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Ποιο πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών 
ταιριάζει στη δική σας επιχείρηση και 

πώς να το αναπτύξετε 
 

Αναλυτικός οδηγός 



Εάν είστε ο περήφανος ιδιοκτήτης ενός Beauty Salon ή ενός 
κομμωτηρίου ή ενός ινστιτούτου αισθητικής, ιδανικά θα θέλατε να 
έχετε μια σταθερή βάση πελατών που γνωρίζουν και εμπιστεύονται 
την επιχείρησή σας και έρχονται σε εσάς κάθε φορά που χρειάζονται 
μια αλλαγή ή θέλουν να περιποιηθούν τον εαυτό τους...  

Λοιπόν, είστε στο σωστό μέρος επειδή ένα καλά δομημένο 
πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών ειδικά για επιχειρήσεις Υγείας 
και Ομορφιάς μπορεί να σας βοηθήσει να το επιτύχετε!  
 

Προσφέροντας στους πελάτες σας κίνητρα για να έρχονται στο 
κομμωτήριό σας ή στο ινστιτούτο αισθητικής σας ξανά και ξανά, θα 
δείτε πώς μπορείτε όχι μόνο να διατηρήσετε και να αυξήσετε  τους 
πελάτες σας, αλλά και να τους μετατρέψετε από περιστασιακούς σε 
αφοσιωμένους πελάτες.  Έτσι, έχοντας αυτά κατά νου, ας 
εμβαθύνουμε περισσότερο!  

Τα θέματα που θα καλύψουμε σε αυτόν τον οδηγό είναι:  

• Γιατί τα προγράμματα επιβράβευσης είναι σημαντικά για τις 
επιχειρήσεις Υγείας & Ομορφιάς 

• Συμβουλές για τη δημιουργία ενός επιτυχημένου προγράμματος 
επιβράβευσης πελατών   

• Διαφορετικοί τρόποι για να δομήσετε το πρόγραμμα 
επιβράβευσης του κομμωτηρίου σας, του ινστιτούτου αισθητικής 
σας ή του beauty salon σας 

• Πώς να κάνετε τη μετάβαση σε app επιβράβευσης πελατών 

 

https://blog.appit.gr/%ce%b1%ce%be%ce%af%ce%b1-%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%8d-%cf%80%ce%b5%ce%bb%ce%ac%cf%84%ce%b7/
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Τι σημασία λοιπόν έχει το πρόγραμμα επιβράβευσης 
πελατών στην εποχή μας; 

Τα προγράμματα επιβράβευσης πελατών που αναπτύσσουν οι 
επιχειρήσεις, στοχεύουν στην ενθάρρυνση των πελατών να 
συνεχίζουν να αγοράζουν ή να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των 
επιχειρήσεων αυτών, προσφέροντάς τους ανταμοιβή όταν το 
κάνουν. Κάθε επιχείρηση που βασίζεται σε επαναλαμβανόμενους 
πελάτες επωφελείται από ένα πρόγραμμα επιβράβευσης. 

Αρχικά, το τυπικό πρόγραμμα ανταμοιβών ήταν μία χάρτινη κάρτα, 
σύμφωνα με το οποίο κάθε φορά που θα πραγματοποιούσατε μια 
αγορά, θα λαμβάνατε μια επιβεβαίωση (με τη μορφή σφραγίδας, 
αυτοκόλλητου ή άλλης ένδειξης) και μετά από π.χ. 9 «σφραγίδες» 
θα είχατε την ευκαιρία να επωφεληθείτε από κάποιο είδος 
έκπτωσης, δωρεάν προϊόντος ή υπηρεσίας. Ενώ αυτή η μέθοδος 
"Αγοράστε X προϊόντα, Κερδίστε το Ψ προϊόν δωρεάν" εξακολουθεί 
να είναι απίστευτα αποτελεσματική, η ραγδαία ψηφιακή πρόοδος 
στη σύγχρονη αγορά και την καθημερινότητά μας, δημιουργεί την 
ανάγκη για αλλαγή στα δεδομένα εφαρμογής της, καθιστώντας το 
παραδοσιακό σύστημα με τις χάρτινες κάρτες απαρχαιωμένο. 

Αυτό οφείλεται κυρίως σε δύο λόγους ... 

https://blog.appit.gr/%ce%b3%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%af-app-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b2%cf%81%ce%ac%ce%b2%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7%cf%82-5-%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%bf%ce%b9/


1.Οι χάρτινες κάρτες δε μπορούν να συλλέξουν πολύτιμα 
δεδομένα 

Οι επιχειρήσεις έχουν τώρα μια μοναδική ευκαιρία να 
χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα που συλλέγονται από τα ψηφιακά 
προγράμματα επιβράβευσης για να κατανοήσουν καλύτερα τους 
πελάτες τους και το περιβάλλον της αγοράς με πιο αποτελεσματικό 
για αυτές τρόπο. Οι χάρτινες κάρτες δε μπορούν να συλλέξουν και 
να αποθηκεύσουν πολύτιμες πληροφορίες.  

Εκτός από την επιβράβευση και την αύξηση της πιστότητας των 
πελατών, τα ψηφιακά προγράμματα επιβράβευσης μπορούν τώρα 
να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα 
όπως η συχνότητα επισκεψιμότητας από συγκεκριμένους πελάτες 
και πληροφορίες σχετικά με αυτούς, όπως δημογραφικά στοιχεία, 
ταχυδρομικοί κώδικες, ηλικίες και γενέθλια. 

