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Yπηρεσία payment links από την Cardlink
Νέες υπηρεσίες για
συναλλαγές εξ αποστάσεως
από την Cardlink (payment
links), μέσω Eurobank και Alpha
Bank, για επιχειρήσεις χωρίς
δικό τους e-shop.

LAST MINUTE

Δωρεάν παράδοση των παραγγελιών
click away από τα Public

Τη δυνατότητα να παραλάβουν τα προϊόντα τους, χωρίς
καμία χρέωση, στη διεύθυνση που επιθυμούν σε ολόκληρη
την Ελλάδα δίνει το Public σε όλους τους πελάτες που
έχουν κάνει παραγγελίες με click away.
Μάλιστα, όχι μόνο αναλαμβάνει την παράδοση των
προϊόντων αλλά και όλα τα κόστη.
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Στα 7,5 δις ευρώ ο τζίρος των εγχώριων
e-shops το 2020 έναντι 12 δισ. ευρώ της
αρχικής πρόβλεψης.
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Στην εξαγορά της εταιρείας παραγωγής
ψηφιακού ηχητικού περιεχομένου (podcast)
Wondery προχωρά η Amazon Music.
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Ολοκληρώνεται, η παρουσία της Isobar
στην Ελλάδα με απόφαση του διεθνούς
βραχίονα του ομίλου Dentsu.
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Μεταξύ 45% και 55% κυμάνθηκε το μερίδιο της Amazon στην εγχώρια αγορά των
marketplaces.
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Στα 41,27 εκατ. ευρώ ο τζίρος των 6.600
συνεργαζόμενων καταστημάτων του
Skroutz την περίοδο της Black Friday.
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Save the Date!
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To 1o συνέδριο για Drones µε έµφαση στην Ασφάλεια, την Επιτήρηση,
την Πολιτική Προστασία και την Άµυνα.

Δωρεάν Online Παρακολούθηση
Εγγραφές: www.dronespro.gr

Μάγερ 11, 10438, Αθήνα

Τ. 210.5201500, 210.5231555

www.smartpress.gr

smart@smartpress.gr
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Έρχονται τα touch-free
stores

Market In: Hub στο MEC Παιανίας
Στην αξιοποίηση μέρους των εγκαταστάσεων που διατηρεί στην Παιανία για την εξυπηρέτηση των αναγκών του e-shop της προχώρησε
η αλυσίδα Market In. Η εξυπηρέτηση γίνεται σε τμήμα των κτιριακών
εγκαταστάσεων που διατηρεί ο όμιλος στο εκθεσιακό κέντρο MEC
Παιανίας.

e-Commerce team στην Coca Cola 3Ε
Ομάδα e-commerce εντάσσει η Coca Cola 3E στο εμπορικό τμήμα
των πωλήσεών της που με την εξειδίκευση και εμπειρία της θα βοηθήσει τους πελάτες στο λιανεμπόριο και στην εστίαση να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες και τα online εργαλεία, που διαθέτουν.
Στόχος της εταιρείας είναι να εξυπηρετεί τις μαζικές παραγγελίες
από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, όπως: σούπερ μάρκετ, κάβες, Efood και Wolt. Παράλληλα, το νέο τμήμα θα είναι επιφορτισμένο με το
marketing στα διαδικτυακά κανάλια πώλησης.

Styleperse.shop: luxury προϊόντα στην εποχή
της απλότητας
New entry στο luxury e-commerce, το Styleperse.shop το οποίο επιλέγει προϊόντα που διαθέτουν είτε εποχιακή χρήση, που δεν στερούνται
την ανάλογη αγοραστική ευδαιμονία χωρίς υψηλό κόστος, είτε προϊόντα ακριβά και αδιαπραγμάτευτα ποιοτικά, που θα αποδείξουν στον
χρόνο την υπεραξία τους. Μια πρόταση λιτή αλλά πολύτιμη από τις
Εύα Νησιώτη και Δέσποινα Λυκομήτρου.

Στον αστερισμό των ανέπαφων αγορών
βρίσκεται πλέον το Λιανεμπόριο με όλο και
περισσότερα καταστήματα να υιοθετούν
εφαρμογές με οθόνες αφής, τοίχους για
selfie και ακουστικά VR.
Το πρώτο social retail store της Burberry,
το οποίο άνοιξε στο Shenzhen της Νότιας
Κίνας, παρέχει μια επαρκή εικόνα για το κατάστημα του μέλλοντος.
Με ένα πρόγραμμα για το WeChat, την
πλέον δημοφιλή εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων της χώρας, οι πελάτες μπορούν να
κάνουν κλικ στο περιεχόμενο και τις εξατομικευμένες εμπειρίες στον χώρο του καταστήματος και στη συνέχεια να μοιραστούν
λεπτομέρειες με φίλους.
Κάθε προϊόν στο κατάστημα έχει μια ετικέτα με έναν κωδικό QR, τον οποίο μπορεί
κάποιος να σαρώσει για περισσότερες λεπτομέρειες. Κάθε πελάτης λαμβάνει επίσης
ένα χαρακτήρα μέσω του Snapchat που
εξελίσσεται καθώς περπατούν γύρω από το
κατάστημα.
Φυσικά, το κατάστημα χωρίς επαφή ενδέχεται να είναι δύσκολα διαχειρίσμο για το
λεγόμενο c-commerce (curation, content,
convenience and connections). Η Nike και η
Adidas είναι οι leaders σε αυτήν τη μετάβαση, χρησιμοποιώντας τα smartphones των
καταναλωτών ως αγωγούς αφού συνδέουν
τα προφίλ τους με τη δραστηριότητά τους
στο κατάστημα.
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ΑΠΟΨΗ
Του Ανδρέα Κωνσταντινίδη

