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«Ψηφιακές Εφοδιαστικές
Αλυσίδες» από τον ΣΕΒ

COMING SOON

Ο ΣΕΒ διοργανώνει Ψηφιακό Εργαστήριο
με τίτλο «Ψηφιακές Εφοδιαστικές
Αλυσίδες» (25/2 ώρα 4.30 μ.μ.) με θέμα
την ανάγκη για μετασχηματισμό των
εφοδιαστικών αλυσίδων.

LAST MINUTE

Columbia Sportswear: νέο e-shop από
τη Lighthouse

Η ΞΑΚΟ Α.Ε. ανέθεσε στη Lighthouse το redesign του
e-shop της Columbia Sportswear, στοχεύοντας στον
εκσυγχρονισμό της εικόνας και των λειτουργιών του. To
νέο Vendallion e-shop μπορεί να ελέγχει τη διαθεσιμότητα
των προϊόντων ανά κατάστημα, διαθέτει infinite scrolling
για ευκολότερο browsing και σύγκριση προϊόντων.
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Το e-shop Mothercare είναι το δεύτερο
σε πωλήσεις κατάστημα της Κλουκίνας
Λάππας που λάνσαρε e-shop και στη
Ρουμανία.
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Ο Γ. Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή,
Π. Σταμπουλίδης ανακοινώνει νέα εργαλεία
που θέτουν σε αναστολή παραβατικά e-shops.
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Ε-commerce Analyst αναζητά η Nespresso
για τα κεντρικά γραφεία στο Μαρούσι. Θα
αναφέρεται στον E-commerce Manager.
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Μέλος του Σωματείου Εργαζομένων
Ταχυδρομικών & Ταχυμεταφορικών
Επιχειρήσεων καταγγέλλει ότι εταιρείες
κούριερ κρύβουν ότι εργαζόμενοί τους έχουν
κορονοϊό.
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Σε επίπεδo ρεκόρ (26,6%) επί των
συνολικών πωλήσεων ανήλθαν οι
ηλεκτρονικές πωλήσεις της L’Oreal στην
πανδημία.
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Ολοκληρωµένες λύσεις για το e-shop σου
από εκεί που δεν τις περιµένεις!
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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
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Από 22 Φεβρουαρίου έως 24 Μαρτίου το
eλιανικό

Ο ανώνυμος Ντελιβεράς
στην γκαλερί Ζουμπουλάκη
Ο Ντελιβεράς στην εποχή του κορονοϊού
έγινε εγκατάσταση στη βιτρίνα της γκαλερί
Ζουμπουλάκη που βρίσκεται επί της οδού
Κριεζώτου. Το installation έχει φιλοτεχνήσει
η γλύπτρια Ανδριάνα Βερβέτη και είναι
ένας φόρος τιμής στο έργο του ανώνυμου
ντελιβερά.

Ξεκινά στις 22 Φεβρουαρίου 2021 η υποβολή αιτήσεων για τη
νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ «e-λιανικό» με στόχο την επιχορήγηση
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για τη δημιουργία ή αναβάθμιση e-shop.
Αυτό προβλέπεται στην απόφαση για την πρόσκληση υποβολής
αιτήσεων στη νέα δράση του ΕΠΑνΕΚ «e-λιανικό», που υπέγραψε
ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γ. Τσακίρης. Με τη
νέα δράση, προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ, επιδοτούνται δαπάνες
μέχρι 5.000 ευρώ για τη δημιουργία ή αναβάθμιση e-shop και
αναμένεται να ωφεληθούν περισσότερες από 18.000 επιχειρήσεις.
Δικαιούχοι είναι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Λιανεμπορίου (κύριος ΚΑΔ ή
ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα), διατηρούν φυσικό κατάστημα και η
λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μια ημέρα από τις
18/3/2020 και μετά. Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε υφιστάμενες,
εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30ή/9/2019 και νεοσύστατες
εφόσον έχουν συσταθεί μετά. Το ΥΠΑΝ προχώρησε στις 11/1
σε προ-δημοσίευση της δράσης «e-λιανικό» με στόχο αφενός να
ενημερωθούν εγκαίρως οι δυνητικά επιλέξιμες επιχειρήσεις και
αφετέρου να διατυπωθούν/υποβληθούν προτάσεις και απόψεις από
αυτές, πάνω στα διάφορα θέματα της πρόσκλησης.

Αυξήθηκαν οι δόσεις για
πλυντήρια & ψυγεία
Με βάση μετρήσεις της WEMETRIX σε
market places, από τον Μάρτιο 2020 έως
και τον Ιανουάριο 2021, πριν την πανδημία
τα αιτήματα για αγορές πλυντηρίων
και ψυγείων με δόσεις ήταν κατά Μ.Ο.
5 την ημέρα, ενώ μετά το καλοκαίρι
εκτοξεύτηκαν στα 25. Πρόκειται για
αγορές με προγράμματα δόσεων μεγάλων
επιχειρήσεων και όχι μέσω πιστωτικών
καρτών.
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Tο νέο e-shop σε συνεργασία με την plushost.gr

Για την Plushost.gr, o σχεδιασμός και η
υλοποίηση μιας νέας πλατφόρμας
ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελεί κάθε
φορά μια νέα πρόκληση. Η NOBACCO
κατέχοντας ηγετική θέση στον τομέα του
ηλεκτρονικού τσιγάρου στην Ελλάδα, με
στρατηγικό συνεργάτη την Plushost.gr,
ανέπτυξε και βελτιστοποίησε το νέο
e-commerce μοντέλο της επιχείρησης
υλοποιώντας το πλέον σύγχρονο

Πριν την Plushost.gr

31%

99%

και καινοτόμο eshop (Nobacco.gr),
προσφέροντας νέα δεδομένα εμπειρίας,
ευχρηστίας και εξυπηρέτησης των πελατών.
Με την χρήση Adaptive τεχνολογίας, Artificial
Intelligence εφαρμογών που προσφέρουν στον
χρήστη Personalized πλοήγηση και την
υπηρεσία Voice Assistance, η περιήγηση στο
νέο Nobacco.gr αποτελεί πλέον μια μοναδική
εμπειρία! Η αναλυτική παρουσίαση των
προϊόντων, οι Cross Selling τεχνικές, η One

Με την Plushost.gr

5%

Ταχύτητα
Desktop

38%

98%

Ποσοστό
Ευχρηστίας Desktop

28%

Με την Plushost.gr

100%

92%
Ταχύτητα
Mobile

Click Checkout διαδικασία, αλλά και η οn-line
παρακολούθηση της παραγγελίας, αναβαθμίζει
το user experience, αυξάνοντας κατακόρυφα το
έσοδο της εταιρίας από το πρώτο κιόλας μήνα
της λειτουργίας του νέου Nobacco.gr
Η τεχνογνωσία ανάπτυξης και λειτουργίας
e-shops της ομάδας μας, μέσα από την
απόλυτη εξειδίκευση μας στο e-commerce έχει
θέσει τους νέους κανόνες. O εχθρός του καλού
είναι το καλύτερο!

Αύξηση Τζίρου

328%

97%

Ποσοστό
Ευχρηστίας Mobile

Aύξηση Conversion Rate

155%
Aύξηση Παραγγελιών

-37%
Μείωση Εγκατάλειψης Καλαθιού

∆ΕΣ Ε∆Ω ΤΟ ΝΕΟ NOBACCO
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Η Eurobank για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο: η
επόμενη ημέρα της Λιανικής

Ναυάγησε η εξαγορά της
Σκλαβενίτης από τη CVC
Capital
Ναυάγησε η εξαγορά της Σκλαβενίτης
από την αμερικανική CVC Capital. Το fund
διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους 80 δις δολ.
και έχει καταθέσει προσφορά για την
εξαγορά της Vivartia ενώ αναμένεται να
καταθέσει και για την Εθνική Ασφαλιστική.

