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eBay και BestPrice.gr ενώνουν τις 
δυνάμεις τους       
eBay και BestPrice.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για 
την ενδυνάμωση του e-Commerce στην Ελλάδα. H eBay 
θα βοηθήσει περισσότερες από 2.500 ελληνικές ΜμΕ 
του δικτύου BestPrice.gr. που θα λάβουν υποστήριξη 
για να αναπτύξουν την επιχείρησή τους παγκοσμίως, 
προσεγγίζοντας 185 εκατ. αγοραστές από 190 αγορές.

ΤΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ E-SHOPS

E-Commerce News

05 Στην Public-MediaΜarkt καταλήγει, όπως όλα 
δείχνουν, η προμήθεια των 5.000 φορητών Η/Υ 
προς την ΑΑΔΕ.

04 Η Ιουλία Κυριακουλάκου ανέλαβε τον ρόλο της 
Client Solutions Manager Greece του TikTok 
προερχόμενη από το BestPrice.gr.

03 Νέο σύστημα παράδοσης παραγγελιών ειδών 
grocery, δοκιμάζει η Asda, σε μια προσπάθεια 
να εξυπηρετεί online παραγγελίες.

02 Στην εξαγορά της ισραηλινής εταιρείας startup 
Zeekit, προχώρησε ο αμερικανικός κολοσσός 
λιανικής Walmart. 

01 E-Shop σχεδιάζει το εργαστήριο Αγρός, που 
ειδικεύεται στην καλλιέργεια, παραγωγή και 
μεταποίηση οσπρίων και δημητριακών. 

LAST MINUTE

DIGITAL MEDIA       •       E-BUSINESS       •       RETAIL MARKET

Προσωπικός  
video shopper  
από τη Media Markt 
Η MediaMarkt φέρνει στην 
Ελλάδα την υπηρεσία 
“Personal Video Shopping” 
σε συνεργασία με την 
Skymakers για αγορές με 
video shopper. 

COMING SOON
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eBay: διευρύνει τη διαχείριση πληρωμών  
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 παράλληλα στους καταναλωτές 
ευελιξία και εύρος επιλογών στις μεθόδους πληρωμής τους. Ο Ilya 
Kretov, Γενικός Διευθυντής της eBay για τις αναδυόμενες αγορές, 
δήλωσε: «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.» 

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Καταναλωτές
•  Περισσότερες επιλογές και ευελιξία κατά την ολοκλήρωση 

παραγγελίας 
•  Η καταναλωτική εμπειρία αρχίζει και ολοκληρώνεται μέσω της eBay 

Πωλητές
•  Παροχή διαφορετικών μεθόδων πληρωμής στους καταναλωτές 
•  Κεντρικό σημείο διαχείρισης της επιχείρησής τους
•  Απλοποιημένη προστασία πωλητή που παρέχεται από την eBay 
•  Η εξόφληση των πληρωμών πραγματοποιείται εντός 2 εργάσιμων 

ημερών από την επιβεβαίωση της πληρωμής

Ο Ρόμπυ Μπουρλάς νέος CEO 
στην Public - MediaMarkt     
Επιστρέφει στη θέση του διευθύνοντος 
συμβούλου της Public - MediaMarkt 
(PMM) ο Ρόμπυ Μπουρλά έπειτα από 
την αποχώρηση του Joern Taubert για 
προσωπικούς λόγους. Ο Piet Coelewij, 
πρόεδρος του Δ.Σ. της PMM καλωσόρισε 
τον Ρ.Μπουρλά στη θέση αυτή.

Aπό την Generation Y η online 
προώθηση και κάλυψη του 
6ου Delphi Forum  
Η Generation Y - International eBusiness 
Hub, ανέλαβε την ψηφιακή προώθηση 
και κάλυψη του 6ου Delphi Forum. Η 
πολυπληθής ομάδα από την Generation Y 
έφερε εις πέρας το απαιτητικό έργο της 
ζωντανής κάλυψης όλων των δρώμενων 
του διεθνούς φόρουμ, στις πιο γνωστές 
social media πλατφόρμες: Linkedin, Twitter, 
Facebook, Instagram.
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Ψηλά στις προτιμήσεις οι Οnline αγορές και 
μετά το άνοιγμα των καταστημάτων   
Υψηλό παραμένει το ποσοστό όσων συνεχίζουν να αγοράζουν 
μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων ακόμη και μετά το άνοιγμα 
των καταστημάτων, γεγονός που δείχνει ότι ένα ποσοστό των 
καταναλωτών θα διατηρήσει και το επόμενο διάστημα τη συνήθεια 
που απέκτησε λόγω συνθηκών εν μέσω πανδημίας.
Σε έρευνα της Pulse RC για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών 
προκύπτει ότι οι 6 στους 10 από όσους χρησιμοποιούν το διαδίκτυο 
συνεχίζουν τις ηλεκτρονικές αγορές ενώ ακόμη και με το σταδιακό 
άνοιγμα της αγοράς το ποσοστό αυτό, όχι μόνο δεν μειώνεται, αλλά 
αυξάνεται ελαφρά. Στα συμπεράσματα της έρευνας επισημαίνεται 
ότι η αξιοποίηση του διαδικτύου, των e-shop και των υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής παραγγελίας δεν πρόκειται να σταματήσει με το τέλος 
της πανδημίας.
Στις ηλικιακές ομάδες 17-29 το ποσοστό όσων αγοράζουν από 
ηλεκτρονικά καταστήματα φτάνει το 81% ενώ από 30 έως 44 
βρίσκεται στο 72%. Από 45 έως 59 παραπάνω από ένας στους 
δύο καταναλωτές που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο πραγματοποιεί 
ηλεκτρονικές αγορές ενώ στις ηλικίες 60 και πάνω, το ποσοστό πέφτει 
στο 31%.

Facebook: έρχεται 
το Live Shopping για 
αγορές απευθείας από 
προμηθευτές     
Ενα νέο εργαλείο που ονομάζεται Live 
Shopping λανσάρει το Facebook για 
απευθείας αγορές από προμηθευτές. 
Πρόκειται για μια λειτουργία 
που επιτρέπει στους χρήστες να 
αλληλεπιδρούν με brands σε πραγματικό 
χρόνο, κάθε Παρασκευή έως τις 16/7.