Όλα όσα θα θέλατε να γνωρίζετε για ένα
Ηλεκτρονικό Κατάστημα… με το κλειδί το χέρι

Είναι trend ή σημείο των καιρών;
Τα e-shops δεν είναι νέα στην
αγορά, ούτε συστήνονται σήμερα
στους καταναλωτές. Τα e-Shops
συμπληρώνουν 20 χρόνια ζωής και
αποτελούν ένα σημαντικό εμπορικό
κομμάτι τόσο για επιχειρήσεις
όσο και για σημαντική μερίδα των
καταναλωτών, εδώ και πολλά χρόνια.
Είναι αναπόσπαστο κομμάτι του
ηλεκτρονικού εμπορίου, αυτό που
ο κόσμος γνωρίζει ως e-Commerce
το οποίο τα τελευταία χρόνια,
έχει καταστεί απαραίτητο μέρος
του παγκόσμιου πλαισίου του
Λιανεμπορίου. Όπως πολλοί άλλοι
κλάδοι, έτσι και το λιανικό τοπίο έχει
υποστεί ουσιαστική μεταμόρφωση
μετά την έλευση του Διαδικτύου και
χάρη στη συνεχιζόμενη ψηφιοποίηση
της σύγχρονης ζωής. Οι
καταναλωτές από σχεδόν κάθε χώρα
επωφελούνται τώρα από τα προνόμια
των διαδικτυακών συναλλαγών.
Καθώς η πρόσβαση στο Διαδίκτυο
και η υιοθέτηση αυξάνονται γρήγορα
σε όλο τον κόσμο, ο αριθμός των
ψηφιακών αγοραστών παγκοσμίως
διογκώνεται συνεχώς κάθε χρόνο.
Μέσα στο 2019, εκτιμάται ότι 1,92
δισεκατομμύρια άνθρωποι αγόρασαν
προϊόντα ή υπηρεσίες στο από το
Διαδίκτυο. Κατά τη διάρκεια του ίδιου
έτους, οι πωλήσεις ηλεκτρονικού
εμπορίου σε όλους τους κλάδους

ξεπέρασαν τα 3,5 τρισεκατομμύρια
δολάρια ΗΠΑ παγκοσμίως, ενώ
σύμφωνα με τους τελευταίους
υπολογισμούς, η ανάπτυξη
του ηλεκτρονικού εμπορίου θα
επιταχυνθεί ακόμη περισσότερο στο
μέλλον. Αυτό αποδεικνύεται με τα
τελευταία στατιστικά που δείχνουνε
πως μέσα στο 2020 μόνο από τις
πωλήσεις λιανικής του ο τζίρος του
ηλεκτρονικού εμπορίου ξεπέρασε τα
4,1τρις δολάρια.
Πρόβλεψη Παγκόσμιου Τζίρου Πωλήσεων Λιανικής 2014-2023
Σύμφωνα με τη Statista, o
παγκόσμιος τζίρος από προϊόντα
λιανικής αναμένεται να ξεπεράσει
τα 6,5 τρισεκατομμύρια δολάρια,
γεγονός που δηλώνει πως από
το 2019 έως το 2023 ο τζίρος
ηλεκτρονικών αγορών λιανικής
αναμένεται να διπλασιαστεί!
Από την άλλη πλευρά, είναι
γνωστό πως το πρώτο lockeddown εκτόξευσε την αγορά του
ηλεκτρονικού εμπορίου 7 χρόνια
μπροστά. Μέσα σε ένα αρκετά
σύντομο χρονικό διάστημα
δημιουργήθηκαν υποδομές και
διαδικασίες τις οποίες θα τις
συναντούσαμε πολλά χρόνια
αργότερα. Έτσι έγινε και με τα
ηλεκτρονικά καταστήματα. Ακόμη
και οι πιο ένθερμοι θαυμαστές
της αναλογικής εποχής και των

