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Πρόεδρος ΕΒΕΠ: πιο ασφαλές το click 
inside  
Κριτική για το click inside και το click away, ασκεί ο 
πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Β.Κορκίδης. "Η παραμονή του πελάτη 
εντός καταστήματος όπου τηρούνται τα μέτρα είναι πιο 
ασφαλής από το να σχηματίζονται ουρές στα πεζοδρόμια", 
υποστηρίζει καταλήγοντας ότι "το e-Commerce έχει έρθει 
για να μείνει".

ΤΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ E-SHOPS

E-Commerce News

05 Στη διασφάλιση της ταχύτερης και όσο 
το δυνατόν ανέπαφης συναλλαγής θα 
επενδύσουν το 2021 τα Everest.

04 Το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Αθήνας 
διοργανώνει virtual Φόρουμ στις 18&19/2 με 
Ιταλούς agents μέσω του Forum Agenti.

03 Online το 24,5% του τζίρου της συνολικής 
αγοράς ένδυσης και υπόδησης στην 
Ελλάδα του σήμερα (Glami).

02 Success story καταγράφεται στο delivery 
ελληνικών προϊόντων σε Αυστρία, Γερμανία και 
Ελβετία, μέσω e-shop της EatGreek.At.

01 Αύξηση 200% στις online παραγγελίες 
καταγράφει η Box ενώ τα συνεργαζόμενα 
καταστήματα αγγίζουν τα 6.500. 

LAST MINUTE

DIGITAL MEDIA       •       E-BUSINESS       •       RETAIL MARKET

Jumbo: e-shop  
στη Ρουμανία 

Δύο νέα καταστήματα σε 
Ελλάδα και Κύπρο και e-shop 

στη Ρουμανία σχεδιάζει η Jumbo 
που απέσυρε το click in shop σε 

Αττική, Χαλκίδα και Πάτρα.
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11 προτεραιότητες για το μέλλον του 
e-Commerce στην Ευρώπη 

Τις προτεραιότητες στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο για το 2021 
παρουσιάζει ο Ecommerce Europe με σκοπό να υποστηρίξει τη 
δημιουργία ενός πλαισίου για την άνθηση των ευρωπαϊκών εταιρειών:

1. �Απρόσκοπτες�αγορές: υιοθέτηση μιας ουδέτερης προσέγγισης 
καναλιού σε περιβάλλον Omnichannel

2. �Ο�ρόλος�των�πλατφορμών: διασφάλιση της αξιοποίησης των 
καινοτομιών με παράλληλη υποστήριξη των εταιρειών της Ε.Ε.

3.  Παγκοσμιοποίηση:�επαναφορά των ίσων όρων ανταγωνισμού 
μεταξύ "παικτών" με έδρα την Ε.Ε. και εταιρειών εκτός Ε.Ε.

4.  Αξιοποίηση ευκαιριών που προσφέρει το Ηλεκτρονικό Εμπόριο 
για μια πιο βιώσιμη Οικονομία

5.  Διασφάλιση ευθυγράμμισης και συμβατότητας μεταξύ των 
κανονισμών e-Privacy και GDPR

6.  Ενίσχυση των προσπαθειών για μια παγκόσμια λύση για τη 
φορολογία του Ψηφιακού Μετασχηματισμού

7.  Διευκόλυνση ενός πιο εναρμονισμένου κανονιστικού πλαισίου 
παράδοσης δεμάτων

8.  Δημιουργία καινοτόμου και ανταγωνιστικού τοπίου διασυνοριακών 
πληρωμών

9.  Αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρονται από μεγάλα 
δεδομένα (big data) και Νέες Τεχνολογίες

10.  Παροχή οικονομικής στήριξης στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
και μείωση της γραφειοκρατίας

11.  Υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των εταιρειών 
με περισσότερες επενδύσεις σε ηλεκτρονικές δεξιότητες και 
υποδομές

Γιατί έφυγε η Nike από την 
Ελλάδα 
Διακόπτει η Nike τη συνεργασία με 
δεκάδες ελληνικά καταστήματα μετά το 
ξέσπασμα του σκανδάλου Folli Follie, 
βασικός αντιπρόσωπός της, σπάζοντας τις 
συμβάσεις και ξεκινώντας συνεργασία με 
αντιπροσώπους σε Ιταλία και Τουρκία. Τον 
έλεγχο του περιφερειακού hub φέρεται να 
εξασφάλισε ο Ιταλός Αντ. Περκάσι.

Hot Trend τo click & collect 
για τους Discounters 
Το click and collect η νέα τάση για 
τους discounters. Επίσης η δημιουργία 
καταστημάτων με μεγάλες εκπτώσεις και οι 
επενδύσεις σε logistics, που εξυπηρετούν 
μόνο το ηλεκτρονικό κανάλι πώλησης 
(dark stores), είναι δύο τάσεις του 2021. 
"Στοίχημα" για τους μεγάλους παίκτες είναι 
η ενίσχυση των private label προϊόντων 
με δυνατότητα παροχής μεγαλύτερων 
εκπτώσεων.
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Ολοκληρωµένες λύσεις για το e-shop σου
από εκεί που δεν τις περιµένεις!

eurobank.gr/e-commerce-solutions

Τώρα, η Eurobank, 
µαζί µε τους 

εξειδικευµένους 
συνεργάτες της, 

σου δίνει όλες
ττις λύσεις για να 

αναπτύξεις ψηφιακά 
την επιχείρησή σου!

https://www.eurobank.gr/el/business/proionta-kai-upiresies/proionta-upiresies/tropoi-eispraksis/ilektronikoi-tropoi-eispraksis/e-commerce-solutions?gclid=EAIaIQobChMIieiZqbTQ7QIVhf93Ch2MggzOEAAYASAAEgKFp_D_BwE&gclsrc=aw.ds
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Το Uni.Fund επενδύει στο e-satisfaction

Σε συνεπένδυση στην e-satisfaction.com, που δραστηριοποιείται στον 
τομέα του customer engagement και customer feedback, προχώρησε 
το Uni.Fund (ένα από τα fund του EquiFund), σε συνεργασία με 
ιδιώτη επενδυτή.
Tο e-satisfaction.com είναι μια τεχνολογική λύση που αλλάζει τον 
τρόπο με τον οποίο η αγορά του retail συλλέγει και αξιοποιεί το 
feedback των καταναλωτών. Με το e-satisfaction.com, οι retailers 
μπορούν να αξιοποιήσουν το feedback των πελατών τους για 
να βελτιώσουν τα operations τους, αλλά και για να αυξήσουν το 
customer loyalty και τα conversion rates τους, αυξάνοντας την αξία 
κάθε πελάτη και την ικανοποίησή του. 
Περισσότεροι από 300 retailers χρησιμοποιούν ήδη τη λύση, μεταξύ 
των οποίων οι Intersport, Leroy Merlin, Sephora, MyMarket, AB, Public 
κ.ά.
Ο Ευάγγελος Κοτσώνης, Ιδρυτής και CEO, ανέφερε: «Η συνεργασία 
και η έμπρακτη υποστήριξη μας επιτρέπει να ακολουθήσουμε τις 
εξελίξεις και να αποδείξουμε έμπρακτα πως μια κρίση μπορεί να 
κρύβει μεγάλες ευκαιρίες. Είναι σημαντικό γ ότι το Uni.Fund δεν 
είναι απλά επενδυτής, αλλά ένας ενεργός συνεργάτης με τον οποίο 
δουλεύουμε μαζί για να αλλάξουμε την αγορά του retail και να 
δώσουμε τα εργαλεία επικοινωνίας που η αγορά χρειάζεται πιο πολύ 
από ποτέ, ώστε καταναλωτές και επιχειρήσεις να συζητούν ενεργά, 
δημιουργώντας καλύτερες εμπειρίες».
Ο Κωνσταντίνος Λαύκας, Partner του Uni.Fund, δήλωσε: «Η 
λύση της e-satisfaction.com δημιουργεί δίαυλο επικοινωνίας 
μεταξύ καταναλωτή και retailer, αυξάνοντας την ικανοποίηση και 
βελτιώνοντας την αγοραστική εμπειρία. Επιτρέπει στον retailer 
να κατανοήσει τις ανάγκες του πελάτη και να χτίσει σχέση 
εμπιστοσύνης, που μετατρέπει τον ίδιο τον πελάτη σε brand 
ambassador. Ο χώρος του retail είναι ένας χώρος που η ομάδα του 
Uni.Fund κατανοεί σε βάθος και πιστεύουμε ότι η e-satisfaction.com 
δημιουργεί αξία στον χώρο. Στόχος μας είναι η εταιρεία να κάνει 
δυναμικά την είσοδό της και να καθιερωθεί σε νέες αγορές.»