Μασούτης:  
e-shop σε χρόνο DT
Επενδύσεις σε πλατφόρμες 
πραγματοποίησε η Μασούτης, όπως 
αναφέρει ο Σάββας Τορτοπίδης, Chief 
Digital Officer. Τονίζει ότι η αλυσίδα 
ακολούθησε μεθοδολογίες για την 
ανάπτυξη του e-Commerce, που θα 
μπορούσαν εύκολα να επεκταθούν και σε 
μεγάλα κανάλια. "Αναπτύξαμε ένα πλήρες 
e-shop, 10.000 κωδικών, προσβάσιμο από 
όλα τα μέσα σε 45 πόλεις. Κάναμε σωστή 
επιλογή υποδομών και μεθοδολογίας και 
η γρήγορη ανταπόκριση, μας ευνόησε". 

Πέμπτη 20 /5 /2021
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Recommendation engines έχουν γίνει 
πλέον το κεντρικό χαρακτηριστικό 
της κάθε επιχείρησης.
Επιχειρήσεις όπως Amazon, Netflix, 
Goggle, TikTok, Ebay, Youtube, 
JD.com, Alibaba, Helly Hansen, 
Spotify, Facebook, Pinterest, 
Linkedin, Match.com, Tencent, 
eHarmony, Quora, Github, Gmail, 
Tinder, Booking.com, Bing, Stitch 
Fix, Toutiao, Bytedance, Baidu, 
χρησιμοποιούν Recommendation 
Engines.

Κάθε πετυχημένη και καινοτόμα 
Ψηφιακή και μη επιχείρηση 
χρησιμοποιεί Recommandation 
Engineering.
H νέα εποχή του digital revolution 
ονομάζεται Recommendation 
Engineering. Το 31% του Διεθνούς 
e-commerce έρχεται από Product 
Recommendations.

Η κάθε επιχείρηση Μαντεύει (Predict) 
τι θέλει ο πελάτης και θα το προτείνει 
(Recommend)!
O Tim O-Reilly entrepreneur, 
Digital Publisher και thought leader 
αναφέρει: μια αληθινά νέα εφαρμογή 
θα πρέπει να γίνεται καλύτερη 
όσο περισσότεροι χρήστες την 
χρησιμοποιούν. Θα πρέπει να 
μαθαίνει τις ανάγκες τους και να 
βοηθά να φτάσουν στον προορισμό 
τους χωρίς τριβή. Κάθε φορά που ο 
χρηστής βλέπει ένα προϊόν, αγοράζει 
ένα προϊόν, κάνει ή like σε ένα 
προϊόν, θα πρέπει η επιχείρησή σας 
να γίνεται καλύτερη.
Θα πρέπει να χρησιμοποιεί όλους 
τους χρήστες και να μαθαίνει 
από αυτούς. Να γίνεται συνέχεια 
καλύτερη χρησιμοποιώντας τη γνώση 
όλων. Αυτό είναι το Recommendation 
Engineering.
Μαθαίνει χρησιμοποιώντας Machine 

Learning τι θέλουν οι πελάτες σας και 
προτείνει στο καθένα ξεχωριστά αυτό 
που επιθυμεί. O Greg Linden ο οποίος 
βοήθησε στην ανάπτυξη του Amazon 
Recommender τονίζει: Εφαρμογές 
στο WEB 2.0 θα πρέπει αυτόματα 
να μαθαίνουν να προσαρμόζονται 
και να βελτιώνονται βασιζόμενες 
στις ανάγκες του χρήστη. Θα πρέπει 
αυτόματα να γίνονται καλύτερες κάθε 
μέρα.
O Jeff Bezos σε συνέντευξη στο 
Harvand Business Review σημειώνει: 
«Δεν βγάζουμε χρήματα όταν 
πουλάμε πράγματα αλλά όταν 
βοηθάμε τους πελάτες μας να 
αποφασίζουν εύκολα και σωστά τι 
θέλουν να αγοράσουν. Τους δίνουμε 
επιλογές. Την κατάλληλη επιλογή 
στον καθένα ξεχωριστά!». Αυτό 
είναι Recommendation Engineering! 
Να δώσουμε ένα παράδειγμα 
πως είσαι σαν επιχείρηση χωρίς 
Recommendation technology στο e–
shop και στο φυσικό σου κατάστημα. 
Φαντάσου ότι πας το βράδυ σπίτι 
κατά τις 21.00, μετά το γραφείο.
Κάθεσαι εμπρός στην τηλεόραση με 
ένα κρασί να απολαύσεις ένα έργο 
από την Netflix. H Netflix έχει περίπου 
4.000 έργα σήμερα. Ας υποθέσουμε 
ότι τα έργα τα παρουσιάζει όπως 
εσύ παρουσιάζεις τα προϊόντα στο 
e-shop σου. Λίστα με φωτογραφίες 
και περιγραφές, 4 έργα σε κάθε 
σειρά και πολλές σειρές κάτω. Τα 
έχει ανά κατηγορία (Περιπέτεια, 
Αστυνομικό, Κωμωδία, Παιδικό) και 
έχει και εύρεση. Ψάχνεις να βρεις το 
έργο να δεις. Κάνεις scroll down να 
βρεις το κατάλληλο έργο. Νομίζω δεν 
επρόκειτο να δεις έργο κάνοντας όλα 
αυτά.
Εντάξει …κάποιοι θα έμεναν στο site 
για 20’ και θα έβρισκαν έργο. Αλλά 
αντί για 300 εκατ. πελάτες, η Netflix, 
θα είχε 5 εκατομμύρια. Αυτό χάνεις 
όταν δεν έχεις Recommendation 
Engine στο e-shop και στην 
επιχείρησή σου. 

Recommender Algorithms για την επιχείρησή σας!
Έκπληξη είναι η σαγηνευτική δύναμη του Recommendation 
Engineering.

Γιάννης Σταμούλης, CEO Mobiplus

ΑΠΟΨΗ
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Charlotte Hogg, CEO Visa 
Europe: διπλασιάστηκε το 
ηλεκτρονικό εμπόριο 
Το ηλεκτρονικό εμπόριο διπλασιάστηκε 
στην Ελλάδα σε ένα χρόνο, δήλωσε η 
διευθύνουσα σύμβουλος της Visa Europe, 
Charlotte Hogg στο 6ο Delphi Forum. 
Πρόσθεσε ότι «στη πανδημία σημειώθηκε 
ραγδαία στροφή στις ψηφιακές 
συναλλαγές από τους καταναλωτές».