φυσικών αγορών, υποχρεώθηκαν να
εισέλθουν στον νέο ψηφιακό κόσμο
είτε μέσα από υποχρεωτικές αγορές,
είτε μέσα από τις τράπεζες, είτε
μέσα από τα Κρατικά συστήματα
που σε παγκόσμιο επίπεδο
ωθήθηκαν στην ψηφιοποίηση και
την απομακρυσμένη πρόσβαση!
Και έτσι τα ηλεκτρονικά κατάστημα
από “nice to have” έγιναν “must to
have” μιας και αποτελούν πλέον
σημαντικό κλειδί στη βιωσιμότητα
κάθε επιχείρησης.
Όμως πόσο εύκολο είναι για μια
μικρή επιχείρηση ή ένα μικρό
κατάστημα να δημιουργήσει το δικό
του ηλεκτρονικό κατάστημα; Ποιος
αποφασίζει το τι και το πως; Ποιοι
μηχανισμοί απαιτούνται; Πως γίνονται
οι πληρωμές; Πως εκδίδονται οι
αποδείξεις; Ποιος είναι αυτός που
θα βοηθήσει ώστε να ανέβουν τα
προϊόντα στις σελίδες του;
Η UPCOM, η καινοτόμος και
σύγχρονη εταιρεία Πληροφορικής
ανακοινώνει τη διάθεση της νέας
υπηρεσίας «UPCOM-CLICK AWAY».
Η υπηρεσία απευθύνεται στις
επιχειρήσεις και τα καταστήματα
που έως σήμερα δεν είχαν
δημιουργήσει και αναπτύξει
στρατηγικές ηλεκτρονικού
εμπορίου, παρέχοντάς τους άμεσα
και με ασφάλεια τη δυνατότητα
δημιουργίας του δικού τους
ηλεκτρονικού καταστήματος. Με
μηχανισμούς που αναλαμβάνουν
το πλήρες στήσιμο, συντήρηση
και λειτουργία του ηλεκτρονικού
καταστήματος, τα στελέχη
της UPCOM αναλαμβάνουν τη
δημιουργία e-shop με κόστος 990
ευρώ πλέον ΦΠΑ επιδοτούμενο
100% από το ΕΣΠΑ… και το κλειδί
στο χέρι.
Για περισσότερες πληροφορίες
επισκεφθείτε τη σελίδα
https://cutt.ly/phXBK5I ή μιλήστε
χωρίς καμία υποχρέωσή σας,
απευθείας με έναν εκπρόσωπο της
UPCOM στο 210 300 11 44.
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Ποιες τάσεις θα επικρατήσουν στο e-Commerce
το 2021
Σημαντικές αλλαγές στο
e-Commerce προκαλεί ο
Covid-19 με αύξηση των
online δαπανών κατά 77%.
Οι αλλαγές είναι πολλές
ωστόσο οι παρακάτω τάσεις, θα διαμορφώσουν τη
βιομηχανία το 2021.
Δημιουργία αφοσίωσης στο εμπορικό σήμα
Θα δοθεί έμφαση στη δημιουργία περισσότερης πίστης εμπορικών
σημάτων. Το 2021, οι επιχειρήσεις πρέπει να συνεργαστούν περισσότερο με τους πελάτες, να δημιουργήσουν εξατομικευμένες εμπειρίες με
βάση τις πληροφορίες που μοιράζονται και να διασφαλίσουν την ομαλή
παράδοση και τις επιστροφές.
Εστίαση στην εξατομίκευση
Τα brands πρέπει να προσπαθήσουν να παρέχουν πλουσιότερες και
πιο εξατομικευμένες εμπειρίες.
Διασφάλιση της ικανοποίησης
Η αυτοματοποιημένη αποστολή και η εκπλήρωση θα είναι ο δρόμος
προς την επιτυχία. Τα brands πρέπει να κατέχουν ολόκληρη την εμπειρία, ειδικά αφού οι πελάτες πατήσουν το κουμπί αγοράς. Η πλειονότητα των αρνητικών κριτικών σε e-shops αποδίδονται σε θέματα που
αφορούν στην παράδοση και τις επιστροφές.
Ισχυρή omnichannel στρατηγική
Η αλληλεπίδραση με τους πελάτες μέσω πολλαπλών καναλιών και συσκευών και η προβολή του μηνύματος με συνεπή και έγκαιρο τρόπο,
ενισχύουν την προβολή της επωνυμίας, την αναγνωρισιμότητα και την
ανάκληση.
ΑΙ, AR και άλλες έξυπνες εφαρμογές
Η τεχνητή νοημοσύνη (AI), μια τάση που επικράτησε το 2020, θα εξαπλωθεί σε κάθε πτυχή της εμπειρίας του e-Commerce. Εκτός από τις
έξυπνες συστάσεις προϊόντων και την απάντηση στα ερωτήματα των
πελατών, η Τεχνητή Νοημοσύνη θα βοηθήσει τα brands να αναλύσουν
τη συμπεριφορά περιήγησης και αγορών των πελατών.
Μια άλλη τάση είναι η χρήση της επαυξημένης πραγματικότητας (AR),
η οποία επιτρέπει στους πελάτες να δουν πώς ένα ορισμένο μέγεθος
ή χρώμα σε ένα ρούχο ή αξεσουάρ ταιριάζουν με το γούστο, τις επιθυμίες και επιλογές τους. Η φωνητική και οπτική αναζήτηση θα επικρατήσουν επίσης ως νέες τάσεις το 2021.

