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Εντατικοί έλεγχοι για προϊόντα-
«μαϊμούδες» σε e-shops      
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων και της Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή διαγράφεται, από την ΕΕΤΤ, με εντολή 
της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς 
(ΔΙ.Μ.Ε.Α.), ιστοσελίδα ηλεκτρονικού καταστήματος, 
που εμπορευόταν απομιμητικά αρώματα. Αναμένεται 
η διαγραφή και άλλων παράνομων ιστοσελίδων με 
παρόμοια παράνομη δραστηριότητα.

ΤΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ E-SHOPS

E-Commerce News

05 Χρηματοδότηση 80 εκατ. δολ. από την Tencent, 
την EBRD και την Breyer Capital, ανακοίνωσε η 
Viva Wallet.

04 Την online επιχειρηματική συνάντηση ειδών 
παντοπωλείου, Grocery Summit, διοργανώνει η 
Wabel, με υποστήριξη του Enterprise Greece.

03 Επέκταση των convenience stores, Amazon 
Fresh, σχεδιάζει η Amazon με ανέπαφες 
συναλλαγές/ παραλαβές, αποχώρηση χωρίς 
checkout κ.ά.

02 8.000 πόντους για έκπτωση €5 με κάθε 
παραγγελία από το BOX στα S/M Κρητικός έως 
19/5. 

01 Ημερίδα για το ηλεκτρονικό έγκλημα 
πραγματοποίησαν το Επιμελητήριο Μαγνησίας 
και η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών & 
Εμπόρων Ν.Μαγνησίας.

LAST MINUTE

DIGITAL MEDIA       •       E-BUSINESS       •       RETAIL MARKET

«Διαβατήριο» για τους Κουλουράδες 
Σε συζητήσεις βρίσκεται η αλυσίδα του Δ.Γρίβα, 

«Κουλουράδες», με τον ινδικό όμιλο SwitzGroup για την 
ενδυνάμωση των κινήσεών της προκειμένου να επεκταθεί στο 

εξωτερικό. 

COMING SOON
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You Never Walk Alone

για τους αναγνώστες του E-COMMERCE NEWS
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ

Αξιολόγηση Αποτελεσματικότητας 
e-Shop και Προοπτική Βελτίωσης 

Online Πωλήσεων

Ανάλυση Ανταγωνισμού και Τάση Αγοράς   

CLICK
ME

https://www.protocol.gr/ecn
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Μέγεθος και δυσκολία επιστροφής, τα 
αρνητικά των online αγορών Μόδας    
Το 51% των Ελλήνων θα επιστρέψουν στα φυσικά καταστήματα 
μόνο όταν τα ημερήσια κρούσματα θα έχουν πέσει αισθητά, όπως 
προκύπτει από την πρόσφατη έρευνα καταναλωτή μόδας Glami, 
που συγκεντρώνει περισσότερες από 4.000 απαντήσεις στην πρώτη, 
ολοκληρωμένη καταναλωτική έρευνα Μόδας για το 2021. 

Τί αγόρασαν και γιατί; 
Στην ερώτηση εάν τους τελευταίους 12 μήνες ψώνισαν προϊόντα 
μόδας περισσότερο ή λιγότερο έναντι του 2019, οι καταναλωτές 
φαίνονται μοιρασμένοι, αφού το 41% δήλωσε ότι ψώνισε 
περισσότερο, ενώ το 42% λιγότερο. Όσοι ψώνισαν περισσότερο, 
επηρεάστηκαν από τις τιμές και τις προσφορές (49%). Το 62% 
ανακάλυψε και ψώνισε νέες μάρκες online, ενώ το 50% θα συνεχίσει 
σίγουρα να ψωνίζει online μόδα. Για το 32% δηλώνουν ότι «η δωρεάν 
παράδοση και οι εκπτώσεις αποτελούν τα δεύτερα πιο σημαντικά 
στοιχεία σε ένα e-shop». 
Περισσότεροι από τους μισούς επέλεξαν τις χρεώσεις στα 
μεταφορικά και την αδυναμία δοκιμής των προϊόντων ως τα πιο 
αρνητικά χαρακτηριστικά στις online αγορές. H δυσκολία στην 
εύρεση σωστού μεγέθους (41%), αλλά και η χρονοβόρα διαδικασία 
επιστροφής (28%), αποτελούν χαρακτηριστικά που αξιολογούν 
αρνητικά οι καταναλωτές.

Στη Sleed το Βιολογικό Χωριό     
Το Βιολογικό Χωριό ανέθεσε στη Sleed την 
digital marketing στρατηγική της έχοντας 
ως στόχο την περαιτέρω εδραίωση του 
brand. Το Βιολογικό Χωριό επιχειρεί 
να ενισχύσει την online παρουσία του 
προσφέροντας μεγάλη γκάμα βιολογικών 
προϊόντων μέσω του e-shop και του δικτύου 
της.

Skroutz: δωρεάν μεταφορικά 
σε συνδρομητές 
Η Skroutz ετοιμάζεται να δοκιμάσει μια 
συνδρομητική υπηρεσία για δωρεάν 
μεταφορικά στις παραγγελίες που 
γίνονται μέσω από το "καλάθι αγορών” της 
ιστοσελίδας.
Σύμφωνα με πληροφορίες η νέα υπηρεσία 
με τον τίτλο Skroutz Plus θα κοστίζει 
17 ευρώ τον χρόνο και θα προσφέρει 
δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα 
με προϋποθέσεις το ελάχιστο ποσό 
παραγγελίας και το συνολικό βάρος της 
αποστολής.
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Γυρίζει το παιχνίδι σε ένδυση υπόδηση   
Ο όμιλος Inditex (Zara, Bershka, Stradivarius, Pull & Bear, Oysho, 
Massimo Dutti), που και στην ελληνική αγορά κατέχει ηγετική 
θέση στην κατηγορία της ένδυσης, προχωράει στο κλείσιμο 
σημείων πώλησης, αντικαθιστώντας τα σε κάποιες περιπτώσεις με 
μεγαλύτερα. Ετσι, πέρυσι ο όμιλος προχώρησε στο κλείσιμο δύο 
καταστημάτων Oysho σε Τρίκαλα και Καρδίτσα, καθώς και του 
καταστήματος Massimo Dutti στην Κηφισιά.
Τα καταστήματα αυτά δεν έχουν αντικατασταθεί και πλέον οι 
καταναλωτές καλούνται στην ουσία να εξυπηρετηθούν από τα 
αντίστοιχα αναβαθμισμένα ηλεκτρονικά καταστήματα. Ο όμιλος 
προχώρησε επιπλέον στην ανακαίνιση του καταστήματος στο 
Ηράκλειο Κρήτης και, το κυριότερο, σε αυτό εφαρμόζονται νέες 
τεχνολογίες στο πλαίσιο της φιλοσοφίας -που ταιριάζει και στα 
νέα δεδομένα που προκάλεσε η πανδημία- της πολυκαναλικής 
αγοραστικής εμπειρίας.
H H&M, διατήρησε μεν τον ίδιο αριθμό καταστημάτων το 2020 σε 
σύγκριση με το 2019 ενώ το α΄ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης, που 
για την H&M είναι το διάστημα Δεκεμβρίου 2020 - Φεβρουαρίου 2021, 
οι πωλήσεις της στην Ελλάδα υποχώρησαν κατά 50%. Προκειμένου, 
πάντως, να είναι πιο αποτελεσματικό το ηλεκτρονικό της κανάλι, 
διατίθεται πλέον και στην ελληνική.