O Jeff Bezos παραδίδει τη 
σκυτάλη της Amazon στον 
Andrew Jassy   
Μετά από 27 χρόνια, ο Jeff Bezos, 
ανακοίνωσε την απόφασή του να 
αποχωρήσει από τη θέση του CEO 
της Αmazon. Σε email του προς τους 
υπαλλήλους, ο Bezos ανέφερε ότι 
η μετάβαση θα πραγματοποιηθεί 
το γ’ τρίμηνο του έτους, με τον ίδιο 
να αναλαμβάνει Πρόεδρος Δ.Σ. (με 
εκτελεστικά καθήκοντα). Ο Andrew Jassy, ο 
σημερινός CEO της cloud platform Amazon 
Web Services, θα αντικαταστήσει τον 
Bezos, ως CEO.

SOS: λιανεμπόριο καλεί 
ΕΣΠΑ 
Γι’ αυτόν τον μήνα μετατέθηκε η προκήρυξη 
από το ΥΠΑΝ της ειδικής δράσης του 
ΕΣΠΑ για το Λιανεμπόριο, που αφορά στη 
δημιουργία e-shop ή την αναβάθμιση της 
ιστοσελίδας από τις μικρές επιχειρήσεις. To 
ποσό που θα διατεθεί σε πρώτη φάση θα 
ανέρχεται σε 80 εκατ. ευρώ ενώ η δράση 
θα προβλέπει την κατά 100% κάλυψη της 
δαπάνης έως 5.000 ευρώ.

Νέο προεδρείο για την 
Ελληνική Εταιρεία Logistics  
Πρόεδρος: Β.Ζεϊμπέκης, Επίκουρος 
Καθηγητής, Παν. Αιγαίου, Μέλος στο Εθνικό 
Συμβούλιο Εφοδιαστικής. Αντιπρόεδροι: 
E. Μπίτσιου, Αντιπρόεδρος Διοικητικού, 
Αντιπρόεδρος & Chief Commercial Officer 
Synergy S.A, Γ. Αλούπης, Αντιπρόεδρος 
Οικονομικών, Logistics Manager 
Chipita S.A, Α. Αλεξίου, Αντιπρόεδρος 
Λειτουργιών, Logistics Manager Verinso 
OOD και Μέλη: Κ. Παπαγεωργίου, 
Managing Director & Co-owner PTL Ltd., 
Στ. Κυριακούλιας, Supply Chain, Head of 
Quality Management,Beiersdorf MU - Region 
Europe, Φ.Δαούσης, Project Manager 
MYRMEX Inc., Χρ. Κάκκαβας, Εντεταλμένος 
Σύμβουλος Athens Economics Ltd - JLL 
Alliance Partner και Ά. Τσερέκλας-
Ζαφειράκης, Procurement & Sustainability, 
Zone Europe Category Manager Transport 
and Logistics, Anheuser Busch Inbev.
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Η Protocol από το 2001 έως σήμερα 
παρέχει όλες τις υπηρεσίες που 
σχετίζονται με το Digital Marketing. 
Κάποιες από αυτές παρέχονται 
ανεξάρτητα και κάποιες άλλες 
συμπληρωματικά. Πιο συγκεκριμένα 
οι υπηρεσίες κατοχύρωσης 
Domain Name και Web Hosting 
παρέχονται συμπληρωματικά σε 
υφιστάμενους πελάτες. Αντιθέτως 
οι υπηρεσίες Web Development, 
online διαφήμισης, SEO, Social 
Media, Training και Auditing & 
Consulting παρέχονται αυτόνομα ή 
σε συνδυασμό. Η 20ετής εμπειρία 
στην διαδικτυακή προώθηση 
επιχειρήσεων μας επιτρέπει να 
προβούμε σε μια σχετικά ασφαλή 
εκτίμηση της προοπτικής πωλήσεων 
ενός eshop με την προϋπόθεση ότι 
λειτουργεί για ένα χρονικό διάστημα 
13 μηνών καταγράφοντας σωστά 
παραγγελίες και έσοδα. Από την άλλη 
το γεγονός ότι στο DNA της Protocol 
συνυπάρχει, λόγω των Co founders, 
το development και το marketing, 
μια επιχείρηση μπορεί να βρει στην 
Protocol συσσωρευμένη εμπειρία σε 
λογικές τιμές και στους δύο τομείς. 

Δεδομένων�των�νέων�εργαλείων�
που�υπάρχουν�για�το�άνοιγμα�ενός�
e-shop�αλλά�και�τη�συντήρησή�
του,�τελικά�είναι�ακριβό�ή�φθηνό�
σπορ�το�e-commerce�για�έναν�
επιχειρηματία�στο�Λιανεμπόριο;
Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι μέρος
του γενικότερου λιανεμπορίου.
Αλλάζουν σε ένα βαθμό οι κανόνες
και οι συνθήκες διεξαγωγής του
ηλεκτρονικού εμπορίου αλλά όχι το
κόστος ανοίγματος ή συντήρησής
του. Γνωρίζω ότι πολλοί ιδιοκτήτες
πιστεύουν ότι η κατασκευή και

συντήρηση ενός ηλεκτρονικού 
καταστήματος έχει μικρό κόστος 
κατασκευής και συντήρησης 
αλλά αυτή η πεποίθηση οδηγεί 
σε εσφαλμένα συμπεράσματα. 
Στην πραγματικότητα ένα e-shop 
κοστίζει όσο και ένα μεσαίο/
μεγάλο φυσικό κατάστημα σε 
κεντρικό δρόμο της πόλης. Αυτά 
που αλλάζουν είναι τα επιμέρους 
κόστη, όχι το συνολικό κόστος. Για 
παράδειγμα το κόστος εσωτερικής 
διαμόρφωσης του φυσικού 
καταστήματος αντικαθίσταται από 
το εφάπαξ κόστος κατασκευής του 
ηλεκτρονικού καταστήματος. Το 
ενοίκιο του φυσικού καταστήματος 
αντικαθίσταται από το κόστος 
φωτογράφησης και συντήρησης 
περιεχομένου. Το ετήσιο μισθολογικό 
κόστος ενός μεγάλου καταστήματος, 
αντιστοιχεί στο ετήσιο κόστος 
προώθησης, προκειμένου να 
αποκτήσει νέους πελάτες. 

Πως�κρίνετε�τη�δράση�«e-Λιανικό»�
του�ΕΣΠΑ;
Με βάση τα όσα γνωρίζουμε από 
την προδημοσίευση της 11ης 
Ιανουαρίου θα έλεγα ότι σίγουρα 
είναι στη σωστή κατεύθυνση, αφού 
παρέχει ένα επιπλέον κίνητρο για τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. 
Επιδέχεται όμως και λίγων, αλλά 
ουσιαστικών βελτιώσεων.
Ας αρχίσουμε με τα θετικά:
1.   Το κονδύλι των 80,000,000€ θα

υπερκαλύψει όλη τη ζήτηση που
θα εκδηλωθεί για ηλεκτρονικά
καταστήματα

2.   Επιδοκιμάζει και επιδοτεί όσους
κατασκεύασαν eshop στη διάρκεια
της πανδημίας

3.   Επιδοτεί και αναβαθμίσεις σε
ήδη υπάρχοντα ηλεκτρονικά
καταστήματα

4.   Βοηθάει επιχειρήσεις λιανικής με
σημαντική μείωση τζίρου λόγω
COVID19

Υπάρχουν όμως και θέματα που 
επιδέχονται βελτίωσης:
1.   Το χρονικό διάστημα των 30

ημερών δεν είναι αρκετό για τη 
συλλογή υλικού και την κατασκευή 
ενός αξιοπρεπούς eshop.