Super Markets: η πρόκληση του e-Commerce
Στη γοητεία του e-Commerce ενέδωσε το 2020 ο κλάδος των S/M.
Ο Σκλαβενίτης συνεργάστηκε με το efood και άνοιξε το δικό του eshop. H ΑΒ Βασιλόπουλος συνεργάζεται με το delivery.gr, επένδυσε
στο ΑΒ Home Shop Center 10 εκατ. ευρώ, ο Μασούτης συνεργάζεται με το Box και το You.gr. Το My Market απέκτησε 100% δραστηριότητες e-shop.

Νέα υπηρεσία e-ordering από
τη Warply
Η Warply λανσάρει μια νέα υπηρεσία ηλεκτρονικής
παραγγελιοληψίας (e-ordering) για
το Λιανεμπόριο
και τις επιχειρήσεις με φυσικά
καταστήματα.
Ο Γιάννης Δοξαράς, CEO Warply,
δήλωσε σχετικά:
«Θέλαμε να στηρίζουμε τις αλυσίδες καταστημάτων και όλες τις επιχειρήσεις που
έχουν ανάγκη προσθήκης ηλεκτρονικών
παραγγελιών στις υπηρεσίες τους και αναγκάζονται να λειτουργούν με τηλεφωνική
παραγγελία για να αποφύγουν τα αρχικά
κόστη και τις προμήθειες. Η νέα e-order
υπηρεσία μας είναι άκρως καινοτόμα και
άμεσα διαθέσιμη.»

Αύξηση στις επιστροφές
λόγω αύξησης βάρους στην
καραντίνα!
Η πλατφόρμα Narvar διαπίστωσε ότι πάνω
από το 60% των αγοραστών αγοράζουν ποικίλα μεγέθη, χρώματα ή στυλ ενός είδους,
γνωρίζοντας ότι θα επιστρέψουν μερικά.
Αυτό υποδεικνύει αύξηση 50% σε σχέση με
τα τελευταία τρία χρόνια και αύξηση 29%
σε σχέση με πέρυσι.
Οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι το έκαναν
επειδή το βάρος τους κυμάνθηκε αρκετά
(41%), ότι δεν μπορούν να δοκιμάσουν σε ένα κατάστημα όπως συνήθως έκαναν (31%),
ή ότι δοκιμάζουν νέες μάρκες με τις οποίες
είναι λιγότερο εξοικειωμένοι (21%).

Παρασκευή 8 /1 /2021

Έρχεται barcode διαφάνειας για online αγορές

Q-Commerce: η νέα και
υποσχόμενη αγορά στο
ηλεκτρονικό εμπόριο

Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2021 υπολογίζεται πως θα περάσει στην
πράξη το barcode διαφάνειας στις διαδικτυακές συναλλαγές. Πρόκειται για ένα ψηφιακό σήμα, το οποίο θα αποδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή (ΓΓΕΠΚ) του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο ηλεκτρονικό
κατάστημα που θα εγγράφεται, οικειοθελώς, σε ειδικό μητρώο που θα
καταρτιστεί.
Το σήμα, θα έχει δυναμική απεικόνιση, παρουσιάζοντας την κατάσταση
συμμόρφωσης του εκάστοτε ηλεκτρονικού καταστήματος σε πραγματικό χρόνο. Κάνοντας «κλικ» ο καταναλωτής πάνω σε αυτό θα ενημερώνεται για την εμπορική συνέπεια του ηλεκτρονικού καταστήματος
και θα αποφασίζει αν θα προχωρήσει ή όχι τις αγορές του.
Στον online κόσμο αυτή η ανάγκη να ξεχωρίσουν οι αξιόπιστοι επιχειρηματίες από τους μη γίνεται όλο και πιο έντονη τελευταία. Κι αυτό
διότι όσο εδραιώνεται το ηλεκτρονικό εμπόριο τόσο αυξάνονται και οι
καταγγελίες σε βάρος κάποιων e-shop για αθέμιτες πρακτικές.
Λαμβάνοντας το σήμα, το οποίο ισοδυναμεί με πιστοποίηση περί καλών
πρακτικών και μάλιστα από το κράτος, η επιχείρηση θα ενισχύει την
αξιοπιστία της, έχοντας κίνητρο να τη διατηρήσει τόσο για να μη χάσει
τους πελάτες της όσο και για να αποκτήσει περισσότερους.
Ακόμη μία πρωτοβουλία, ψηφιακού χαρακτήρα, στο «μέτωπο» της διαφάνειας είναι η εφαρμογή (app) της ΓΓΕΠΚ του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, e-καταναλωτής, η οποία «συστήθηκε» στο κοινό
στις 5 Μαρτίου 2020.
Μέσω του app, ο καταναλωτής μπορεί να ενημερωθεί για τις τιμές
2.000 περίπου προϊόντων που πωλούνται σε σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με τον αρμόδιο γενικό γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του
Καταναλωτή, Παναγιώτη Σταμπουλίδη, στόχος είναι να εμπλουτίζεται,
διαρκώς, η λίστα με νέους κωδικούς, προκειμένου ο καταναλωτής, συγκρίνοντας τις τιμές σε όμοια προϊόντα, να καταλήγει στην πιο συμφέρουσα οικονομικά επιλογή.

