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To Heaven on Earth λανσάρει 
ηλεκτρονικό κατάστημα      
Το beauty & lifestyle κατάστημα Heaven on Earth στην 
Κηφισιά παρουσιάζει το heavenonearth.com.gr. Το 
νέο e-shop του Heaven on Earth αποτελεί διαδικτυακό 
προορισμό για επιλεγμένα beauty & luxury home 
ambience brands στην Ελλάδα, όπου μπορεί κανείς να 
αναζητήσει σπάνιες συλλογές από όλο τον κόσμο. 

ΤΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ E-SHOPS

E-Commerce News

05 Η Kroger ανακοίνωσε το λανσάρισμα του 
πρώτου κέντρου εξυπηρέτησης πελατών, 
"Customer Fulfiment Centre" (CFC) με 
καινοτόμες τεχνολογίες.

04 H Amazon φέρνει τη νέα βιομετρική της συσκευή, 
τον σαρωτή Amazon One, σε επιλεγμένα 
καταστήματα της Whole Foods. 

03 Η Ocado ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει 10 εκατ. 
λίρες σε λογισμικό αυτοκινούμενων οχημάτων 
της Oxbotica.

02 Τη λειτουργία της νέας πλατφόρμας 
προώθησης των προϊόντων Ελλήνων, My Union, 
ανακοίνωσε η Ένωση Κιάτου. 

01 Πρόστιμο 70.000 ευρώ επέβαλε το υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε ηλεκτρονικό 
κατάστημα εμπορίας κινητών και τεχνολογίας.

LAST MINUTE

DIGITAL MEDIA       •       E-BUSINESS       •       RETAIL MARKET

Η πρώτη «πράσινη» εταιρεία 
ταχυμεταφορών του Ομίλου Seagull

H Weboxit αποτελεί την πρώτη ελληνική εταιρεία Green-
Courier, που χρησιμοποιεί αμιγώς ηλεκτροκίνητα φορτηγά και 

τεχνολογίες αιχμής, από την αρχή της ίδρυσής της. 

COMING SOON
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e-Commerce Trends 2021: ΤΣΑΝΤΕΣ & 
ΑΞΕΣΟΥΑΡ    
Η αξία των ηλεκτρονικών συναλλαγών από τον τομέα "Τσάντες & 
Αξεσουάρ" εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 137 εκατ. ευρώ το 2021.
Τα έσοδα αναμένεται να παρουσιάσουν ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 
6.01%, με προσδοκώμενο όγκο αγοράς τα 173 εκατ. ευρώ έως το 
2025.
Η διείσδυση των χρηστών υπολογίζεται στο 16,9% το 2021 και 
αναμένεται να φτάσει το 23,7% έως το 2025.
Η μέση ετήσια αξία online συναλλαγών αναμένεται να ανέλθει σε 
€78,35, για τον Έλληνα καταναλωτή.
Η κατηγορία "Τσάντες & Αξεσουάρ" στο ηλεκτρονικό εμπόριο 
περιλαμβάνει διάφορους τύπους τσαντών και αξεσουάρ. 
Συμπεριλαμβάνονται οι δερμάτινες τσάντες, οι βαλίτσες και τα 
πορτοφόλια, καθώς και τα κοσμήματα, τα καπέλα, τα κασκόλ και τα 
γάντια.

Τη λύση GY Fast Pharmacy 
επέλεξε το Need4pharmacy.gr     
Τη λύση GY Fast Pharmacy της εταιρείας 
Generation Y - International eBusiness 
Hub επέλεξε για την κατασκευή του online 
φαρμακείου του το Need4pharmacy.
gr, η ηλεκτρονική επέκταση του φυσικού 
φαρμακείου που ιδρύθηκε το 2008 στο 
Αντίρριο. 

Το e-commerce ευνόησε τα 
Carrefour
Η πανδημία έχει επηρεάσει τις πωλήσεις 
όλων των retailers διεθνώς. Άλλοι 
καταγράφουν αύξηση πωλήσεων, ενώ 
άλλοι καταγράφουν μείωση, καθώς η 
ένταση των αγορών άρχισε να υποχωρεί. 
Η Carrefour ανήκει στην πρώτη ομάδα, 
καθώς κατέγραψε αύξηση των πωλήσεών 
της στο α’ τρίμηνο. Καταλυτικό ρόλο έπαιξε 
το ηλεκτρονικό εμπόριο τροφίμων, το 
οποίο συνεχίζει να αναπτύσσεται ραγδαία, 
παρουσιάζοντας άνοδο 56% σε ετήσια 
βάση. 
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ΣΕΒ: οι τεχνολογίες που μπορούν να 
αυξήσουν τα έσοδα στις επιχειρήσεις  
H βελτίωση της ψηφιακής εμπειρίας του πελάτη μπορεί να αποφέρει 
στις επιχειρήσεις αύξηση εσόδων 6,5 φορές υψηλότερη σε σχέση 
με τον ανταγωνισμό, σύμφωνα με μελέτη του Παρατηρητηρίου 
Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ΣΕΒ. Τεχνολογίες που δημιουργούν 
αξία σύμφωνα με τη μελέτη είναι:
•  Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence - AI): οι πλατφόρμες 

τεχνητής νοημοσύνης, μπορούν να προβαίνουν σε έξυπνες 
προτάσεις (recommendations) σχετικά με τους πελάτες, τα 
προϊόντα και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, συγκεντρώνοντας ένα 
ευρύ φάσμα ιστορικών δεδομένων από διαφορετικά συστήματα, 
καθιστώντας την εν λόγω τεχνολογία πολύτιμο «συνεργάτη» 
πωλήσεων.