Εξαγορά της Moosend από 
τη Sitecore     
Στην εξαγορά της marketing automation 
and campaign management πλατφόρμας 
Moosend προχωρά η Sitecore, με τη 
συμφωνία να αναμένεται να ολοκληρωθεί 
έως το τέλος του Μαϊου. Η εξαγορά 
εντάσσεται στο τρέχον, αξίας 1,2 δις 
δολαρίων, αναπτυξιακό πλάνο της 
Sitecore.

Η Christine Holgate 
επικεφαλής της Global 
Express, ανταγωνίστριας 
του Australia Post     
Η πρώην διευθύνουσα σύμβουλος του 
Australia Post, Christine Holgate, θα 
ενώσει τις δυνάμεις της με την Global 
Express. Πέρυσι αποχώρησε από CEO 
του Australia Post, όταν έγινε γνωστό 
πως ενέκρινε να δοθούν 4 ρολόγια 
Cartier, αξίας 20.000 δολ. σε στελέχη 
που βοήθησαν στο να ολοκληρωθεί μια 
επικερδής εταιρική συμφωνία.
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Πως λειτουργεί η εταιρεία με τους 
συνεργάτες και προμηθευτές σας 
και πως βελτιώνετε την επικοινωνία 
με τους πελάτες σας και τον 
καταναλωτή; 
Σίγουρα όλο αυτό το διάστημα των 
20+ ετών οι τρόποι λειτουργίας στην 
aboutnet έχουν αλλάξει αρκετές 
φορές. Από τη βρεφική ηλικία 
περάσαμε στην πιο ώριμη ηλικία 
όπου όλα τα κανάλια επικοινωνίας 
μας, με πελάτες και συνεργάτες, 
έχουν βελτιωθεί με βασικά συστατικά 
την πείρα, τον επαγγελματισμό 
και την καλύτερη οργάνωση με τη 
βοήθεια της Τεχνολογίας.
Είναι μια φυσική εξέλιξη με τη 
διαφορά ότι μαζί με την πείρα 
προσθέτουμε και το στοιχείο της 
ανανέωσης καθώς και των νέων 
ιδεών που φέρνουν σε μια εταιρία τα 
νέα μυαλά που προστίθενται με τους 
παλιούς που διαθέτουν εμπειρία για 
να παραχθεί πλέον ένα επιτυχημένο 
αποτέλεσμα.
Πως βλέπετε να κινείται το e-
commerce μετά την πανδημία; Θα 

επιστρέψει στους παλαιότερους 
ρυθμούς ή ήρθε για να μείνει;
Κάτι καινούργιο ήρθε πριν χρόνια 
στην ζωή μας. Το ηλεκτρονικό 
εμπόριο γεννήθηκε πριν την πανδημία 
και η τάση του ήταν ανέκαθεν 
αυξητική σε παγκόσμιο επίπεδο. Η 
πανδημία απλά ώθησε την ανάπτυξη 
του e-Commerce μιας και ήταν η 
μόνη επιλογή για τις υπόλοιπες 
αγορές (εκτός των τροφίμων). Το 
ηλεκτρονικό εμπόριο λοιπόν θα 
συνεχίσει να αυξάνεται ακόμα και 
όταν τα φυσικά καταστήματα θα 
λειτουργούν κανονικά όπως και 
πριν. Αποτελεί άλλο ένα κανάλι 
πώλησης για μια επιχείρηση και η 
αλήθεια είναι ότι βλέπουμε πολλές 
που έχουν και φυσικά καταστήματα 
αλλά και ηλεκτρονικά. Οπότε 
προτείνω γενικά να εκμεταλλευτούν 
όλες οι επιχειρήσεις ανεξάρτητα 
από το μέγεθος τους το νέο αυτό 
κανάλι προβολής, επικοινωνίας και 
πωλήσεων της εταιρείας τους. 
Ποιο είναι το συγκριτικό σας 
πλεονέκτημα;