Το έντυπο βιβλίο αντέχει 
ακόμη
Σύμφωνα με δεδομένα από το Statista’s 
Advertising & Media Outlook, η διείσδυση 
των ηλεκτρονικών βιβλίων έπεται των 
έντυπων και μάλιστα σε μεγάλη απόσταση 
παγκοσμίως. Στην Ελλάδα το ηλεκτρονικό 
βιβλίο δεν είναι πολύ διαδεδομένο, 
ωστόσο εμφανίζει σαφείς τάσεις 
ανάπτυξης. Το 2019, κυκλοφορούσαν στα 
ελληνικά πάνω από 8.000 τίτλοι εμπορικών 
ηλεκτρονικών βιβλίων από 140 εκδότες. 

Ζημίες σχεδόν 1 δισ. ευρώ για την Alibaba 
Ο κινεζικός κολοσσός του διαδικτυακού εμπορίου Alibaba ανακοίνωσε 
ζημίες ύψους περίπου 974,7 εκατ. ευρώ για το τελευταίο τρίμηνο της 
χρήσης του, ύστερα από πρόστιμο-ρεκόρ που του επιβλήθηκε στην 
Κίνα για παρεμπόδιση του ανταγωνισμού.
Στην Alibaba, που ιδρύθηκε από τον δισεκατομμυριούχο Τζακ Μα, 
επιβλήθηκε τον περασμένο μήνα πρόστιμο ύψους 2,3 δισ. ευρώ για 
κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης - ένα ποσό που αντιστοιχεί στο 4% του 
κύκλου εργασιών της εταιρείας το 2019.
Μετά την επιβολή του προστίμου, πάνω από 240 δισεκατομμύρια 
δολάρια έχουν εξαλειφθεί από το απόθεμα της Alibaba καθώς 
συνεχίστηκε ο κανονιστικός έλεγχος, συμπεριλαμβανομένου του 
ποσού ύψους 18,23 δισεκατομμυρίων γιουάν (2,8 δισ. δολάρια) που 
έλαβε ως αποτέλεσμα μιας αντιμονοπωλιακής έρευνας.
Η Alibaba δήλωσε ότι η απώλειά της από τις επιχειρήσεις ήταν 7,66 
δισ. γιουάν ως αποτέλεσμα του προστίμου. Είναι η πρώτη φορά που η 
Alibaba ανέφερε απώλεια λειτουργίας ως δημόσια εταιρεία, δήλωσε ο 
Διευθύνων Σύμβουλος, Ντάνιελ Ζανγκ. Τα έσοδα αυξήθηκαν στα 187,4 
δισ. γουάν (29,03 δισ. δολάρια) στο τρίμηνο, υψηλότερα από τα 180,41 
δισ. γουάν που ανέμεναν οι αναλυτές.

Πέμπτη 20 /5 /2021
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Κέρδισε η Amazon την 
Κομισιόν    
Η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη επικύρωσε τις 
φορολογικές ελαφρύνσεις που έλαβε 
η Amazon στο Λουξεμβούργο, σε μια 
απόφαση σε βάρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, που θεώρησε το ποσό των 
€250 εκατ. παράνομη κρατική βοήθεια 
και είχε ζητήσει την καταβολή του. Οι 
Βρυξέλλες θεώρησαν ότι η Amazon 
απολάμβανε αθέμιτα φορολογικά 
πλεονεκτήματα, χάρη σε μια συμφωνία 
του 2003 που της επέτρεπε να αποφεύγει 
τον φόρο στο 75% των κερδών της στη 
χώρα, η οποία φιλοξενεί την έδρα της 
στην Ευρώπη. 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο 
συνεχίζει να καταγράφει 
άνοδο στην Ελλάδα   
Σύμφωνα με τον ΣΕΠΕ τους πρώτους 
τρεις μήνες οι online αγορές στην Ελλάδα 
αυξήθηκαν κατά 30%. Το Διαδίκτυο δεν 
αποτελεί πεδίο αγοραστικής δράσης μόνο 
για 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 μια online αγορά το τελευταίο 
εξάμηνο. 

Η Synergy για το 
Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Η Synergy παρέχει ολοκληρωμένο φάσμα 
υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας και 
logistics και ένα από τα κανάλια που 
εξυπηρετεί είναι αυτό του ηλεκτρονικού 
εμπορίου. Ειδικά τα τελευταία χρόνια 
έχει επενδύσει στην ανάπτυξη 
συστημάτων και διαδικασιών, κατάλληλα 
για την εξυπηρέτηση των αναγκών 
του e-commerce, με διαμορφωμένες 
εργονομικές εγκαταστάσεις, εργαλεία 
Business Intelligence και δρομολόγησης, 
ώστε να επιτυγχάνεται βέλτιστη 
παραγωγικότητα και ταχύτητα. 

Η άνοδος του delivery επαναπατρίζει  
την Delivery Hero       
Επαναλανσάρει τις υπηρεσίες της στη Γερμανία, δύο χρόνια μετά την 
έξοδό της από τη συγκεκριμένη αγορά η εταιρεία delivery, Delivery 
Hero. 
Στην αγορά που στεγάζει την έδρα της επιστρέφει έπειτα από δύο 
χρόνια η Delivery Hero, η οποία ανακοίνωσε το επαναλανσάρισμα 
των υπηρεσιών της στη Γερμανία. Η εταιρεία delivery, η οποία είχε 
πουλήσει τις δραστηριότητες στη Γερμανία στην ολλανδική Takeaway.
com αντί 930 εκατ. ευρώ το 2018, επανέρχεται αρχικά στους δρόμους 
του Βερολίνου από τον Αύγουστο του 2021, πριν επεκταθεί σε άλλες 
πόλεις της Γερμανίας μέχρι το τέλος του έτους. Με τo brand της, 
foodpanda, η Delivery Hero θα εισέλθει στη γερμανική πρωτεύουσα 
με το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχει, από παραδόσεις φαγητού 
μέχρι και διανομή ειδών παντοπωλείου μέσω μιας εφαρμογής. 
Το foodpanda λειτουργεί ήδη σε περισσότερες από 10 χώρες σε 
ολόκληρη τη γηραιά ήπειρο και την Ασία και φέρει το χαρακτηριστικό 
ροζ χρώμα.