Η Eurobank στέκεται στο πλευρό των επιχειρήσεων, υποστηρίζοντας
την ενίσχυση της ψηφιακής τους ανταγωνιστικότητας και την
επέκτασή τους στο ηλεκτρονικό εμπόριο για τη διεύρυνση των
πωλήσεων και της αναπτυξιακής τους προοπτικής.
Έχοντας θέσει στη διάθεση των επιχειρήσεων το πρόγραμμα
Business Banking e-Commerce solutions, που μέσα σε 2 μήνες
λειτουργίας έχει ήδη, 1.000 εγγραφές ενώ περισσότεροι από 70.000
ενδιαφερόμενοι έχουν επισκεφθεί τη σχετική ενότητα στο eurobank.
gr, η Eurobank, αναλαμβάνει διαρκώς πρωτοβουλίες με στόχο να
υποστηρίξει τους πελάτες της να αναπτύξουν μια λειτουργική,
βιώσιμη, ψηφιακή επιχείρηση. Στο πλαίσιο αυτό, διοργάνωσε, την
περασμένη Τρίτη, διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Ηλεκτρονικό
Εμπόριο: Η επόμενη ημέρα της Λιανικής».
Ο Υφυπουργός Επενδύσεων & Ανάπτυξης, κ. Γιάννης Τσακίρης,
παρουσίασε τη νέα Δράση “e–λιανικό” του ΕΠΑνΕΚ, προϋπολογισμού
80 εκατ. ευρώ, συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Στην εκδήλωση, απηύθυνε
χαιρετισμό ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος & Group Chief
Transformation Officer της Eurobank, κ. Ανδρέας Αθανασόπουλος,
τοποθετήθηκαν η Πρόεδρος της Greca, Δρ Κατερίνα Φραϊδάκη και ο
Group Chief Digital Officer της Vrisko, κ. Βασίλης Πάτρας.

Με δύναμη από τη…
Wikifarmer
Περισσότερες από 1.500 επιχειρήσεις και
παραγωγούς από τον κλάδο τροφίμων
και ποτών φιλοξενεί η πλατφόρμα
Wikifarmer, η οποία ξεκίνησε ως
ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια αγροτικών,
κτηνοτροφικών και μελισσοκομικών
δράσεων από τον γεωπόνο, Πέτρο Σάγκο.
Δεύτερο βήμα, η πώληση B2B αλλά και
B2C με τη δημιουργία υποδομής για τους
παραγωγούς και ένα πλήρως λειτουργικό
e-shop για να δημοσιεύσουν τα προϊόντα
τους.
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ

InfoComWorld

InfoComConferences

www.digitaltransformation360.gr

InfoComWorld

InfoComWorld

Smart Press S.A.
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Το Whatsapp στην υπηρεσία
της Lidl

Ετήσια Αύξηση 262% στις Αγορές Ελλήνων
από τα Online Supermarket το 2020
Ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης του Online
Supermarket στη χώρα μας, καθώς το 2020 κατέγραψε αύξηση
262% και έφτασε τα 163 εκατ. ευρώ σε τιμές λιανικής με το ΦΠΑ. Τα
νούμερα αυτά δημοσιεύτηκαν στο ετήσιο report της Convert Group.
Τον Ιούλιο του 2020 η πρόβλεψη έκανε λόγο για 100 εκατ. ευρώ
ετήσιο τζίρο στο κλάδο του ηλεκτρονικού λιανεμπορίου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφει σε πραγματικό χρόνο το
eRetail Audit, η πλατφόρμα της Convert Group που χρησιμοποιείται
παγκοσμίως από εκατοντάδες λιανεμπόρους και προμηθευτές
καταναλωτικών αγαθών και φαρμάκων, ο ασυγκράτητος ρυθμός
ανάπτυξης των Online Supermarket στην Ελλάδα κορυφώθηκε
το Δεκέμβριο όπου καταγράφηκε αύξηση 669% σε σχέση με τον
αντίστοιχο μήνα του 2020.
Στα στοιχεία συμπεριελήφθησαν για πρώτη φορά και οι πλατφόρμες
delivery που ξεκίνησαν εντός του 2020 να υποδέχονται παραγγελίες
super market, οι οποίες συνετέλεσαν εν μέρη και στην μεγάλη
αύξηση που παρατηρήθηκε στο κλείσιμο της χρονιάς. Αυτές είναι
το box.gr (συνεργάζεται με Κρητικό και Μασούτη), το delivery.gr
(συνεργάζεται με ΑΒ Βασιλόπουλο) και το efood.gr (συνεργάζεται
με τον Σκλαβενίτη) το οποίο μπήκε μάλιστα πρώτο στο κανάλι.
Συνολικά στην καινοτόμο ανταλλαγή στοιχείων μέσω του eRetail
Audit συνεργάζονται όλοι οι παίκτες που δραστηριοποιούνται αυτή
την στιγμή στο κανάλι του οnline supermarket, εκτός των e-fresh.gr
και Market In.
Το μερίδιο αγορών σε αξία που οι Έλληνες πραγματοποιούν στα
online supermarket αντί των φυσικών καταστημάτων έφτασε το 2020
στο 1,8%, δηλαδή τετραπλασιάστηκε σε σχέση με το 0,4% του 2019.
Τα στελέχη της Convert Group δήλωσαν ότι το ποσοστό αυτό είναι
μεν μικρό, αλλά θα αναρριχηθεί πολύ γρήγορα τα επόμενα χρόνια
στο 16% που κατέγραψε η Μεγάλη Βρετανία το 2020.

Η Lidl υιοθετεί υπηρεσία για την
εξυπηρέτηση των πελατών της μέσω
Whatsapp, που θα επιτρέπει στους
καταναλωτές να επικοινωνούν άμεσα με
έναν υπάλληλο της αλυσίδας σε περίπτωση
που έχουν απορία. Ήδη στη διάρκεια του
α’ κύματος της πανδημίας του κορονοϊού,
οι καταναλωτές είχαν τη δυνατότητα
να ελέγχουν τη δραστηριότητα των
καταστημάτων της Lidl χρησιμοποιώντας
τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Μέσα από την
εφαρμογή συνομιλίας, οι καταναλωτές που
αναζητούν μια υποστήριξη για καθημερινές
ερωτήσεις, μπορούν να περιμένουν
απάντηση εντός 30’.

L’artigiano: ηλεκτρονικές
παραγγελίες με AI
Την υπηρεσία mobiplus shopping
recommendation, η οποία στηρίζεται στην
Τεχνητή Νοημοσύνη και την οποία έχει
αναπτύξει η εταιρεία λογισμικού mobiloPC,
χρησιμοποιεί για τις ηλεκτρονικές της
παραγγελίες η L’ artigiano. H επιχείρηση
μπορεί να «προβλέψει» τι θα αγοράσουν
οι πελάτες της. Πιο συγκεκριμένα,
χρησιμοποιώντας τα δεδομένα των
προϊόντων, η πλατφόρμα αρχίζει να
μαθαίνει ποια από αυτά πωλούνται
περισσότερο (exploide).

To e-Commerce επισπεύδει
το ψηφιακό ευρώ
Η παράταση της πανδημίας και η ολοένα
αυξανόμενη χρήση ηλεκτρονικών και
ανέπαφων πληρωμών, αλλά και ταχύτατη
ανάπτυξη των κρυπτονομισμάτων
αποτέλεσαν τον καταλύτη για την
επίσπευση των αποφάσεων και των σχεδίων
της ΕΚΤ για την κυκλοφορία του ψηφιακού
ευρώ.
Οι ομάδες εργασίας έχουν ήδη αρχίσει να
συνθέτουν τις λεπτομέρειες και το πλάνο
δοκιμών σε ευρωπαϊκές πόλεις, πριν την
επίσημη και μαζική κυκλοφορία.
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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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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Παναγιώτης Ρόκκος, eCommerce Manager Nobacco

Αμεσότητα και ευκολία το συγκριτικό πλεονέκτημα του
eshop της Nobacco

• Σ
 ε ποιο βαθμό συμβάλλει στην
αύξηση των μεριδίων των
προϊόντων σας η δυνατότητα
αγοράς τους online;
Τί είναι αυτό που οδηγεί έναν
ενήλικο καπνιστή να επιλέξει
μια εναλλακτική λύση δυνητικά
μειωμένου κινδύνου όπως το
άτμισμα; Οι απαντήσεις είναι
πολλές και ξεχωριστές και
αυτό γιατί όλοι μας έχουμε
διαφορετικές ανάγκες,
απαιτήσεις και επιθυμίες. Αυτό
που προσπαθούμε και έχουμε
καταφέρει στη NOBACCO
είναι να αφουγκραζόμαστε τις
ανάγκες των καταναλωτών μας,
προσαρμόζοντας τα προϊόντα
και τις υπηρεσίες μας στην
ικανοποίηση αυτών των αναγκών.
προσφέρουν μια 100%
προσωποποιημένη εμπειρία στον
καπνιστή που έχει αποφασίσει να
αφήσει τη βλαβερή του συνήθεια
στο παρελθόν. Η ενημέρωση και
η καθοδήγηση από τους vaping
experts μας, οι δοκιμές συσκευών
αλλά και οι πολυάριθμες γευστικές
επιλογές που προσφέρουμε
συμβάλλουν ώστε αυτή η