Ευτυχώς δεν είναι μόνο ένα! Η 
εμπειρία της aboutnet στο e-
επιχειρείν 21 χρόνια πλέον, η 
πληθώρα των πελατών μας, οι 
άνθρωποι της aboutnet και το "value 
for money" που χαρακτηρίζει τις 
υπηρεσίες μας, θα μπορούσα να 
πω ότι είναι μερικά από τα βασικά 
ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα. 
Αυτά τουλάχιστον μας έχουν 
αναφέρει οι πελάτες μας, που θεωρώ 
ότι είναι οι καλύτεροι κριτές!
Σίγουρα όμως η αγορά είναι πολύ 
μεγάλη (Ελλάδα και Εξωτερικό) 
και συνεχώς έχει νέες απαιτήσεις 
και ευτυχώς υπάρχουν αρκετά 
digital agencies για να τις καλύψουν 
και δίνουν τη δυνατότητα στους 
πελάτες ανάλογα το "budget" τους 
και τις ανάγκες τους, να βρουν 
αρκετές εταιρείες και να κρίνουν 
μόνοι τους με ποιόν επιθυμούν να 
συνεργαστούν.
Πως βλέπετε τα εργαλεία που 
παρέχει η κυβέρνηση στις μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις (e-λιανικό 
κ.λπ.);
Όλα τα εργαλεία που προσφέρει 
το Κράτος για την ανάπτυξη είτε 
σχετίζονται με το ηλεκτρονικό 
εμπόριο είτε όχι, είναι πολύ θετικά. 
Η αλήθεια είναι ότι μου προκαλούσε 
λύπη το γεγονός να βλέπω τους 
Έλληνες καταναλωτές να αγοράζουν 
από e-shops του εξωτερικού γιατί 
δεν υπήρχε πληθώρα ηλεκτρονικών 
καταστημάτων εδώ ή δεν υπήρχε 
ποικιλία προϊόντων κτλ. Αυτό αλλάζει 
και πρέπει να το δουν οι επιχειρήσεις 
σαν μια ευκαιρία ώστε, με ή χωρίς 
κρατική βοήθεια, να αναπτυχθούν 
προσφέροντας τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες τους με την ευκολία του 
internet στην Ελλάδα αλλά και σε 
νέες αγορές του Εξωτερικού. Σε 
καμία σχεδόν οικονομία το Κράτος 
δεν μπορεί να κάνει όλα όσα 
χρειάζονται για όλες τις επιχειρήσεις. 
Ευτυχώς αυτό το έχουμε καταλάβει 
και πλέον βλέπουμε και στο internet 
επενδύσεις ανεξάρτητες από 
Κρατικές ενισχύσεις.

«Συνταγή της επιτυχίας μας οι άνθρωποί μας, οι πελάτες μας  
και οι value for money υπηρεσίες μας»

Σπύρος Ανδριόπουλος, CEO Aboutnet

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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Πως προέκυψε η ιδέα του Kypsel-e; 
Με τις συνθήκες που προέκυψαν 
λόγω του Covid 19 αλλά και τη 
γενικότερη τάση των επιχειρήσεων 
προς την ψηφιακή αναβάθμιση, 
σκεφτήκαμε ότι οι κοινωνικές 
επιχειρήσεις που στεγάζονται στη 
Δημοτική Αγορά Κυψέλης μπορούν 
να συμπλεύσουν με τους ρυθμούς 
της εποχής, διαθέτοντας τα προϊόντα 
τους και online για καταναλωτές 
που αναζητούν συνειδητές και 
ηθικές αγορές. To Kypsel-e είναι 
μια e-commerce πλατφόρμα για τον 
συνειδητό καταναλωτή. Μέσα από 
την πλατφόρμα, οι καταναλωτές που 
θέλουν να έχουν ένα θετικό αντίκτυπο 
με τις αγορές που πραγματοποιούν, 
αξιοποιούν την ευκαιρία να 
αγοράζουν βιώσιμα προϊόντα που 
παράγονται στην Ελλάδα. Η ιδέα 

επεκτείνεται και σε άλλες χώρες με 
σκοπό η βάση των προϊόντων και των 
καταναλωτών να καλύψει όλες τις 
χώρες που υπάρχουν Impact Hubs.
Ποιοι είναι οι συμμετέχοντες;
Η Wise Greece, με προϊόντα 
από μικρούς καλλιεργητές, η 
Επανεκκίνησις με refurbished 
ηλεκτρονικές συσκευές, το Re-
play με αγαπημένα αυθεντικά 
και συλλεκτικά παιχνίδια (lego, 
paymobil) και δημιουργικά spin-offs, η 
Gallery13m2 του εργαστηρίου ειδικής 
αγωγής Μαργαρίτα με handmade 
προϊόντα τέχνης, το Second Hand 
Shop με επιλεγμένα ρούχα και 
αξεσουάρ 2ης ευκαιρίας. Στόχος του 
εγχειρήματος είναι να εμπλουτιστεί 
και με προϊόντα από άλλες κοινωνικές 
και καινοτόμες επιχειρήσεις της 
Αθήνας, έτσι ώστε να παρουσιάζει 

ένα πλούσιο portfolio προϊόντων με 
αντίκτυπο.
Τα καταστήματα της Δημοτικής 
Αγοράς Κυψέλης είναι η αρχική 
βάση-κοινότητα προμηθευτών για 
την εκκίνηση του εγχειρήματος, 
αποτελώντας ήδη ένα case study 
ως μέλη μιας αγοράς κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας. Σε δεύτερο 
χρόνο, η πλατφόρμα στοχεύει 
να εντάξει νέους προμηθευτές 
με δημιουργικά, καινοτόμα και 
βιώσιμα προϊόντα από όλη την 
Ελλάδα, δημιουργώντας την 1η e-
commerce πλατφόρμα κοινωνικής και 
συνειδητής κατανάλωσης.
Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι;
Ωφελούμενοι του Kypsel-e είναι 
οι μικροί επιχειρηματίες και 
προμηθευτές της Δημοτικής Αγοράς 
Κυψέλης καθώς και το δίκτυο 
συνεργατών τους (μικροί παραγωγοί, 
καλλιτέχνες, άτομα ειδικών ομάδων, 
τεχνίτες) που ωφελούνται έμμεσα 
από τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις 
και κατ' επέκτασιν από τις αγορές 
μέσω της πλατφόρμας.
Ποιοι είναι οι στόχοι σας;
Στόχος μας είναι να εκσυγχρονιστούν 
οι κοινωνικές αγορές μέσα από 
την ψηφιακή τους διάσταση και να 
αποκτήσουν ένα νέο status.
Οι μικροί επιχειρηματίες μπαίνουν 
στις ταχύτητες της εποχής και 
μαθαίνουν να προωθούν τα προϊόντα 
τους και από άλλα κανάλια, 
αυξάνοντας τον αντίκτυπό τους και 
το knowhow τους.
Νέοι, συνειδητοί καταναλωτές θα 
έχουν την ευκαιρία να μπαίνουν σε 
μια μόνο πλατφόρμα και να επιλέγουν 
προϊόντα που έχουν δημιουργηθεί 
με της αρχές της επανάχρησης, 
της κυκλικής οικονομίας, της 
βιωσιμότητας, του δικαίου εμπορίου 
αλλά και με αλληλεγγύη στο 
ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Ήρθε το Kypsel-e
Έλενα Λάμπρου, Διαχειρίστρια της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Μια κοινωνική e commerce πλατφόρμα “στήθηκε” στην Αγορά της Κυψέλης για να αγοράζουμε με συνείδηση και 
διαδικτυακά. Στο conscious mall της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης, οι μικροί επιχειρηματίες της Κυψέλης θα μπορούν 
στο εξής να προωθούν τα προϊόντα τους και μέσω του διαδικτύου, διευρύνοντας το κοινωνικό τους αποτύπωμα και το 
κοινό τους. 
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«Πιέζει» τα S/M το άνοιγμα 
της εστίασης    
Όπως αναφέρει ο Κ. Μαχαίρας, 
πρόεδρος του ΙΕΛΚΑ, «η επιστροφή στην 
κανονικότητα θα έχει ως συνέπεια το 50% 
από τα 900 εκατ. ευρώ, ήτοι 450 εκατ. 
ευρώ, που κέρδισε ο κλάδος των S/M 
το 2020 να κατευθυνθεί στον κλάδο της 
εστίασης».

