύμπεριφορα� ς τών πιο σήμαντικώ� ν πελατώ� ν τής. Αύ-
το� , με τή σειρα�  τού, τής παρε�χει τήν δύνατο� τήτα για μεγαλύ� τερή εξατομι�κεύσή, 
απο�  χρή� σιμες σύστα� σεις προϊο� ντών με�χρι ι�σώς μια λιγο� τερο εύπρο� σδεκτή δύ-
ναμική�  τιμολο�γήσή (σύ� μφώνα με τήν Profitero, ή Amazon αλλα� ζει τις τιμε�ς τής 
περισσο� τερες απο�  2,5 εκατομμύ� ρια φορε�ς τήν ήμε�ρα).

Η Prime ύπήρεσι�α δι�νει, επιπλε�ον, τήν εύκαιρι�α για παρα� λλήλες πώλή� σεις, 
ο� πώς αναφε�ρθήκε σχετικα�  με τήν Amazon Fresh, τήν Prime Pantry και τήν 
Prime Now, αλλα�  το πιο σήμαντικο�  ει�ναι ο� τι οι ύπήρεσι�ες Prime δελεα� ζούν τούς 
αγοραστε�ς να μπούν στο εύρύ� τερο οικοσύ� στήμα τής Amazon. Ενώ�  τα προγρα� μ-
ματα αφοσι�ώσής α� λλών λιανοπώλήτώ� ν επικεντρώ� νονται στούς καλύ� τερούς 
πελα� τες, ή Amazon προσπαθει� να προσελκύ� σει με ε�ξύπνο τρο� πο ο� σο πιο πολ-
λού� ς αγοραστε�ς μπορει� στο «οικοσύ� στήμα�  τής», μεγιστοποιώ� ντας με αύτο�  τον 
τρο� πο τήν αξι�α τών πελατώ� ν σε ο� λή τή δια� ρκεια τής ζώή� ς τούς. Ούσιαστικα� , 
ύπα� ρχει λο�γος πού ο λιανοπώλήτή� ς πρακτικα�  παρε�χει δώρεα� ν τήν Prime σύν-
δρομή�  στούς σπούδαστε�ς και στή σύνε�χεια προσφε�ρει στα με�λή 20% ε�κπτώσή 
στις βρεφικε�ς πα� νες και τροφε�ς, καθώ� ς οι προσφορε�ς αναφε�ρονται σε κρι�σιμα 
στα� δια τής ζώή� ς τών καταναλώτώ� ν, ώ� στε να εξασφαλι�ζεται ο� τι θα μει�νούν πι-
στα�  με�λή τού κλαμπ.

Ένα ακο� μα πλεονε�κτήμα τής Amazon; Η αντιγραφή�  τού προγρα� μματος 
Prime ει�ναι σχεδο� ν αδύ� νατή. Ει�ναι εκτεταμε�νο, ι�σώς εξαιρετικα�  μεγαλο� πνοο 
και σι�γούρα μοναδικο� , ο� σο αφορα�  το πεδι�ο εφαρμογή� ς τού, με αποτε�λεσμα να 
δι�νει στήν Amazon ε�να ακαταμα� χήτο χαρακτήριστικο�  διαφοροποι�ήσής. Δεν 
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