προσπάθεια να στεφθεί με
επιτυχία, αφού ο καταναλωτής
τελικά θα επιλέξει προϊόντα
που καλύπτουν τις δικές του,
μοναδικές ανάγκες. Είναι γεγονός
πώς το να μεταφερθεί αυτή η
εμπειρία στο online περιβάλλον
δεν είναι εύκολο. Τα σημαντικά
πλεονεκτήματα όμως ενός online
καταστήματος είναι η αμεσότητα
και η ευκολία. Μην ξεχνάμε τα
προϊόντα ατμίσματος αποτελούν
είδη πρώτης ανάγκης. Έτσι, μέσω
του e-shop μας, το οποίο είναι
ανοιχτό 24/7, οι ατμιστές μπορούν
να παραγγείλουν ό,τι χρειάζονται,
οποιαδήποτε στιγμή το θελήσουν.
• Έ
 χουν συμβάλλει τα lockdown
και τα "λουκέτα" σε εστίαση
και κέντρα διασκέδασης στην
αύξηση των πωλήσεων των
προϊόντων της Nobacco;
Η κρίση και οι πρωτοφανείς
συνθήκες που όλοι βιώνουμε τον
τελευταίο χρόνο έχουν επηρεάσει
σημαντικά τις καταναλωτικές
αντιλήψεις και είναι βέβαιο ότι
πολλές από αυτές τις αλλαγές
ήρθαν για να μείνουν. Για μια

ακόμη φορά, φάνηκε πώς η
εμπιστοσύνη που δείχνουν οι
καταναλωτές στο brand -μια
σχέση που «χτίζεται» αργά και
σταθερά όλα αυτά τα χρόνια- είναι
ιδιαιτέρως σημαντική.
Κατά τη διάρκεια του πρώτου
lockdown σημειώθηκε μια
θεαματική αύξηση στις
ηλεκτρονικές πωλήσεις, φτάνοντας
ακόμη και σε ποσοστό 885% (Q1
2020 – Q2 2020). Το γεγονός
ότι πετύχαμε να μην υπάρχει
καθυστέρηση στην παράδοση
των παραγγελιών ενίσχυσε την
εμπιστοσύνη των καταναλωτών
προς την εταιρεία μας. Δεν είναι
τυχαίο άλλωστε πως οι αυξημένες
πωλήσεις μας συνεχίζονται ακόμα
και τώρα που η λειτουργία των
φυσικών καταστημάτων έχει
επανέλθει. Πάντως, οι τάσεις που
αποτυπώθηκαν σε πρόσφατη
ανάλυση του Consumer Research
& Analysis Unit της Nobacco,
έδειξαν πώς η πανδημία έστρεψε
το ενδιαφέρον του καταναλωτικού
κοινού προς λύσεις εναλλακτικές
του καπνίσματος αλλά και σε
πιο συστηματικές προσπάθειες
διακοπής συνηθειών που είναι
βλαβερές για την υγεία.
• Π
 όσα φυσικά καταστήματα και
πόσα συνεργαζόμενα έχετε
και ποιο είναι το μερίδιο των eαγορών έναντι των φυσικών;
Η Nobacco διαθέτει 61
καταστήματα και πάνω από 300
σημεία πώλησης. Το μερίδιο
των ηλεκτρονικών αγορών στο
συνολικό τζίρο της εταιρείας
ανήλθε, για το 2020, στο 9%. Να
σημειώσουμε πώς με την επιλογή
κατάλληλων συνεργατών και
ενεργειών που αφορούσαν στην
προώθηση του ηλεκτρονικού
καταστήματος, έχουμε φτάσει
σε μία αύξηση 430% μέσα σε 3
χρόνια, αναλογιζόμενοι ότι το
μερίδιο του eshop το 2017 ήταν
μόλις 1.7%.
9
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
•	Ποια είναι τα πλεονεκτήματα
αγοράς προϊόντων σας online (σε
επίπεδο αποστολής, πληρωμής,
προσφορών, τυχόν υποστήριξη
μέσω Live Chat);
Πρόσφατα προχωρήσαμε στην
αναβάθμιση του ηλεκτρονικού
μας καταστήματος βελτιώνοντας
σημαντικά την ταχύτητα απόκρισης
του site και προσθέτοντας νέους,
άμεσους αλλά και πιο σύγχρονους
τρόπους πληρωμής, όπως google
και apple pay.
Για να ανταποκρινόμαστε
καλύτερα στις ανάγκες των
καταναλωτών, εκτός από τα
«παραδοσιακά» πλέον κανάλια
επικοινωνίας (τηλέφωνο,
email, φυσικά καταστήματα),
σχεδιάζουμε διαρκώς νέες
υπηρεσίες ώστε να είμαστε πάντα
δίπλα στους πελάτες μας.
Το NOBACCO Face 2 Face είναι
μια τέτοια υπηρεσία, με την οποία
ο καταναλωτής μπορεί άμεσα
μέσω video call με έναν NOBACCO
Expert να επιλύσει κάθε απορία
αναφορικά με το άτμισμα.
Παράλληλα, χρησιμοποιούμε και
μια σειρά ψηφιακών καναλιών
(facebook, instagram, viber,
skype) δίνοντας την δυνατότητα
άμεσης εξυπηρέτησης σε άτομα
που βρίσκονται μακριά ή δεν
είναι εξοικειωμένα με τη χρήση
ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Η πιο σημαντική όμως υπηρεσία
που λανσάραμε εν μέσω
πανδημίας, είναι το NOBACCO
Speedy. Γνωρίζοντας πως ο
καταναλωτής μας θέλει να
παραλάβει τα προϊόντα του το
συντομότερο, σχεδιάσαμε και
υλοποιήσαμε μια νέα υπηρεσία
ταχείας παράδοσης, εντός
2ωρου, από την ολοκλήρωση
της παραγγελίας. Η αποδοχή
του Nobacco Speedy είναι
εντυπωσιακή καθώς μέσα
στο πρώτο εξάμηνο από το
λανσάρισμα της, την επιλέγει ήδη
το 45% των καταναλωτών.
Στόχος μας είναι στο επόμενο
χρονικό διάστημα να καλύψουμε
τις ανάγκες ακόμα περισσότερων
ατμιστών, διευρύνοντας τόσο τη
γεωγραφική κάλυψη, όσο και τις
ημέρες και ώρες που η online

παραγγελία θα αποστέλλεται μέσα
σε 2 ώρες.
• Π
 ως αντιμετωπίζετε τα συνήθη
προβλήματα στο last mile;
Με την επιλογή κατάλληλων
συνεργατών στον τομέα των
μεταφορών και την εφαρμογή
πρωτοποριακών υπηρεσιών, όπως
το NOBACCO Speedy, έχουμε
καταφέρει να ελαχιστοποιήσουμε
τα προβλήματα στο last mile,
ακόμα και τους δύσκολους μήνες
του πρώτου lockdown. Ενδεικτικά,
την περασμένη άνοιξη είχαμε
καταφέρει να παραδίδουμε το
99% των αποστολών μας σε 13 εργάσιμες ημέρες, νούμερα
αρκετά εντυπωσιακά αν σκεφτεί
κανείς τα προβλήματα που είχαν
ανακύψει στις παραδόσεις τη
συγκεκριμένη περίοδο.
• Π
 ως λειτουργούν τα φυσικά
καταστήματα σήμερα; Με click in
shop ή click away;
Τα φυσικά καταστήματα της

Nobacco λειτουργούν κανονικά
ακόμη και κατά τις περιόδους
lockdown.
•	Πιστεύετε ότι τo προφίλ των
χρηστών σας (γνώστες της
Τεχνολογίας, νεότερες ηλικίες)
συνάδει περισσότερο με το
Ηλεκτρονικό Εμπόριο έναντι των
φυσικών αγορών;
Όχι. Τα προϊόντα μας
απευθύνονται σε ενήλικες
καπνιστές και ατμιστές, με
μεγαλύτερο μέσο όρο ηλικίας,
που συνήθως δεν είναι
εξοικειωμένοι με την τεχνολογία.
Παρόλα αυτά, έχοντας
δημιουργήσει μια απόλυτα
λειτουργική και εύχρηστη
ecommerce πλατφόρμα, καθώς
κι ένα κέντρο τηλεφωνικών
πωλήσεων με άριστα
εκπαιδευμένους συνεργάτες,
μπορούμε να εξυπηρετούμε
όλους τους πελάτες μας που
επιλέγουν τις εξ αποστάσεως
αγορές.
10
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ΑΠΟΨΗ
Του Γιώργου Γκαντζιά,
Καθηγητής Πολιτιστικής Πολιτικής και Διοίκησης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, email:gantzias@eap.gr