Κλαδική μελέτη για το Third 
Party Logistics - 3PL   
Η ανοδική πορεία των εγχώριων Third 
Party Logistics - 3PL ανακόπηκε το 
2020, λόγω της πανδημίας κατά 8%. Η 
«συγκράτηση» της μείωσης οφείλεται στο 
ότι στην πανδημία οι επιχειρήσεις 3PL που 
ασχολούνται με τρόφιμα παρουσίασαν 
«έντονη κινητικότητα», λόγω της συνεχούς 
λειτουργίας των μεγάλων αλυσίδων S/M, 
ενώ αναδείχτηκε και ο σημαντικός ρόλος 
του E-Commerce. 

Αύξηση έως και τρεις φορές για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ευρώπη      
Το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ευρώπη αυξήθηκε ραγδαία στην 
πανδημία το 2020. Η ψηφιακή κουλτούρα των καταναλωτών και η 
ψηφιοποίηση των λιανοπωλητών επιταχύνθηκαν κατά 2-3 χρόνια, ενώ 
σε ορισμένες χώρες ακόμη και κατά 5 χρόνια.
Η μετάβαση των αγορών από το φυσικό κατάστημα στο e-shop 
είναι πιθανό να συνεχιστεί, με τους λιανοπωλητές να συνεχίζουν να 
επιταχύνουν τις επενδύσεις τους στο ηλεκτρονικό εμπόριο, ως μέρος 
μιας πολυκαναλικής λύσης. Αυτό διαφαίνεται και από την ετήσια 
έκθεση ηλεκτρονικού εμπορίου της Nets που βασίζεται σε έρευνα 
σε 11.000 καταναλωτές σε 8 ευρωπαϊκές χώρες (Αυστρία, Δανία, 
Φινλανδία, Γερμανία, Νορβηγία, Πολωνία, Σουηδία και Ελβετία).
Η μελέτη δείχνει ότι τα περισσότερα προϊόντα ήταν ρούχα και τρόφιμα. 
Τα φυσικά αγαθά αντιπροσωπεύουν το 68% των κονδυλίων που 
δαπανήθηκαν για online αγορές στην Αυστρία, με τα ρούχα να είναι 
στην πρώτη θέση, ακολουθούμενα από είδη φαρμακείου. Στη Δανία, 
το 58% των διαδικτυακών αγορών δαπανήθηκε για φυσικά αγαθά. 
Στη Γερμανία, σχεδόν τα 3/4 των διαδικτυακών δαπανών αφορούσαν 
προϊόντα, ενώ εκτιμάται πως οι δαπάνες σε ρουχισμό κυμάνθηκαν στα 
26 δις ευρώ.
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Πλαίσιο: 11,8% αύξηση 
πωλήσεων και βελτίωση 
κερδοφορίας το 2020    
To 2020, η Πλαίσιο κατάφερε να 
σημειώσει μεγέθυνση των πωλήσεων κατά 
11,8%, στα 354,6 εκατ. ευρώ από 317,1 
εκατ. ευρώ και αύξηση κερδών προ φόρων 
20%.
Μέσα στο 2020, η ΠΛΑΙΣΙΟ εξυπηρέτησε:
•  6.500.000 κλήσεις στο τηλεφωνικό 

κέντρο
•  52.000.000 επισκέψεις στο Plaisio.gr
•  1.500.000 παραδόσεις, έχοντας 

επενδύσει έξυπνα στα logistics

Η DHL δημιουργεί το 
μεγαλύτερο κέντρο 
διακίνησης    
Το 2022 η DHL θα έχει το μεγαλύτερο 
κέντρο διαλογής και διακίνησης δεμάτων 
στη Γερμανία, επεκτείνοντας αυτό 
που λειτουργεί ήδη στο Aschheim, 
δημιουργώντας μια νέα εγκατάσταση 
δίπλα του.
Μετά από αυτή την αναβάθμιση, από το 
επόμενο έτος, έως και 72.000 πακέτα ανά 
ώρα θα μπορούν να ταξινομούνται στο 
νέο κέντρο δεμάτων της εταιρείας στο 
Aschheim. 

Τι αλλάζει στον ΦΠΑ του 
ηλεκτρονικού εμπορίου από 
την 1η Ιουλίου   
Από την 1η/7 20021 θα εφαρμοστούν οι 
τροποποιήσεις της Οδηγίας του ΦΠΑ 
που θα διευκολύνουν το διασυνοριακό 
e-commerce μεταξύ επιχείρησης και 
καταναλωτή χώρας μη υποκείμενης 
στον φόρο. Για τις εξ αποστάσεως 
ενδοενωσιακές πωλήσεις προς τελικούς 
καταναλωτές που βρίσκονται σε άλλα 
κράτη οι επιχειρήσεις της ΕΕ οφείλουν, 
να διαθέτουν αριθμό φορολογικού 
μητρώου ΦΠΑ και να αποδίδουν ΦΠΑ στο 
κράτος μέλος του καταναλωτή, όταν οι 
πωλήσεις τους υπερβαίνουν το όριο της 
εξ αποστάσεως πώλησης που ορίζεται 
σε 35.000 ή 100.000 ευρώ ανάλογα με το 
κατώτατο όριο.