Cloud κουζίνες και ghost kitchens 
Επιπλέον, η Delivery Hero θα ανοίξει τα δικά της Dmarts με σκοπό να 
παραδίδει είδη παντοπωλείου και μικροαγορές σε μόλις 7 λεπτά. Ο 
όμιλος σχεδιάζει επίσης να λανσάρει cloud κουζίνες και ghost kitchens, 
βλέποντας στην γερμανική αγορά «μια εξαιρετική ευκαιρία λόγω των 
εξελισσόμενων απαιτήσεων των πελατών».

Στο χαρτοφυλάκιο της Delivery Hero κορεατική πλατφόρμα delivery 
Στην ολοκλήρωση της συναλλαγής που αφορά στην απόκτηση της 
ασιατικής Woowa Brothers Corp. προχώρησε η Delivery Hero, έπειτα 
από την απόφαση της αρμόδιας επιτροπής ανταγωνισμού της χώρας. 
Πρόκειται για την μεγαλύτερη πλατφόρμα delivery της Νότιας Κορέας. 
H Delivery Hero και η διοίκηση της Woowa είχαν ήδη προχωρήσει σε 
συνεργασία από το 2019 για δραστηριότητες σε Ασία - Ειρηνικό. 

Πέμπτη 20 /5 /2021
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e-Commerce 
Trends 2021: 
ΒΙΒΛΙΑ
Η αξία των ηλεκτρονικών 
συναλλαγών στον Κλάδο 
Βιβλία, Ταινίες, Μουσική 
και Παιχνίδια εκτιμάται 
ότι θα ανέλθει στα 57 
εκατομμύρια Ευρώ το 
2021.
Τα έσοδα αναμένεται να 
παρουσιάσουν ετήσιο 
ρυθμό ανάπτυξης 5.59%, 
με προσδοκώμενο όγκο 
συναλλαγών τα 71 εκατ. 
Ευρώ έως το 2025.
Η διείσδυση των 
χρηστών θα ανέλθει 
στο 41.1% το 2021 και 
αναμένεται να φτάσει το 
51,8% έως το 2025.
Η μέση ετήσια αξία 
των online αγορών ανά 
χρήστη ανέρχεται σε 13,36€, για τον Έλληνα 
καταναλωτή.
Η κατηγορία "Βιβλία, Ταινίες, Μουσική και 
Παιχνίδια" περιλαμβάνει την ηλεκτρονική πώληση 
βιβλίων, DVD, CD, δίσκων, Blu-ray και παιχνιδιών 
υπολογιστή/κονσόλας μέσω ψηφιακού καναλιού. 
Ωστόσο, τα ψηφιακά προϊόντα που αγοράζονται μέσω 
λήψης (download) ή μέσω συνδρομής σε μια υπηρεσία, 
αποτελούν κομμάτι ενός ξεχωριστού τμήματος (βλ. 
Ψηφιακά μέσα). 

Η PROTOCOL ανανέωσε τη συνεργασία 
της στο e-Commerce Marketing 
Auditing & Consulting για 4η χρονιά 
με το
Το e-shop www.ikea.gr ανήκει στους Top 10 Big 
Retailers της Ελληνικής αγοράς.
Η Protocol από το 2018 έχει υπό την εποπτεία της τα 
ηλεκτρονικά καταστήματα IKEA σε Ελλάδα, Βουλγαρία 
και Κύπρο.
Η υπηρεσία περιλαμβάνει πλήρη και ενδελεχή έλεγχο 
σε μηνιαία βάση για όλες τις Digital Marketing ενέργειες 
(Paid Advertising, SEO & Social Media) καθώς και 
συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν θέματα UI/UX 
των ηλεκτρονικών καταστημάτων. 
Το e-Commerce Marketing Auditing συνοδεύεται από 
προβλέψεις, εκτιμήσεις και συμβουλές διαχείρισης 
έκτακτων συνθηκών.
Οι καλές συνεργασίες παράγουν πάντα καλά 
αποτελέσματα και οι πολύ καλές καλές ακόμη 
καλύτερα!!!

1 στις 3 μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
κινδυνεύει να χρεοκοπήσει μετά την 
πανδημία - ο ρόλος της τεχνολογίας 
για την ανάκαμψή τους      
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο 
της συζήτησης που συντόνισε ο δημοσιογράφος Νίκος 
Υποφάντης και διοργανώθηκε στο Οικονομικό Φόρουμ 
των Δελφών. «Η πανδημία χτύπησε ιδιαίτερα άνισα 
τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις», σημείωσε ο 
Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών 
Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος Γιώργος Καββαθάς, 
ο οποίος παρουσίασε το πρόγραμμα ασύγχρονης 
τηλεκατάρτισης που δημιούργησαν μαζί με την 
Mastercard και που ξεκινάει τον Ιούνιο με ορίζοντα ενός 
έτους και περιλαμβάνει τρία εκπαιδευτικά πεδία: το 
ψηφιακό marketing και τα κοινωνικά δίκτυα, τις ψηφιακές 
συναλλαγές και την ασφάλεια και την επικοινωνία και την 
εξυπηρέτηση.
Για τις συνήθειες και τις συμπεριφορές που άλλαξε η 
πανδημία μίλησε η Άσπα Παλημέρη, Country Manager, 
Mastercard, Greece σημειώνοντας ότι σήμερα πια 
πάνω από το 90% των συναλλαγών με κάρτα γίνονται 
ανέπαφα. «Καταφέραμε να αντιδράσουμε πολύ 
γρήγορα», επισήμανε τονίζοντας ότι ήδη από το πρώτο 
κύμα της πανδημίας έγινε αναβάθμιση των POS των 
επιχειρήσεων από ενσύρματα σε ασύρματα και αυξήθηκε 
το όριο για ανέπαφες συναλλαγές χωρίς PIN. Μίλησε 
επίσης για την ασφάλεια που πρέπει να νιώθει και ο 
καταναλωτής και η επιχείρηση στο ψηφιακό περιβάλλον 
και υπογράμμισε την σημασία της εκπαίδευσης για το 
ζήτημα αυτό.
Η κ. Παλημέρη έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην 
πρωτοβουλία Digital Doors της Mastercard που βοηθάει 
τις μικρές επιχειρήσεις να μπουν στον ψηφιακό κόσμο 
και που βασίζεται σε τρεις πυλώνες: την πρόσβαση 
σε υπηρεσίες για ψηφιακό marketing, διαφήμιση ή 
λειτουργία e-shop, την εκπαίδευση για την απόκτηση 
δεξιοτήτων και την κυβερνοασφάλεια. Σχετικά με το 
τελευταίο, σημείωσε ότι η Mastercard δίνει εργαλεία 
σε περίπου 5000 επιχειρήσεις για να μπορούν να 
διαγνώσουν τα τρωτά τους σημεία και να ασφαλίσουν τα 
συστήματα συναλλαγών τους.
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ΙΚΕΑ: εγκαινιάζει 
πρόγραμμα επαναγοράς 
των επίπλων του    
Πρόγραμμα επαναγοράς-
επαναπώλησης επίπλων ξεκίνησε 
το ΙΚΕΑ. Η κίνηση είναι μέρος της 
προσπάθειας να γίνει θετική ως προς 
το κλίμα έως το 2030. Οι πελάτες 
θα λαμβάνουν κουπόνια για να τα 
ξοδέψουν στο κατάστημα, εάν τα 
αντικείμενα που δεν χρειάζονται πλέον 
επιστρέφονται σε καλή κατάσταση. 
Τα μεταχειρισμένα προϊόντα που 
επιστρέφονται και είναι σαν καινούρια, 
θα τα αγοράζει στο 50% της αρχικής 
τιμής, ενώ τα υπόλοιπα στο 40%. 