Η Delivery Hero επενδύει στην Ελλάδα και
«ποντάρει» στη γρήγορή διανομή, ενώ στην
ίδια κατεύθυνση κινείται και η ελληνική
delivery.gr.
Ο σκοπός της «Delivery Hero Dmart Greece»
είναι μεταξύ άλλων:
•	H εισαγωγή, εξαγωγή, προμήθεια, αγορά,
χονδρική ή λιανική πώληση, αποθήκευση,
διάθεση, σε φυσικό ή ηλεκτρονικό κατάστημα ή επί αυτοκινήτου ή οχήματος,
παράδοση, διανομή (delivery) συσκευασμένων ή μη τροφίμων κ.ά.
•	Η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, logistics, συσκευασίας, ταχυμεταφορών κ.ά.

1 στα 2 Volvo θα πωλούνται
online το 2025
Η Volvo προσπαθεί να αυξήσει τις διαδικτυακές πωλήσεις, οι οποίες έχουν επιταχυνθεί
στην πανδημία και έχε στόχο να πουλά το
50% του παγκόσμιου όγκου της μέσα από
το διαδίκτυο έως το 2025.
Η Volvo σχεδιάζει να ενισχύσει την επαφή
της με τους πελάτες, καθώς μετακινούνται
όλο και περισσότερο στο Διαδίκτυο.

Άλματα στο e-Commerce
έκανε η Κύπρος
Σύμφωνα με την Κυπριακή Στατιστική Υπηρεσία, περισσότερα από 6 στα 10 άτομα
(64,1%) από όσους έκαναν αγορές μέσω
Διαδικτύου το α' τρίμηνο του 2020 έχουν
παραγγείλει ρούχα, παπούτσια ή αξεσουάρ.
Περισσότερα από 5 στα 10 άτομα έκαναν
παραγγελίες από εστιατόρια-fast food
(50,4%) και περισσότερα από 3 στα 10 άτομα (36,1%) παράγγειλαν H/Y, tablet, κινητά,
αξεσουάρ.
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80 εκατ. Ευρώ για δημιουργία
e-shops
Τι δεν πωλείται στα S/M …άρα πωλείται online
Σύμφωνα με την ΚΥΑ για τα νέα μέτρα που τέθηκαν σε ισχύ τις 3-11/1
επανέρχεται το αυστηρό καθεστώς σε πωλήσεις ειδών στα S/M.
Τα Σ/Μ απαγορεύεται να πωλούν, με εξαίρεση το τηλεφωνικό και ηλεκτρονικό εμπόριο, τα εξής προϊόντα:
α)	Λιανεμπόριο Η/Υ, περιφερειακών και λογισμικού
β)	Λιανεμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού
γ)	Λιανεμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας
δ)	Λιανεμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα
καταστήματα, με εξαίρεση το λιανικό εμπόριο ειδών ύπνου, το λιανικό εμπόριο κουβερτών και κλινοσκεπασμάτων ταξιδιού (εκτός από
ηλεκτρικές κουβέρτες) και το λιανικό εμπόριο παπλωμάτων
ε)	Λιανεμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου
στ)	Λιανεμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα
καταστήματα, με εξαίρεση το λιανικό εμπόριο βυσμάτων, πριζών
και άλλων συσκευών για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών
κυκλωμάτων που δεν καταχωρούνται αλλού, το λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών θερμαντικών αντιστάσεων, το λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών
κουβερτών, το λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών θέρμανσης
κλειστών χώρων και εδάφους
ζ)	Λιανεμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης
σε εξειδικευμένα καταστήματα, του λιανικού εμπορίου ανταλλακτικών (π.χ. λαμπτήρες), του λιανικού εμπορίου σαρώθρων για οικιακή
καθαριότητα, του λιανικού εμπορίου σκουπών και βουρτσών για την
οικιακή καθαριότητα, καθώς και του λιανικού εμπορίου συσκευών
υγραερίου οικιακής χρήσεως
η)	Λιανεμπόριο βιβλίων
θ)	Λιανεμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα,
καθώς και λιανικού εμπορίου εορταστικών, αποκριάτικων και άλλων
ψυχαγωγικών ειδών
ι)	Λιανεμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, εξαιρουμένων του λιανικού εμπορίου καλσόν, του λιανικού εμπορίου ανδρικών
ή αγορίστικων παλτών, ημίπαλτων, καπών, επενδυτών, άνορακ, αδιάβροχων, αντιανεμικών και παρόμοιων ειδών, του λιανικού εμπορίου
γυναικείων ή κοριτσίστικων παλτών, ημίπαλτων, καπών, επενδυτών,
άνορακ, αδιάβροχων, αντιανεμικών και παρόμοιων ειδών και του
λιανικού εμπορίου ομπρελών, και
ια)	Λιανεμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών με εξαίρεση το λιανικό εμπόριο ειδών υποδηματοποιίας.

Νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης μέσω
του ΕΣΠΑ, το οποίο θα επιδοτεί τη δημιουργία e-shop για τα καταστήματα λιανικής
πώλησης. Το πρόγραμμα, θα χρηματοδοτεί
100% τη δαπάνη για τη δημιουργία e-shop
και θα αφορά αποκλειστικά στο Λιανεμπόριο.
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλονται έως την 31η Ιανουαρίου 2021.
Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης μιας επιχείρησης θα φθάνει μέχρι τα 5.000 ευρώ για
όλη τη δαπάνη. Το συνολικό κονδύλι αγγίζει
τα 80 εκατ. ευρώ.

GRECA: απολογισμός Δράσης
2020
Τον απολογισμό της χρονιάς πραγματοποιεί
το Δ.Σ. του GR.EC.A. Διεξήγαγε έρευνα
με στόχο να δοθεί βήμα στα μέλη. Οργανώθηκαν webinars και online συζητήσεις,
λανσαρίστηκε καμπάνια για την ευαισθητοποίηση του κοινού, ενώ διεξήχθη έρευνα με
τη συνεργασία των BestPrice & Skroutz, και
την ομάδα eMarket Intelligence της Convert
Group για την online κατανάλωση την περίοδο "BLACK FRIDAY 2020".

Κύριο κανάλι αγορών το
online για Βρετανούς και
Κινέζους
Οι καταναλωτές στην Κίνα και στο Η. Βασίλειο, είναι πιθανότερο να χρησιμοποιούν το
διαδίκτυο ως το κύριο κανάλι των αγορών
τους, σε σχέση με καταναλωτές άλλων
χωρών (Γερμανία και Γαλλία). Σύμφωνα με
την έρευνα της EY, Future Consumer Index,
ως αποτέλεσμα της πανδημίας, το 40% των
ερωτηθέντων έχει δει τα εισοδήματά του να
μειώνονται.
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DIGITAL MARKETING

Έργο της Digimark στην
Piraeus Containers Terminals

Από τη Linakis Digital το site της Ευρωπαϊκής
Πίστης
H Linakis Digital υλοποιεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρωπαϊκής Πίστης με το νέο website www.europaikipisti.gr. To μήνυμα Digital
Yes, Human Yes ενισχύει τη θέση της ως πρώτη επιλογή των πελατών
και του δικτύου πωλήσεων.

21 βραβεία για τη Mediacube
H MEDIACUBE βρέθηκε για δεύτερη χρονιά ανάμεσα στους νικητές των PEAK Performance Marketing Awards 2020 supported by
Google, τον θεσμό που αναδεικνύει τις πιο αποτελεσματικές πρακτικές στο Performance Marketing. Συγκεκριμένα, απέσπασε 6 Gold, 8
Silver και 7 Bronze βραβεία με τους πελάτες της ΠΛΑΙΣΙΟ, Betshop,
ToFarmakeioMou.gr, Nutricia, Bloobox.gr, Γρηγόρης και A. Iσμαήλος
Α.Ε. και MercedesBenz.

Η Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά
Μονοπρόσωπη Α.Ε. (Piraeus Containers
Terminals PCT S.M. S.A) είναι θυγατρική της
COSCO Shipping Ports. Η ανάγκη της PCT
S.M. S.A να μπορεί σε έκτακτες περιπτώσεις να παρέχει απομακρυσμένη βοήθεια σε
τεχνικούς που εργάζονται σε γερανούς και
η άμεση συνεργασία με έμπειρο προσωπικό
μέσω φωνής, εικόνας, διαμοιρασμού αρχείων και απομακρυσμένης οθόνης οδήγησε
στην έρευνα από πλευράς της για λύση
remote service support.
Η Digimark καταγράφοντας τις ανάγκες του
πελάτη, με στόχο την καλύτερη λειτουργία
και την άμεση ανταπόκριση των μηχανικών
της, πρότεινε τη λύση της, EyeAssist, για
Augmented Reality την οποία εγκατέστησε
με επιτυχία.
Η λύση EyeAssist της Digimark, ανταποκρίνεται στις ανάγκες της PCT S.M. S.A
και στις αυξημένες συνθήκες εργασίες, με
την τεχνολογία ΙoΤ να είναι ενσωματωμένη
στη λύση και να επιτρέπει στην εταιρεία να
διαχειρίζεται πολλά θέματα εξ αποστάσεως
μέσω streaming calls.
Ο απομακρυσμένος χειριστής μέσω του
Web View Portal μπορεί να δει ακριβώς ό,τι
βλέπει ο τεχνικός στο περιβάλλον του και να
επικοινωνήσει μαζί του, ώστε να του δώσει
οδηγίες για την υλοποίηση του έργου.
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Ολοκληρωµένες λύσεις για το e-shop σου
από εκεί που δεν τις περιµένεις!