•  Επαυξημένη και Εικονική Πραγματικότητα (AR/VR): τα νέα 
ψηφιακά εργαλεία όπως sales coaching, planning, gamification, 
market insights, data-driven territory και quota management 
solutions συνεχώς βελτιώνουν την αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα των ομάδων πωλήσεων.

•  Online to offline intelligence: με τη συγκεκριμένη τεχνολογία, οι 
εταιρείες αναμειγνύουν δεδομένα από διαφορετικά συστήματα 
(online και offline) προκειμένου να αποκτήσουν καλύτερη εικόνα 
για τους πελάτες τους, από την αρχή του κύκλου πώλησης (αρχική 
επίσκεψη στο website) έως την αγορά (όπως στοιχεία παραγγελιών).

•  Partner Relationship Management (PRM) platforms: οι PRM 
πλατφόρμες μπορούν να συντονίσουν τους συνεργάτες πωλήσεων 
με τους κατασκευαστές προϊόντων.

•  Radio-Frequency Identification (RFID) and Global Positioning 
Systems (GPS): μέσω τεχνολογιών RFID και GPS, οι πελάτες 
μπορούν να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την 
πορεία της παραγγελίας τους.

•  Predictive Analytics: οι εταιρείες μπορούν να αξιοποιήσουν τις 
ψηφιακές πλατφόρμες για να αναλύσουν δεδομένα σχετικά με τους 
συνεργάτες τους σε πραγματικό χρόνο, να κάνουν προβλέψεις και 
να πάρουν σωστές αποφάσεις σε σχέση με τις καθημερινές τους 
λειτουργίες. 

•  Analytics-driven Insights: αξιοποίηση πληροφοριών για κατανόηση 
του χρόνου λειτουργίας, της παραγωγικότητας και των απαιτήσεων 
συντήρησης των μηχανημάτων σε πραγματικό χρόνο (π.χ. για 
διαχειριστές στόλου, χειριστές μηχανημάτων, κ.λπ.).

•  Digital self-service platforms και Augmented Reality (AR).

Το e-commerce "έσωσε" 
τις διαφημίσεις αναζήτησης 
στην πανδημία    
Στις διαφημίσεις αναζήτησης στη 
Google, παραδοσιακά, οι διαφημιζόμενοι 
της βιομηχανίας του τουρισμού 
συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους 
διαφημιζόμενους. Σύμφωνα με το 
eMarketer.com, οι δαπάνες για Google 
Ads αναζήτησης στις ΗΠΑ έφτασαν τα 
61,69 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι, 
σημειώνοντας αύξηση kat;a 10,4% σε 
σχέση με το 2019, αλλά ήταν κατά 
2 δισ. δολάρια χαμηλότερες από τις 
προβλέψεις που είχαν γίνει τον Μάρτιο 
του 2020 για την περσινή χρονιά.

Ποιοτική ταξινόμηση από 
την Amazon India     
H Amazon India αναπτύσσει μια 
τεχνολογική λύση ποιοτικής ταξινόμησης 
προϊόντων διατροφής, όπως για 
παράδειγμα τα κρεμμύδια και οι ντομάτες. 
Η τεχνολογική προσέγγιση αναλύει τις 
εικόνες των προϊόντων για να ανιχνεύσει 
ελαττώματα, όπως κοψίματα, ρωγμές και 
ελαττώματα που έχουν προκληθεί από 
την συμπίεση των προϊόντων. Μπορεί να 
πραγματοποιεί εκατομμύρια ελέγχους 
την ημέρα με πολύ χαμηλότερο κόστος, 
συγκριτικά με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο. 

Στη Microsoft η Nuance 
Communications     
Στην εξαγορά της εταιρείας Τεχνητής 
Νοημοσύνης Nuance Communications, 
έναντι 16 δισ. δολαρίων, προχώρησε η 
Microsoft, επεκτείνοντας περαιτέρω τις 
δραστηριότητές της στον κλάδο της 
τεχνολογίας. Σύμφωνα με δημοσίευμα 
του CNBC η αμερικανική εταιρεία είναι 
κοντά στην εξαγορά και της εφαρμογής 
συνομιλιών Discord, έναντι 10 δισ. 
δολαρίων. Είχε προηγηθεί το 2020 η 
ανεπιτυχής προσπάθεια εξαγοράς των 
αμερικανικών δραστηριοτήτων του 
TikTok. 
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Displays that contribute 
to the environment
Purchase one of our greenest solutions 
and add trees to our forest! 