Η τεχνητή νοημοσύνη απογειώνει τα κέρδη, για όσους ψηφιακά
ρισκάρουν!
Η σταδιακή
καθιέρωση
της Τεχνητής
Νοημοσύνης
και των
ρομπότ
έχουν
σημαντικές
επιπτώσεις
στα
συστήματα
λήψης αποφάσεων των εταιρειών
στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο
κόσμο. Ο άνθρωπος με την
εμπορική και καταναλωτική του
δραστηριότητα δημιουργεί μια
πολιτισμική ιδιαιτερότητα που
διαμορφώνει την ελεύθερη αγορά
του 20ου και 21ου αιώνα. Η ψηφιακή
επικοινωνία του ανθρώπου και η
ψηφιο-επικοινωνιακή ενεργοποίηση
της Τεχνητής Νοημοσύνης και
των ρομπότ έχουν επιπτώσεις στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων των
εμπορικών συναλλαγών στις αρχές
της τρίτης δεκαετίας του εικοστού
πρώτου αιώνα. Σύμφωνα με την
έρευνα «Πολιτισμική Συνέχεια,
Ανθρωπο-ρομποτική Επανάσταση και
Κβατικός Πολιτισμός» το νέο «ψηφιοεπικοινωνιακό πρότυπο» (Ψε.Πρ)
διαμορφώνει μια νέα πραγματικότητα
στα συστήματα λήψης αποφάσεων,
η οποία ενεργοποιείται από τα
παρακάτω δύο καινοτόμα μοντέλα τα
οποία είναι:
•	«ανθρωποκεντρικός
προσανατολισμός λήψης
αποφάσεων» (ΑΠΛΑ)
•	«αυτοματοποιημένη διάσταση
λήψης αποφάσεων» (ΑΔΛΑ)
Η Τεχνητή Νοημοσύνη, τα ρομπότ και
η αυτοματοποίηση των συστημάτων
λήψης αποφάσεων στις αλυσίδες
εφοδιασμού και παράδοσης πακέτων
είναι μια πραγματικότητα στην εποχή
της υγειονομικής και οικονομικής
κρίσης. Σύμφωνα με την Mckinsey
οι εταιρείες που χρησιμοποιούν την
Τεχνητή Νοημοσύνη σε συστήματα
της αλυσίδας εφοδιασμού εκτιμάται

ότι θα κερδίσουν από 1,3 δις δολ.
έως και 2 δις δολ. τον χρόνο.
Αρκετά μεγάλος αριθμός εταιρειών
χρησιμοποιούν ήδη μηχανικής
μάθησης ρομπότ για να βελτιώνουν
τη λειτουργία των συστημάτων
ηλεκτρονικού εμπορίου και τον τρόπο
λήψης αποφάσεων στα συστήματα
της εφοδιαστικής αλυσίδας τους.
Σύμφωνα με το μοντέλο
«αυτοματοποιημένη διάσταση λήψης
αποφάσεων» (ΑΔΛΑ) η ενσωμάτωση
της Τεχνητής Νοημοσύνης στους
πολυδιάστατους μηχανισμούς
λειτουργίας της παράδοσης πακέτων
στους καταναλωτές/πελάτες
συμβάλλει σημαντικά στη μείωση
του κόστους λειτουργίας τους
και στην απογείωση των κερδών.
Σύμφωνα με την Goldman Sachs η
Τεχνητή Νοημοσύνη εκτιμάται ότι
θα μειώσει το κόστος λειτουργίας
της εφοδιαστικής αλυσίδας
τουλάχιστον κατά 5% με αποτέλεσμα
να δημιουργηθούν κέρδη επιπλέον
25 δις δολ. τα επόμενα 10 χρόνια.
Η Τεχνητή Νοημοσύνη και τα
ρομπότ ενεργοποιούνται με το
μοντέλο «αυτοματοποιημένη
διάσταση λήψης αποφάσεων»
(ΑΔΛΑ), αυτορυθμίζονται με την
υιοθέτηση του μοντέλου «πολιτισμός
επιχειρηματικής νοημοσύνης» (ΠΕΝ)
και αποδίδουν σημαντικά οφέλη
σε όσους ρισκάρουν ψηφιακά
στην «καθημερινότητα της ψηφιοεπικοινωνιακής παγκοσμιοποίησης»
(ΚΨΕΠ). Ειδικότερα, τα αναφερόμενα
μοντέλα αποτελούν σημαντικά
μεθοδολογικά εργαλεία για τους
ψηφιακούς διαχειριστές του
ηλεκτρονικού εμπορίου οι οποίοι
αναζητούν καινοτόμες λύσεις και
συστήματα αυτορρύθμισης στις
εταιρείες τους, ώστε να είναι ενεργές
και καινοτόμες στον ψηφιακό
μετασχηματισμό του 21ου αιώνα.
Συμπερασματικά, οι διαχειριστές
ηλεκτρονικού εμπορίου στην
εποχής της «ανθρωπο-ρομποτικής
επανάστασης» (ΑΡΕ), την

επονομαζόμενη 4η βιομηχανική
επανάσταση, οφείλουν να διαθέτουν
γνώση και δεξιότητες διαχειριστικής
ευελιξίας και πολιτισμική ευφυΐα
δηλ. να λειτουργούν με το μοντέλο
(ΑΠΛΑ) «ανθρωποκεντρικός
προσανατολισμός λήψης
αποφάσεων» ώστε να:
•	Κατανοούν την «αυτοματοποίηση»
στα συστήματα της λήψης
αποφάσεων του ηλεκτρονικού
εμπορίου
•	Ενεργοποιούν τις ψηφιακές
δεξιότητες και την πολιτισμική
ευφυΐα στις εμπορικές
δραστηριότητες τους
•	Αντιλαμβάνονται τους
ρυθμιστικούς μηχανισμούς των
ψηφιακών συναλλαγών του
ηλεκτρονικού εμπορίου
•	Υιοθετούν μεθόδους υπολογισμού
ψηφιακού ρίσκου και μοντέλα
διαχείρισης κρίσεων π.χ.
(ΣΜΑΔΕΚ) «στρατηγικό μοντέλο
ασφάλειας, διαχείρισης,
επικοινωνίας και κρίσης»
•	Εφαρμόζουν δυναμικά
επιχειρηματικά μοντέλα
αυτορρύθμισης και αυτοελέγχου
των εταιρειών τους, π.χ. (ΠΕΝ)
«πολιτισμός επιχειρηματικής
νοημοσύνης»
Περισσότερες πληροφορίες για τα
αναφερόμενα μοντέλα, το ψηφιακό
μετασχηματισμό, τη τεχνητή
νοημοσύνη και τα ρομπότ στις
δημοσιεύσεις:
1. Π
 ολιτιστική Πολιτική, Χορηγία
και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη:
Ψηφιακός Μετασχηματισμός,
Διοίκηση και Οικονομία του
Πολιτισμού
2. Dynamics of Public Interest in
Artificial Intelligence: Business
Intelligence Culture and Global
Regulation in the Digital Era
3. Governing by Humans, Not by
Robots: Regulating Humans and
Artificial Intelligence in the 21st
Century
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Η ανοδική πορεία της Delivery
Hero
ΣΕΒ: υστερεί η Ελλάδα στον ψηφιακό
μετασχηματισμό των αλυσίδων εφοδιασμού

Σημαντική υστέρηση στον ψηφιακό μετασχηματισμό των αλυσίδων
εφοδιασμού καταγράφεται στην Ελλάδα, σύμφωνα με μελέτη του
Παρατηρητηρίου Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ΣΕΒ, που διενεργήθηκε σε συνεργασία με τη Deloitte. Πέντε στις 10 επιχειρήσεις
έχουν επενδύσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της «εσωτερικής»
εφοδιαστικής αλυσίδας παρότι το 80% των δραστηριοτήτων διενεργείται εντός των εμπορικών και μεταποιητικών επιχειρήσεων (έναντι
25% στην Ε.Ε.). Αν και 9 στις 10 επιχειρήσεις αναγνωρίζουν την
ανάγκη ψηφιακού μετασχηματισμού, μόνο το 48% διαθέτει σχέδιο
υλοποίησης. Βασικός ανασταλτικός παράγοντας είναι ότι πολλές
επιχειρήσεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν την εφοδιαστική αλυσίδα ως υποστηρικτική εργασία χαμηλής προστιθέμενης αξίας. Η
εφοδιαστική αλυσίδα αν και διατήρησε υψηλή αποτελεσματικότητα
στα φάρμακα και τα τρόφιμα, βρέθηκε αντιμέτωπη με ελλείψεις σε
υποδομές, ψηφιακές τεχνολογίες και Μεταφορές που μείωσαν την
απόδοσή της σε κατηγορίες προϊόντων όπως τα ηλεκτρονικά, τα
καταναλωτικά προϊόντα, κλπ. Το 81% δηλώνει πως «η εφοδιαστική
αλυσίδα επηρεάστηκε σημαντικά από την πανδημία». Στο εμπόριο
και στη βιομηχανία, η αξιοποίηση τεχνολογιών ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων παραμένει περιστασιακή. Το 53% των επιχειρήσεων
βασίζεται ακόμη σε υπολογιστικά φύλλα Excel για τη διαχείριση αποθηκευτικών χώρων και μόλις το 36% χρησιμοποιεί εξειδικευμένες
εφαρμογές Warehouse Management Systems (WMS). Το 41% δεν
διαθέτει σύστημα διαχείριση στόλου οχημάτων, μόλις το 20% έχει
προμηθευτεί εξειδικευμένη εφαρμογή, ενώ το υπόλοιπο χρησιμοποιεί απλές εφαρμογές γραφείου. Οχτώ στις 10 εταιρείες 3PL και 4PL
επενδύουν σε συστήματα διαχείρισης αποθηκών και στόλου οχημάτων, αλλά οι τεχνολογίες 4ης βιομηχανικής επανάστασης παραμένουν περιορισμένες. Η διαχείριση αποθηκευτικών χώρων γίνεται κυρίως με συστήματα WMS (61%), η χρήση συστημάτων διαχείρισης
στόλου είναι διαδεδομένη (52%), ενώ οι ψηφιακοί αισθητήρες RFID
για την παρακολούθηση των οχημάτων αυξάνεται σταδιακά (26%).
Το 68% του κλάδου εστιάζει σε λύσεις Digital Procurement.