2.   Το γεγονός ότι η Αίτηση
προϋποθέτει την ύπαρξη του
ηλεκτρονικού καταστήματος
αποθαρρύνει πολλά μικρά
καταστήματα, αφού η
παραδοσιακή αφερεγγυότητα
της Ελληνικής γραφειοκρατίας
καθιστά αβέβαιο το αν και πότε θα
πάρουν την επιδότηση των 5,000€.

3.   Αρκετές επιχειρήσεις έχουν ως
δευτερεύον ΚΑΔ το 47… αν και το
λιανεμπόριο αποτελεί την κύρια
πηγή εισοδήματος. Αυτό σημαίνει
ότι αυτομάτως, εξαιρούνται από
τη Δράση «ε-Λιανικό». Εδώ να
θυμίσω ότι πριν την πανδημία,
καμία απολύτως σημασία δεν είχε
για μια μικρομεσαία επιχείρηση το
ποιος είναι ο πρωτεύων και ποιοι οι
δευτερεύοντες ΚΑΔ.

Είναι�η�ταχύτητα�φόρτωσης�
καθοριστικός�παράγοντας�για�την�
επιτυχία,�τους�τζίρους�και�τα�κέρδη�
ενός�e-shop;
Πράγματι στο ηλεκτρονικό εμπόριο 
σήμερα ο Χρόνος είναι Χρήμα και 
είναι απολύτως μετρήσιμο.
Πριν ακριβώς 2 χρόνια η Deloitte 
δημοσίευσε μια έρευνα που έκανε 
σε 15 μεγάλα διεθνή eshops στην 
διάρκεια 4 εβδομάδων μελετώντας 
τη συμπεριφορά 30,000,000 
καταναλωτών/επισκεπτών. Ένα από 
τα ευρήματα της έρευνας αυτής 
ήταν η επίδραση που είχε στους 
επισκέπτες των eshops η βελτίωση 
της ταχύτητας φόρτωσης κατά 0.1s. 
Η βελτίωση λοιπόν της ταχύτητας 
μόλις κατά 1/10 του δευτερολέπτου 
είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση του 
E-Commerce Conversion Rate κατά
+8.4% και τη μέση αξία των αγορών
κατά 9.2%. Σήμερα υπάρχουν τα
εργαλεία για να εκτιμήσουμε το
ετήσιο διαφυγόν εισόδημα λόγω
ταχύτητας φόρτωσης καθώς και το
ποια επένδυση αναβάθμισης θα ήταν
κερδοφόρα.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Κωνσταντίνος Μπακόπουλος, General Manager | Protocol Digital Marketing

Το συγκριτικό πλεονέκτηµα της Protocol Marketing
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13 Εργαλεία στο οπλοστάσιο του e-Commerce

Την περασμένη εβδομάδα ανακοινώθηκε το λανσάρισμα του «Athens 
Shopping», μια πρωτοβουλίας του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών (ΕΣΑ) σε 
συνεργασία με τον δήμο Αθηναίων για τη στήριξη του τοπικού Λιανεμπορίου 
ενώ στη διάθεση της αγοράς μετά την επανεκκίνηση τίθενται 12 ακόμη 
ψηφιακά εργαλεία. Το Athens Shopping στοχεύει στην παρουσίαση της 
αγοράς της Αθήνας μέσα από διαδρομές που θα συνδέουν την εμπειρία 
στα καταστήματα με τουριστικούς προορισμούς. Το e-λιανικό- EΣΠΑ 
απευθύνεται σε επιχειρήσεις του Λιανεμπορίου (ΚΑΔ 47), οι οποίες μπορούν 
να επιδοτηθούν με έως 5.000 ευρώ. Πρόκειται για δράση του ΕΣΠΑ συνολικού 
προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ. Η πλατφόρμα e-katanalotis.gr της Γ.Γ. 
Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή αναβαθμίστηκε προσφέροντας 
εμπορικές συναλλαγές μέσω της διαδικασίας παράδοσης εκτός καταστήματος 
(click away) και μέσω e-shop σε ειδικό πεδίο. Επίσης υπάρχει το agora.delivery 
- Περιφέρεια Αττικής και το Athensisback - Δήμος Αθηναίων που εγκαινίασε 
ο Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με τον ΕΣΑ, το DirectMarket.gr- ΕΒΕΑ, το 
AthEnsVtradE - ΕΒΕΑ, το VitrinaBox - Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, 
η Ψηφιακή Ενδυνάμωση - Google, το Skroutz.gr Marketplace, το Public.gr 
Marketplace, οι Ηλεκτρονικές Πληρωμές και το Prosvasis Go.

Αναδυόμενο… e-shop  
Η Aφροδίτη supermarkets 
σχεδιάζει το λανσάρισμα νέου 
e-shop. Επιπλέον οι πελάτες 
θα μπορούν να παραγγείλουν 
προϊόντα και με αγορές άνω 
των €30, η εταιρεία παραδίδει 
τα προϊόντα κατ' οίκον. Μάλιστα 
η παράδοση είναι άμεση, με τις 
παραγγελίες να γίνονται, σε αυτή 
τη φάση, τηλεφωνικά. 

Σε προϊόντα για 
ψυχική ευεξία κάνει 
focus 1 στους 3 
Ευρωπαίους  
Προτεραιότητα σε αγορές για το 
σπίτι που βελτιώνουν την ευεξία 
δίνει 1 στους 3 Ευρωπαίους, 
σύμφωνα με έρευνα «Από τις 
συνήθειες του lockdown σε 
έναν νέο τρόπο ζωής» της Ipsos 
Mori για τη Samsung. Είναι 10 
φορές πιθανότερο να ξοδέψουν 
επιπλέον χρήματα σε έξυπνες 
τεχνολογίες ή συσκευές από ό,τι 
σε επώνυμα ρούχα. 
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Οι αγοραστικές τάσεις σε πραγματικό χρόνο, με βάση 

τις ηλεκτρονικές αγορές σε συνεργαζόμενα 

καταστήματα του BestPrice.gr.

ΑΠΟ ΤΟ

Το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα

ΝΕΑ ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ BESTPRICE.GR
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Όταν τα Zara συνάντησαν το Netflix 
Ο Ramin Ahmari είναι ο ιδρυτής της νεοσύστατης επιχείρησης 
Finesse που συνοψίζεται στη φράση: «Τα Zara συναντούν το Netflix» 
αφού η εταιρεία δημιουργεί τα προϊόντα που το κοινό-στόχος (τα 
άτομα δηλαδή της γενιάς Ζ) επιθυμεί να αγοράσει, όταν το θελήσει 
και στις ποσότητες που απαιτούνται. H ιδέα για την ίδρυση και τη 
δημιουργία της FINESSE προήλθε από την προσωπική σχέση και 
αδυναμία του ιδρυτή για τη Μόδα σε συνδυασμό με την τάση του 
να επιλύει τα πάντα με την χρήση δεδομένων. Ο ιδρυτής εξηγεί πως 
η ενασχόλησή του με την ανάλυση των δεδομένων του έδωσε μια 
γενική εικόνα και έμπνευση για το πώς οι αλγόριθμοι αναλύουν με-
γάλες ποσότητες δεδομένων που συλλέγουν σε πραγματικό χρόνο 
με σκοπό να προβλέψουν τις μετατοπίσεις της αγοράς και των τιμών 
των μετοχών. Έτσι, η FINESSE λειτουργεί χρησιμοποιώντας υπερ-
σύγχρονες τεχνολογίες, συνδυάζοντας την ανάλυση των χρονοσει-
ρών, την επεξεργασία της φυσικής γλώσσας και τους αλγόριθμους 
μηχανικής μάθησης, υποδεικνύοντας τις επόμενες τάσεις της Μό-
δας για τα άτομα της γενιάς Z και αυτό που οι περισσότεροι θέλουν 
ανά πάσα στιγμή.