24”/27”
B Line LCD monitor 
242B1G/272B1G

PHI_product_AD_210x297mm
PHI_Go_Green_A4_EN_PRESS.indd   1PHI_Go_Green_A4_EN_PRESS.indd   1 23/02/2021   14:1723/02/2021   14:17



7 

Online θα ψωνίζουν και μετά την πανδημία  
οι Έλληνες καταναλωτές     
Μόνιμο χαρακτήρα παίρνει σταδιακά η στροφή των Ελλήνων καταναλωτών 
προς το ψηφιακό κανάλι αγορών. Η πανδημική κρίση έφερε τους Έλληνες 
πιο κοντά στις online αγορές και αυτή η τάση δεν φαίνεται να υποχωρεί.
Το ποσοστό όσων αγοράζουν μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων 
διατηρείται υψηλό: 6 στους 10 από όσους χρησιμοποιούν το Ίντερνετ. 
Έναν χρόνο μετά από το ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης, το ποσοστό 
όσων αγοράζουν μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων διατηρείται υψηλό 
(Απρίλιος 2021): 6 στους 10 από όσους χρησιμοποιούν το Ίντερνετ. Το 
αντίστοιχο ποσοστό πριν από έναν χρόνο ήταν 40%.
Δηλαδή το ποσοστό των Ελλήνων που αγοράζουν online αυξήθηκε κατά 20 
ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε έναν μόλις χρόνο. Στο μεταξύ, ενώ πριν από 
την πανδημία το 59% των καταναλωτών απαντούσε ότι δεν επισκέπτεται 
και δεν αγοράζει από ηλεκτρονικά καταστήματα, πλέον το ποσοστό αυτό 
διαμορφώνεται σε 35%.
Η στροφή προς τις online αγορές είναι ακόμη πιο έντονη στις μικρότερες 
ηλικίες. Στην ερώτηση «αγοράζετε από ηλεκτρονικό κατάστημα/e-shop;» το 
81% των ατόμων ηλικίας 17-29 ετών, που χρησιμοποιεί το Internet, απαντά 
θετικά, ενώ στην ηλικιακή ομάδα 30-44% των ποσοστό εκείνων που δίνουν 
θετική απάντηση είναι 82%.
Αλλά και στις μεγαλύτερες ηλικίες η ψήφος εμπιστοσύνης στο ηλεκτρονικό 
κανάλι αγορών είναι ισχυρή. Το 57% των Ελλήνων-χρηστών του Διαδικτύου 
ηλικίας 45-49 ετών απαντά ότι κάνεις τις αγορές του από ηλεκτρονικά 
καταστήματα. Ακόμη και στα μεγαλύτερα ηλικιακά κοινά, όπου η 
εξοικείωση με το Διαδίκτυο δεν είναι τόσο έντονη, τα ποσοστά των online 
αγοραστών είναι υψηλά: με το 31% των καταναλωτών να δίνει θετική 
απάντηση.
Τα παραπάνω ευρήματα προκύπτουν από έρευνα της εταιρείας Pulse RC 
για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, που διεξήχθη 
στην Περιφέρεια Αττικής το χρονικό διάστημα 16-19 Απριλίου 2021, με 
δείγμα 1.023 ενηλίκους από τον γενικό πληθυσμό. 

Η PROTOCOL ανανέωσε 
τη συνεργασία της 
στο e-Commerce 
Marketing για 3η χρονιά 
με το floraonline.gr   
To e-shop floraonline.gr είναι leader 
στο ηλεκτρονικό εμπόριο παιδικών 
ρούχων. Μοντέρνα και κομψά 
ρούχα, από επώνυμες εταιρείες, 
για κάθε ηλικία και σε προσιτές 
τιμές. Γνωρίζοντας τις απαιτήσεις 
της σύγχρονης οικογένειας και 
ακολουθώντας πιστά τις τάσεις της 
μόδας, συνεχίζει με αγάπη και μεράκι 
να βρίσκει και να παρουσιάζει τα 
καλύτερα ρούχα της αγοράς. Τα 
ρούχα ανανεώνονται κάθε σεζόν 
και ικανοποιούν όλα τα γούστα 
των μικρών φίλων, συνοδεύοντας 
τους στις σπορ και στις επίσημες 
εμφανίσεις τους. 

Robot από την Altopack 
και τη Halodi Robotics     
Η ιταλική εταιρεία συσκευασίας, 
Altopack, συνεργάστηκε με την 
Halodi Robotics, για τη ανάπτυξη 
ενός ρομπότ που μπορεί να 
ξαναγεμίσει αναλώσιμα, όπως 
πλαστικό και χαρτόνι, για 
μηχανήματα συσκευασίας. Στο 
πλαίσιο της συνεργασίας, η Altopack 
θα αποκτήσει το μειοψηφικό 
πακέτο μετοχών του νορβηγικού 
προγραμματιστή ρομπότ. Σημειώνεται 
ότι η Halodi Robotics έχει αναπτύξει 
ένα ανθρωποειδές ρομπότ που 
εκτελεί προ-προγραμματισμένες 
εργασίες, χρησιμοποιώντας τεχνητή 
νοημοσύνη.