Σύμφωνα με έκθεση του δ’ τριμήνου
της μητρικής των ελληνικών e-food και
Instashop, οι παραγγελίες έφτασαν σε ένα
τρίμηνο τα 423 εκατ. ευρώ, αυξημένες
κατά 96% σε σχέση με πέρσι και κατά 64%
σε σύγκριση με το 2013. Η συνολική αξία
των πωλήσεων κινήθηκε ανοδικά (70%)
φθάνοντας τα 3,9 δις ευρώ παγκοσμίως
και τα 570 εκατ. ευρώ στην Ευρώπη. Οι
πρόσθετες επενδύσεις της Delivery Hero
πέρσι έφτασαν τα 115 εκατ. ευρώ.

Η Doordash εξαγοράζει την
Chowbotics

Η DoorDash εξαγόρασε την εταιρεία τεχνολογίας τροφίμων Chowbotics, δημιουργό
του Fresh Food Robot, (σαλάτες, grain
bowls/poke bowls, παρφέ, δημητριακά
και σνακ). Η Chowbotics έχει εισαγάγει τα
προϊόντα της πανεπιστήμια, νοσοκομεία
και παντοπωλεία. Tο Chowbotics μπορεί να
βοηθήσει τους εμπόρους να επεκτείνουν
τις προσφορές τους και να προσεγγίσουν
νέους πελάτες σε νέες αγορές, χωρίς επένδυση σε νέο κατάστημα.

7 στους 10 Έλληνες
αγοράζουν online

Τα Focus on Tech Life Tips της Focus Bari
δίνονται σε «τρία σημεία στον χρόνο», απεικονίζοντας το πώς εκτοξεύθηκε η σχέση
των Ελλήνων με την Τεχνολογία τη «χρονιά
της πανδημίας». Σήμερα, όλοι (96%) οι Έλληνες 16-64 ετών είναι χρήστες internet (6,5
εκατ.). Επτά στους 10 κάνουν αγορές online
με τον «δείκτη» να σημειώνει αύξηση 9%
στην πανδημία.
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Οι στόχοι για την Εφοδιαστική
Αλυσίδα

ΙΕΛΚΑ: κατά 70% έχει μειωθεί η εξυπηρέτηση
πελατών στα σούπερ μάρκετ
Ανησυχητικά ευρήματα για την εξυπηρέτηση του καταναλωτικού
κοινού με αφορμή τις αποφάσεις για περιορισμό των επιτρεπόμενων ατόμων στα καταστήματα και τον περιορισμό του ωραρίου
καταγράφει το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών
Αγαθών (ΙΕΛΚΑ). Ενδεικτικές είναι οι μεγάλες ουρές και καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου και
ειδικά το προηγούμενο Σάββατο (13/2). Η δεύτερη κοινή υπουργική
απόφαση της 6ης Φεβρουαρίου, περιόρισε το ωράριο λειτουργίας
των καταστημάτων τροφίμων στις περιοχές υψηλού κινδύνου και
αυτή η αλλαγή δημιουργεί νέο σημαντικό περιορισμό στη δυνατότητα εξυπηρέτησης του κοινού κατά 25% από 12 ώρες σε 9 ώρες.
Αθροιστικά πρόκειται για μια μείωση της τάξης του 70% στη δυνατότητα εξυπηρέτησης του κοινού στα σουπερμάρκετ. Με τα νέα
μέτρα, η μέση εκτιμώμενη ημερήσια δυνατότητα εξυπηρέτησης
πελατών μειώνεται από 1.196 πελάτες (100 ανά ώρα) σε μόλις 479
πελάτες (40 ανά ώρα). Για την ακρίβεια 479 «επισκέπτες», καθώς
συχνά και ειδικά το Σάββατο, οι επισκέψεις γίνονται από περισσότερα από μέλη του νοικοκυριού, μειώνοντας περεταίρω τις δυνατότητες εξυπηρέτησης του καταστήματος.

WOLT: stop λόγω κακοκαιρίας
Σε μια σημαντική κίνηση προχώρησε η Wolt, η οποία από το βράδυ
της Δευτέρας 15 Φεβρουαρίου, που ξεκίνησαν τα έντονα καιρικά
φαινόμενα στην Αθήνα και οι πυκνές χιονοπτώσεις, σταμάτησε να
λαμβάνει παραγγελίες και να κάνει παραδόσεις στην πρωτεύουσα,
«για την προστασία των συνεργατών διανομέων της από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες».

«Η Ελλάδα πρέπει να καταστεί πύλη για την
Ε.Ε., παγκόσμιος διαμετακομιστικός κόμβος
και μεταποιητικό cluster εφοδιαστικής για
Μ. Ανατολή, Β. Αφρική, Ν.Α. Ευρώπη και
χώρες της Μαύρης Θάλασσας» τόνισε ο Α.
Ζηλιασκόπουλος, Πρόεδρος Συμβουλίου
Εφοδιαστικής Αλυσίδας στο 4th International
Logistics Forum.

myCretangoods.com στα 4
σημεία του πλανήτη
Το myCretangoods.com είναι μια
τοπική επιχείρηση με έδρα το Ηράκλειο
Κρήτης, που λειτουργεί από το 2014 με
επαναλαμβανόμενους πελάτες σε 50 χώρες
ανά την υφήλιο, στέλνοντας τρόφιμα, ποτά
και άλλα προϊόντα από την Κρήτη. Από τους
ελαιώνες, τους αμπελώνες και τη θάλασσα
της Κρήτης, επιλέγονται τα καλύτερα
προϊόντα, προβάλλονται στο myCretangoods.
com και αποστέλλονται στην Ελλάδα και το
εξωτερικό.
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Τα καταναλωτικά μοτίβα των
Millennials και Centennials

Σύμφωνα με την Kantar η αντίληψη
των Millennials και Centennials
διαφέρει σημαντικά από τις αντιλήψεις
και τα καταναλωτικά μοτίβα των
παλαιότερων γενεών (Babymoomers,
GZ) εξαιτίας των σημαντικών εμπειριών
-συμπεριλαμβανόμενής της πανδημίας- που
συλλογικά έχουν βιώσει οι νεότερες γενεές.

1 στους 2 Έλληνες θεωρεί ποιοτικότερα τα
made in Greece προϊόντα

Ισχυρή πίεση σήμανε το δεύτερο κύμα περιοριστικών μέτρων για
τα brands, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Πατρών. Όταν
το απαγορευτικό τέθηκε για δεύτερη φορά σε εφαρμογή φαίνεται
ότι η πιστότητα μειώθηκε ακόμη περισσότερο, φαινόμενο που πιθανόν να ενταθεί λόγω των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας. Οι
προσφορές είχαν την τιμητική τους και στις δύο περιπτώσεις του
γενικού απαγορευτικού, καθώς σχεδόν οι μισοί καταναλωτές στράφηκαν στα προϊόντα που πωλούνταν με προωθητικές ενέργειες.
Αυξημένο ήταν το ποσοστό των καταναλωτών που αποφάσισαν να
δοκιμάσουν νέα brands κατά τη διάρκεια του δεύτερου lockdown.
Οι ερευνητές παρατήρησαν επίσης ότι οι καταναλωτές παραμένουν
πιστοί στην επιλογή ελληνικών προϊόντων, με το 1/3 των καταναλωτών να οδηγούνται στο ράφι των εγχώριων προϊόντων κατά τη
διάρκεια της πανδημίας. Τα ελληνικά προϊόντα αξιολογούνται μεν
ως περισσότερο ποιοτικά και ασφαλή σε σύγκριση με τα εισαγόμενα
αλλά την ίδια στιγμή θεωρούνται ακριβότερα. Συγκεκριμένα, μόλις
το 15,9% θεωρεί ότι τα made in Greece προϊόντα διατίθενται σε
καλύτερες τιμές. Ωστόσο το 51,1% τα θεωρεί ποιοτικότερα και το
33,1% ασφαλέστερα.

