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ψηφιακός μετασχηματισμός

Ψηφιακός 
μετασχηματισμός, 
επιχειρηματικότητα 
και μάρκετινγκ

Η
ανάπτυξη

των ψη-

φ ι α κ ώ ν

τεχνολο-

γιών και των πολλα-

πλών εφαρμογών τους

επιφέρει αλλαγές και

ανατροπές (disrup-

tions) σε όλα τα επί-

πεδα της λειτουργίας

και ζωής επιχειρήσε-

ων, καταναλωτών,

κοινωνίας και πολι-

τών. Η τάση αυτή θα επιταχυνθεί και θα ενταθεί στο άμεσο

μέλλον λόγω της συνεχούς εξέλιξης των ψηφιακών τεχνο-

λογιών (τεχνητή νοημοσύνη, διαδίκτυο πραγμάτων - Inter-

net of things, ρομποτική, κοκ) και της ταχείας υιοθέτησης

της χρήσης τους από επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Οι συνθήκες αυτές οδηγούν στο μετασχηματισμό κλάδων,

αγορών, οργανισμών και επιχειρήσεων, τον ονομαζόμενο

ψηφιακό μετασχηματισμό. Όπως κάθε αλλαγή του περι-

βάλλοντος απαιτεί προσαρμογή των οργανισμών που ζουν

μέσα σε αυτό, αντίστοιχα η ικανότητα προσαρμογής των

επιχειρήσεων στο μεταβαλλόμενο από τις ψηφιακές τεχνο-

λογίες οικοσύστημά τους θα αποτελέσει καίριο παράγοντα

ανταγωνιστικότητας και επιβίωσής τους.

Στο επίκεντρο των αλλαγών αυτών βρίσκονται τα τμήματα

μάρκετινγκ και πωλήσεων, δεδομένου ότι έχουν τις αρμο-

διότητες της παρακολούθησης της αγοράς, της διαχείρισης

των δεδομένων που αφορούν τους πελάτες, της παροχής

προσωποποιημένων προϊόντων, υπηρεσιών και εξυπηρέτη-

σης, του συνδυασμού φυσικών και ψηφιακών καναλιών (om-

ni-channel) και της αντίστοιχης εμπειρίας πελάτη (cross-

channel customer experience). Κρίσιμος θεωρείται επίσης ο

ρόλος του τμήματος πληροφορικής που διαχειρίζεται τις τε-

χνολογικές υποδομές. 

Στην πραγματικότητα όμως η ολοκληρωμένη αξιοποίηση

των ψηφιακών τεχνολογιών και ο επακόλουθος ψηφιακός

μετασχηματισμός είναι από τη φύση του δια-τμηματικός:

αφορά την καινοτομία (νέα προϊόντα, υπηρεσίες, τρόποι

εξυπηρέτησης του πελάτη), τις υποδομές (ψηφιακές αλλά

όχι μόνο), όλες τις λειτουργικές διαδικασίες (operations)

από τον εφοδιασμό (logistics) μέχρι την παραγωγή και την

πώληση, τη λήψη αποφάσεων βασισμένων σε δεδομένα και

συνολικά τις ψηφιακές δεξιότητες των εργαζόμενων και την

οργανωσιακή κουλτούρα και δομή της επιχείρησης ή οργα-

νισμού.

Συνεπώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν πρέπει να αντι-

μετωπίζεται ως θέμα πρωτίστως ψηφιακών τεχνολογιών,

μέσων και εργαλείων αλλά εξ ίσου και ως project διαχείρι-

σης αλλαγής (change management). Η διαπίστωση αυτή έχει

ιδιαίτερη βαρύτητα στην ελληνική κοινωνία, οικονομία και

επιχειρηματική κοινότητα οι οποίες καταγράφουν ακόμη

υστέρηση στην υιοθέτηση των ψηφιακών τεχνολογιών, στην

ψηφιακή ωριμότητα και ετοιμότητα, αλλά και παγιωμένες

πρακτικές και νοοτροπίες που δεν ευνοούν την ευελιξία, την

εξωστρέφεια και την προσαρμοστικότητα.

Αφουγκραζόμενοι αυτές τις εξελίξεις και τις εκπαιδευτικές

ανάγκες που δημιουργούν, στο τμήμα Μάρκετινγκ και Επι-

κοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχου-

με εντάξει μαθήματα και εξειδικεύσεις που αναπτύσσουν

γνώσεις και δεξιότητες ψηφιακού μάρκετινγκ, επιχειρημα-

τικότητας και οργανωσιακού μετασχηματισμού σε όλα τα επί-

πεδα των εκπαιδευτικών μας δραστηριοτήτων: το προπτυ-

χιακό πρόγραμμα σπουδών μας, τα μεταπτυχιακά μας καθώς

και τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για στε-

λέχη και επιχειρηματίες.
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