Στο e-commerce 
επεκτείνεται η PotPan     
H PotPan γιορτάζει 20 χρόνια στον 
χώρο του contract catering και της 
παρασκευής έτοιμων γευμάτων, 
ενώ ανταποκρινόμενη στη τάση 
της εποχής, επεκτείνεται και στο 
e-commerce, με το δικό της brand 
Gourmet, «Cuisine».
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B U S I N E S S  U N U S U A L !
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Google: συνεργασία με την Ομοσπονδία 
Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης με στόχο τη 
στήριξη του Λιανεμπορίου     
Τη σύμπραξή τους με στόχο την αποτελεσματικότερη στήριξη 
του κλάδου του λιανεμπορίου στην Κρήτη, ανακοίνωσαν η 
Google Ελλάδας και η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων 
Κρήτης.
Η σύμπραξη τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης που 
ανέλαβε την πρωτοβουλία να φέρει σε επαφή την Google με 
την Ομοσπονδία.
Συγκεκριμένα, μέσω της συνεργασίας της με την Ομοσπονδία 
Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης, η Google θα στηρίξει τις 
επιχειρήσεις - μέλη της, προσφέροντας δωρεάν ατομικές 
διαδικτυακές συναντήσεις με δικούς της συμβούλους, οι οποίοι 
μεταξύ άλλων:
1. Θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν ένα 
προφίλ, μέσω του οποίου θα προβάλλονται δωρεάν στο Search 
και στα Google Maps, μέσα από την υπηρεσία Google My 
Business. 
2. Θα εξηγήσουν στις επιχειρήσεις τον τρόπο με τον οποίο 
μπορούν να αξιοποιούν τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για να 
δημιουργούν έσοδα.
3. Θα τις καθοδηγήσουν στις σωστές κινήσεις, προκειμένου να 
καταρτίσουν ένα ολοκληρωμένο Πλάνο Ψηφιακού Μάρκετινγκ 
με εργαλεία όχι μόνο της Google, αλλά και άλλων εταιρειών 
του χώρου, ανάλογα με τις ανάγκες τους.
Η αναγκαιότητα ψηφιακής λειτουργίας των επιχειρήσεων 
υπαγορεύεται και από τα στοιχεία πρόσφατης έρευνας της 
ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με τα οποία σημειώνεται στη χώρα μας μια 
σταθερή, σημαντική άνοδος στις αγορές μέσω διαδικτύου. 
Πλέον, ένας στους δύο χρήστες ίντερνετ (50%) κάνει τις 
αγορές του ηλεκτρονικά, όταν η αντίστοιχη αναλογία το 
2019, ήταν μόλις ένας στους πέντε (21%). Η επιτάχυνση 
του ψηφιακού μετασχηματισμού του λιανεμπορίου μπορεί 
να συμβάλει σημαντικά στην άμεση ανακούφιση του τομέα, 
θέτοντας ταυτόχρονα στέρεες βάσεις για τη μελλοντική 
ανάκαμψη και ανάπτυξή του.
Η σύμπραξη με την Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης 
έρχεται σε συνέχεια των πρόσφατων συνεργασιών της 
Google με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για ένα 
πρόγραμμα ψηφιακής ενδυνάμωσης των επιχειρήσεων λιανικού 
εμπορίου με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών. 

Αυξητική τάση στην πρόθεση 
αγορών σύμφωνα με το Glami    
H αλλαγή στη συμπεριφορά των καταναλωτών 
λόγω της πανδημίας και των lockdown, 
παρουσιάζεται σε έρευνα που δημοσιοποίησε το 
fashion search engine Glami. Όπως αναφέρει, 
η πρόθεση αγορών των καταναλωτών είναι 
αυξητική, μετά και το μακρύ διάστημα απουσίας 
κοινωνικών επαφών και δραστηριοτήτων, ενώ 
παράλληλα αναδείχθηκε μία νέα αγοραστική 
τάση, το revenge shopping, που χαρακτηρίζεται 
από την συνολική αύξηση των πωλήσεων, 
όχι μόνο στις ΗΠΑ και την Κίνα, αλλά και σε 
ορισμένες Ευρωπαϊκές χώρες. Το revenge 
shopping μπορεί να περιγραφεί ως η τάση του 
συνόλου του πληθυσμού που, απαλλαγμένο 
από τα περιοριστικά μέτρα, θα προχωρήσει σε 
«έκρηξη αγορών», ειδικά σε είδη πολυτελείας. Το 
Glami αναφέρει ότι oι Έλληνες, προετοιμάζονται, 
ενόψει του Πάσχα, να αγοράσουν ρούχα και 
παπούτσια σε μεγαλύτερη ποικιλία, κάτι που ήδη 
καταγράφεται και στις λίστες προϊόντων (wishlists) 
στο Glami.gr. Εκεί καταγράφεται μια αύξηση 20% 
στα αποθηκευμένα προϊόντα ανά χρήστη στο 
τέλος Μαρτίου, σε σύγκρισή με τον Ιανουάριο. Με 
συντριπτική διαφορά, τα πιο «αγαπητά» προϊόντα 
για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο είναι τα φορέματα, 
τα κοντομάνικα μπλουζάκια και τα πουκάμισα. 