Η πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες δίνει στις επιχειρήσεις 
μοναδικά εφόδια για μια πιο αποτελεσματική στρατηγική στο 
marketing των πελατών τους. 

2. Οι προτιμήσεις αλλά και οι απαιτήσεις των καταναλωτών 
έχουν αλλάξει 

Μια γρήγορη ματιά γύρω σας θα σας κάνει να συνειδητοποιήσετε 
πόσο προσκολλημένοι είμαστε όλοι στο κινητό μας, και ας είμαστε 
ειλικρινείς, οι περισσότεροι από εμάς εξαρτόμαστε απόλυτα από 
αυτό για οτιδήποτε κάνουμε. Ναι, μπορούμε ακόμη και να 
πληρώσουμε με τα κινητά μας! Γιατί λοιπόν πρέπει να αναγκάζετε 
τους πελάτες σας να κουβαλάνε πάντα μαζί τους τις χάρτινες κάρτες, 
όταν μπορούν να κάνουν σχεδόν οτιδήποτε άλλο ψηφιακά;  

… Ε, λοιπόν δεν χρειάζεται! 



Γιατί τα προγράμματα επιβράβευσης είναι 
απαραίτητα για τις επιχειρήσεις Υγείας και 

Ομορφιάς; 



Θα δείτε τους τακτικούς σας πελάτες να επιστρέφουν πιο 
συχνά 

Προφανώς, οι ήδη πιστοί πελάτες σας συνεχίζουν να έρχονται σε 
εσάς, γιατί είστε καλοί σε αυτό που κάνετε! Μπράβο σας! Ήρθε η 
ώρα να τους επιβραβεύσετε για αυτή τους την επιλογή.  

Με ένα πρόγραμμα επιβράβευσης, προσφέρετε στους πελάτες σας 
ένα κίνητρο για να επιστρέφουν ακόμη πιο συχνά, προκειμένου να 
κερδίσουν τα εκπληκτικά δώρα που τους προσφέρετε ως 
ανταμοιβή. 

Μπορείτε επίσης να κάνετε λίγο πιο «πιεστική» την προσφορά σας 
βάζοντας ημερομηνία λήξης στην ανταμοιβή, σε μια προσπάθεια να 
τους κάνετε να επιστρέψουν νωρίτερα απ’ ό,τι προγραμμάτιζαν, 
ώστε να επωφεληθούν από την προσφορά.  

Αυξάνουν τα έσοδα 

Όχι μόνο οι πελάτες σας επιστρέφουν πιο συχνά, αλλά ξοδεύουν και 
περισσότερα. Σύμφωνα με το Harvard Business Review, οι 
επαναλαμβανόμενοι πελάτες ξοδεύουν 67% περισσότερο από τους 
νέους πελάτες! 
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Δίνουν στην επιχείρησή σας ένα ακόμη σημείο υπεροχής 

Γενικά οι πελάτες δεν είναι πρόθυμοι να εγγραφούν σε 
προγράμματα επιβράβευσης δύο διαφορετικών κομμωτηρίων ή 
σαλονιών ομορφιάς... έχουν ένα κομμωτήριο ή ένα σαλόνι ομορφιάς 
και εκεί (πρέπει) να πηγαίνουν όταν χρειάζονται να περιποιηθούν τα 
μαλλιά τους ή να αναβαθμίσουν την εμφάνισή τους. Κάθε πελάτης 
που εγγράφεται στο δικό σας πρόγραμμα επιβράβευσής δεν είναι 
πολύ πιθανό να γραφεί σε αντίστοιχο πρόγραμμα κάποιου 
ανταγωνιστή σας…  

Ας εξετάσουμε το παράδειγμα της προσφοράς "δωρεάν μανικιούρ / 
πεντικιούρ με τον επόμενο καθαρισμό προσώπου". Ίσως έχετε μια 
πελάτισσα που επισκέπτεται το σαλόνι σας για αποτρίχωση και 
μαύρισμα, αλλά πηγαίνει κάπου αλλού για να κάνει μανικιούρ ή 
πεντικιούρ. Προσφέροντάς της δωρεάν μανικιούρ / πεντικιούρ με το 
επόμενο ραντεβού της, μπορεί να είναι αρκετό για να την πείσετε να 
έρχεται σε εσάς για όλες της υπηρεσίες ομορφιάς που μπορείτε να 
της προσφέρετε, χρησιμοποιώντας τώρα όλες τις υπηρεσίες σας αντί 
για μία μόνο!  

Aυξάνουν τις συστάσεις για την επιχείρησή σας (και 
προσελκύουν νέους πελάτες) 

Πολύ απλά : οι ευχαριστημένοι πελάτες αποτελούν οι ίδιοι κινητές 
διαφημίσεις για την επιχείρησή σας!  

Κάθε πιστός πελάτης που είναι ικανοποιημένος από τις υπηρεσίες 
σας και ευχαριστημένος από τις ανταμοιβές που απολαμβάνει από 
το πρόγραμμα επιβράβευσής σας, είναι πιθανό να συστήσει την 
επιχείρησή σας στους φίλους, την οικογένεια και τους συναδέλφους 
του.  