Το Amazon πρόκειται  
να κυριαρχήσει στη  
μετα-πανδημική εποχή
Αυτήν την εβδομάδα το Amazon 
ανακοίνωσε ότι θα προσλάβει 75.000 
νέους υπαλλήλους στις Ηνωμένες 
Πολιτείες και 10.000 στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, σε μια περίοδο κατά την 
οποία ο κόσμος αρχίζει να επιστρέφει 
στην κανονικότητα μετά από την 
πανδημία και πολλές εταιρίες έχουν 
ανακοινώσει περικοπές ή ακόμα 
και λουκέτο. Αυτό κάνει το Amazon 
μια από τις κινητήριες δυνάμεις της 
οικονομικής ανάκαμψης. 

Συνεργασία ΓΣΕΒΕΕ με Mastercard
H διευκόλυνση 750 μικρομεσαίων επιχειρήσεων να μεταβούν στην ψηφιακή 
εποχή αποτελεί την κεντρική ιδέα συνεργασίας του Κέντρου Κατάρτισης 
της ΓΣΕΒΕΕ και της Mastercard που θα ξεκινήσει τον Ιούνιο.
Mέσω εφαρμογής τηλεκπαίδευσης της ΓΣΕΒΕΕ, 750 μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις θα παρακολουθήσουν, δωρεάν, σεμινάρια επιμόρφωσης 12 
ωρών σε τρία θεματικά αντικείμενα και συγκεκριμένα:
Ψηφιακό Μάρκετινγκ με τη χρήση Social Media, Ψηφιακές συναλλαγές και 
ηλεκτρονικές πληρωμές, Βασικές αρχές επικοινωνίας για την εξυπηρέτηση 
των πελατών.
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O ρόλος της Ελλάδας στην εφοδιαστική αλυσίδα  
της Ευρώπης
Η Ελληνική Εταιρεία Logistics (EEL) σε συνεργασία με τα συνέδρια του 
Εconomist, ανακοινώνουν τη διοργάνωση ενός virtual συνεδρίου στις 23 
Ιουνίου 2021, με τίτλο «LOGISTICS: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES 
IN A POST COVID-19 WORLD- Greece’s role in Europe’s Supply Chain».
Στόχος του συνεδρίου αποτελεί η ανάδειξη του κομβικού ρόλου της 
Ελλάδας στην εφοδιαστική αλυσίδα της Ευρώπης, σήμερα και στο μέλλον.
Η πανδημία COVID-19 έφερε αναμφισβήτητα τις επιχειρήσεις της 
εφοδιαστικής αλυσίδας στην κορυφή του επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, 
αναδεικνύοντας τον κρίσιμο ρόλο της βιομηχανίας logistics ως κινητήριας 
δύναμης, πίσω από τους πλέον κρίσιμους κλάδους της οικονομίας αλλά και 
της κοινωνίας.
Στο συνέδριο θα συζητηθούν μεταξύ άλλων, κρίσιμα θέματα που αφορούν 
στον κλάδο, οι επιχειρήσεις του οποίου αντιμετωπίζουν σήμερα σημαντικές 
προκλήσεις και αλλαγές. Ο ρόλος των συνδυασμένων εμπορευματικών 
μεταφορών για την προσέλκυση διεθνών φορτίων, οι επενδυτικές ευκαιρίες 
που αναδύονται στον κλάδο της εφοδιαστικής στην Ελλάδα, ο αναγκαίος 
ψηφιακός μετασχηματισμός, οι υποδομές και η βιωσιμότητα στην 
εφοδιαστικής αλυσίδας, είναι μόνο μερικά από τα ζέοντα θέματα που θα 
αναπτυχθούν στις συνεδριακές εργασίες.
Πρόκειται για μια συνεργασία που αποτελεί μια ακόμη αναγνώριση του 
καταλυτικού ρόλου που διαδραματίζει η Ελληνική Εταιρεία Logistics 
στην προώθηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων του κλάδου και των 
επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται άμεσα ή έμμεσα στην εφοδιαστική 
αλυσίδα.

Από την Generation Y 
το ανανεωμένο e-shop 
Kidstyle.gr 
Στην Generation Y - International e-
Business Hub ανέθεσε το Kidstyle.
gr την ανανέωση της ψηφιακής 
του στρατηγικής. Η Generation 
Y δημιούργησε το ανανεωμένο 
e-shop, επιλέγοντας τη λύση GY 
Fast Fashion, ενώ ανέλαβε και το 
performance marketing.