Ηλεκτρονικές οι συναλλαγές  
έως το 2021     
Είναι πολύ πιθανό μέχρι το τέλος του έτους το 
100% όλων των ειδών συναλλαγών να γίνονται 
ηλεκτρονικά, με τα τραπεζικά καταστήματα 
να παίζουν το ρόλο της προσωποποιημένης 
και εξειδικευμένης παροχής υπηρεσιών. Αυτό 
είναι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν 
στελέχη τραπεζών, υπεύθυνα για τη λιανική 
και επιχειρηματική τραπεζική, του δικτύου 
καταστημάτων και του ebanking.

Επιχείρηση ΔΙΜΕΑ σε e-shop  
με αρώματα-«μαϊμού»     
Μια νέα επιχείρηση της Διυπηρεσιακής 
Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) για την 
αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου στην 
Αττική πραγματοποιήθηκε σε κατάστημα στην 
Αθήνα που διατηρεί e-shop και διακινούσε και 
εμπορευόταν απομιμητικά αρώματα.
Η ΔΙΜΕΑ έχει αναπτύξει ειδική μονάδα για την 
αντιμετώπιση του παράνομου ηλεκτρονικό 
εμπορίου και σύντομα θα αποκτήσει ψηφιακά 
εργαλεία για εξειδικευμένη έρευνα στα e-shops.

Πέμπτη 29 /4 /2021
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Το Amazon εισάγει 
τεχνολογία βιομετρικών 
πληρωμών στα καταστήματα 
Whole Foods    

Η τεχνολογία 
βιομετρικής 
σάρωσης παλάμης 
του Amazon 
θα είναι πλέον 

διαθέσιμη στα super market Whole 
Foods, επιτρέποντας στους αγοραστές 
να πληρώνουν μόνο με τα χέρια τους. 
Το Amazon One, που κυκλοφόρησε για 
πρώτη φορά τον περασμένο Σεπτέμβριο, 
είναι πλέον διαθέσιμο ως επιλογή 
πληρωμής στο κατάστημα Whole Foods 
στο Σιάτλ, προτού επεκταθεί σε άλλα επτά 
καταστήματα στις ΗΠΑ.
Η τεχνολογία σάρωσης παλάμης επιτρέπει 
στους πελάτες να πληρώνουν και να 
χρησιμοποιούν κάρτες επιβράβευσης.

Έρευνα | Οι influencers 
επηρεάζουν λίγο την 
εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών    
Οι εταιρείες που επιθυμούν να 
οικοδομήσουν εμπιστοσύνη στην μάρκα 
για τους καταναλωτές θα πρέπει να 
επικεντρωθούν στην εμπειρία που 
παρέχουν, και όχι στις διασημότητες. 
Σύμφωνα με έρευνα αγοραστών στο 
διαδίκτυο από την εταιρεία τεχνολογίας 
marketing Bluecore στην Αμερική, το 
40% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ο 
παράγοντας με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο 
στην εμπιστοσύνη τους σε μια μάρκα είναι 
η αγοραστική εμπειρία. 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο 
ωφελεί σοβαρά τα δημόσια 
έσοδα   
Η άνοδος του e-Commerce στην πανδημία 
είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθούν, 
αναλογικά, τα δημόσια έσοδα. Τον 
περασμένο μήνα οι εισπράξεις του ΦΠΑ, 
με την Αγορά σε lockdown, εμφανίζονται 
αυξημένες κατά 7% σε σχέση με τον 
περσινό Μάρτιο. Σύμφωνα με έρευνα της 
Κομισιόν το 2020 οι πιο δημοφιλείς e-
αγορές στην Ευρωζώνη, ήταν τα διαρκή 
καταναλωτικά αγαθά.