Οι προφορικές συστάσεις ή οι θετικές online κριτικές είναι 
απαραίτητες, δεδομένου ότι το 92% των καταναλωτών 
εμπιστεύονται περισσότερο την κριτική των φίλων τους από μια 
παραδοσιακή διαφήμιση.  



Αποτελούν ένα εξαιρετικό εργαλείο επικοινωνίας 

Όταν ένας πελάτης εγγράφεται στο πρόγραμμα επιβράβευσής σας, 
τότε σας παρέχει οικειοθελώς τα στοιχεία του αναμένοντας να 
επικοινωνήσετε μαζί του.  

Η επικοινωνία μιας επιχείρηση με τους πιστούς πελάτες της δεν 
είναι spam, οπότε μη φοβάστε να επικοινωνείτε τακτικά (για κάποιο 
λόγο όμως!) με τους πελάτες σας. Κάτι τέτοιο, εξάλλου, θα ήταν 
πολύ σημαντικό για τη διαρκή επαφή των πελατών σας με το 
πρόγραμμα επιβράβευσής σας. 

Κάποιοι λόγοι για τους οποίους πιθανώς θα επιθυμούσατε να 
έρθετε σε επικοινωνία με τους πελάτες σας είναι:  

• Για να τους ενημερώσετε για ειδικές προσφορές και εκπτώσεις  

• Για να τους υπενθυμίσετε την πρόοδο της επιβράβευσής τους 
(«Μόνο 2 σφραγίδες ακόμα για να κερδίσετε μια δωρεάν 
περιποίηση φρυδιών!») 

• Για να τους ανακοινώσετε ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία 

• Για να τους προσκαλέσετε σε ξεχωριστές εκδηλώσεις που 
φιλοξενεί ή στις οποίες συμμετέχει το σαλόνι ομορφιάς σας  

• Για να τους ευχηθείτε χρόνια πολλά (γίνεται αυτόματα με το app 

επιβράβευσης!) 

• Για να επικοινωνήστε μαζί τους εάν δεν τους έχετε δει εδώ και 
καιρό («Μας λείπεις! Έλα να απολαύσεις δωρεάν περιποίηση με το 
επόμενο κούρεμα σου! Η προσφορά λήγει σε δύο εβδομάδες. ") 

• Για να ενισχύσετε τις ημέρες/περιόδους που έχετε λιγότερη κίνηση 
(περισσότερες πληροφορίες παρακάτω) 

• ή ίσως απλά για να τους στείλετε ένα φιλικό μήνυμα και να 
παραμείνετε στο μυαλό τους - γιατί όχι και μια απλή καλή μέρα; 



Ορισμένες ψηφιακές πλατφόρμες επιβράβευσης, όπως το Appit, θα 
σας προσφέρουν τη δυνατότητα απεριόριστης άμεσης επικοινωνίας 

με τους πελάτες σας μέσω Push Notifications. 

 

Το όφελος της επικοινωνίας μέσω Push Notifications είναι ότι 
μπορείτε να παραδώσετε το σωστό μήνυμα, στον σωστό πελάτη, τη 

σωστή στιγμή. Επιπλέον, δεν χρειάζεται να ασχοληθείτε με τη 
δημιουργία διαφημιστικού υλικού όπως γραφικά για email, 

πινακίδες, αφίσες κ.λπ. 



Μπορούν να τονώσουν την κίνηση όταν υπάρχει διαθεσιμότητα 

Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά ενός προγράμματος 
ψηφιακής επιβράβευσης είναι το ότι μπορεί να σας βοηθήσει να 
δώσετε μια ώθηση σε μέρες και ώρες που δεν υπάρχει μεγάλη 
κίνηση. 

Ας υποθέσουμε ότι μία από τις πιο ήσυχες ώρες σας είναι το 
απόγευμα της Τρίτης. Αντί να προσπαθήσετε να το αλλάξετε αυτό 
με μια μόνιμη προωθητική ενέργεια, θα μπορούσατε να στείλετε 
κάποιες μέρες πιο πριν ένα μήνυμα μέσω Push Notification σαν αυτό 
… 

 

Προσφέροντας ειδικές προσφορές και 
εκπτώσεις κατά τη διάρκεια αυτών των 
περιόδων που δεν έχετε μεγάλη κίνηση, θα 
ενθαρρύνετε τους πελάτες σας να έρθουν και 
να κερδίσουν!  

Θα χρειαστεί φυσικά να ενημερώσετε σχετικά 
με αυτές τις ειδικές προσφορές το προσωπικό 
σας ώστε να γνωρίζουν τι συμβαίνει. 



Σας βοηθούν να κατανοήσετε τους πελάτες σας 

Ως ιδιοκτήτης ή διευθυντής μιας επιχείρησης Υγείας και Ομορφιάς, 
μάλλον ήδη αναγνωρίζετε τη σημασία της δημιουργίας μιας σχέσης 
με τους πελάτες σας. Χωρίς αμφιβολία επικοινωνείτε με τους 
περισσότερους από αυτούς με το μικρά τους ονόματα, και γνωρίζετε 
λεπτομέρειες από τη ζωή τους - μπορείτε πχ να τους ρωτήσετε πώς 
πήγαν τα γενέθλια της κόρης τους το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.  