Στο μικροσκόπιο της Pasal 
Logistics και Σ/Μ 
Ενδιαφέρον για τα logistics των Σ/Μ 
επιδεικνύει η Pasal Development και οι 
επόμενες κινήσεις περιλαμβάνουν την 
ενίσχυση στον συγκεκριμένο κλάδο και 
την είσοδο στην αγορά των big boxes. 
Πρόκειται για καταστήματα τύπου σούπερ 
μάρκετ, σε μεγάλες εκτάσεις. 

Στα 5 τρισ. δολ.  
το e-commerce παγκοσμίως 
έως το 2022 
Το 2020 εκτιμάται ότι το e-Commerce ανα-
πτύχθηκε διεθνώς με 27,6% με τις πωλήσεις 
να ξεπερνούν τα 4 τρις δολ. Σε αυτήν τη δι-
απίστωση κατέληξε έρευνα του eMarketer, 
με τίτλο «Global e-commerce Update 2021», 
αποτυπώνοντας αύξηση σε σχέση με τις 
εκτιμήσεις εν μέσω πανδημίας, ότι θα επι-
βραδυνόταν σε ρυθμό ανάπτυξης 16,5%.
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Στα 4 δις οι e-shoppers το 2021  
Ο αριθμός των χρηστών του Ηλεκτρονικού Εμπορίου σε παγκόσμια 
βάση αναμένεται να αυξηθεί κατά 400 εκατ. και να φθάσει τους 4 δις 
αγοραστές παγκοσμίως.
Σύμφωνα με στοιχεία της Finaria, το ξέσπασμα της πανδημίας κατά 
τη διάρκεια του 2020 συνέβαλε στη ραγδαία αύξηση του αριθμού 
των χρηστών e-Commerce σε όλο τον κόσμο κατά 9,5% σε ετήσια 
βάση, έτσι ώστε οι χρήστες να υπερβούν τα 3,4 δις.
Ακόμη, φαίνεται ότι αυτή η όλο και αυξανόμενη τάση αναμένεται να 
συνεχιστεί κατά τη διάρκεια του 2021, με τον αριθμό των χρηστών να 
αυξάνεται κατά 10% σε ετήσια βάση στα 3,8 δις. Παράλληλα, μέχρι 
το 2025, η Finaria προβλέπει ότι ο αριθμός των παγκόσμιων χρηστών 
Ηλεκτρονικού Εμπορίου θα φθάσει τα 4,9 δις.
Ταυτόχρονα, ο όλο και αυξανόμενος αριθμός των χρηστών Ηλεκτρο-
νικού Εμπορίου προκάλεσε επίσης αύξηση των εσόδων της αγοράς, 
αφού παρουσίασαν ποσοστιαία αύξηση κατά 25% σε ετήσια βάση 
φτάνοντας τα 2,43 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2020. 
Με 469,3 δις δολ. έσοδα, η αμερικανική αγορά κατατάσσεται ως η 
δεύτερη μεγαλύτερη αγορά e-Commerce παγκοσμίως το 2020. 

Η Walmart επιστρατεύει 
ρομπότ 
H Walmart θα ενισχύσει καταστήματα στις 
ΗΠΑ με μικρά ρομπότ, για τη συλλογή και 
ανέπαφη παράδοση online παραγγελιών. 
Τα ρομπότ θα συλλέγουν προϊόντα 
ψυγείου, κατάψυξης και εμπορεύματα από 
τις αποθήκες με μεγαλύτερη ζήτηση ενώ 
το προσωπικό θα μεταβεί στα τμήματα των 
πωλήσεων.

Σκληρό ροκ στην Instacart  
Η εταιρεία που διαχειρίζεται την εφαρμογή 
Instacart, η οποία επιτρέπει στους χρήστες 
της να κάνουν αγορές σε καταστήματα 
λιανικής και να τους παραδίδονται στο 
σπίτι, ή να τα παραλαμβάνουν στο 
κατάστημα έτοιμα, απολύει τους 10 
υπαλλήλους της, που ψήφισαν για να 
σχηματιστεί το πρώτο και μοναδικό 
συνδικάτο εργαζομένων της πλατφόρμας 
σε κατάστημα λιανικής Mariano’s στο Σκόκι 
(Ιλινόι).
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Σε καλό δρόμο η Fresh 
Market για τις curbside 
παραλαβές
Η Fresh Market αύξησε τον 
αριθμό των παραγγελιών της 
για curbside παραλαβή από 
τότε που κυκλοφόρησε στα 159 
καταστήματα της το νέο της 
πρόγραμμα “Friendliest Curbside 
Experience in America”. Η μέση 
βαθμολογία επισκεπτών είναι 4,7 
στα 5 αστέρια, οι χρόνοι αναμονής 
μειώθηκαν σε λιγότερο από 5' 
ενώ τα ποσοστά ολοκλήρωσης 
παραγγελιών βελτιώθηκαν. 

ΝΙΚΕ: ψηφιακή 1 στις 2 
πωλήσεις στο μέλλον   
Οι εφαρμογές κινητών της Nike 
συνέβαλαν στην αύξηση των 
πωλήσεων κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας ως μέρος της 
προσπάθειάς της να ενισχύσει 
τις απευθείας πωλήσεις στον 
καταναλωτή (DTC). Αυτές οι 
εφαρμογές παροτρύνουν τους 
αγοραστές να συμμετέχουν σε 
μια σειρά δραστηριοτήτων με 
μια στρατηγική gamification, να 
ενισχύει την ανταλλαγή μηνυμάτων 
και να υποστηρίζει τις πωλήσεις. 
Οι ψηφιακές πωλήσεις της ΝΙΚΕ 
θα αποτελέσουν το 50% των 
συνολικών εσόδων στο άμεσο 
μέλλον.

Boxed για e-grocery 
Νέα εταιρεία e-grocery έκανε την 
εμφάνισή της στο online delivery 
προϊόντων. Πρόκειται για την 
Βoxed, η οποία έχει πλούσιο 
κωδικολόγιο με δικά της προϊόντα, 
τα οποία τα κάνει delivery σε όλη 
την Αττική, εντός και εκτός, για 
όσα προϊόντα δεν είναι φρέσκα. Η 
εταιρεία ξεκίνησε τον περασμένο 
Οκτώβριο και η προσπάθεια έχει 
αγκαλιαστεί από τον κόσμο με την 
άνοδο να είναι ραγδαία.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο απογείωσε τη Facebook 
Το Facebook ανακοίνωσε ότι στο τέταρτο τρίμηνο του 2020 εμφάνισε μεγάλη 
αύξηση εσόδων (33%) και κερδών (53%), ενώ οι ενεργοί μηνιαίοι χρήστες του 
(που χρησιμοποιούν έστω μια φορά το μήνα την πλατφόρμα του) έφθασαν τα 2,8 
δισεκατομμύρια, εμφανίζοντας αύξηση 12%.

Σε συνδυασμό με τα Instagram, WhatsApp και Messenger που ανήκουν στο 
Facebook, οι συνολικοί μηνιαίοι ενεργοί χρήστες τους ξεπέρασαν τα 3,3 
δισεκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Περίπου 2,6 δισεκατομμύρια χρησιμοποιούν 
σε καθημερινή βάση το ίδιο το Facebook ή τουλάχιστον μία από τις «συγγενικές» 
εφαρμογές του.
Τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα οφείλονται κυρίως στις αυξημένες 
διαφημίσεις στο μεγαλύτερο μέσο κοινωνικής δικτύωσης με στόχο το 
ηλεκτρονικό εμπόριο στη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, μια τάση που 
ενισχύθηκε λόγω της πανδημίας.

Τα έσοδα δ' τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 28,07 δις δολ. (έναντι 21,08 δις δολ. 
στο τέταρτο τρίμηνο του 2019) και τα κέρδη σε 11,22 δισ. δολ. (έναντι 7,35 δισ. 
δολ. στο τελευταίο τρίμηνο του 2019).