Το Project Agora φέρνει τα Social Stories 
στο Open Web με το νέο διαφημιστικό format 
“Magic Story”      
Η Ζenith και η Bosch Οικιακές Συσκευές είναι οι πρώτοι συνεργάτες 
του Project Agora στην ελληνική αγορά, που ενσωμάτωσαν το νέο ad-
experience “Magic Story” στη στρατηγική τους για το brand. Το “Magic 
Story” είναι μια νέα διαφημιστική εμπειρία που μεταφέρει το γνώριμο 
format του “Story” από τα Social Media στο ανοιχτό Διαδίκτυο, σε ένα 
απόλυτα brand-safe περιβάλλον.
Το διαδραστικό format διαθέτει δυνατότητες tagging, shoppable 
στοιχεία και tap-through CTAs συμβάλλοντας έτσι στην εμπειρία του 
καταναλωτή και στο βαθύ engagement με το brand. Το Magic Story 
συνδυάζεται με τις δυνατότητες στόχευσης στο δίκτυο premium 
publishers του Project Agora.
Η Bosch Οικιακές Συσκευές είχε να αντιμετωπίσει μια βασική 
πρόκληση στην προσπάθεια περαιτέρω ανάπτυξης και εφαρμογής της 
αρχικής καμπάνιας “#LikeABosch” που είχε προηγουμένως λανσάρει 
η μητρική εταιρεία Bosch. Οι Zenith & Bosch Οικιακές Συσκευές 
επέλεξαν το Magic Story για να επεκτείνουν την καμπάνια από τα 
Social Media στο Open Web, να ενισχύσουν το message impact και να 
ενθαρρύνουν το engagement. 
H Βαρβάρα Παππά Επικεφαλής Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων 
της BSH Οικιακές Συσκευές είπε για την καμπάνια: «Το Magic Story 
ήταν η ιδανική επιλογή για να επικοινωνήσουμε με διαδραστικό και 
άμεσο τρόπο με το κοινό-στόχο της Bosch στο Open Web και να 
μοιραστούμε τα σημαντικά μηνύματα της καμπάνιας #LikeABosch, με 
έναν τρόπο που θα κερδίσει την προσοχή και το engagement».
Η Πωλίνα Τσαδίρη Sales Director Greece & Cyprus του Project Agora 
δήλωσε: «Το Magic Story παίρνει ένα από τα πιο δυνατά διαφημιστικά 
format αυτή τη στιγμή και το φέρνει στο επίκεντρο της προσοχής 
του καταναλωτή, δηλαδή, μέσα στο περιεχόμενο των μεγαλύτερων 
publishers, εκτοξεύοντας έτσι το message impact, το brand recall και 
το engagement.»
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Η Safilo εγκαινίασε μια νέα ψηφιακή 
πλατφόρμα B2B σύμφωνη με την 
πελατοκεντρική στρατηγική της, 
για να παρέχει στους οπτικούς όλα 
τα απαραίτητα εργαλεία για να 
πετύχουν: από τον πιο καινοτόμο 
κατάλογο γυαλιών έως και τις πιο 
προηγμένες λύσεις ηλεκτρονικού 
εμπορίου. Η πλατφόρμα, που 
ονομάζεται You & Safilo, είναι ένα 
από τα κεφάλαια της ψηφιακής 

αλλαγής που απευθύνεται στον 
πελάτη της Safilo και είναι απόδειξη 
ότι η ικανοποίηση και η πιστότητα των 
πελατών είναι βασική προτεραιότητα 
για την εταιρεία. 
Λανσαρίστηκε για πρώτη φορά σε 
χώρες όπως η Ιταλία, η Γαλλία, η 
Ισπανία, η Γερμανία και το Ηνωμένο 
Βασίλειο - στη συνέχεια ακολούθησαν 
και όλες οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές 
χώρες. H πρώτη έκδοση του You 

& Safilo έχει σχεδιαστεί για να 
είναι αποτελεσματική, υψηλής 
απόδοσης και φιλική προς τον 
χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των 
χαρακτηριστικών που έχουν ορίσει 
οι οπτικοί ως προτεραιότητες για 
αυτούς και τους καταναλωτές τους. 
Aποτελεί την αφετηρία αυτού του 
ταξιδιού. Σε ένα ευέλικτο πλαίσιο, η 
νέα πλατφόρμα B2B θα βελτιώνεται 
συνεχώς με νέες λειτουργίες.
Με το λανσάρισμα του You&Safilo, 
η Safilo απλοποιεί τη διαδικασία 
από την παραγγελία έως και τη 
διαχείριση μεταπώλησης. Είναι ένα 
εύχρηστο, απλό και πλήρες εργαλείο 
που επιτρέπει στους χρήστες να 
περιηγούνται εύκολα στον κατάλογο 
της Safilo, διευκολύνοντας τη 
διαδικασία παραγγελίας γυαλιών και 
ανταλλακτικών με σαφείς περιγραφές 
προϊόντων και εργαλεία παραγγελιών 
που υποστηρίζουν την διαδικασία 
βέλτιστης επιλογής.

Οι προκλήσεις αυτών των μηνών 
έδειξαν τη σημασία των ψηφιακών 
εργαλείων όπως το You&Safilo, 
γι΄αυτό η Safilo επικεντρώνεται σε 
αυτήν τη στρατηγική, καθώς οι 
πελάτες της βρίσκονται ολοένα και 
περισσότερο στο επίκεντρό της.

Ο Angelo Trocchia, Διευθύνων 
Σύμβουλος του Safilo Group 
πρόσθεσε: «Προσπαθούμε 
να παρέχουμε στους πελάτες 
μας βέλτιστες συνθήκες, ώστε 
να μπορούν να προσφέρουν 
στους τελικούς καταναλωτές 
την καλύτερη δυνατή εμπειρία, 
επομένως δημιουργήσαμε μια 
ακόμη πιο λειτουργική και φιλική 
προς το χρήστη πλατφόρμα 
B2B. Προτεραιότητά μας ήταν να 
παρέχουμε την υψηλότερη δυνατή 
ποιότητα υπηρεσιών για τους 
συνεργάτες μας: ξεκινήσαμε από 
τα σχόλιά τους για να βεβαιωθούμε 
ότι η πλατφόρμα είναι απόλυτα 
ευθυγραμμισμένη με τις ανάγκες 
τους.»