Η eBay διευρύνει τη διαχείριση πληρωμών της 
στην Ελλάδα      
Με στόχο τον εκσυγχρονισμό του marketplace της και τη δημιουργία 
απλοποιημένης εμπειρίας για τους πελάτες της, η eBay επεκτείνει τη 
διαχείριση πληρωμών στην ελληνική αγορά μέσα στο β’ τρίμηνο του 
2021. Ξεκινώντας από τον Μάιο του 2021, η επέκταση αυτή θα παρέχει 
στους πωλητές έναν εύκολο τρόπο διαχείρισης της δραστηριότητάς 
τους, προσφέροντας στους καταναλωτές ευελιξία και εύρος επιλογών 
στις μεθόδους πληρωμής τους. Η eBay ξεκίνησε να διαχειρίζεται 
πληρωμές στην πλατφόρμα της τον Σεπτέμβριο του 2018 στην Αμερική 
και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην Γερμανία, το Η. Βασίλειο, την 
Αυστραλία, τον Καναδά, την Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία, ενώ θα 
συνεχίσει την επέκτασή της διεθνώς μέσα στη φετινή χρονιά.
«Η Ελλάδα αποτελεί μιας από τις βασικές χώρες στο παγκόσμιο 
χαρτοφυλάκιο της eBay και είναι απαραίτητο για εμάς να εξελίσσουμε 
την εμπειρία των τοπικών πελατών», αναφέρει ο Ilya Kretov, Γενικός 
Διευθυντής της eBay για τις αναδυόμενες αγορές, σημειώνοντας 
ακόμη πως «είμαστε πολύ χαρούμενοι που χιλιάδες Έλληνες πωλητές 
θα μπορούν σύντομα να αξιοποιήσουν τον απλοποιημένο τρόπο 
διαχείρισης των πωλήσεων τους μέσα από την πλατφόρμα μας. Οι 
Έλληνες καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν 
αγορές μέσω της eBay, με τον επιθυμητό τρόπο πληρωμής τους.»
Η διαχείριση πληρωμών της eBay άλλαξε ριζικά όταν τον Ιούλιο του 
2020 ολοκληρώθηκε η συνεργασίας της με την PayPal. Σήμερα, 
η eBay διευρύνει τη διαχείριση πληρωμών της σε παγκόσμιο 
επίπεδο, προσφέροντας περισσότερες επιλογές και ευελιξία στον 
τρόπο πληρωμής για τους αγοραστές, απλοποιώντας παράλληλα 
την διαδικασία για τους πωλητές. Στο α’ τρίμηνο του 2021, η eBay 
διαχειρίστηκε πληρωμές που αντιστοιχούν στο 52% του παγκόσμιου 
όγκου της πλατφόρμας, με περισσότερους από 4 εκατ. ενεργούς 
πωλητές να έχουν εγγραφεί στο διεθνές της πρόγραμμα. 
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ΣΕΠΕ: άλμα κατά 30% στις online πωλήσεις το α΄ 
τρίμηνο    
Εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης καταγράφει η αγορά του 
ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα, εν μέσω πανδημικής κρίσης, 
σύμφωνα με έρευνα του ΣΕΠΕ.
Τους πρώτους τρεις μήνες του 2021 οι online αγορές στην Ελλάδα 
αυξήθηκαν κατά 30% σε ετήσια βάση. Μάλιστα, πλέον το Διαδίκτυο δεν 
αποτελεί πεδίο αγοραστικής δράσης μόνο για τις μικρότερες ηλικίες, αφού 
μέχρι και οι άνω των 65 ετών Έλληνες κάνουν τις αγορές τους online.
Σχεδόν τα 2/3 των Ελλήνων (68%) έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 
μία online αγορά το τελευταίο εξάμηνο. Συνολικά οι περισσότεροι e-
shoppers ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 18-54 ετών. Ωστόσο, σε όλες 
τις ηλικιακές ομάδες των καταναλωτών και κυρίως στις μεγαλύτερες 
ηλικίες, τα ποσοστά αύξησης των online αγορών είναι κάτι παραπάνω από 
εντυπωσιακά. Πιο εντυπωσιακά, μάλιστα, είναι τα ποσοστά αύξησης των 
ηλεκτρονικών αγορών από μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες. Για παράδειγμα, 
οι online αγορές από άτομα ηλικίας 65+ ετών αυξήθηκαν το πρώτο τρίμηνο 
του 2021 κατά 91% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα. Στο μεταξύ, στην 
ηλικιακή ομάδα 55-64 ετών η αύξηση ήταν της τάξης του 56%.
Στις μικρότερες ηλικίες, που ήταν ήδη εξοικειωμένες με τις online αγορές, 
η αύξηση στην υιοθέτηση του ψηφιακού καναλιού είναι μεν μικρότερη 
ποσοστιαία, αλλά διόλου αμελητέα. Οι ηλεκτρονικές αγορές από τους 
Έλληνες ηλικίας 45-54 ετών αυξήθηκαν κατά 29% και στην ομάδα 35-44 
ετών κατά 23%.
Εξίσου ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης του e-
commerce είναι εντατικοί και σε πιο μικρές ηλικίες, όπως τα άτομα 13-17 
ετών, όπου το αντίστοιχο ποσοστό αύξησης είναι -για τους τρεις πρώτους 
μήνες του έτους- 32%.

Την παραπάνω εικόνα περιγράφει η Focus Bari στην τελευταία έρευνα 
«Focus on Tech Life Tips» για το 1ο τρίμηνο του 2021. 

Στα πάνω τους τα Jumbo   
Αυξητικά κινούνται οι πωλήσεις 
του Ομίλου Jumbo κατά το α’ 
τετράμηνο του 2021 καταγράφοντας 
άνοδο περίπου 24% σε σχέση με 
το αντίστοιχο τετράμηνο του 2020. 
Κατά το α’ τρίμηνο του 2021 οι 
πωλήσεις ήταν μειωμένες 11%. Οι 
καθαρές πωλήσεις της μητρικής το α’ 
τετράμηνο -χωρίς να υπολογίζονται 
οι ενδοεταιρικές συναλλαγές- 
παρουσίασαν αύξηση 5% σε σχέση 
με τον περυσινό τετράμηνο. 