Ενώ αυτή η εξαιρετικά καλή επαφή με τους πελάτες είναι πολύ 
σημαντική για τη λειτουργία μιας επιτυχημένης επιχείρησης, και 
μπορεί να είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο οι πελάτες σας 
συνεχίζουν να επιστρέφουν σε εσάς, το να τους μιλάτε με το μικρό 
τους δεν σας βοηθάει να συλλέξετε και να καταγράψετε:  

• Tο email, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο και την ημερομηνία 
γέννησής τους (εάν είναι διαθέσιμη) 

• Tις ημέρες και ώρες που σας επισκέφθηκαν  

• Το πόσο συχνά σας επισκέπτονται  

Το να μπορείτε να καταγράφετε αυτές τις πληροφορίες και να 
γνωρίζετε τι μπορείτε να κάνετε με αυτές, θα βελτιώσει απίστευτα 
όχι μόνο το marketing, αλλά και συνολικά όλη τη λειτουργία της 
επιχείρησής σας. 

Ρωτήστε μας περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς να αξιοποιήσετε 
τα δεδομένα που συλλέγετε με το ψηφιακό σας πρόγραμμα 

επιβράβευσης 

https://appit.gr/communication/
https://appit.gr/communication/
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Δημιουργήστε το Πρόγραμμα Επιβράβευσης 
για τη δική σας επιχείρηση Υγείας και 

Ομορφιάς   
  

Διαφορετικοί τρόποι να δομήσετε το 
πρόγραμμα επιβράβευσης της επιχείρησής 

σας  



Εντάξει λοιπόν, τώρα γνωρίζετε τα οφέλη που θα αποκομίσετε από 
την εφαρμογή ενός προγράμματος επιβράβευσης πελατών - τώρα 

ήρθε η ώρα να καταλάβετε πώς να το δημιουργήσετε. Το πρώτο 
βήμα είναι να αποφασίσετε ποιο σύστημα θα λειτουργήσει 

καλύτερα για εσάς και τους πελάτες σας. 
 

Τα περισσότερα προγράμματα επιβράβευσης χρησιμοποιούν ένα 
από τα ακόλουθα συστήματα για να επιβραβεύσουν τους πελάτες 

τους: 
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Επιβράβευση βασισμένη στα προϊόντα/υπηρεσίες σας 

Η μέθοδος αυτή συνήθως χρησιμοποιείται γενικά ως το μοντέλο 
τύπου "Αγοράστε X και αποκτήστε το Υ δωρεάν". Αυτό το σύστημα 
επιβραβεύει τον πελάτη με βάση το πόσο συχνά αγοράζει ένα 
προϊόν ή μια υπηρεσία και όχι το πόσα χρήματα ξοδεύει. Είναι 
εντυπωσιακά απλό τόσο για τον πελάτη όσο και για τον ιδιοκτήτη 
της επιχείρησης. Ο πελάτης απλά συλλέγει μια σφραγίδα για κάθε 
προϊόν ή υπηρεσία που αγοράζει. Η επιβράβευση είναι προφανής 
και εύκολα επιτεύξιμη.  
Παρακάτω θα δείτε μερικά παραδείγματα προσφορών. Και οι δύο 
επιχειρήσεις ομορφιάς προσφέρουν μια πλήρη γκάμα υπηρεσιών, 
ωστόσο έχουν επιλέξει να δημιουργήσουν μια προσφορά με 
σφραγίδες για να εστιάσουν σε μια συγκεκριμένη υπηρεσία. 

Προσφορά 1: Συλλέξτε 6 σφραγίδες για κάθε σχηματισμό φρυδιών 
με κερί και κερδίστε τον επόμενο δωρεάν! 

Προσφορά 2: Συλλέξτε μια σφραγίδα για κάθε κούρεμα. Μετά από 5 
σφραγίδες, κερδίστε το επόμενο κούρεμα δωρεάν! 

Προσφορά 3: Συλλέξτε 8 σφραγίδες και κερδίστε δωρεάν solarium. 
 

Πολλά σαλόνια ομορφιάς χρησιμοποιούν ήδη το «σύστημα 
σφραγίδων» με κάρτες, οπότε η μετάβαση σε ψηφιακή έκδοση είναι 
απίστευτα εύκολη! Αλλά περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
αυτό θα δούμε αργότερα. 



Επιβράβευση βάσει ύψους αγορών 

Ένα σύστημα που βασίζεται στο ύψος αγορών συνήθως λειτουργεί 
με την προϋπόθεση ότι μόλις ένας πελάτης εγγραφεί στο 
πρόγραμμα επιβράβευσης, συγκεντρώνει πόντους με βάση το ποσό 
που ξοδεύει. Αυτό το ονομάζουμε συλλογή πόντων. Μόλις φτάσουν 
σε έναν ορισμένο αριθμό πόντων, κερδίζουν μια επιβράβευση. 
Παράλληλα όσο περισσότερους πόντους κερδίζουν, τόσο 
μεγαλύτερα δώρα παίρνουν.  

Μπορείτε να ορίσετε εσείς τους πόντους ανά Ευρώ κατανάλωσης. 
Συνήθως οι περισσότεροι επιλέγουν 1 πόντος για κάθε Ευρώ.   

Αυτό το σύστημα λειτουργεί καλά σε υπηρεσίες που προσφέρουν 
ένα πλήρες εύρος υπηρεσιών. 

Φυσικά, δεν είναι απαραίτητο να προσφέρετε 
ενδιάμεσες ανταμοιβές. Μια απλή προσφορά 
είναι εξίσου αποτελεσματική:  
Συλλέξτε 500 πόντους και κερδίστε κουπόνι 
έκπτωσης 50 €. 