Συμφωνία Google και 
Ε.Σ.Α.     
H Google και ο Εμπορικός Σύλλογος 
Αθηνών ενώνουν τις δυνάμεις τους με 
στόχο την αποτελεσματική στήριξη 
του κλάδου του λιανικού εμπορίου. 
Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, 
η Google θα στηρίξει τα μέλη του 
Συλλόγου προσφέροντάς τους 
δωρεάν ατομικές διαδικτυακές 
συναντήσεις, καλύπτοντας σημαντικά 
βήματα που πρέπει να ακολουθεί μια 
επιχείρηση στο διαδίκτυο.
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Skroutz: οι εργαζόμενοι βαθμολογούν με άριστα την 
εργασιακή εμπειρία
Το Skroutz, η μεγαλύτερη πλατφόρμα ηλεκτρονικών αγορών στην Ελλάδα, 
διενήργησε την έρευνα ικανοποίησης εργαζομένων “Skroutz happiness 
Index” με ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή από το 89% των εργαζομένων.
Συνοπτικά, η έρευνα αναδεικνύει θετικές αποδόσεις σε όλες τις 
παραμέτρους της εργασιακής εμπειρίας, καθώς σύμφωνα με το δείκτη 
μέτρησης ικανοποίησης NPS (Net Promoter Score), η εργασιακή 
ικανοποίηση αγγίζει το «άριστα» (72/100), αναδεικνύοντας τον Skroutz 
ως προτιμητέο και προτεινόμενο εργοδότη από τους ίδιους τους 
εργαζομένους του.
•  Αισθάνονται υπερήφανοι που εργάζονται στο Skroutz (βαθμολογία 4,5/5)
•  Εκτιμούν ότι το Skroutz παρέχει ένα υποστηρικτικό και φιλικό εργασιακό 

περιβάλλον που προσφέρει ευκαιρίες ώστε να αξιοποιήσουν τις 
βέλτιστες δεξιότητές τους ενώ ταυτόχρονα αναγνωρίζεται η προσπάθεια 
για εξαιρετικά αποτελέσματα (βαθμολογία 4/5)

•  Αναγνωρίζουν ότι το Skroutz προωθεί την ισορροπία μεταξύ προσωπικής 
και επαγγελματικής ζωής, είναι ικανοποιημένοι από τις παροχές 
και δηλώνουν την εμπιστοσύνη τους προς τη διοίκηση της εταιρίας 
(βαθμολογία 4,1/5)

H κα Ρόζα Ταπίνη, Head of People Operations του Skroutz, επεσήμανε 
ότι «Τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας ικανοποίησης εργαζομένων 
αποδεικνύουν ότι -παρά τις δύσκολες συνθήκες- το Skroutz παραμένει 
πιστό στις εργασιακές αρχές του και συνεχίζει να εξελίσσεται ως 
οργανισμός. Οι άνθρωποί μας επιβεβαιώνουν την εμπιστοσύνη και 
δέσμευσή τους προς την εταιρία αλλά και προς τους πελάτες και 
καταναλωτές να κάνουν πράξη το όραμά μας, προσφέροντας τη βέλτιστη 
εμπειρία ηλεκτρονικών αγορών».

Η ΕLVE στο e-Commerce
Στροφή στο ηλεκτρονικό εμπόριο και 
από την ΕΛΒΕ Ενδυμάτων που μέχρι 
σήμερα απείχε. Πλέον απέκτησε 
ηλεκτρονικό κατάστημα με έμφαση 
στις πωλήσεις στολών και αξεσουάρ 
για στρατιωτικούς και αστυνομικούς 
καθώς η εισηγμένη αποτελεί επίσημο 
προμηθευτή της ΕΛ.ΑΣ και του 
Ελληνικού Στρατού.

Νέοι κανόνες ΦΠΑ 
για το Ηλεκτρονικό 
Διασυνοριακό Εμπόριο 
ισχύουν από την 1η 
Ιουλίου
Την 1η Ιουλίου 2021 θα τεθούν σε 
εφαρμογή οι νέοι κανόνες σε σχέση 
με το ηλεκτρονικό διασυνοριακό 
εμπόριο, το οποίο έχει αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα του Τμήματος 
Φορολογίας. Eπηρεάζονται όλες 
οι επιχειρήσεις, με έδρα εντός ή 
εκτός της ΕΕ, που πραγματοποιούν 
πωλήσεις εξ αποστάσεως (B2C) 
εντός ΕΕ, δηλαδή επιχειρήσεις 
που προμηθεύουν εμπορεύματα 
διασυνοριακά ή/και κανονίζουν τη 
διασυνοριακή μεταφορά τους στο 
κράτος μέλος.
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Συνεργασία με τη Mastercard για την ενίσχυση 
μικρών επιχειρήσεων
Η Retargeting.biz ανακοινώνει τη συνεργασία της με την Mastercard 
στην Ελλάδα προσφέροντας στις μικρές επιχειρήσεις μέσω της 
πλατφόρμας Digital Doors της Mastercard πρόσβαση σε ευρύ φάσμα 
αυτοματοποιημένων υπηρεσιών μάρκετινγκ όπως οι αποτελεσματικές 
διαφημιστικές καμπάνιες στο Facebook, στο Instagram και στη Google, 
αλλά και λύσεις που θα τους επιτρέψουν να αξιοποιήσουν e-mails και 
αναδυόμενα pop-ups ως εργαλεία marketing για τα ηλεκτρονικά τους 
καταστήματα.
Με αφορμή τη σημαντική αυτή συνεργασία με τη Mastercard στην 
Ελλάδα, ο κ. Θωμάς Κατάκης, Διευθυντής Πωλήσεων της Retargeting 
ανέφερε: «Πιστεύουμε στην ανάπτυξη των μικρών επιχειρήσεων ως μοχλό 
κινητοποίησης της οικονομίας σε μια δύσκολη περίοδο για τις μικρές 
επιχειρήσεις. Γι αυτό οι λύσεις που προσφέρουμε περιλαμβάνουν πλήρη 
υποστήριξη των επιχειρηματιών στην υλοποίηση και τη βελτιστοποίηση 
διαφημιστικών καμπανιών, όποιες και αν είναι οι γνώσεις τους στο κομμάτι 
του ηλεκτρονικού εμπορίου. Επιπλέον, προκειμένου να ενισχύσουμε τις 
δυνατότητες των μικρών επιχειρήσεων, προσφέρουμε για 6 μήνες τα 
premium πακέτα μας με 15% χαμηλότερες τιμές προς όλους και αντίστοιχα 
20% για κατόχους καρτών της Mastercard”.