Η SAFILO ΚΑΝΕΙ ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ B2B:
Υou&Safilo ΤΩΡΑ LIVE

ΑΠΟΨΗ

ΔΩΣΤΕ 
ΩΘΗΣΗ ΣΤΙΣ 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΑΣ.

Με το You&Safilo τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα γίνεστε πιο ανεξάρτητοι και η 
δουλειά σας ευκολότερη, χάρη σε ένα εξελισσόμενο κόσμο υπηρεσιών.

ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΑ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ
Αγοράζετε σε 2 απλά 

βήματα έχοντας  πάντα 
πρόσβαση στο ιστορικό 
των παραγγελιών σας.

Χρησιμοποιείτε τα 
φίλτρα διαθεσιμότητας 
για την αναζήτησή σας.

Παραγγέλνετε τα ανταλλακτικά σας 
και διαχειρίζεστε αυτόνομα  
την υπηρεσία after sales.

Ανακαλύψτε το νέο www.youandsafilo.com
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V+O Greece: νέα ψηφιακή καμπάνια για την ΕΑΕΕ     
Η V+O Greece, για μια ακόμη χρονιά, σχεδίασε και υλοποίησε τη νέα 
καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Ένωσης Ασφαλιστικών 
Εταιρειών Ελλάδος [ΕΑΕΕ] με τίτλο «Καλύτερα να γνωρίζεις, παρά 
να νομίζεις». Η εταιρεία στρατηγικής και δημοσίων σχέσεων V+O 
Communication, η Unlimited Creativity και η Curious Ahead, σχεδίασαν 
μια 360ο επικοινωνιακή στρατηγική και ανέπτυξαν μια digital εκπαιδευτική 
καμπάνια για την αξία της ασφάλισης. Με άξονα τη διαχρονική επιδίωξη 
της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος να παρέχει ουσιαστική 
ενημέρωση και καθοδήγηση στους πολίτες, η καμπάνια που σχεδίασαν και 
υλοποίησαν οι τρεις εταιρείες της V+O, ανταποκρίνεται σε καθημερινές 
σκέψεις και βασικούς προβληματισμούς των πολιτών, επιδιώκοντας 
να απαντηθούν σημαντικά ερωτήματα με αμεσότητα και σαφήνεια. 
Ειδικότερα, η V+O Communication, σε συνεργασία με την ΕΑΕΕ, 
όρισε τη μηνυματική περιοχή και ανέλαβε τον συνολικό συντονισμό του 
επικοινωνιακού περιεχομένου της καμπάνιας, η Unlimited Creativity ανέλαβε 
το σχεδιασμό του concept και των επικοινωνιακών υλικών σε όλο το φάσμα 
της καμπάνιας και η Curious Ahead σχεδίασε και ανέπτυξε το διαδραστικό 
landing page iknow-insurance.gr στο οποίο φιλοξενείται η καμπάνια, 
ενώ παράλληλα είναι υπεύθυνη για την προώθηση της καμπάνιας και 
τη διαχείριση όλου του προγράμματος Performance Marketing, με 
στοχευμένες digital Media ενέργειες. Η καμπάνια ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης «Καλύτερα να γνωρίζεις, παρά να νομίζεις» αποτελείται 
από 6 εκπαιδευτικά βίντεο τα οποία με σύγχρονο, απλό και κατανοητό 
τρόπο ενημερώνουν και εκπαιδεύουν για τη λειτουργία και την αξιοπιστία 
της ασφαλιστικής αγοράς.

Το Clubhouse λανσάρει 
feature για αμοιβή 
των creators 
Ένα νέο feature, το οποίο επιτρέπει στους 
χρήστες να πληρώνουν, υπό μορφή 
tip, τους αγαπημένους τους creators, 
παρουσιάζει το Clubhouse. Αν και η 
εταιρεία έχει επανειλημμένως δηλώσει 
ότι δεν προτίθεται να εισάγει στο app 
παραδοσιακή διαφήμιση, αυτό δεν 
φαίνεται να είναι προσοδοφόρο. Ωστόσο, 
δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να λαμβάνει 
μερίδιο από τις αμοιβές αυτές. 

Μediacube: νέο YouTube 
κανάλι για την iRobot  
H iRobot, η Νο.1 μάρκα παγκοσμίως 
στις πωλήσεις ρομποτικών σκουπών, 
με περισσότερα από 30 χρόνια 
τεχνογνωσία και συνεχή καινοτομία 
στον κλάδο των οικιακών ρομπότ 
και η Mediacube, με πολυετή 
πείρα στο χώρο του Digital 
Marketing, δημιουργούν μαζί το 
νέο YouTube κανάλι iRobot Greece. 
Περιέχει μοναδικό περιεχόμενο, 
δεν παρουσιάζει απλά προϊόντα, 
αλλά προσφέρει smart λύσεις, 
αναδεικνύοντας παράλληλα τα 
μοναδικά χαρακτηριστικά που 
κάνουν την iRobot να υπερέχει. 
Έξυπνοι οδηγοί και how-to videos θα 
αναλάβουν τη γνωριμία του κοινού με 
τις ρομποτικές σκούπες της iRobot.