Η Body & Mind Therapy έχει υιοθετήσει το 
σύστημα πόντων με πολλαπλές (ενδιάμεσες) 
ανταμοιβές για τον πελάτη.  
700 πόντοι - 5 € έκπτωση στην περιποίησή σας 

1000 πόντοι - 10 € έκπτωση για 1 ώρα 
περιποίησης "New to You" 

1250 πόντοι - Αναβάθμιση από 60 σε 90 λεπτά 
Σουηδικό μασάζ 

1500 πόντοι - Δωρεάν πακέτο ευεξίας 1 ώρας 
(επιλέξτε συνδυασμό 2 περιποιήσεων από το 
μενού μας) 

Στο Appit οι ανταμοιβές των πελατών εμφανίζονται αυτόματα στο κινητό τους 
με το που συμπληρώνουν τον απαιτούμενο αριθμό πόντων και διαγράφονται 
μόλις εξαργυρώσουν την ανταμοιβή τους! 

https://www.youtube.com/watch?v=l22uPGjfdUQ&ab_&ab_channel=Appit-%CE%95%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B2%CF%81%CE%AC%CE%B2%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82
https://www.youtube.com/watch?v=l22uPGjfdUQ&ab_&ab_channel=Appit-%CE%95%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B2%CF%81%CE%AC%CE%B2%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82
https://www.youtube.com/watch?v=l22uPGjfdUQ&ab_&ab_channel=Appit-%CE%95%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B2%CF%81%CE%AC%CE%B2%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82
https://www.youtube.com/watch?v=l22uPGjfdUQ&ab_&ab_channel=Appit-%CE%95%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B2%CF%81%CE%AC%CE%B2%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82
https://www.youtube.com/watch?v=l22uPGjfdUQ&ab_&ab_channel=Appit-%CE%95%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B2%CF%81%CE%AC%CE%B2%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82


Τι είναι αυτό που κάνει ένα Πρόγραμμα 
Επιβράβευσης Πελατών επιτυχημένο; 

  

Ανεξάρτητα ποιο σύστημα επιλέξετε 
(σφραγίδες ή πόντους), αυτά είναι 5 tips 

που θα πρέπει να λάβετε υπόψη όταν 
σχεδιάζετε το δικό σας πρόγραμμα 

επιβράβευσης.... 



Η απλότητα είναι το "κλειδί"! 

 

Τα καλύτερα προγράμματα επιβράβευσης είναι 
απλά και ξεκάθαρα για τον πελάτη: "Αν κάνετε το Χ 

θα κερδίσετε το Υ". 
 

Σύμφωνα με την έρευνα Loyalty Report του 2019 
ένα ποσοστό 56% των καταναλωτών θα επιλέξει 
ένα πρόγραμμα από κάποιο άλλο αν το πρώτο 

είναι ευκολότερο στη χρήση του.  
 

Ένα πετυχημένο πρόγραμμα επιβράβευσης ορίζει 
ξεκάθαρα τι είναι το Χ και ποια η επιβράβευσή 

του.  
 

Για παράδειγμα: "Με 5 κουρέματα σας 
προσφέρουμε το 6ο δωρεάν" ή  "Κερδίστε 30 

Ευρώ για αγορές 300 ευρώ“ 

 

Και οι δύο αυτές προσφορές είναι εξαιρετικά 
απλές και κατανοητές και για αυτό το λόγο είναι 

πολύ αποτελεσματικές 
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Κάντε τις ανταμοιβές σας ελκυστικές, σχετικές και επιτεύξιμες 

  

Εφόσον ο πελάτης συμφωνήσει να εγγραφεί σε κάποιο πρόγραμμα 
επιβράβευσης, το δίκαιο θα ήταν η επιχείρησή σας να του παρέχει 
μια αξιόλογη επιβράβευση σε αντάλλαγμα. Είναι μια άγραφη 
συμφωνία. Είναι επίσης σημαντικό να μην κάνετε αυτή την 
επιβράβευση πολύ δύσκολη στην απόκτησή της.  
  

Εξετάστε το ακόλουθο παράδειγμα: 
 

 "Με 15 κουρέματα κερδίζετε το ένα δωρεάν“ 

Πιστεύετε ότι αυτή είναι μια καλή προσφορά; 
Είναι δίκαιη για τους πιστούς πελάτες σας; 
  

 Ας υποθέσουμε ότι ο μέσος πελάτης κουρεύεται μία φορά το μήνα. 
Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να περιμένουν 15 μήνες για να λάβουν 
μια επιβράβευση. Επομένως, η απάντηση είναι όχι. Η επιβράβευση 
αυτή δεν είναι αρκετά αξιόλογη για να δικαιολογήσει τη δέσμευση 
του πελάτη σας να κάνει 15 κουρέματα για να λάβει ένα δωρεάν. 
Δεν παρέχει αρκετά κίνητρα στον πελάτη για να πετύχει τον στόχο 
και μπορεί να τον ωθήσει σε έναν από τους ανταγωνιστές σας που 
έχει καλύτερη προσφορά. Μια καλύτερη προσφορά θα ήταν, "Στα 6 
κουρέματά σας, κάντε το 7ο δωρεάν". Μήπως αυτή η προσφορά 
είναι πιο ελκυστική και επιτεύξιμη;. 
Βλέπετε πώς σε αυτή την προσφορά η σχέση κατανάλωσης και 
επιβράβευσης είναι σαφώς πιο ισορροπημένη; 
  

Τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα είναι αυτά που έχουν 
σχεδιαστεί ώστε να υπάρχει αμοιβαίο όφελος για τον πελάτη 
αλλά και για την επιχείρηση! 
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Προσελκύστε τους πελάτες με μια προσφορά 

 

Ο καλύτερος τρόπος να δελεάσετε τους πελάτες να εγγραφούν στο 
πρόγραμμα επιβράβευσής σας είναι να τους προσφέρετε αμέσως 
κάποια ανταμοιβή. Στο Appit, πέρα από την άμεση προσθήκη των 
πόντων με την εγγραφή, έχουμε αναπτύξει λειτουργίες για την 
εγγραφή με πιο παιγνιώδη τρόπο για άμεση ανταμοιβή 
προκειμένου να εγγραφούν όπως το σκανάρισμα ενός QR code ή 
ακόμη και η λειτουργία Πρόσκλησης Φίλου, όπου κερδίζουν 
πόντους και αυτός που καλεί τον φίλο του αλλά και αυτός που 
εγγράφεται! 
 

Δώστε στους πελάτες σας άμεσο κίνητρο για να εγγραφούν στο 
πρόγραμμα επιβραβεύσεών σας.  

 

Για παράδειγμα το "Ένα Δωρεάν Μανικιούρ-Express με κάθε αγορά 
σας όταν εγγραφείτε στο πρόγραμμα επιβράβευσής μας" είναι πολύ 
πιθανό να δώσει ώθηση στις εγγραφές σας. Αν σκέφτεστε ότι το 
κόστος για εσάς θα είναι μεγαλύτερο από το κέρδος... μην 
ανησυχείτε! 

Σκεφθείτε την μακροπρόθεσμη αξία του πελάτη. Δελεάζοντάς τον να 
κάνει την εγγραφή του στο πρόγραμμά σας, με κόστος μια μικρή 
έκπτωση, ξεκλειδώνετε τη δυνατότητα να μετατρέψετε τον τυχαίο 
αυτόν επισκέπτη σε πιστό πελάτη με αποτέλεσμα αυτή η προσφορά 
να έχει στην πραγματικότητα ελάχιστο πραγματικό κόστος για εσάς.  

Μερικά παραδείγματα επιβραβεύσεων για την εγγραφή σε 
προγράμματα επιχειρήσεων Υγείας και Ομορφιάς:  
 

Κομμωτήρια: Δωρεάν περιποίηση μαλλιών με το πρώτο λούσιμο και 
κούρεμα. Μασάζ: Επιπλέον 15 λεπτά μασάζ λαιμού και ώμων. 
Νύχια: 20% έκπτωση στο πρώτο μανικιούρ ή πεντικιούρ. Πρόσωπο: 

Δωρεάν σχηματισμός φρυδιών. 
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https://appit.gr/modules/
https://blog.appit.gr/%ce%b1%ce%be%ce%af%ce%b1-%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%8d-%cf%80%ce%b5%ce%bb%ce%ac%cf%84%ce%b7/


Κρατήστε τους πελάτες σας σε επαφή 

 

Δυστυχώς, αυτό δεν είναι τόσο απλό όσο να εφαρμόσετε το 
πρόγραμμα επιβράβευσης στην επιχείρησή σας και παρατηρείτε τα 
κέρδη σας να αυξάνοντα. Όπως συμβαίνει με οτιδήποτε, 
"παίρνουμε ό,τι δίνουμε". 
 

Για να δουλέψει ένα πρόγραμμα επιβράβευσης για το δικό σας 
σαλόνι ομορφιάς και να πετύχετε τον στόχο σας, είναι εξαιρετικά 
σημαντικό να κρατήσετε διαρκή επαφή με τους πελάτες σας και να 
τους υπενθυμίζετε την παρουσία σας.  
  

Έτσι, μην υποθέσετε ότι η δουλειά τελείωσε μόλις οι πελάτες σας 
ολοκληρώσουν την εγγραφή τους. Χρειάζεται να τους διατηρείτε 
διαρκώς το ενδιαφέρον με το πρόγραμμα επιβράβευσής σας έτσι, 
ώστε η επιχείρησή σας να είναι η πρώτη που τους έρχεται στο 
μυαλό όταν θέλουν να περιποιηθούν τα μαλλιά τους, τα νύχια τους 
ή το σώμα τους!   
 

Πως μπορείτε να κρατάτε το ενδιαφέρον των πελατών στο 
πρόγραμμα επιβράβευσής σας:  
 

• τους στέλνετε ευχετήρια κάρτα στα γενέθλιά τους μαζί με κάποιο 
δώρο 

• τους στέλνετε κάρτες ΞΥΣΤΟ για να παίξουν και να κερδίσουν  
• επικοινωνείτε μαζί τους μέσω Push Notifications, email και SMS 

  

Όλες αυτές οι δυνατότητες είναι διαθέσιμες μέσα από το Appit!  
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https://www.youtube.com/watch?v=s4CrMk6I25k&ab_channel=Appit-%CE%95%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B2%CF%81%CE%AC%CE%B2%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82


Εκπαιδεύστε και παρακινήστε το προσωπικό σας  

  

Oι υπάλληλοί σας είναι οι μεγαλύτεροι 
υποστηρικτές σας και ο ρόλος τους στην 
επιτυχία του προγράμματος επιβράβευσής σας 
είναι μείζονος σημασίας.  
  