Η πλατφόρμα online 
trading Freedom24 μιλάει 
ελληνικά
Η Freedom Finance Europe Ltd, 
διαχειρίστρια της πλατφόρμας 
online trading Freedom24, η οποία 
φέρνει για πρώτη φορά τις δημόσιες 
προσφορές (IPOs) και στην Ελλάδα, 
ανακοινώνει ότι ο αυξανόμενος 
αριθμός πελατών της, είναι σε θέση 
να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα 
Freedom24 και στην ελληνική 
γλώσσα.

Weboxit, μια green 
εταιρεία courier
H Weboxit αποτελεί την πρώτη 
ελληνική εταιρεία Green-Courier, 
που χρησιμοποιεί αμιγώς 
ηλεκτροκίνητα φορτηγά οχήματα 
και τεχνολογίες αιχμής. Η Weboxit 
βρίσκεται ήδη στους δρόμους 
και λειτουργώντας σε πλήρη 
εναρμόνιση με τους σύγχρονους 
ευρωπαϊκούς κανονισμούς για το 
κλίμα και το περιβάλλον. Παρέχει 
λύσεις υπηρεσιών διανομής δεμάτων 
για ιδιώτες και επιχειρήσεις, 
προωθώντας και ενισχύοντας με 
τον πλέον ουσιαστικό τρόπο την 
ευαισθητοποίηση του κοινού.

Πέμπτη 20 /5 /2021



15 

DIGITAL MARKETING

Επιστροφή της αισιοδοξίας σε διαφημιστές και 
διαφημιζόμενους      
Την επιστροφή της αισιοδοξίας στην αγορά καταγράφει το πρόσφατο κύμα 
της έρευνας Forecomm_s. Όπως προκύπτει από την έρευνα, την οποία 
πραγματοποιεί η Abacus Research για λογαριασμό της ΕΔΕΕ μετά από 12 
μήνες πανδημίας οι δύο δείκτες επανέρχονται σε ελαφρά θετικό επίπεδο. 
Όσον αφορά την ζήτηση και με βάση τις απόψεις των διαφημιζομένων, 
καταγράφεται επαναφορά σε θετικά επίπεδα αντίστοιχα με αυτά της 
επανάκαμψης του 2019 ενώ σχετική με την απασχόληση η αισιοδοξία 
επανέρχεται – το πρώτο 3μηνο του 2021 κινείται στα μέσα επίπεδα του 
2019.
Πολύ σημαντικό είναι πως σύμφωνα με τα στελέχη των διαφημιζομένων, 
η τάση μείωσης των προϋπολογισμών marketing που επικράτησε το 2020, 
αντιστρέφεται στο πρώτο 3μηνο του 2021 (+9).
Η ελαφριά αύξηση των προϋπολογισμών marketing εστιάζει, πέρα από τις 
online ενέργειες, στην προώθηση πωλήσεων (+7) και την έρευνα αγοράς 
(+5).
Η αύξηση των προϋπολογισμών για τις online ενέργειες, που αποτελεί την 
πιο σταθερή και ισχυρή τάση καθ’ όλη την διάρκεια της έρευνας, σχεδόν 
εξανεμίσθηκε στην αρχή της πανδημίας και φαίνεται να σταθεροποιείται 
στην αρχή του 2021.

Twitter: το performance 
προτεραιότητα      
To Τwitter θέλει να αποτελέσει 
προορισμό για τους direct response 
διαφημιζόμενους. Για να το πετύχει 
αυτό, επενδύει σε καινούργια και 
αναπροσαροσμένα ad προϊόντα που 
θα καθοδηγήσουν τους χρήστες 
να εγκαταστήσουν εφαρμογές, να 
κλικάρουν σε video και τελικά να 
πραγματοποιήσουν μέχρι και αγορές. 

«Προσκαλώ για Καλό»         
Η νέα ενότητα διαδικτυακών 
εκπομπών, με κοινωνικό χαρακτήρα, 
«Προσκαλώ για Καλό» έχει ήδη 
ξεκινήσει στα Social Media από 
την Anytime της Interamerican. 
Συγκεκριμένα, το brand της direct 
ασφάλισης θα προβάλλει στον 
δικό του Instagram account μέσα 
από τις εκπομπές όσα, αλλά και 
όσους, «αξίζουν περισσότερα» 
και χρειάζονται την προσοχή μας. 
Συντονίστρια των εκπομπών είναι η 
δημοσιογράφος και παρουσιάστρια 
Κατερίνα Ζαρίφη. 
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Cosmote: 4 στα 10 πιο δημοφιλή video στο Youtube    
Το branded περιεχόμενο που δημιούργησε για το YouTube η COSMOTE 
κατέκτησε τις καρδιές των χρηστών σύμφωνα με το YouTube Ads 
Leaderboard Greece 2020, καθώς 4 από τα 10 πιο δημοφιλή video ήταν 
της COSMOTE. Η κατάταξη στο YouTube Ads Leaderboard καθορίζεται 
από έναν αλγόριθμο, που υπολογίζει το χρόνο παρακολούθησης, τις 
πληρωμένες και τις οργανικές προβολές και τη συγκράτηση της προσοχής 
του κοινού.
Στη φετινή δεκάδα, η COSMOTE κατέκτησε τη 2η θέση με το «The Real 
Robokids», το πρώτο ντοκιμαντέρ για την εκπαιδευτική ρομποτική και το 
STEM στην Ελλάδα. Στη λίστα βρέθηκε, η σειρά «Σ’ αγαπώ - Μ’ αγαπάς» 
που αναβίωσε η COSMOTE σε μορφή web series, κατακτώντας την 3η 
θέση με το «Valentine‘s Day». Στην 6η θέση το WHAT’S UP της COSMOTE 
με τη φοιτητική εκπομπή «Foititobeef» και το επεισόδιο «Φαρμακοτρίφτες 
vs Πτυχίο στα 40». Τέλος, μια θέση στη δεκάδα κατέκτησε το BOX με «Τo 
καρτέλι», το τέταρτο επεισόδιο της σειράς «Τα αφεντικά», όπου ιδιοκτήτες 
καταστημάτων με την ιδιαίτερη προσωπικότητά τους δημιουργούν μία 
μοναδική ατμόσφαιρα για τους θαμώνες τους.
H Βάσω Μαργέλου, Marketing Media & Budgeting Senior Manager, 
Ομίλου ΟΤΕ δήλωσε σχετικά: «Ένα μεγάλο μπράβο σε όλες τις ομάδες 
και συντελεστές, που κατάφεραν να φέρουν το brand COSMOTE ψηλά 
στην προτίμηση του κόσμου για 2η συνεχή χρονιά, κατακτώντας 4 από 
τις 10 θέσεις στο YouTube Ads Leaderboard Greece 2020. Η προσήλωση 
τους στα interests (ενδιαφέροντα) του κόσμου και η σύνδεσή τους με 
τη στρατηγική της μάρκας, κατάφεραν να δημιουργήσουν αυθεντικό 
πρωτότυπο περιεχόμενο, που αγάπησε ο κόσμος και επέλεξε να διαθέσει 
μέρος του προσωπικού του χρόνου για να το παρακολουθήσει. Ως 
COSMOTE δε σταματάμε εδώ, συνεχίζουμε και ανεβάζουμε πιο ψηλά τον 
πήχη».