Νέα προϊόντα «Ποιος είναι το
Αφεντικό;» στην ΑΒ
Η ΑΒ Βασιλόπουλος στηρίζει τη συνεταιριστική πρωτοβουλία «Ποιος είναι το Αφεντικό; - Η Μάρκα του Καταναλωτή», με προϊόντα διαμορφωμένα από τους ίδιους τους
καταναλωτές. Μετά το φρέσκο πλήρες και
ελαφρύ γάλα, κυκλοφορούν το στραγγιστό
γιαούρτι με 2% και 10% και το ελαιόλαδο
-εξαιρετικό παρθένο και βιολογικό εξαιρετικό παρθένο-, σε τιμή που ανταμείβει δίκαια
τον παραγωγό.
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Μαίνεται ο πόλεμος WalmartAmazon
Η Walmart δήλωσε ότι είναι σε θέση
να ελαχιστοποιήσει τον χρόνο στον
οποίο οι καταναλωτές παραλαμβάνουν
τα εμπορεύματά τους, με στόχο την
παραλαβή μέσα σε 1 ώρα από την
παραγγελία. Το εγχείρημα είναι μια
προσπάθεια της Walmart να καταφέρει
πλήγμα στην Amazon.

To μέλλον των φυσικών καταστημάτων είναι
mobile

Η Forrester Data εκτιμά ότι το 86% των λιανικών πωλήσεων των ΗΠΑ
εξακολουθεί να συμβαίνει σε φυσικά καταστήματα ωστόσο το 73%
όλων των αποφάσεων αγοράς επηρεάζονται ψηφιακά.
Στην Κίνα, η JD.Com ξεκίνησε μια νέα ιδέα, το 7FRESH.
Για να αγοράσει ο πελάτης προϊόντα στο 7FRESH, μπορεί να χρησιμοποιήσει το κινητό του για να σαρώσει έναν γραμμωτό κώδικα σε
ένα αχλάδι για παράδειγμα και να δει λεπτομερείς και πληροφορίες
για το προϊόν όπως αγρόκτημα προέλευσης, περιεκτικότητα ζάχαρης, σχόλια πελατών σε μια οθόνη πάνω από το τμήμα παραγωγής .
Η Alibaba έχει ένα παρόμοιο ψηφιακό-φυσικό brand που ονομάζεται
Hema. Τόσο στην Hema όσο στο 7FRESH, πρέπει ο πελάτης να έχει
εγκαταστήσει την εφαρμογή για smartphone του retailer για να μπει
στο κατάστημα, εάν θέλει να χρησιμοποιήσει αυτήν την εφαρμογή
και να ολοκληρώσει τη συναλλαγή χωρίς να σταθεί ποτέ σε ουρά.
Επίσης εάν θέλει κάποιος να ψωνίσει σε ένα κατάστημα Amazon Go
στις ΗΠΑ, θα χρειαστεί το τηλέφωνό του και την συνοδευτική του
εφαρμογή για να επωφεληθεί από την τεχνολογία Just Walk Out.

Τα σχέδια των μεγάλων για
το 2021

Ετοιμοπόλεμοι δείχνουν οι dicounters στον
κόσμο και την Ευρώπη με την ανάπτυξή
τους να αγγίζει αρκετά και την ελληνική αγορά. Η Lidl με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών και τον ανεφοδιασμό των
καταστημάτων της, προχώρησε στην απόκτηση ενός νέου logistic center. Η Carrefour,
σε συνεργασία με τη Yushan Bank, άνοιξε
το iCarrefour στην Ταιβάν.
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Χωρίς ECDM Expo το 2021
Για το διάστημα 19 με 20 Μαρτίου 2022
μεταφέρεται, λόγω των περιοριστικών
μέτρων της πανδημίας, η διεθνούς εμβέλειας
έκθεση "eCommerce & Digital Marketing
Expo Featurede- CommercePosted" για το
Ηλεκτρονικό Εμπόριο και το Digital Marketing
στη ΝΑ Ευρώπη.

"Φουσκώνει" το online κανάλι
Τροφίμων & Ποτών
Οι διαδικτυακές πωλήσεις συσκευασμένων τροφίμων και ποτών στις
ΗΠΑ θα μπορούσαν να φθάσουν έως και τα 109 δις δολ. το 2021,
σύμφωνα με έρευνα της Ένωσης Βιομηχανιών Τροφίμων (FMI) και
της NielsenIQ. Η λιανική τροφίμων-ποτών (grocery) είναι η κορυφαία
διαδικτυακή κατηγορία CPG, αντιπροσωπεύοντας το 44% των eπωλήσεων σε ετήσια βάση. Τα Τρόφιμα & Ποτά αγγίζουν το 44%, η
Υγεία & Ομορφιά το 38%, τα Είδη σπιτιού-κουζίνας 8%, τα Είδη για
κατοικίδια 8% και Φροντίδας μωρού το 2%. Oι e-πωλήσεις grocery
αυξήθηκαν κατά 125% το 2020, με το click and collect να δίνει
ώθηση. Οι retailers και οι εταιρείες CPG προϊόντων επωφελήθηκαν
από τη μεταφορά της κατανάλωσης από την HoReCa, στο σπίτι. Οι
καταναλωτές, πέρυσι, ξόδεψαν 66 δις δολ. για online αγορές τροφίμων
& ποτών, έναντι 40 δις δολ. μέσω delivery, από εστιατόρια.
Η Instacart, η οποία μέτρησε 0,5 εκατ. πελάτες συμβολαίου κατά
την πανδημία, χρησιμοποιήθηκε ως σημείο εισόδου για πολλούς
καταναλωτές grocery στο Διαδίκτυο ενώ η Amazon έκανε τζίρο 17,4 δις
δολ. και η Walmart 6,5 δις δολ. στο online.

Έρχονται 80 Σ/Μ Mere
Με 3+2 καταστήματα κάνει πρεμιέρα η
ρωσική αλυσίδα MERE. Τα τρία πρώτα
καταστήματα θα ανοίξουν σε Λάρισα,
Τρίπολη και Λαγκαδά και έπονται δύο το
προσεχές διάστημα. Το σχέδιο προβλέπει τη
δημιουργία 80 καταστημάτων έως το τέλος
του έτους. Τα καταστήματα θα μοιάζουν με
αποθήκη, τα προϊόντα θα είναι σε παλέτεςκούτες ενώ θα διατίθενται σε πρώτη φάση
250 κωδικοί προϊόντων.

17

Πέμπτη 18 /2 /2021

You Club: ένα πρόγραμμα επιβράβευσης γεμάτο
προνόμια από το www.you.gr

16 καταστήματα και
e-shop για το «Βιολογικό
Χωριό»
Σε μια πολύ σημαντική εξαγορά δύο
καταστημάτων της αλυσίδας Bio
Art στη Νέα Ερυθραία και το Νέο
Ηράκλειο προχώρησε το «ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
Χωριό». Με τη συγκεκριμένη
επενδυτική κίνηση καθώς επίσης
και το άνοιγμα του μεγαλύτερου
καταστήματός του στον Πειραιά, το
«Βιολογικό Χωριό» κάνει πράξη το
στρατηγικό στόχο του για περαιτέρω
επέκταση των σημείων παρουσίας
του. Το δίκτυο μετρά 16 καταστήματα
ενώ διαθέτει πλατφόρμα e-shop
(biologikoxorio.gr) και υπηρεσίες home
delivery.