Εάν το προσωπικό σας δεν προωθεί και δεν 
ενθαρρύνει ενεργά το πρόγραμμα 
επιβράβευσής σας, οι πελάτες σας πιθανότατα 
δεν θα το μάθουν ούτε θα το χρησιμοποιήσουν.  

  

Το Loyalty Report της Bond Brand Loyalty’s 

αποκάλυψε ότι οι πελάτες που ένιωσαν ότι οι 
εκπρόσωποι ενός προγράμματος επιβράβευσης 
(δηλαδή το προσωπικό σας!) τους έκαναν να 
αισθανθούν ξεχωριστοί, ήταν σχεδόν 3 φορές 
πιο ικανοποιημένοι από το πρόγραμμα από ότι 
οι πελάτες που δεν είχαν αυτή την αίσθηση. 
  

Ενημερώστε το προσωπικό σας για όλα τα 
δεδομένα του προγράμματος επιβράβευσή σας 
και βεβαιωθείτε ότι κατανοούν τα οφέλη έτσι, 
ώστε όταν μιλούν γι’ αυτό στους πελάτες σας να 
μην φαίνονται ότι διαβάζουν ένα σενάριο αλλά 
οτι το αισθάνονται πραγματικά. 
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Ορισμένες ψηφιακές πλατφόρμες επιβράβευσης πελατών, όπως το 
Appit, δίνουν στους πελάτες σας και την επιπλέον δυνατότητα να 
κλείνουν ραντεβού μαζί σας, με επιπλέον δυνατότητα επιλογής 
υπηρεσιών, παρόχου και πληρωμής, σε πραγματικό χρόνο μέσα από 
το δικό σας app επιβράβευσης.  
 

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί η εφαρμογή σας αποκτά 
μεγαλύτερη λειτουργικότητα, κάνει τη ζωή τους (σας) πιο εύκολη και 
τη χρησιμοποιούν ακόμη περισσότερο οι πελάτες σας, όπως είναι και 
το ζητούμενο. Επιπλέον, μπορείτε να επιλέξετε κάθε φορά που οι 
πελάτες σας  κλείνουν ραντεβού με αυτό τον τρόπο, να 
ανταμείβονται με επιπλέον πόντους… Δεν είναι αμελητέος ο χρόνος 
που γλυτώνετε σε σχέση με το αν κλείνατε τα ραντεβού σας 
τηλεφωνικά!  



Πώς λοιπόν θα κάνετε 
τη μετάβαση σε ένα 

πρόγραμμα  ψηφιακής 
επιβράβευσης με το 

δικό σας app; 



Πώς θα περάσετε από τις κάρτες με τις σφραγίδες σε μια 
λύση ψηφιακής επιβράβευσης; 
  

Εάν το κομμωτήριό σας ή το σαλόνι ομορφιάς σας διαθέτει ένα 
πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών που λειτουργεί με χάρτινες 
κάρτες και αυτοκόλλητα ή σφραγίδες, ή αν κάθε φορά τους ζητάτε 
το νούμερο του κινητού τους τηλεφώνου για να τους περάσετε τους 
πόντους τους (τους οποίους μόνο εσείς γνωρίζετε…), ίσως νομίζετε 
ότι η μετάβαση στην ψηφιακή εφαρμογή θα είναι δύσκολη… 

 

Λοιπόν, τα καλά νέα είναι ότι κάνετε λάθος! 
 

Αυτές είναι οι απαντήσεις σε κάποιες συνηθισμένες ερωτήσεις 
σχετικά με τη μετάβαση σε ένα app επιβράβευσης. 



Τι γίνεται αν οι πελάτες δεν θέλουν μεταβούν στο ψηφιακό 
πρόγραμμα επιβράβευσης; 

Ζούμε σε έναν ψηφιακό κόσμο και στηριζόμαστε στην τεχνολογία 
στις περισσότερες εκφάνσεις της ζωής μας. Μην ανησυχείτε λοιπόν, 
εφόσον κάνει τη ζωή τους ευκολότερη (που όντως την κάνει) το πιο 
πιθανό είναι ότι οι πελάτες σας θα κάνουν αυτό το βήμα. Στην 
πραγματικότητα, οι περισσότεροι θα αναρωτηθούν γιατί δεν 
φτιάξατε ένα ψηφιακό πρόγραμμα νωρίτερα! 

Ωστόσο, μπορεί να υπάρχει ένα μικρό μέρος των πελατών σας 
(ιδιαίτερα οι λίγο πιο ηλικιωμένοι) που μπορεί να είναι κάπως πιο 
αγχωμένοι με την αλλαγή.  

Αυτός είναι ένας από τους πολλούς λόγους για τους οποίους η 
προσφορά επιβράβευσης εγγραφής είναι μια εξαιρετική ιδέα – για 
να κάνετε τη μετάβαση αυτή ευκολότερη και πιο συναρπαστική για 
τον πελάτη. 

Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι που δεν είναι καθόλου 
εξοικειωμένοι με την τεχνολογία ή δε διαθέτουν smartphone, 
επομένως μπορεί να θελήσετε να εξυπηρετείτε επιλεκτικά και 
αυτούς τους λίγους πελάτες σας με το παλιό σας σύστημα.  