Ogilvy-Eurobank: πρώτη 
χρήση των YouTube Audio 
Ads      
Η Performance Marketing ομάδα 
της Ogilvy αξιοποίησε πρώτη στην 
Ελλάδα τα YouTube audio ads στο 
λογαριασμό της Eurobank για την 
καμπάνια του 9ου κύκλου του egg. 
Πρόκειται για ένα 15’’ ad format στο 
περιβάλλον YouTube, με έμφαση στο 
voice over. Η παράλληλη χρήση video 
και audio ads η οποία εφαρμόστηκε 
στην καμπάνια του egg, προσέφερε 
επαυξημένο reach και κατανάλωση 
περιεχομένου με το κατάλληλο ad 
format, δημιουργώντας tailor made 
εμπειρία.

Νέα συνεργασία για τη 
We Posh 
H EasyLiving ανέθεσε στην We 
Posh τη στρατηγική προβολή της 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η 
EasyLiving παρέχει ολοκληρωμένες 
υπηρεσίες διαχείρισης και 
προώθησης ακινήτων στην παγκόσμια 
τουριστική αγορά. Ενδεικτικά, 
υπόσχεται τη μεγιστοποίηση της 
προβολής και των εσόδων κάθε 
ακινήτου, την αξιοποίηση όλων των 
διαθέσιμων τεχνολογικών εργαλείων, 
παρέχει συνεχή επικοινωνία με 
κάθε επισκέπτη, συμβουλευτικές 
υπηρεσίες και την προετοιμασία, κ.ά.

To YouTube λανσάρει 
interactive ads για 
connected TVs  
Νέο εργαλείο Brand Extensions, 
για second screen activation Στην 
επέκταση του marketing toolbox 
του προχωρά το YouTube, λόγω 
της αύξησης της τηλεθέασης 
σε connected τηλεοράσεις. 
Συγκεκριμένα, θα λανσάρει 
διεθνώς, μέσα στο 2021, το νέο 
εργαλείο Brand Extensions, το 
οποίο θα επιτρέπει στους θεατές 
να πραγματοποιούν αγορές μέσα 
από μια δεύτερη οθόνη, αφού 
παρακολουθήσουν την τηλεοπτική 
διαφήμιση. 
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Καλπάζει η ομάδα GAFAM
Oι πέντε όμιλοι της ομάδας «GAFAM» (Google, Apple, Facebook, 
Amazon και Microsoft) κατέγραψαν το α΄ τρίμηνο του 2021 
εντυπωσιακές επιδόσεις.
Η Amazon είχε και τον ταχύτερο ρυθμό διεύρυνσης των κερδών 
της, τα οποία αυξήθηκαν κατά 220% σε σύγκριση με το ίδιο 
διάστημα πέρυσι. Τα καθαρά κέρδη της Amazon έφθασαν τα 8,1 
δισ. δολάρια, ενώ οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 44% στα 109 δισ. 
δολ. την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου. Τα αποτελέσματά της 
ευνοήθηκαν από τη δυναμική ανάπτυξη των ψηφιακών αγορών και 
τη στροφή στο e-Commerce. 
Σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών Statista, τα κέρδη της Alphabet 
(μητρικής Google) αυξήθηκαν κατά 162% και διαμορφώθηκαν 
στα 17,9 δισ. δολ. Ακολουθεί με το αμέσως υψηλότερο ποσοστό 
ανάπτυξης της καθαρής κερδοφορίας α΄ τριμήνου, η Apple, 
η οποία πέτυχε ρυθμό ανάπτυξης 110% και κέρδη 23,6 δισ. 
δολαρίων. Εντυπωσιακή ήταν και η επίδοση της εταιρείας με το 
ομώνυμο κοινωνικό δίκτυο του Facebook, που είδε τα κέρδη της 
να αυξάνονται κατά 94% (9,5 δισ. δολ.). Τελευταία εμφανίζεται η 
Microsoft, η οποία, πέτυχε ρυθμό ανάπτυξης των καθαρών κερδών 
της κατά 44%, στα 15,5 δισ. δολάρια.

Στον “αέρα” το σποτ της 
Πλαίσιο
«Στον αέρα» βρίσκεται το πρώτο σποτ της 
νέας τηλεοπτικής καμπάνιας τεχνολογίας για 
το Πλαίσιο. Σε αυτήν τη δουλειά της Frank 
& Fame πρωταγωνιστής είναι ένας σκύλος 
ράτσας «inboxer», ο Box. Την παραγωγή του 
σποτ ανέλαβε η Newton.

Η Socialab για το Stock Center 
της Βελμάρ
Η Socialab υπογράφει νέα συνεργασία με το 
Stock Center της Βελμάρ (Βασιλάκης group), 
παρέχοντας υπηρεσίες διαχείρισης και 
προώθησης του brand. Μέσα από ολιστική 
προσέγγιση, η Socialab αναλαμβάνει την 
προώθηση του Stock Center της Βελμάρ 
με στόχο να αναδείξει τα usp και τις αξίες 
του brand. Η καμπάνια θα επιστεγαστεί με 
στρατηγική στα social media.
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