Στο 19% το μερίδιο 
του e-commerce στο 
παγκόσμιο λιανεμπόριο        
Σημαντική αύξηση κατέγραψε το 
ποσοστό των online πωλήσεων 
παγκοσμίως λόγω της πανδημίας, 
καθώς αντιστοιχούσε περίπου στο 
20% του συνολικού τζίρου στο 
λιανεμπόριο το 2020. Οι online 
πωλήσεις ανήλθαν στο 19% των 
συνολικών λιανικών πωλήσεων 
πέρυσι, από 16% που ήταν το 2019, 
σύμφωνα με εκτιμήσεις της UNCTAD 
που βασίστηκε σε στοιχεία εθνικών 
στατιστικών. 

Η PROTOCOL ανανέωσε 
τη συνεργασία της στο 
e-Commerce Marketing 
για 2η χρονιά με το 
paidikarouxaonline        
To paidikarouxaonline.gr είναι ένα 
σχετικά νέο και πολλά υποσχόμενο 
e-shop στο ηλεκτρονικό εμπόριο 
παιδικών ρούχων. Πολύ οικονομικά 
ρούχα, για κάθε ηλικία και 
ετοιμοπαράδοτα. 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 
σε ποικιλία και Brands κάθε σεζόν 
και ικανοποιούν όλα τα γούστα των 
μικρών φίλων στις επίσημες και 
καθημερινές εμφανίσεις τους.
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Ιδρύει θυγατρική στην Κύπρο η AMAZON     
Σημαντική επενδυτική εξέλιξη αποτελεί η εγγραφή της εταιρείας Amazon 
Data Services στην Κύπρο. Η Amazon Data Services (Cyprus) Ltd, η οποία 
είναι πλέον θυγατρική του αμερικανικού κολοσσού Amazon, εγγράφηκε 
στο Τμήμα εφόρου Εταιρειών της Κύπρου στις 6 Μαΐου 2021 αναμένεται να 
φέρει το management services κομμάτι της από την Ιρλανδία στην Κύπρο.
Η κυπριακή εταιρεία ανήκει στον κλάδο της Amazon που ασχολείται με την 
παροχή υπηρεσιών διαδικτύου (cloud, data center). O άλλος κύριος κλάδος 
δραστηριοτήτων της Amazon είναι αυτός των ηλεκτρονικών λιανικών 
πωλήσεων.
Μέχρι στιγμής δεν υπήρξε κάποια επίσημη ανακοίνωση από την 
αμερικανική εταιρεία, ωστόσο, το γεγονός ότι πλέον έχει εγγραφεί 
και επίσημα στον έφορο Εταιρειών της Δημοκρατίας, υποδηλώνει το 
ενδιαφέρον της για δραστηριοποίηση στην Κύπρο μέσω μεταφοράς 
κάποιων εργασιών της που αφορούν το διαχειριστικό κομμάτι της 
εταιρείας.
Η εξέλιξη αξιολογείται θετικά και αποτελεί σημείο καμπής στην προσπάθεια 
προσέλκυσης στην Κύπρο εταιρειών με πραγματική δραστηριότητα και 
παρουσία.
Η Amazon ιδρύθηκε στο Σιάτλ το 1994 από τον Τζεφ Μπέζος, ο οποίος 
σήμερα είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο.

Π. Σταμπουλίδης: στις 14 
Μαΐου τελειώνουν click 
away και click inside    
Ο Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας 
του Καταναλωτή Π. Σταμπουλίδης, 
σημειώνει ότι στις 14/5 τελειώνουν 
click away και click inside. «Δεν θα 
υπάρχει αυτή η διαδικασία» ανέφερε 
και πρόσθεσε ότι οι περιορισμοί θα 
μας συνοδεύουν για πολύ καιρό 
ακόμα. 

+38,3% στα 
Ηλεκτρονικά Φαρμακεία          
Αύξηση 38,3% στην αξία των 
online αγορών κατέγραψε το 
κανάλι του Online Φαρμακείου 
στην Ελλάδα, το α’ τρίμηνο του 
2021, συγκριτικά με το αντίστοιχο 
τρίμηνο του 2020 (Convert Group): 
+46,6% σε προϊόντα ομορφιάς και 
προσωπικής φροντίδας, +36,3% 
σε συμπληρώματα διατροφής και 
βιταμίνες, +33,4% σε προϊόντα 
υγείας (με τις φαρμακευτικές μάσκες 
να συγκαταλέγονται) και +15,4% σε 
βρεφικά και παιδικά είδη. 
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e-Commerce Trends 2021:  
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΜΠΕΜΠΕ     
Η αξία των ηλεκτρονικών συναλλαγών στην κατηγορία των παιδικών 
παιχνιδιών και των ειδών μωρού εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 136 
εκατομμύρια ευρώ το 2021.
Τα έσοδα αναμένεται να παρουσιάσουν ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 7,44%, με 
προσδοκώμενο όγκο αγοράς τα 182 εκατ. Ευρώ έως το 2025.
Η διείσδυση των χρηστών υπολογίζεται στο 10,55% το 2021 και αναμένεται 
να φτάσει στο 13,9% έως το 2025.
Η μέση ετήσια αξία online συναλλαγών αναμένεται να ανέλθει σε 125,27 €, 
για τον Έλληνα καταναλωτή.
Η κατηγορία Παιχνίδια και Είδη Μωρού, περιλαμβάνει την πώληση 
παιχνιδιών και προϊόντων για βρέφη όπως ρούχα, προϊόντα περιποίησης, 
παιδικές τροφές, μπιμπερό, προϊόντα περιποίησης, παιδικά παπούτσια, 
καροτσάκια και καθίσματα αυτοκινήτου.

Νέα επιδότηση έως 5.000 
ευρώ    
Mέσα στον Μάιο αναμένεται 
να ξεκινήσει νέος κύκλος του 
προγράμματος του υπ. Ανάπτυξης, 
e-λιανικό, για την ανάπτυξη, 
αναβάθμιση και διαχείριση 
ηλεκτρονικού καταστήματος μεσαίων, 
μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων 
με συνολικό ποσό δράσης 80 εκατ. 
ευρώ μέσω ΕΣΠΑ.