«Πώς μπορώ να εφαρμόσω ένα πρόγραμμα ψηφιακής 
επιβράβευσης; Χρειάζεται να κατεβάσω κάποιο λογισμικό, 
ή να ενσωματώσω το σύστημα στο POS μου;» 

Ορισμένοι πάροχοι εφαρμογών επιβράβευσης μπορεί να απαιτούν 
από εσάς να έχετε υπολογιστή  ή να ενσωματώσετε το σύστημα στο 
POS σας. Όχι εμείς! 

Στο Appit, στόχος μας είναι να κάνουμε την εφαρμογή ενός 
προγράμματος ψηφιακής επιβράβευσης όσο το δυνατόν πιο εύκολη 
για τους επαγγελματίες. 

Η πιο δημοφιλής μέθοδος επικύρωσης είναι ένα κομμάτι… χαρτί που 
θα έχει τυπωμένο το μοναδικό QR code της επιχείρησής σας! Οι 
πελάτες σας σκανάρουν με το κινητό τους το QR code και αυτό ήταν! 
Οι σφραγίδες ή οι πόντοι περάστηκαν άμεσα στο λογαριασμό τους.  

Δεν απαιτούνται ούτε περίπλοκες 
εγκαταστάσεις ούτε ειδικό 
λογισμικό. Αν θέλετε μπορείτε να 
βάλετε δίπλα στο ταμείο της 
επιχείρησής σας αντί για το χαρτί, 
κάποια οθόνη ή και ένα stand με το 
QR code.  

Υπάρχουν και διάφοροι άλλοι τρόποι 
για την επικύρωση των πόντων ή 
των σφραγίδων, όπως το 
σκανάρισμα του μοναδικού barcode 

του πελάτη ή η εισαγωγή από την 
εφαρμογή διαχείρισης του δικού σας 
app. Αφού συζητήσουμε για τις 
ανάγκες σας, θα ας προτείνουμε τη 
μέθοδο που ταιριάζει στον τρόπο 
λειτουργίας της δικής σας 
επιχείρησης Υγείας και Ομορφιάς. 



«Πως θα διαχειρίζομαι το ψηφιακό μου πρόγραμμα 
επιβράβευσης;» 

Στο νέο σας πρόγραμμα πρέπει να έχετε τον απόλυτο έλεγχο, έτσι 
δεν είναι; Αν αγχώνεστε, μπορείτε να ηρεμήσετε! Είναι τόσο απλό 
όσο το να περιηγηθείτε στο internet. Και επιπλέον, ο μόνος 
εξοπλισμός που χρειάζεστε είναι το smartphone σας. Ας δούμε 
πώς… 

Με το που θα αποφασίσετε να δημιουργήσετε app επιβράβευσης 
πελατών με το Appit, θα σας στείλουμε κωδικούς για να μπορείτε να 
μπείτε στην εφαρμογή διαχείρισης του app, δηλαδή το back office 

του app. 

Από εκεί θα μπορείτε με μια κίνηση να δείτε τα στοιχεία των 
πελατών σας, να δείτε τα στατιστικά τους στοιχεία, να κάνετε όποια 
αλλαγή στο περιεχόμενο του app θέλετε και να στείλετε push 

notifications στους πελάτες σας! Μόνοι σας, όποια ώρα και στιγμή 
θέλετε και χωρίς να εξαρτάστε από κανέναν. Φυσικά, αν δεν έχετε 
καθόλου χρόνο, μπορούμε να το κάνουμε εμείς για εσάς.  



«Πώς μπορώ να μεταφέρω τους υφιστάμενους πόντους ή 
σφραγίδες στο δικό μου app επιβράβευσης;» 

Εφόσον χρησιμοποιείτε το Appit για να λειτουργήσετε το 
πρόγραμμα ψηφιακής επιβράβευσής σας, είναι απίστευτα εύκολο 
να μεταφέρετε τους πόντους ή τις σφραγίδες στο app.  

Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να τους εισάγετε μέσω της 
εφαρμογής διαχείρισης (back office) του Appit. 

Σας προτείνουμε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα: 

Βήμα 1ο  

Συμβουλέψτε τον πελάτη να κατεβάσει το δικό σας app 

επιβράβευσης και να κάνει εγγραφή προκειμένου να επωφεληθεί 
από τα προνόμια του προγράμματος. (Φροντίστε να αναφέρετε την 
επιβράβευση εγγραφής σας για να τους δώσετε ένα κίνητρο να το 
κάνουν!) 



Βήμα 2ο  
 

Συνδεθείτε στο back office του Αppit , αναζητήστε το email του 
πελάτη και εισάγετε τους πόντους του 

Βήμα 3ο  

Την επόμενη φορά που θα σας επισκεφθεί ο συγκεκριμένος 
πελάτης, θα μπορέσει να δει τους πόντους του να εμφανίζονται 
στην ψηφιακή του κάρτα και να συνεχίσει τον δρόμο του προς την 
επιβράβευση! 
 

... έτσι όλοι κερδίζουν! 



Είστε έτοιμοι λοιπόν να μεγαλώσετε 
την επιχείρησή σας με ένα ψηφιακό 
πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών; 

  
Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και 

αποκτήστε το δικό σας app 
επιβράβευσης! 

  
Δείτε τα οικονομικά πακέτα που 

προσφέρουμε ή σχεδιάστε το δικό 
σας!  
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