Το Facebook παραδέχθηκε ότι το 2021 θα αντιμετωπίσει αυξημένες προκλήσεις 
από τις ρυθμιστικές Αρχές (σε Ευρώπη και ΗΠΑ) και τον Ανταγωνισμό (ιδίως την 
Apple).
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Safe online συναλλαγές 
εγγυάται η PaysafeCash 
Safe online συναλλαγές εγγυάται η υπηρεσία 
PaysafeCash που φέρει την υπογραφή της 
Paysafecard. Ο πελάτης επιλέγει τη λύση 
PaysafeCash, παράγεται ένας κωδικός 
QR, ο οποίος του αποστέλλεται μέσω Αpp, 
SMS ή email και στη συνέχεια επιλέγει το 
πλησιέστερο σημείο αποδοχής PaysafeCash. 

Amazon: επένδυση 230 εκατ. 
ευρώ στην Ιταλία 
Το Amazon ανακοίνωσε ότι θα ανοίξει 
δύο κέντρα logistics στην Ιταλία το 2021, 
επενδύοντας πάνω από 230 εκατ. ευρώ. 
Πρόκειται για ένα κέντρο διανομής 
στη Νοβάρα και ένα κέντρο εκτέλεσης 
παραγγελιών κοντά στη Μοντένα, 
δημιουργώντας 1.100 νέες θέσεις εργασίας 
έως το 2024. Ο κολοσσός έχει ήδη επενδύσει 
5,8 δισ. ευρώ στη χώρα από το 2011. 

Έρευνα ΕΒΕΘ: επιστροφή στην κανονικότητα 
μετά το 2022  
Επιστροφή στην κανονικότητα από το 2022 και μετά, 44% μέση 
μείωση του κύκλου εργασιών λόγω της πανδημίας και εκτίμηση σε 
ποσοστό 69% ότι τα μέτρα που έχει λάβει η Πολιτεία για τη στήριξη 
των επιχειρήσεων είναι ανεπαρκή, τα συμπεράσματα έρευνας του 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης που 
πραγματοποιήθηκε από την Palmos Analysis.
Το 84% απαντά ότι έχει επηρεαστεί από την πανδημία και το 81% 
ότι κατέγραψε μείωση του κύκλου εργασιών. Η επιστροφή σε ένα 
κανονικό επίπεδο λειτουργίας συνιστά ουτοπία για τις περισσότερες 
επιχειρήσεις, καθώς για το α' εξάμηνο μόλις το 10% αναμένει τέτοια 
εξέλιξη, μέχρι το τέλος του 2021 το 20%, από το 2022 το 56% ενώ ένα 
ποσοστό 2% απαντά «ποτέ».

e-shop�και�click�away
Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου που συμμετείχαν στην έρευνα 
είναι εξοικειωμένες με το Διαδίκτυο και στο πλαίσιο αυτό το 39% 
έχει e-shop, το 72% διαθέτουν site, το 80% έχει παρουσία στο 
Facebook και το 56% στο Instagram. Ωστόσο, μόλις το 39% από αυτές 
πραγματοποίησαν πωλήσεις με την μέθοδο click away την περίοδο των 
εορτών. 
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Απονομή μέσω YouTube
Τα 13α βραβεία ποιότητας του 
Γαστρονόμου «Μικροί Ήρωες», 
απονεμήθηκαν μέσω YouTube. 
Πρωταγωνιστές, οι creators της 
Digital Minds, Λάμπρος Φισφής και 
Δημήτρης Μακαλιάς, οι οποίοι, μαζί 
με τους νικητές των βραβείων, τους 
δημοσιογράφους και τους chefs 
Σωτήρη Κοντιζά και Λευτέρη Λαζάρου 
παρουσίασαν το event. 

Cosmote: 6,5 εκατ. ευρώ 
σε υποτροφίες μέσα σε 19 
χρόνια 
Σε 30 πρωτοετείς φοιτητές ελληνικών 
πανεπιστήμιων απονεμήθηκαν 
οι υποτροφίες Cosmote ύψους 
520.000 ευρώ, για το ακαδημαϊκό 
έτος 2020-2021, κατά τη διάρκεια 
ψηφιακής εκδήλωσης. Το Πρόγραμμα 
πραγματοποιείται τα τελευταία 19 
χρόνια και έχει στηρίξει 724 νέους να 
ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με 
υποτροφίες αξίας άνω των 6,5 εκατ. 
ευρώ. 

Μυστική συμφωνία Facebook - Google; 
Για μυστική συμφωνία μεταξύ Facebook και Google για τον έλεγχο της 
παγκόσμιας διαφημιστικής αγοράς κάνει λόγο η New York Times. Σύμφωνα 
με το άρθρο, η συμφωνία είχε τον κωδικό «Jedi Blue» και προέβλεπε πολύ 
πιο ευνοϊκούς όρους διαφήμισης στην Google για το Facebook από ό,τι για 
άλλους συνεταίρους. Σε αντάλλαγμα, το Facebook απέσυρε λογισμικό σε 
σχέση με τις online διαφημίσεις, το οποίο θα αποτελούσε απειλή για την 
Google στην ψηφιακή αγορά. Αντ΄αυτού, δύο χρόνια μετά, στήριξε την Open 
Bidding πλατφόρμα της Google. Το Facebook δεν διευκρίνισε ποτέ γιατί δεν 
υποστήριξε την ανακοίνωση του 2017 πως δοκιμάζει νέο τρόπο πώλησης 
διαφημίσεων στο Διαδίκτυο, με το οποίο αναμενόταν να αμφισβητήσει την 
κυριαρχία της Google στο Διαδίκτυο, ωστόσο η αντιμονοπωλιακή αγωγή που 
υποβλήθηκε από 10 γενικούς εισαγγελείς τον περασμένο μήνα, μάλλον δείχνει 
ότι η Google επεδίωκε συνεργασία με τη δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής 
δικτύωσης. Facebook και Google δεν αρνήθηκαν την ύπαρξη του Jedi Blue, 
τόνισαν όμως ότι η συμφωνία παρερμηνεύθηκε από τα ΜΜΕ. «Η συμφωνία 
με την Google συμβάλλει στην αύξηση του ανταγωνισμού», υποστήριξε 
εκπρόσωπος της Facebook.

DIGITAL MARKETING
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Wavemaker: επόμενη ημέρα χωρίς third-party cookies
Για τη μετάβαση σε μια νέα εποχή χωρίς third-party cookies προετοιμάζει τους σχεδόν 150 
μεγάλους πελάτες της η Wavemaker, έως τον ερχόμενο Ιούνιο. Η εξέλιξη θα έρθει πολύ 
νωρίτερα από το 2022, οπότε η Google σχεδιάζει να αποκλείσει τα third-party cookies 
από τον browser της Chrome. Το media agency του WPP δημιούργησε ένα επίσημο πρό-
γραμμα προσαρμογής, με τίτλο 3PC, δηλαδή «Third-party Cookieless», με την πεποίθηση 
ότι η μετάβαση απαιτεί ολόκληρους μήνες και όχι μόνο λίγες ημέρες, σχεδιασμού, παρά 
την αβεβαιότητα σχετικά με τα εργαλεία που μπορεί να διαδεχτούν το τρέχον σύστημα. 
Το πρόγραμμα εστιάζει στην ευθυγράμμιση του data strategy των πελατών, στην προτε-
ραιοποίηση, τις δοκιμές και την υιοθέτηση νέων τεχνολογικών λύσεων, καθώς και στην 
επανεξέταση όλων των media, data και technology partners τους. Επίσης, δημιούργησε και 
ερωτηματολόγιο 250 ερωτήσεων, ώστε να τους βοηθήσει να καταλάβουν την έκταση και 
τις επιπτώσεις της διακοπής της καθιερωμένης διαφημιστικής διαδικασίας. «Σχέδιό μας 
είναι να θέσουμε το σχέδιο σε εφαρμογή και όχι απλώς να περιοριζόμαστε σε ατέρμονες 
συζητήσεις», αναφέρει ο Chief Digital Officer της Wavemaker, Christiaan Lette. 