ViAgro: το πρώτο 
εξειδικευμένο ελληνικό 
marketplace στον 
αγροτικό τομέα         
Το ViAgro ξεκίνησε στην Ελλάδα με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη τον Ιανουάριο 
του 2021. Ένα e-Marketplace για 
τον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα και 
για παρεμφερείς με αυτόν κλάδους, 
όπου Αγρότες, Παραγωγοί, Έμποροι, 
Επιχειρήσεις, Πωλητές, Αγοραστές 
και Καταναλωτές έρχονται σε επαφή.
Στόχος του ViAgro να δημιουργήσει 
μια μεγάλη ηλεκτρονική αγορά στη 
NA Ευρώπη που θα παρέχει τα πάντα 
σε Αγρότες, Παραγωγούς, κ.ά.
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Μαζί με την άνοδο του e-commerce αυξήθηκαν 
θεαματικά οι απάτες     
Σύμφωνα με μια νέα μελέτη από την Juniper Research με τίτλο "Online 
Payment Fraud: Emerging Threats, Segment Analysis & Market Forecasts 
2021-2025", το ύψος των ζημιών που οφείλονται στις απάτες που 
σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο θα αυξηθεί φέτος κατά 18%, σε 
πάνω από 20 δισεκατομμύρια δολάρια, σε σχέση με τα 17,5 δισ. δολάρια 
που καταγράφηκαν το 2020.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι οι απατεώνες στόχευσαν περισσότερο τους 
καταναλωτές, καθώς αυξάνονταν η χρήση των καναλιών του ηλεκτρονικού 
εμπορίου κατά τη διάρκεια της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων, 
εκθέτοντας τις αδυναμίες των συστημάτων προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων που διαθέτουν αρκετές πλατφόρμες, αφήνοντας τους 
καταναλωτές εκτεθειμένους σε κάθε μορφής κίνδυνο.
Η Juniper Research διαπίστωσε επίσης ότι η Κίνα θα γίνει η μεγαλύτερη 
ενιαία αγορά όσον αφορά τις απάτες του ηλεκτρονικού εμπορίου στον 
κόσμο, αφού εκτιμάται ότι μέχρι το 2025 θα αντιπροσωπεύει ποσοστό 
μεγαλύτερο του 40% των απωλειών που οφείλονται στις απάτες 
του ηλεκτρονικού εμπορίου παγκοσμίως, με απώλειες άνω των 12 
δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Οι e-λιανοπωλητές που δραστηριοποιούνται στην Κίνα θα πρέπει να 
επενδύσουν στην ανίχνευση και την πρόληψη της απάτης.

Ο νέος επιχειρηματίας στο 
επίκεντρο της ψηφιακής 
συζήτησης    
Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό 
Επιμελητήριο, με τη συνεργασία της 
Επιτροπής Εταιρικής Υπευθυνότητας 
(CR) και της Επιτροπής Εκπαίδευσης, 
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 
(EIE) διοργάνωσε ψηφιακή συζήτηση 
με τίτλο “dreamcatcher.eco | The 
future of business lies in business that 
cares for the future”.

Online υπηρεσίες από τη 
Dollarama         
Η καναδική αλυσίδα Dollarama, 
υιοθέτησε μια μοναδική και 
διαφορετική προσέγγιση, σε 
σύγκριση με άλλα dollar stores, όταν 
ξεκίνησε τις online υπηρεσίες το 
2019. Αποφάσισε να επικεντρωθεί σε 
προϊόντα χύδην, επιτρέποντάς της να 
στοχεύει άμεσα σε επιχειρήσεις και 
να αξιοποιήσει μια νέα ροή εσόδων. 
Η πώληση προϊόντων σε κουτιά κάνει 
τις παραγγελίες πιο αποτελεσματικές 
χάρη στο μικρότερο κόστος 
διαχείρισης. 
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DIGITAL MARKETING

Καταργούνται τα likes σε Instagram και Facebook;      
Η Facebook Inc σχεδιάζει να πειραματιστεί, επιτρέποντας σε 
περισσότερους χρήστες της να μπλοκάρουν την εμφάνιση του αριθμού 
των likes στα posts των ίδιων ή σε περιεχόμενο άλλων. Στόχος της 
ενέργειας είναι η προσπάθεια, να ελέγξει εάν το συγκεκριμένο feature 
αυξάνει την πίεση για περισσότερες αναρτήσεις μεταξύ των -νεαρότερων 
κυρίως- χρηστών. Όσο για τις δυνατότητες που θα δίνονται είναι οι εξής 
3: απόκρυψη του αριθμού των likes σε posts άλλων χρηστών, «κλείσιμο» 
της καταμέτρησης των likes του ίδιου του χρήστη και διατήρηση του like 
count στην εφαρμογή. Ήδη, το MKδ πραγματοποιεί δοκιμές, κρύβοντας 
τον αριθμό των likes στο Instagram σε χώρες, όπως Καναδάς, Βραζιλία, 
Αυστραλία, Ιρλανδία, Ιταλία και Ιαπωνία, ενώ τις προσεχείς εβδομάδες, οι 
δοκιμές θα επεκταθούν στο Instagram διεθνώς. Παράλληλα, μελλοντικά θα 
ερευνηθεί πιθανή εφαρμογή τους και στο Facebook. Να σημειωθεί ότι το 
Instagram έχει ξεκινήσει τη διαδικασία απόκρυψης του αριθμού των likes 
στα posts πριν δύο χρόνια, ωστόσο δεν έχει κοινοποιήσει τα αποτελέσματα 
των δοκιμών, με τον επικεφαλής του, Adam Mosseri, να εξηγεί ότι το 
project ατόνησε λόγω της πανδημίας. 

Το Pinterest λάνσαρε το 
«Pinterest Premiere»     
Το Pinterest παρουσιάζει το νέο video 
ad product «Pinterest Premiere», 
το οποίο δίνει τη δυνατότητα στα 
brands να στοχεύσουν καταναλωτές 
με βάση κατηγορίες ενδιαφερόντων. 
To Premiere βρέθηκε στο επίκεντρο 
του Pinterest Presents, του 
πρώτου διαφημιστικού summit που 
διοργάνωσε. 