WIND: συμμετέχει 
ενεργά στο πρόγραμμα 
«Ψηφιακή Μέριμνα»       
Η WIND Ελλάς στηρίζει την ισότιμη 
πρόσβαση μαθητών, σπουδαστών 
και φοιτητών, στις νέες τεχνολογίες 
και την εκπαίδευση συμμετέχοντας 
ενεργά στο πρόγραμμα «Ψηφιακή 
Μέριμνα». 
Προσκαλεί όλους τους δικαιούχους 
που έχουν το απαιτούμενο voucher 
να συμπληρώσουν την φόρμα 
ενδιαφέροντος στο wind.gr ή να 
επισκεφθούν ένα κατάστημα WIND, 
ώστε να αποκτήσουν τo tablet της 
αρεσκείας τους. 

DIGITAL MARKETING

Πέμπτη 29 /4 /2021



13 

Google Ads Safety Report: διαφάνεια για τους 
χρήστες και αυστηρός έλεγχος      
Το 2021 σηματοδοτεί την πρώτη δεκαετία έκδοσης του 
ετήσιου Ads Safety Report, δηλαδή της Έκθεσης Ασφάλειας 
των Διαφημίσεων που αναδεικνύει το έργο της πλατφόρμας 
της Google σχετικά με την πρόληψη κακόβουλης χρήσης 
στις διαφημιστικές πλατφόρμες. «Η προβολή των μέσων που 
χρησιμοποιούμε για να εμποδίσουμε περιπτώσεις ανάρμοστης 
συμπεριφοράς στο διαφημιστικό οικοσύστημα αποτελεί εδώ και 
καιρό προτεραιότητα για εμάς.
Η Έκθεση Ασφάλειας Διαφημίσεων είναι μόνο ένας από τους 
τρόπους με τους οποίους παρέχουμε στους χρήστες διαφάνεια 
σχετικά με το πώς διαχειριζόμαστε τις διαφημίσεις στις 
πλατφόρμες μας» αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση και προσθέτει: 
«Την περασμένη Άνοιξη παρουσιάσαμε και το πρόγραμμα 
εξακρίβωσης ταυτότητας των διαφημιζόμενων (advertiser 
identity verification program). Αυτή τη στιγμή ταυτοποιούμε 
διαφημιζόμενους σε περισσότερες από 20 χώρες και έχουμε 
ξεκινήσει να μοιραζόμαστε τα ονόματα και τις τοποθεσίες τους 
στη λειτουργία About this ad, (σχετικά μ’ αυτή τη διαφήμιση) 
ώστε οι χρήστες να γνωρίζουν ποιοι βρίσκονται πίσω από μια 
συγκεκριμένη διαφήμιση και να μπορούν να λάβουν αποφάσεις, 
έχοντας καλύτερη ενημέρωση.»

Συνεργασία TikTok και IPG 
Mediabrands   
Η TikTok θα συνεργαστεί με την IPG 
Mediabrands για να δημιουργήσουν μια σειρά 
από κατά παραγγελία προγράμματα για 
τους πελάτες του agency, βοηθώντας τους 
να χτίσουν μια φυσική παρουσία στο TikTok 
μέσω της κοινότητας των δημιουργών της 
πλατφόρμας. Οι εταιρείες θα δημιουργήσουν 
την Creator Collective, συγκεντρώνοντας 
διαφορετικούς δημιουργούς. 

Από τη The Newtons 
Laboratory η νέα 360ο 
καμπάνια F2G      
Στον «αέρα» βρίσκεται η νέα 360ο καμπάνια 
του F2G της Wind, το οποίο δίνει τη 
δυνατότητα στο κοινό να αποκτήσει εύκολα 
F2G online με το «ανέβασμα» μιας selfie. Τον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση της καμπάνιας 
ανέλαβε η The Newtons Laboratory με κύριο 
μήνυμα «Γιατί Μπορώ!». Μέσα από 3 TVCs 
για τα νέα προγράμματα και ένα βασικό TVC 
για το Digital Onboarding, η νέα καμπάνια 
αποτυπώνει καθημερινούς ανθρώπους να 
χρησιμοποιούν τα κινητά τους.

Snapchat: στα 125 εκατ. οι 
χρήστες του Spotlight το α΄ 
τρίμηνο 2021       
Σε τροχιά ανάπτυξης βρίσκεται το Snapchat, 
σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα 
του α΄ τριμήνου του 2021. Συγκεκριμένα, το 
feature Spotlight, το οποίο ανταγωνίζεται 
το TikTok, άγγιξε τους 125 εκατ. χρήστες 
τον Μάρτιο, σημειώνοντας αύξηση 25 εκατ. 
σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το 
Spotlight περιλαμβάνει την curated ροή 
από viral videos, τα περισσότερα εκ των 
οποίων από δημοφιλείς creators, οι οποίοι 
συμμετέχουν σε πρόγραμμα, το οποίο 
διανέμει στους top performers εξ αυτών 1 
εκατ. δολάρια καθημερινά.

Εκδότης-Διευθυντής 
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