Netflix: ρεκόρ 
συνδρομητών για 
το 2020   
Με πάνω από 200 εκατομ-
μύρια συνδρομητές έκλεισε 
η Netflix Inc. το 2020 ως α-
πόρροια της πανδημίας. Πιο 
συγκεκριμένα, ο κολοσσός 
του streaming ανακοίνωσε 
ότι πρόσθεσε πάνω από 8,5 
εκατ. συνδρομητές το δ' τρί-
μηνο, ξεπερνώντας τις προ-
βλέψεις την περίοδο αυτή. 

Οι άνθρωποι 
της διαφήμισης 
δημιουργούν για το 
2021   
«Πώς θα διαφημίζαμε το 
2021 αν ήταν προϊόν;». Με 
αυτή την ιδέα η MullenLowe 
Athens, μέσω της ενέργειας 
#adpeoplefor2021, προσκά-
λεσε τους ανθρώπους της 
διαφήμισης, είτε εργάζονται 
σε εταιρείες, είτε είναι α-
νεξάρτητοι δημιουργοί και 
ανήκουν στον ευρύτερο 
χώρο της διαφήμισης, να 
προσφέρουν και τη δική 
τους ιδέα για να διαφημιστεί 
η νέα χρονιά. 
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20 εκατ. ευρώ από το Ίδρυμα Vodafone
Σε μια πολύ σημαντική επένδυση ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ προ-
χωρά το Ίδρυμα Vodafone για την επέκταση των ψηφιακών δεξιοτήτων 
και προγραμμάτων εκπαίδευσης του ιδρύματος, χρηματοδοτώντας 
τοπικές πρωτοβουλίες στην Ελλάδα και 13 ακόμη χώρες. Η επένδυση 
αυτή αναμένεται να ωφελήσει 16 εκατομμύρια μαθητές τα επόμενα 
4 χρόνια και συγκεκριμένα έως το 2025. Τα προγράμματα, τα οποία 
παρέχονται σε συνεργασία με φιλανθρωπικά ιδρύματα και ΜΚΟ, θα 
δώσουν στους ανθρώπους τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις γνώσεις 
και τις δεξιότητές τους στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, με στόχο να 
καλύψουν εκατομμύρια μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, άτομα που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης 
ή κατάρτισης, καθώς και ηλικιωμένους. Η ανακοίνωση αυτή συμπίπτει 
με τη Διεθνή Ημέρα Εκπαίδευσης. Η επένδυση των 20 εκατομμυρί-
ων ευρώ θα κατανεμηθεί κατά την επόμενη πενταετία. Μάλιστα, θα 
προστεθεί στις δωρεές εκτιμώμενου ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ 
σε είδος από τον Όμιλο Vodafone σε μια σειρά πρωτοβουλιών που 
σχετίζονται με τον Covid-19 και στην επένδυση 10 εκατομμυρίων ευρώ 
από το Ίδρυμα Vodafone στη φάση έκτακτης ανάγκης της απόκρισης 
στην πανδημία και την κρίση Υγείας συνεπεία του Covid-19 το 2020. 
Το Ίδρυμα Vodafone εργάζεται για να γεφυρώσει το χάσμα ψηφιακών 
δεξιοτήτων, επενδύοντας σε προγράμματα για μαθητές πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συνδυάζουν προσωπική κατάρ-
τιση και ψηφιακές πλατφόρμες για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων 
μαθητών και εκπαιδευτικών. Όπως για παράδειγμα, το Generation Next 
(σε Ελλάδα και Αλβανία), που συνδυάζει τα εργαστήρια STEM με το 
ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, για να συμβάλει τελικά στη βελτίωση των 
ψηφιακών δεξιοτήτων για περισσότερους από 61.000 εφήβους και 
έφηβες μέχρι σήμερα. Φιλοδοξία του είναι να ωφελήσει περί το ένα 
εκατομμύριο μαθητές μέσω της πλατφόρμας έως το 2025.

Καμπάνια What’sUp για τη 
νεανική δημιουργικότητα  
Τις εννέα ιδέες νέων ανθρώπων από όλη 
την Ελλάδα, που προσφέρουν στο κοι-
νωνικό σύνολο, προβάλει το What’s Up 
της Cosmote, μέσα από την καμπάνια «2 
Minutes of Fame». Από τα τρία videos, το 
πρώτο παρουσιάζει την Αngelika Darkling, 
που φτιάχνει ρούχα από βιοδιασπώμενο 
latex, το δεύτερο, με την Prom Racing που 
κατασκευάζει αγωνιστικά μονοθέσια και το 
τρίτο με την ομάδα «Διαβάζω για τους άλ-
λους», που ηχογραφεί βιβλία και οργανώνει 
ζωντανές αναγνώσεις.

Η Gruppo Cucine αναθέτει 
στη Wizard 
Η Wizard - Performance Based Advertising 
Agency συμφώνησε με την Gruppo Cucine 
για την υλοποίηση content marketing και 
SEO ενεργειών, με στόχους την περαιτέρω 
ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του brand 
και την αύξηση των πωλήσεων, μέσω οργα-
νικών επισκέψεων. Οι ενέργειες βασίζονται 
σε data driven αποφάσεις από την ανάλυση 
δεδομένων και την cutting edge τεχνογνω-
σία της Wizard σε επίπεδο SEO.

Βάλε Σάλτσα... Barilla 
Στον «αέρα» βρίσκεται η νέα digital καμπά-
νια «Βάλε Σάλτσα» για τις Κόκκινες Σάλτσες 
της Barilla, με την υπογραφή της 4 Wise 
Monkeys. Με τρία short digital videos, η 
καμπάνια παρουσιάζει διάφορες περιστά-
σεις, οι οποίες αναδεικνύουν τόσο τη γεύση 
των σαλτσών Barilla, όσο και την ταχύτητα 
και την ευκολία που αυτές προσφέρουν. 
H καμπάνια περιλαμβάνει social media και 
display υλικά.
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Το 2020 ήταν η χρονιά που άλλαξε 
άρδην σχεδόν κάθε πτυχή της 
καθημερινότητας και του τρόπου 
που λειτουργούν επιχειρήσεις και 
οργανισμοί. Το 2021 ο βασικός 
στόχος όλων είναι να τεθεί σε 
έλεγχο η πανδημία, ώστε να 
επιστρέψει η ανθρωπότητα στην 
κανονικότητα. Η SAS, η κορυφαία 
εταιρεία στον κλάδο των analytics 
και της Τεχνητής Νοημοσύνης, 
δημοσιεύει τις προβλέψεις της για 
τη νέα χρονιά στους διάφορους 
τομείς που εξειδικεύεται και 
αναλύει πως αυτές θα επηρεάσουν 
ανθρώπους και επιχειρήσεις. 

Τεχνητή�Νοημοσύνη�&�Analytics�
-�Ανάγκη�για�«ηθική»�Τεχνητή�
Νοημοσύνη
Κατά τη διάρκεια της περσινής 
χρονιάς, η υιοθέτηση της τεχνητής 
νοημοσύνης και των analytics με 
στόχο τον περιορισμό της πανδημίας 
σε σχεδόν όλες τις πτυχές της 
ανθρώπινης δραστηριότητας, 
ήταν ιδιαίτερα έντονη. Η 
αυξημένη ψηφιακή μετάβαση 
που σημειώθηκε θα συμβάλλει 
στη λήψη γρήγορων και σωστών 
αποφάσεων από τις επιχειρήσεις το 
2021 και ο συνδυασμός ανθρώπων 
και analytics μπορεί να φέρει 
κορυφαία αποτελέσματα για τους 
οργανισμούς. 
Το 2021 θα γίνει πιο εμφανής η 
ανάγκη για δημιουργία ηθικών 
αρχών στην τεχνητή νοημοσύνη 
που θα οδηγήσουν σε υπεύθυνες 
πρακτικές. Καθώς οι καταναλωτές 
ευαισθητοποιούνται όλο και 
περισσότερα σε ζητήματα ηθικής 
και τεχνητής νοημοσύνης, οι 
επιχειρήσεις θα προωθήσουν 
πρακτικές «υπεύθυνης τεχνητής 

νοημοσύνης», που θα τις 
διαφοροποιήσουν από τον 
ανταγωνισμό και θα δώσουν 
προστιθέμενη αξία στον 
καταναλωτή. Παράλληλα, φέτος θα 
δούμε να αναδύονται κανονισμοί 
λειτουργίας για την τεχνητή 
νοημοσύνη, αντισταθμίζοντας τους 
φόβους της υιοθέτησης τέτοιων 
τεχνολογιών. 