Digital καμπάνια για τα 
Campari Masterclasses         
Τη νέα του digital καμπάνια 
λανσάρει το Campari. Συστήνει 
την κουλτούρα του Red Passion 
μέσα από την καμπάνια Campari 
Masterclasses, προτρέποντας το 
κοινό να ανακαλύψει, να ζωντανέψει 
και να ακολουθήσει το δικό του Red 
Passion. Το εμβληματικό ιταλικό 
ποτό φέρνει μαζί 6 καλλιτέχνες και 
δημιουργούς από διαφορετικούς 
χώρους, που θα αποτελέσουν 
τους πρωταγωνιστές της φετινής 
καμπάνιας. 
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Από την Generation Y - International 
eBusiness Hub η ψηφιακή προώθηση του 6ου 
Delphi Economic Forum      

Υπό την αιγίδα της Αυτής 
Εξοχότητας Προέδρου της 
Δημοκρατίας, Κατερίνας 
Σακελλαροπούλου, ξεκίνησε 
τη Δευτέρα το 6ο Delphi 
Economic Forum, του οποίου 
την ψηφιακή προώθηση 
και κάλυψη έχει αναλάβει 
εξολοκλήρου η Generation Y 
- International eBusiness Hub, 
και θα διαρκέσει έως τις 15 
Μαΐου. 
Πιο συγκεκριμένα, 
πολυπληθής ομάδα από 
την Generation Y έχει 
κινητοποιηθεί για έκτη 
συνεχόμενη χρονιά, ώστε να 

φέρει εις πέρας το απαιτητικό έργο της ζωντανής κάλυψης όλων 
των δρώμενων του διεθνούς φόρουμ, στις πιο γνωστές social 
media πλατφόρμες: LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram. 
Μάλιστα, το Delphi Economic Forum, το οποίο και φέτος θα 
προβληθεί αποκλειστικά online, έχει εμπιστευτεί την εξειδίκευση 
της Generation Y και σε περαιτέρω υπηρεσίες, οι οποίες 
καλύπτουν όλο το χρονικό διάστημα που προηγείται κι έπεται της 
εβδομάδας που διεξάγεται, επίσης για έκτη συνεχόμενη χρονιά:
•  Performance marketing με στόχο την προσέλκυση 

συμμετεχόντων.
•  Social media management στις επίσημες σελίδες του DEF στα 

LinkedIn, Twitter, Facebook και Instagram, με στόχο την προβολή 
των θεμάτων που βρίσκονται στην κορυφή της παγκόσμιας 
ατζέντας και πρόκειται να καλυφθούν από τους επιφανείς 
ομιλητές του forum.

•  Έρευνα ικανοποίησης των χορηγών και συμμετεχόντων του 
forum και συμβουλευτική, με στόχο τη βελτίωση της ίδιας της 
διοργάνωσης την επόμενη χρονιά.

Ο επικεφαλής της δυναμικής αυτής ομάδας digital experts, 
Αναστάσιος Σπανίδης, Co-Founder & CEO της Generation Y, θα 
είναι και φέτος ανάμεσα στους εκπροσώπους του επιχειρηματικού 
κόσμου και θα έχει την ευκαιρία να παραθέσει και να ανταλλάξει 
απόψεις με τους Σάββα Τορτοπίδη, Chief Digital Officer της 
Masoutis S.A., και Μίκη Παπακυριακού, CEO Asics Greece, κατά τη 
διάρκεια του section “E-COMMERCE AND THE REAL ECONOMY”, 
το οποίο διεξάγεται την Παρασκευή 14/5 στις 18.15.

On-air η νέα καμπάνια της Attp 
για τη Leroy Merlin    
Τη νέα καμπάνια της, με τίτλο «Τα καλύτερα 
#giatospitimas» παρουσιάζει η Leroy Merlin 
με την υπογραφή της Attp. Η καμπάνια 
διαθέτει ρεαλιστική σπιτική ατμόσφαιρα, 
καθώς δημιουργήθηκε σε μια περίοδο που 
το κοινό έζησε το σπίτι περισσότερο από 
ποτέ, συνειδητοποιώντας, παράλληλα, και τις 
ανάγκες του. «Σε αυτήν την αλήθεια βασίζεται 
η ιδέα της καμπάνιας, καθώς η Leroy Merlin 
προσφέρει τις καλύτερες λύσεις στις ανάγκες 
που προκύπτουν από τη ζωή μας στο σπίτι, 
μέσα από “τα καλύτερα για το σπίτι μας”». 
Η καμπάνια αναπτύσσεται σε τηλεόραση, 
ραδιόφωνο, digital και SOME. 

Google: νέοι κανόνες 
συλλογής data      
Ένα νέο section αναμένεται να λανσάρει 
η Google στο Play app store. Θα επιτρέπει 
στους χρήστες να βλέπουν ποια προσωπικά 
τους δεδομένα συλλέγουν και διαμοιράζουν 
οι developers. Με έρευνες να δείχνουν πως 
μόλις 1 στους 10 χρήστες του iOS 14.5 
λογισμικού επέτρεψαν την παρακολούθηση 
των εφαρμογών τους κάτω από τη νέα 
στρατηγική διαφάνειας της Apple, η ιδέα 
πως η Google θα μπορούσε να κάνει κάτι 
παρόμοιο θα μπορούσε να συνέπειες στο 
mobile advertising οικοσύστημα. 

Traveler CRM & Loyalty by 
Warply       
Η Warply λάνσαρε νέα υπηρεσία 
Traveler CRM & Loyalty για τουριστικές 
επιχειρήσεις. Πρόκειται για την υπηρεσία 
“Tourism Booster”, που αφορά εταιρείες 
του τουριστικού κλάδου που θέλουν να 
ψηφιοποιήσουν το πελατολόγιό τους και να 
αυξήσουν τις πωλήσεις τους. Το Tourism 
Booster by Warply έχει σχεδιαστεί ώστε να 
καλύπτει τις πολιτικές GDPR τόσο σε νέο όσο 
και σε υφιστάμενο πελατολόγιο.
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