Τώρα, η Eurobank,
µαζί µε τους
εξειδικευµένους
συνεργάτες της,
σου δίνει όλες
τις λύσεις για να
αναπτύξεις ψηφιακά
την επιχείρησή σου!

eurobank.gr/e-commerce-solutions

5

Παρασκευή 8 /1 /2021

Κωδικός "Jedi Blue" από
Google και Facebook
Η Visa ετοιμάζει κάρτα με επιβραβεύσεις
Bitcoin
Η Visa συνεργάζεται με τη startup BlockFi για να κυκλοφορήσουν νέα
πιστωτική που θα ανταμείβει τους χρήστες με Bitcoin, καλλιεργώντας
το έδαφος για υιοθέτηση των ψηφιακού νομίσματος.
Η BlockFi είναι νεοφυής εταιρεία με έδρα τη Νέα Υόρκη και ειδικεύεται
σε δάνεια και λογαριασμούς Ταμιευτηρίου με αντίκρισμα και επιτόκιο
σε κρυπτονομίσματα. Η νέα πιστωτική θα ανταμείβει τις αγορές των
κατόχων με Bitcoin και όχι με επιστροφές χρημάτων, μίλια αεροπορικών κ.λπ.

Η W. Jackson, VP of Global Brand and
Consumer Marketing στο Twitter
Θέση Vice President of Global Brand and Consumer Marketing δημιουργεί το Twitter, αναθέτοντάς τη στη Beverly W. Jackson με προέλευση από την Activision Blizzard. H Β. W. Jackson ανέλαβε καθήκοντα
στις 4 Ιανουαρίου και ηγείται των ομάδων global consumer marketing,
brand και social and consumer product marketing της εταιρείας.

Yuboto: Business Messaging
To GoViber της Yuboto είναι μια πλατφόρμα mobile marketing που
ενσωματώνει πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας και δυνατότητες εξατομίκευσης μηνυμάτων.
To Viber είναι ένα must-have marketing touchpoint, καθώς ανήκει στο
top10 των apps με τα περισσότερα downloads στο Google Play και παρέχει features που κάνουν δυνατή τη δημιουργία personal connections
με τους καταναλωτές. Απεριόριστο κείμενο, εικόνες, customizable CTA
Buttons για high converting messaging καμπάνιες.

Σε συμμαχία φαίνεται πως ήταν έτοιμες
να προχωρήσουν οι Αlphabet (μητρική της
Google) και Facebook, εάν δινόταν εντολή
από τις αρμόδιες Αρχές για έρευνες σχετικά με παλαιότερη συμφωνία τους να συνεργαστούν παρατύπως στην online διαφήμιση.
Αυτό αναφέρει η The Wall Street Journal,
επικαλούμενη προκαταρκτικά έγγραφα σχετικά με τη μήνυση κατά της Google, την οποία με προεξάρχον το Τέξας υπέβαλαν 10
Πολιτείες των ΗΠΑ. Στην τελική εκδοχή τής
μηνύσεως τα έγγραφα, που ήταν εσωτερικά
των εταιρειών, είχαν υποστεί παρεμβάσεις
και είχαν αφαιρεθεί οι πληροφορίες.
Σύμφωνα με τα όσα προσάπτονται στην
Google, είχε συνεργαστεί με τη Facebook
κατά τρόπο παράνομο, ώστε να παραβιάσουν τους όρους του θεμιτού ανταγωνισμού και να ενδυναμώσουν τις ήδη δεσπόζουσες στην αγορά διαφημιστικές τους
δραστηριότητες. Επιπλέον, αναφέρεται ότι
αμφότεροι οι όμιλοι ήδη γνώριζαν πως η
συμφωνία τους ήταν πιθανό να κινητοποιήσει τις αρχές Ανταγωνισμού, ενώ είχαν
συζητήσει σχετικά με το πώς θα αντιδράσουν. Βέβαια, εκπρόσωπος της Google,
ερωτηθείς από την εφημερίδα The Wall
Street Journal σχετικά με το θέμα, απάντησε πως τέτοιας υφής συμφωνίες για την
αντιμετώπιση των Αρχών είναι κάτι πολύ
σύνηθες στον κλάδο της υψηλής Τεχνολογίας. Ακόμα, προσέθεσε, πως η συμφωνία
των δύο ομίλων είχε δημοσιοποιηθεί, αλλά,
όπως φαίνεται από το τωρινό δημοσίευμα,
δεν είχε γνωστοποιηθεί η ειδική μεταχείριση
της Facebook.
Η συμφωνία συνήφθη τον Σεπτέμβριο του
2018 και όριζε η Facebook να μην ανταγωνίζεται την Google με ψηφιακά διαφημιστικά
εργαλεία, εξασφαλίζοντας προνομιακή μεταχείριση, όταν τα χρησιμοποιούσε. Κωδική
ονομασία της συναλλαγής ήταν «Jedi Blue»,
ενώ βάσει των όσων καταγράφονται στα
έγγραφα της μηνύσεως, η Facebook κατέβαλε 500 εκατ. δολ. τον χρόνο στις δημοπρασίες της Google για διαφημιστικό χώρο
και σε αντάλλαγμα η πρώτη ελάμβανε πάγιο
ποσοστό των δημοπρασιών.
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ΝΕΑ ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ BESTPRICE.GR