Εδραίωση της ΑΒ
Βασιλόπουλος
Το you.gr, το ηλεκτρονικό κατάστημα του Ομίλου Quest, δημιούργησε το You
Club, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναβαθμισμένης εξυπηρέτησης και
επιβράβευσης.
Με το You Club, δίνεται η δυνατότητα σε όλα τα μέλη του προγράμματος
να κερδίζουν πόντους από κάθε αγορά τους στο you.gr και να τους
εξαργυρώνουν με τη μορφή έκπτωσης από την πρώτη συναλλαγή. Τα
μέλη έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν μέρος σε διαγωνισμούς, να
ενημερώνονται κατά προτεραιότητα για θέματα σχετικά με τα ενδιαφέροντά
τους και να συμμετέχουν σε στοχευμένες προωθητικές ενέργειες. Το
πρόγραμμα επιφυλάσσει εκπλήξεις στα μέλη του, δημιουργώντας ένα
ολοκληρωμένο περιβάλλον εξυπηρέτησης και ικανοποίησης.Η εγγραφή στο
πρόγραμμα είναι δωρεάν για όλους. Προϋποθέτει δημιουργία λογαριασμού
στο you.gr και μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή, ακόμα και
μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Tα νέα μέλη καλωσορίζονται στο You
Club, λαμβάνοντας δώρο 10 πόντους κατά την εγγραφή τους και στη συνέχεια
συλλέγουν 5 πόντους για κάθε 10 ευρώ αγορών, που πραγματοποιούν
συνδεδεμένοι ως μέλη του προγράμματος. Η εξαργύρωση των πόντων γίνεται
από την πρώτη κιόλας παραγγελία με άμεση εξαργύρωση. Κατά τη διαδικασία
της παραγγελίας εμφανίζονται οι προς εξαργύρωση πόντοι με δυνατότητα
χρήσης ή μη από τον αγοραστή. Από την ενότητα You Club κάθε μέλος μπορεί
να ενημερωθεί για τους διαθέσιμους πόντους του, καθώς και αναλυτικά για
το πότε και πώς αποκτήθηκαν, πώς εξαργυρώθηκαν και πότε λήγουν.«Στο
you.gr πιστεύουμε ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο, προσφέρει μια εναλλακτική
αγορών με πολλά πλεονεκτήματα για τους σύγχρονους καταναλωτές και θα
κερδίζει συνεχώς έδαφος στις προτιμήσεις του αγοραστικού κοινού, πέρα και
ανεξάρτητα από τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν τους τελευταίους μήνες
και τον ρόλο που διαδραμάτισαν οι ηλεκτρονικές αγορές» δήλωσε ο Θοδωρής
Φράγκος, Γενικός Διευθυντής του you.gr.

Η πανδημία προσέφερε στην αλυσίδα
ΑΒ Βασιλόπουλος σημαντική ευκαιρία
για εδραίωση της θέσης της καθώς
έχει μονίμως στο μικροσκόπιό της
την προσθήκη νέων καταστημάτων
(εταιρικών και franchising) και
χονδρικής. Έχει ήδη προσθέσει στο
δίκτυο της τρία νέα καταστήματα
(Σαντορίνη, Κυπαρισσία και Ακράτα),
εξαγοράζοντας τις εταιρείες «THIRA
FOODS» και «K.A.S.T FOODS». Το
2020 πραγματοποίησε επενδύσεις 62,2
εκατ. ευρώ.

Φιλική στο περιβάλλον
η Amazon
Στην παραγγελία εκατοντάδων
φορτηγών που τροφοδοτούνται
με φυσικό αέριο έχει προχωρήσει
η Amazon, καθώς ο μεγαλύτερος
αμερικάνικος κολοσσός ηλεκτρονικού
εμπορίου επιδιώκει να αντικαταστήσει
τον στόλο του με λιγότερο ρυπογόνα
οχήματα.
Ειδικότερα, η εταιρεία έχει παραγγείλει
περισσότερα από 700 φορτηγά
συμπιεσμένου φυσικού αερίου
κατηγορίας 6 και 8 μέχρι τώρα,
όπως δήλωσε η ίδια η εταιρεία στο
πρακτορείο Reuters.
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DIGITAL MARKETING

O Χρυσός Οδηγός
ανανεώνει το
adsolutions.xo.gr
Στον «αέρα» το ανανεωμένο
εκπαιδευτικό portal του Χρυσού Οδηγού, adsolutions.
xo.gr. με φρέσκο look and
feel και εμπλουτισμένο
περιεχόμενο, με στόχο να
διευκολύνει τον σύγχρονο
επαγγελματία να έχει πιο
στοχευμένη πληροφόρηση
για τις λύσεις του Χρυσού
Οδηγού προς τις επιχειρήσεις.

Ψηφιακή μετάβαση και βιωσιμότητα αναδεικνύουν τους
«ηγέτες του αύριο»

Στο digital
transformation
επενδύουν 3
στους 4 παρόχους
τηλεπικοινωνιών
το 2021

Σύμφωνα με νέα μελέτη της εταιρείας ερευνών Accenture, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις
που θα ενισχύσουν ταυτόχρονα το επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας και βιωσιμότητάς τους
θα ανακάμψουν πιθανότατα γρηγορότερα και θα αναδυθούν ισχυρότερες από την κρίση.
Συγκεκριμένα, η μελέτη της Accenture, «The European Double Up: A twin strategy that will
strengthen competitiveness», υπογραμμίζει ότι οι εταιρείες που ηγούνται τόσο σε επίπεδο
υιοθέτησης ψηφιακών τεχνολογιών, όσο και από πλευράς βιώσιμων πρακτικών έχουν τριπλάσιες πιθανότητες να συγκαταλέγονται μεταξύ των «ηγετών του αύριο». Σύμφωνα με τη
μελέτη, το 45% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων δίνει προτεραιότητα στις επενδύσεις που
σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η μελέτη προτείνει
τρεις επιμέρους στρατηγικές κατευθύνσεις, προκειμένου οι εταιρείες να ξεπεράσουν τα
εμπόδια και να υλοποιήσουν επιτυχώς τον διπλό μετασχηματισμό τους: Την υιοθέτηση επιχειρηματικών μοντέλων που βασίζονται σε οικοσυστήματα, τα οποία έχουν στο επίκεντρό
τους τη βιωσιμότητα και την Τεχνολογία, τον συνδυασμό πόρων για την αύξηση τεχνολογικών εφαρμογών προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης και τέλος την καθοδήγηση, ενθάρρυνση και αξιοποίηση των εργαζόμενων.

Στον ψηφιακό μετασχηματισμό επενδύουν 75% των
παρόχων τηλεπικοινωνιών
σύμφωνα με έρευνα του
Technology Innovation
Council για την Upstream με
τίτλο «The Road to Digital».
Σχεδόν το 65% των εταιρειών τηλεπικοινωνιών έχουν
αναπτύξει τον οδικό χάρτη,
ωστόσο εξακολουθούν να
στηρίζονται στα παραδοσιακά κανάλια για την πώληση
των προϊόντων και υπηρεσιών τους.
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WFA: μεγάλωσε κατά
19 μέλη το 2020
Δεκαεννέα νέα μέλη προστέθηκαν στην
Παγκόσμια Ομοσπονδία Διαφημιζομένων
(WFA) από το φάσμα της οικονομίας,
telecoms, εμπορίου, φαρμακευτικής, fitness
& wellbeing και ΑΠΕ (Bank of America,
Barilla, Boehringer Ingelheim, Constellation
Brands, CVS Health, Dell, First Bank of
Nigeria, Galderma, Huawei, Lindt & Sprüngli,
Levi Strauss, Luxottica, Οrsted, Peloton,
Perfetti van Melle, Swarovski, TEVA Pharma
και Walmart).

Kaizen Gaming και ΕΣΑΚΕ
στο πλευρό της «Κιβωτού
του Κόσμου»