Στα�ύψη�οι�απάτες�το�2021
Η πανδημία και η οικονομική 
κρίση δημιούργησαν τις ιδανικές 
συνθήκες για άνθηση της απάτης 
σε παγκόσμιο επίπεδο. Με βάση 
τα πιο πρόσφατα στοιχεία η SAS 
προβλέπει πως το 2021 θα είναι μία 
χρονιά που θα σπάσει κάθε ρεκόρ, 
σε όλους τους κλάδους. Το 2020 
έφερε έκρηξη στη χρήση του online 
και mobile banking, ενώ ολοένα και 
περισσότεροι οργανισμοί, όπως 
π.χ. οι ασφαλιστικές εταιρείες, 
στρέφονται σε εξ’ ολοκλήρου digital 
λειτουργία. Είναι ήδη γνωστό ότι οι 
απατεώνες λατρεύουν το ψηφιακό 
περιβάλλον και ακριβώς για αυτό τον 
λόγο οι επιχειρήσεις προσπαθούν 
να βάλουν τις απαραίτητες δικλίδες 
ασφαλείας στη μάχη κατά της 
απάτης και να ανταποκριθούν 
άμεσα σε νέους κινδύνους και 
φαινόμενα απάτης. Ακρογωνιαίος 
λίθος σε αυτή τη μάχη είναι ο 
συνδυασμός τεχνητής νοημοσύνης 
και ανθρώπινης ευφυΐας. 

Η�χρονιά�των�εμβολίων�και�
της�διεύρυνσης�της�ψηφιακής�
περίθαλψης/φροντίδας
Αν το 2020 ήταν η χρονιά της 
Covid-19, τότε το 2021 θα είναι 
η χρονιά των εμβολίων. Πέρυσι, 
παρατηρήσαμε την ανάγκη για 
βελτιστοποίηση του μοντέλου 
διαχείρισης πόρων στον τομέα 
της υγείας. Αποδείξαμε πως 
αυτό το πρόβλημα μπορεί να 
λυθεί αποτελεσματικά μέσω της 
χρήσης ισχυρών analytics για την 
πρόβλεψη της πορείας ασθενειών 
και τη βελτιστοποίηση των μέσων 
καταπολέμησής τους, θωρακίζοντας 

έτσι τα συστήματα υγείας για 
μελλοντικές υγειονομικές κρίσεις.
Παράλληλα, το 2020 είδαμε να 
εμφανίζεται έντονα η τηλεδιάγνωση 
ασθενών από ιατρούς διαφόρων 
ειδικοτήτων. Φέτος, παρόλο που 
πολλές ειδικότητες θα συνεχίσουν 
να χρησιμοποιούν τις βίντεο κλήσεις, 
οι ιατροί των ειδικοτήτων για τις 
οποίες απαιτείται φυσική παρουσία 
του ασθενούς για διάγνωση 
σταδιακά θα σταματήσουν να τις 
χρησιμοποιούν. 

IoT�-�Hot�trend�η�μηχανική�όραση�
και�χρήση�της�βιομετρικής�
ταυτοποίησης�από�τράπεζες�
Η πανδημία δημιούργησε τις 
ιδανικές συνθήκες για τη βελτίωση 
της αποτελεσματικότητας και 
της υιοθέτησης τεχνολογιών που 
υπό φυσιολογικές συνθήκες θα 
χρειάζονταν ακόμη πολλά χρόνια 
για να αξιοποιηθούν πλήρως. Το 
Internet of Things είναι μία από 
τις κορυφαίες τάσεις στον τομέα 
της τεχνολογίας, και μαζί με την 
πρωτοποριακή μηχανική όραση, 
βρήκαν πολλές εφαρμογές κατά 
την πανδημία. Ο συνδυασμός αυτών 
των δύο μετατρέπει «στεγνά» IoT 
δεδομένα σε εύχρηστα insights.  
Μέσα στο 2021 κλάδοι όπως 
τράπεζες, ασφαλιστικές και 
χρηματοοικονομικά ιδρύματα θα 
κινηθούν προς την βιομετρική 
ταυτοποίηση. Η αύξηση της 
ασφάλειας και η διευκόλυνση των 
συναλλαγών μέσω blockchain και 
κρυπτονομίσματων αποτελούν 
τους κυριάρχους λόγους που 
θα οδηγήσουν τους παραπάνω 
κλάδους σε αυτήν την κατεύθυνση. 
Ταυτόχρονα, η υιοθέτηση της 
τεχνολογίας 5G θα εκμηδενίσει τον 
χρόνο λήψης αποφάσεων σε τομείς 
όπως λιανεμπόριο, βιομηχανία 
και μεταφορές (κυρίως μέσω των 
αυτόνομων οχημάτων). Παράλληλα, 
θα ενισχυθεί περαιτέρω η χρήση 
ρομπότ και chatbots.
Τέλος, η διαχείριση προσωπικών 
δεδομένων αποτελεί προτεραιότητα 
μετά τη λήξη της πανδημίας.

Οι προβλέψεις της SAS για το 2021: συνεχίζεται η επιτάχυνση 
της Τεχνητής Νοημοσύνης και της ψηφιακής μετάβασης

Πέμπτη 4 /2 /2021



18 

ΙΑΒ Hellas: webinar για το adblocking στην 
ελληνική αγορά 
O IAB Hellas σε συνεργασία με τη γερμανική εταιρεία Τεχνολογίας 
Contentpass και με στόχο να αντιμετωπιστεί από όλους τους εμπλεκόμε-
νους φορείς το φαινόμενο του ad-blocking που έχει ιδιαίτερα υψηλές δια-
στάσεις στην Ελλάδα, οργάνωσε webinar για τους Έλληνες εκδότες. 
Όπως ανέφερε ο Dirk Freytag, CEO της Contentpass, το να είσαι εκδότης 
την εποχή αυτή δεν είναι πολύ εύκολο, δεδομένων των ρυθμίσεων του 
ePrivacy που αναπτύσσεται, του GDPR που επηρεάζει τη διαφήμιση βάσης 
δεδομένων, της Google που επιβάλλει το TCF2 και των προγραμμάτων πε-
ριήγησης που περιορίζουν το 3rd-party tracking.
Σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις (2-8 Ιανουαρίου 2021), το ad-
blocking από desktop στην Ελλάδα ανέρχεται στο 35,2%, ενώ από κινητό 
στο 2,3%. Η χρήση του desktop αγγίζει το 40,6% και του κινητού το 59,4% 
ενώ η αύξηση της χρήσης για κινητά ισοδυναμεί με λιγότερες διαφημίσεις 
και χαμηλότερο CPM.
Ανά κατηγορία περιεχομένου από desktop, το υψηλότερο ad-blocking εμ-
φανίζεται στα sites των εφημερίδων, ακολουθούν τα lifestyle, Information 
Technology και ειδήσεογραφικά και τελευταία έρχονται το αθλητικά sites. 
Αντίστοιχα, τα ποσοστά του adblocking στο Mobile δείχνουν πρώτα τα 
sites των εφημερίδων με διακυμάνσεις ανά ημέρα και ακολουθούν οι IT 
πληροφορίες, οι ειδήσεις, τα αθλητικά και τελευταία τα lifestyle sites. 
Επιπλέον ο Dirk Freytag αναφέρθηκε στο Privacy Blocking, δηλαδή τον 
αποκλεισμό όχι μόνο οποιασδήποτε διαφήμισης αλλά και σχεδόν όλης της 
παρακολούθησης-tracking το οποίο βασίζεται στην Easy List που ενεργο-
ποιείται ως προεπιλογή στο uBlockOrigin και κατέλήξε στα εξής συμπερά-
σματα:
Ο αποκλεισμός διαφημίσεων και ο αποκλεισμός απορρήτου στο desktop 
είναι τεράστιος: 42% 
Ο αποκλεισμός διαφημίσεων σε κινητά εξακολουθεί να είναι μικρός.
•  Το Tabloid και το Lifestyle έχουν το υψηλότερο αποκλεισμό διαφημίσε-

ων σε σύγκριση με τα αθλητικά., ενώ αρκετά υψηλά είναι και τα sites 
τεχνολογίας.