Το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα

ΑΠΟ ΤΟ

Οι αγοραστικές τάσεις σε πραγματικό χρόνο, με βάση
τις ηλεκτρονικές αγορές σε συνεργαζόμενα
καταστήματα του BestPrice.gr.
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Conversational Ads από
Anytime & Mindshare

4 Task Forces στον IAB Hellas
Ο IAB HELLAS στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης συμμετοχής των μελών του, ενεργοποιεί τις Επιτροπές μελών- Task Forces.
•	Η Tech Lab Επιτροπή επικεντρώνεται στη βελτίωση της αλυσίδας
ψηφιακής διαφήμισης, στις μετρήσεις και εμπειρίες των καταναλωτών. Επικεφαλής είναι ο Βασίλης Τζανακάκης/ Open TV.
•	H επιτροπή Εκπαίδευσης με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Δανιά/
Upfield Hellas.
•	Automation: συμβουλευτική επιτροπή για τη διερεύνηση των
βέλτιστων πρακτικών για την εφαρμογή εργαλείων και δεδομένων στην αυτοματοποιημένη αγορά. (Βάσω Φραγκούδη/ Starlink
Publicis One).
•	Better Ads: επικεντρώνεται σε θέματα ad blocking και formats
(Παύλος Λινός / Exit Bee).

H Anytime μέσω Conversational Ads AdLingo,
δίνει τη δυνατότητα στο κοινό να ανοίξει διάλογο μέσω AI-powered προσωπικών συζητήσεων, προσφέροντας custom λύσεις για την
ασφάλιση αυτοκινήτου και σπιτιού. Την υλοποίηση της προβολής μέσω AdLingo ads της
Google, ανέλαβε η Mindshare.

Στο πλαίσιο της έναρξης των Task Forces, ο Ανδρέας Στάιος Πρόεδρος του ΙΑΒ Hellas, δήλωσε:

6 για την καμπάνια για τον
εμβολιασμό

«Τα μέλη της Διοικούσας και εγώ, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι με
την ενεργοποίηση των task Forces και με τη θετική ανταπόκριση
που είχε η πρόταση μας από τους τέσσερεις επικεφαλής. Ήταν βασική μας δέσμευση η δραστηριοποίηση των μελών και την υλοποιούμε προς όφελος της αγοράς. Η θεματολογία όλων των επιτροπών είναι πολύ επίκαιρη, αφορά όλους τους εμπλεκόμενους φορείς
του ψηφιακού οικοσυστήματος και θέλω να τους ευχαριστήσω για
τη στήριξή τους και είμαι σίγουρος ότι η εμπειρία και η γνώση τους
θα φέρει άριστα και ιδιαίτερα χρήσιμα αποτελέσματα.»

Υποβλήθηκαν οι προσφορές στο spec του
Υπουργείου Υγείας για την Εκστρατεία για
τον Εμβολιασμό, με media budget 18,5 εκατ.
ευρώ. Η Τριμελής Επιτροπή απηύθυνε πρόσκληση σε έξι εταιρείες που επιλέχθηκαν με
βάση τα επίσημα δημοσιευμένα οικονομικά
τους στοιχεία με τζίρο άνω των 20 εκατ. Ευρώ
(Τempo OMD, Ιnitiative, Wavemaker, Carat,
Mindshare και Publicis ZenithOptimedia).

Εκδότης-Διευθυντής
Κώστας Νόστης
Αρχισυντάκτρια
Σόνια Χαϊμαντά
Στη Σύνταξη Συνεργάστηκαν:
Δηµήτρης Θωµαδάκης, Χριστίνα Κιτσάτη,
Πέτρος Κυπραίος, Μάνος Κωνσταντινιάδης

Ανταποκριτές Εξωτερικού:
Otto Hansen, Markus Hoenig,
Dieter Hoenig (Γερµανία)
Διεύθυνση Διαφήμισης: Ειρήνη Νόστη
Τμήμα Διαφήμισης: Έλλη Μαστροµανώλη
Υπεύθυνη Παραγωγής: Ελένη Καπιτσάκη
DTP: Νίκος Χαλκιαδάκης
Λογιστήριο: Ανδρέας Λουλάκης

Στοιχεία Επικοινωνίας
Smart Press
Μάγερ 11, 104 38, Αθήνα,
Τηλ.: 210 5201500, 5230000
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