Συγκρατημένη αισιοδοξία για την online
διαφήμιση
Την επιστροφή της αισιοδοξίας σε διαφημιστές και διαφημιζόμενους
καταγράφει το ΙΣΤ κύμα της έρευνας Forecomm_s, (Ιανουάριος 2021)
την οποία πραγματοποιεί η Abacus Research για λογαριασμό της ΕΔΕΕ. Μετά από 9 μήνες πανδημίας, το 2020 κλείνει με ελαφρά θετικές
εκτιμήσεις για τους διαφημιζόμενους σε επίπεδο επιχείρησης και ουδέτερο σε επίπεδο κλάδου. Συνδυαστικά, οι δύο δείκτες υποδεικνύουν
πιθανώς ένα νέο σημείο εκκίνησης ανάκαμψης: οι επιχειρήσεις των
(κατά κύριο λόγο μεγάλων) διαφημιζομένων δείχνουν να ξεπερνούν το
αρχικό σοκ και να βρίσκουν νέους ρυθμούς λειτουργίας. Η έρευνα δεν
καλύπτει τομείς τουρισμού, ψυχαγωγίας, εστίασης και μικρά καταστήματα λιανικής. Όσον αφορά στη ζήτηση, καταγράφεται επανάκαμψη
σε θετικά επίπεδα αντίστοιχα αυτών της αρχής του 2019, ενώ στο
πεδίο της απασχόλησης η αισιοδοξία φαίνεται επίσης να επανέρχεται,
καθώς το δ’ τρίμηνο κινείται στα επίπεδα του τέλους του 2018. Σύμφωνα με τα στελέχη των διαφημιζομένων, η τάση μείωσης των προϋπολογισμών marketing συνεχίζεται κατά το δ΄ τρίμηνο του 2020 (-15). Οι
online ενέργειες συνεχίζουν να απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος της
πρόθεσης για επένδυση εκ μέρους των στελεχών της αγοράς (+19 και
+21, αντίστοιχα). Με εξαίρεση την προώθηση προϊόντων, που κινείται
ελαφρά θετικά, η εκτίμηση για τις άλλες ενέργειες marketing (offline
media, direct marketing, pr) είναι αρνητική. Σημειώνεται πως η αύξηση
των προϋπολογισμών για τις online ενέργειες, που αποτελεί την πιο
σταθερή και ισχυρή τάση καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας, σχεδόν
εξανεμίσθηκε στην αρχή της πανδημίας και επανέρχεται με αυξητική
τάση στο τέλος του 2020. Τέλος, προϋπολογισμοί των offline media
που κινήθηκαν σε έδαφος σταθεροποίησης μετά τις εκλογές του 2019
και την αλλαγή κυβέρνησης, πλήττονται βαριά από την πανδημία και
επανέρχονται σε τάση μείωσης (-5 για το τελευταίο τρίμηνο του έτους).

Στο πλαίσιο της χορηγικής τους συμφωνίας,
η Kaizen Gaming (Stoiximan) και ο ΕΣΑΚΕ,
η διοργανώτρια αρχή του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, αποφάσισαν τις γιορτές
να ενώσουν τις δυνάμεις τους, ώστε να
συνεισφέρουν στο έργο της «Κιβωτού του
Κόσμου». Η Kaizen Gaming, σε συνεργασία
με τον ΕΣΑΚΕ, προσπάθησαν να χαρίσουν
χαμόγελα σε 400 παιδιά.

Τη Socialdoo επέλεξε
η Watt+Volt
Στη Socialdoo ανέθεσε τον PR λογαριασμό της η Watt+Volt, εταιρεία παροχής
ολοκληρωμένων υπηρεσιών ενέργειας. Η
Watt+Volt είναι μια αμιγώς ελληνική, ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρεία, η οποία συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στο δίκτυο των
φυσικών καταστημάτων της. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα διακρίθηκε με βραβείο
στην κατηγορία Most Innovative Products
& Services στα Franchise Awards. Όπως
επισημαίνει η Watt+Volt, το δίκτυο franchise
παίζει στρατηγικό ρόλο στην περαιτέρω ανάπτυξη και ενδυνάμωση της αλυσίδας της.
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Το Storiya 2.0 της EngageYa
φέρνει τα Social Stories σε
mobile sites
Η EngageYa ανακοίνωσε την παγκόσμια κυκλοφορία του StoriYa, που επιτρέπει στους
εκδότες να αναπτύξουν το μοντέλο των
«Stories» στα mobile site τους. Το Storiya επιτρέπει στα brands να προβάλλουν καμπάνιες σε Stories.

Alphabet: Google Ads και Cloud εκτίναξαν τα
έσοδα
Εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα ανακοίνωσε η Alphabet Inc,
μητρική της Google, για το δ΄ τρίμηνο του 2020, με τα έσοδα να φτάνουν τα 56,9 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 23% σε σχέση με την ίδια
περίοδο την περασμένη χρονιά (46.075 δισ. δολ.). Η πανδημία δεν δείχνει να πτοεί στο παραμικρό τον τεχνολογικό κολοσσό, που σημείωσε
αύξηση 69% στα λειτουργικά έσοδα, που έφτασαν τα 15,65 δις δολάρια. Τα διαφημιστικά έσοδα σε όλη την Google και στο streaming video
service YouTube αυξήθηκαν κατά 22% το δ΄ τρίμηνο, φτάνοντας τα
46,2 δισ. δολάρια, δίνοντας τεράστια ώθηση στα έσοδα της μητρικής
εταιρείας. Πριν από έξι μήνες, η πανδημία προκάλεσε περικοπές στις
διαφημιστικές δαπάνες, με αποτέλεσμα τόσο τα ετήσια διαφημιστικά
έσοδα να πέσουν κατά 8% όσο και η Google να σημειώσει την πρώτη
στην ιστορία year-on-year πτώση στα έσοδά της. Σε αντίθεση, τα διαφημιστικά έσοδα του YouTube αυξήθηκαν κατά 46% year on year, φθάνοντας τα 6,8 δισ. δολάρια. To Cloud καταγράφει 3,83 δις δολάρια το
δ΄ τρίμηνο του 2020 (συνολικά την περασμένη χρονιά έφθασε τα 13,1
δις δολάρια).

AppTrackingTransparency:
η νέα διαδικασία της Apple
για διαφημίσεις στο Facebook
Η πρόσφατη πρόκληση για την ισχύ των διαφημίσεων Facebook έφτασε με την κυκλοφορία του λειτουργικού συστήματος iPhone
της Apple, iOS 14.
Η “AppTrackingTransparency”, παρέχει
δυνατότητα παρακολούθησης συμμετοχής
που θα εφαρμόσει η Apple για όλες τις
εφαρμογές στην πλατφόρμα της. Προηγουμένως, οι χρήστες έπρεπε να ενεργοποιήσουν αυτό που το Limit Ad Tracking (LAT)
στο iPhone.
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Στην Koolmetrix το Διάφανο
Η Koolmetrix ανέλαβε τον σχεδιασμό και την
υλοποίηση της στρατηγικής σε performance
marketing και social media, με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας, καθώς και της αναγνωρισιμότητας του brand. Η Διάφανο δραστηριοποιείται στα είδη επίπλου, διακόσμησης και
οικιακού εξοπλισμού από το 1999.

- 23% το global adspend το 2020
για τη Netflix
Στην περικοπή της ετήσιας διαφημιστικής δαπάνης του κατά 23%
προχώρησε το συνδρομητικό διαδικτυακό κανάλι Netflix το 2020,
παρά την αύξηση των εσόδων του κατά 24% και την ενίσχυση της
δυναμικής νέων αντιπάλων, όπως το Disney+. H απόφαση για μείωση της διαφημιστικής δαπάνης καταδεικνύει ότι το brand Netflix
είναι πολύ ισχυρό, καθώς το streaming εν μέσω πανδημίας ενισχύθηκε κατακόρυφα, οι επενδύσεις σε πρωτότυπες σειρές απέδωσαν
και η συνδρομητική του βάση κατέγραψε αύξηση ρεκόρ κατά 37 εκατ. συνδρομητές το 2020, με τον συνολικό αριθμό τους να ξεπερνάει τα 200 εκατ. Στην ετήσια έκθεσή του, αναφέρει ότι η μείωση
της δαπάνης, ανήλθε στα 432 εκατ. δολ., φτάνοντας στα 1,45 δις
δολ. το 2020. Το 2019, είχε αυξήσει τη διαφημιστική του δαπάνη
κατά 4%, στα 1,88 δις δολ., ενώ το 2018, η αύξηση ανερχόταν στο
66%, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Η έκθεση αναφέρει:
«Αξιοποιούμε ένα ευρύ μείγμα προγραμμάτων marketing, PR και
some για να προωθήσουμε τις υπηρεσίες και το περιεχόμενό μας
σε υπάρχοντες αλλά και δυνητικούς συνδρομητές.»

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

Κωτσόβολος: επίσημη
αναγνώριση από την ΕΛΕΠΑΠ
Η Κωτσόβολος, με το πρόγραμμα «Τεχνολογία
χωρίς εμπόδια», στοχεύει στη μεγιστοποίηση
της προσβασιμότητας στην τεχνολογία για τα
ΑΜΕΑ. Σε συνεργασία με την ΕΛΕΠΑΠ, έλαβε
την επίσημη αναγνώριση για τα 10 πρώτα καταστήματά της ως προσβάσιμα στα άτομα με
κινητικές αναπηρίες. Η προσπάθεια της ΕΛΕΠΑΠ, εδώ και 83 χρόνια, είναι να αποκαθίστανται και να εντάσσονται ΑμεΑ στην Κοινωνία.

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

22

Πέμπτη 18 /2 /2021

e-Commerce Development & Marketing
2001- 2021

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ

για τους αναγνώστες του E-COMMERCE NEWS

Αξιολόγηση Αποτελεσματικότητας
e-Shop και Προοπτική Βελτίωσης
Online Πωλήσεων

CLICK
ME

Ανάλυση Ανταγωνισμού και Τάση Αγοράς

You Never Walk Alone

23