•  Η προσθήκη της αναλογίας 33% μη συναίνεσης, μειώνει περαιτέρω τη 
δημιουργία εσόδων από διαφημίσεις.

•  Η διαφήμιση βάσης δεδομένων προσεγγίζει μόνο το 45% περίπου των 
χρηστών.

JTI: στις λίστες  
«Α» του CDP
Ως κορυφαία βιομηχανία σε θέματα 
εταιρικής βιωσιμότητας διακρίθηκε η 
Japan Tobacco Inc από τον παγκόσμιο 
μη κερδοσκοπικό περιβαλλοντικό οργα-
νισμό Carbon Disclosure Project (CDP). 
Ο Όμιλος JT κατέκτησε για 2η συνεχή 
χρονιά μια θέση στις διακεκριμένες “Α 
Lists” μετά από αξιολόγηση του CDP, 
για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλ-
λαγής και τη διαφύλαξη των υδάτινων 
πόρων. Επιπλέον, τον Δεκέμβριο του 
2020, ενσωμάτωσε στις πρακτικές της 
τις συστάσεις του TCFD, μια εξειδικευ-
μένη υπηρεσία για τις χρηματοοικονομι-
κές γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με 
το Κλίμα. 

Η Funkmartini 
μετονομάζεται σε Uala  
Η Funkmartini, SaaS enabled 
marketplace στον χώρο της ομορφιάς 
στην Ελλάδα, μετονομάζεται σε Uala 
και γίνεται επίσημα μέλος του ιταλικού 
ομίλου Uala. Μαζί με το rebranding, η 
Uala ανακοινώνει και την ενσωμάτωση 
της λειτουργίας Reserve with Google, η 
οποία επιτρέπει στους χρήστες να κλεί-
σουν το ραντεβού τους απευθείας από 
την Αναζήτηση Google ή τους Χάρτες 
Google

Κέντρο ελέγχου 
περιεχομένου από τη 
Google   
Η Google ανακοίνωσε τη λειτουργία του 
δεύτερου Google Safety Engineering 
Center (GSEC), του πρώτου ωστόσο 
που θα ασχολείται αποκλειστικά με τον 
έλεγχο περιεχομένου και την αντιμετώ-
πιση της εξάπλωσης παράνομου και κα-
κόβουλου περιεχομένου. Το νέο κέντρο 
ελέγχου περιεχομένου της Google, με 
έδρα το Δουβλίνο, θα λειτουργεί ως πε-
ριφερειακός κόμβος και θα προσφέρει 
επιπλέον διαφάνεια, διευκολύνοντας τις 
ρυθμιστικές αρχές.
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Εντατική χρήση data για το ad spent από τη 
Walmart  
H Walmart, o μεγαλύτερος retailer διεθνώς σχεδιάζει να προσθέ-
σει νέους διαφημιστικούς χώρους στα καταστήματά του στις 
ΗΠΑ, αλλά και να αξιοποιήσει με τη μορφή διαφημιστικών υπη-
ρεσιών προς τα brands, τον πολύ μεγάλο όγκο καταναλωτικών 
data που διαθέτει. H Walmart θέλει να δεκαπλασιάσει μέσα στα 
επόμενα 5 χρόνια τα έσοδά της από τη διαφήμιση (τα οποία το 
2020 εκτιμάται πως άγγιξαν το 1 δισ. δολάρια) και μέσα στο ίδιο 
διάστημα να καταστεί μια από τις κορυφαίες 10 διαφημιστικές 
πλατφόρμες στις ΗΠΑ. Στο πλαίσιο της προσπάθειας να κατακτή-
σει αυτό το στόχο, διέκοψε τις εξωτερικές της συνεργασίες σε 
αυτό το κομμάτι και δημιούργησε in-house το unit με την επωνυ-
μία Walmart Media Group, που πλέον μετεξελίσσεται σε Walmart 
Connect. Παράλληλα, ανακοίνωσε πως χτίζει μια νέα διαφημιστι-
κή πλατφόρμα με την ad-tech εταιρεία Trade Desk, η οποία θα 
επιτρέπει στα brands να αξιοποιούν τα άφθονα shopper data που 
διαθέτει ο κολοσσός των σούπερ μάρκετ, προκειμένου να κά-
νουν πιο αποτελεσματικές τις διαφημίσεις ακόμη και σε sites και 
apps που δεν ανήκουν στη Walmart. Σύμφωνα με την εταιρεία, τα 
brands θα μπορούν να παρουσιάζουν targeted ads σε συγκεκρι-
μένα ακροατήρια, αξιοποιώντας τα data που διαθέτει η Walmart 
για την αγοραστική συμπεριφορά σχετικά με κατηγορίες και 
brands. Στη συνέχεια, οι διαφημιζόμενοι θα μπορούν να παρα-
κολουθούν σε πραγματικό χρόνο τις πωλήσεις στα καταστήματα 
τις αλυσίδας και να προσαρμόζουν τις διαφημιστικές καμπάνιες 
τους ανάλογα. Σημειώνεται πως η Walmart θα πουλά διαφημίσεις 
σε πάνω από 170.000 οθόνες σε 45.000 καταστήματα στις ΗΠΑ, 
συμπεριλαμβανομένων των τηλεοράσεων και των οθονών στα 
self-checkout kiosks. Tέλος, αξίζει να αναφερθεί πως σε εκκρε-
μότητα παραμένει το ενδεχόμενο απόκτησης μεριδίου 7.5 στο 
TikTok από τον κορυφαίο λιανεμπορικό όμιλο.

Η ACS για 7η χρονιά σύμμαχος 
του Make-A-Wish 
Η ACS Ταχυδρομικές Υπηρεσίες έκλεισε 7 
χρόνια συνεργασίας με το Make-A-Wish και 
ανανέωσε τη συνεργασία της με τον Οργα-
νισμό, υποστηρίζοντας, κατά κύριο λόγο, το 
πρόγραμμα «Αστέρι της Ευχής». Μέσω 6.500 
δωρεάν αποστολών συνέβαλε στην υλοποίησή 
του προγράμματος σε περισσότερα από 700 
σχολεία. Διεκπεραίωσε 500 δωρεάν αποστολές 
και ανέλαβε την κάλυψη του συνόλου των α-
ναγκών του Οργανισμού σε αναλώσιμα, με την 
παροχή 7.000 φακέλων, 1.500 συσκευασιών 
ειδικού υλικού και 2 επαγγελματικών θερμικών 
εκτυπωτών με τα αναλώσιμά τους.

Tasty Snacks στο Youtube  
Η νέα καμπάνια των Tasty Snacks θυμίζει ότι 
από τα παιδικά μας χρόνια μπορούμε να κρα-
τήσουμε τα καλύτερα: τη γεύση, την πλάκα, 
την ανεμελιά. Με δύο YouTube ταινίες και 
πολλά Digital roll out υλικά που δημιούργησε η 
BBDO, τα Tasty Snacks, Foudounia, Pitsinia και 
Crunchy Max, ήρθαν για να μας κάνουν να νιώ-
σουμε ξανά «σαν παιδί, αλλά καλύτερα»!

Τwitter: Birdwatch εναντίον 
fake news   
Τη βοήθεια των χρηστών του ζητά το Twitter, 
για να καταπολεμήσει τα fake news. Το μέσο 
κοινωνικής δικτύωσης ανακοίνωσε ένα νέο 
πιλοτικό πρόγραμμα, που θα επιτρέπει σε με-
ρικούς χρήστες να υποβάλλουν παρατηρήσεις 
για μηνύματα (tweets) άλλων χρηστών τα οποία 
κρίνουν ως αναληθή ή παραπλανητικά. Η πρω-
τοβουλία «Birdwatch» αρχικά ξεκίνησε να δοκι-
μάζεται σε μια μικρή ομάδα χρηστών στις ΗΠΑ. 
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