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Στα χέρια Έλληνα επιχειρηματία μικρή 
εταιρεία Κούριερ       
Μικρή εταιρεία μεταφορών που “επείγεται” να μεγαλώσει 
γρήγορα παραχώρησε το πλειοψηφικό της πακέτο στο 
μεγάλο σχήμα που λειτουργεί με Έλληνα επιχειρηματία 
και φιλοδοξεί να καταλάβει «προεδρική» θέση στη νέα 
εποχή του e-commerce. H εταιρεία κούριερ θα ανοίξει 
υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Αυτή είναι η πρώτη 
φάση του εγχειρήματος. 

ΤΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ E-SHOPS

E-Commerce News

05 Την ανάπτυξη κέντρου διανομής αναφέρει ως 
βασικό πυλώνα αναδιάρθρωσης της παρουσίας 
της στην Ελλάδα, η Spar International.

04 Αύξηση κατέγραψε η Walmart το α’ τρίμηνο, 
τόσο στα ηλεκτρονικά, όσο και στα φυσικά 
καταστήματα.

03 Αύξηση των e-πωλήσεων (23,8 εκατ. ευρώ) 
κατέγραψε η Fourlis το α' τρίμηνο 2021 έναντι 
9,8 εκατ. ευρώ πέρυσι.

02 Η Κωτσόβολος, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 
της "Τεχνολογία χωρίς Εμπόδια", προχωρά στην 
εξυπηρέτηση πελατών στη νοηματική.

01 Τη συνεργασία της με τη Shippeo, για 
παροχή στοιχείων για τη θέση των φορτηγών 
ανακοίνωσε η Coca Cola.

LAST MINUTE

DIGITAL MEDIA       •       E-BUSINESS       •       RETAIL MARKET

Στο Βόλο η Wolt 
Η πρωτεύουσα της 
Μαγνησίας είναι ο επόμενος 
προορισμός για την Wolt, που 
συνεχίζει την γεωγραφική της 
επέκταση στην Ελλάδα και το 
αναπτυξιακό της πλάνο. 

COMING SOON
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ΤΑ COSMOS SPORT ΛΑΝΣΑΡΟΥΝ ΤΟ FIT FINDER

Ο «Έξυπνος» σύμβουλος μεγεθών με 
τεχνολογία machine learning 
To κατάστημα ηλεκτρικών πωλήσεων αθλητικών ειδών (ρούχα, 
παπούτσια, αξεσουάρ) cosmossport.gr λανσάρει τη νέα υπηρεσία Fit 
Finder, έναν «έξυπνο» σύμβουλο μεγεθών. Το Fit Finder βοηθάει στην 
ιδανική εφαρμογή αθλητικών ρούχων και παπουτσιών κατά την online 
παραγγελία, αξιοποιώντας τεχνολογία μηχανικής εκμάθησης. Η νέα 
αυτή υπηρεσία, την οποία λανσάρουν τα καταστήματα αθλητικών 
ειδών Cosmos Sport, αποτελεί αποτέλεσμα της αποκλειστικής 
συνεργασίας με την εταιρεία Fit Analytics στην Ελλάδα. O κ. Νίκος 
Βαρβαδούκας, Chief Omnichannel Officer του Cosmos Sport 
Group, δηλώνει με αφορμή το λανσάρισμα της νέας υπηρεσίας: 
«Προσπαθούμε διαρκώς να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή 
εμπειρία σε κάθε σημείο επαφής με τους φίλους των brands μας και 
η τεχνολογία αποτελεί δυνατό σύμμαχο σε αυτό το ταξίδι. Έτσι, η 
στρατηγική συνεργασία με τη Fit Αnalytics αποτελεί τιμή για όλη την 
ομάδα μας». Ο CEO της Fit Analytics, Sebastian Schulze, δήλωσε: 
«Είμαστε ενθουσιασμένοι για την συνεργασία με την Cosmos Sport 
και μέσω της υπηρεσίας Fit Finder φιλοδοξούμε να προσφέρουμε 
ακρίβεια στην επιλογή μεγέθους των online αγορών των πελατών 
της».

Στην Ελλάδα η Algolia από την 
Generation Y     
Η Generation Y φέρνει στην Ελλάδα κατ’ 
αποκλειστικότητα την Algolia, τη σύγχρονη 
μηχανή αναζήτησης και personalization 
για e-commerce, αποκάλυψε ο CEO της 
Generation Y, Α. Σπανίδης. Κάθε e-shop 
θα μπορεί να διαθέτει προσωποποιημένο 
περιεχόμενο και εμφάνιση, προσαρμοσμένο 
σε κάθε επισκέπτη. 

Το e-shop της H&M  
«μιλά ελληνικά»   
Και στην ελληνική γλώσσα είναι πλέον 
διαθέσιμο το ηλεκτρονικό κατάστημα της 
H&M, hm.com, δίνοντας τη δυνατότητα 
στους Έλληνες καταναλωτές να 
πραγματοποιούν τις αγορές τους στη 
γλώσσα τους. Παράλληλα, παρουσιάζει τη 
νέα συσκευασία του, με τις ηλεκτρονικές 
αγορές να παραδίδονται σε χάρτινες 
σακούλες και κουτιά σε διαφορετικά 
μεγέθη, κατασκευασμένα από χαρτί 
πιστοποιημένο από την FSC. 
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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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Πρώτο retail κατάστημα για την Google, στη 
Νέα Υόρκη    
Η πλατφόρμα Google σχεδιάζει το λανσάρισμα του πρώτου της 
φυσικού καταστήματος αυτό το καλοκαίρι στo Τσέλσι της Νέας 
Υόρκης. Το κατάστημα των 485 τ.μ., το οποίο θα βρίσκεται στη 
9η Λεωφόρο, αγοράστηκε από την Google το 2010. Το νέο retail 
κατάστημα, θα πουλά και θα επισκευάζει τους θερμοστάτες Nest, 
τα τηλέφωνα Pixel, τα προϊόντα Fitbits και άλλα φυσικά προϊόντα, τα 
οποία εμπορεύεται η Google, αναφέρουν στελέχη της εταιρείας. Ο 
σχεδιασμός της εταιρείας αποδεικνύει ότι η Google επενδύει στο in-
store λιανεμπόριο σε μια εποχή, όπου οι επιχειρήσεις προσπαθούν 
να αποφύγουν το κλείσιμο των καταστημάτων τους, εξαιτίας της 
πανδημίας. «Έχουμε δει ότι υπάρχει ένα τμήμα στη βάση των 
καταναλωτών μας, το οποίο θέλει να έχει αυτήν τη χειροπιαστή 
εμπειρία με τα προϊόντα μας», δηλώνει ο Jason Rosenthal, VP of 
Subscription Services, της Google. Ο προγραμματισμός της εταιρείας 
είναι να ανοίξει το κατάστημα τους επόμενους μήνες, σύμφωνα με 
τους κανονισμούς του social distancing και τη χρήση μασκών, αν 
και, σύμφωνα με τον Rosenthal, η εταιρεία θα έχει τη δυνατότητα να 
προσαρμόζει αναλόγως την πολιτική της. 

Νέες συνεργασίες για την 
ΕΛΕΔ      
Τρεις νέες συνεργασίες προστέθηκαν 
στο χαρτοφυλάκιο της Ελληνικής 
Εταιρείας Διαδικτύου. Οι εταιρείες 
Coralli Beach Hotel, Car Opsis και 
Beauties ανέθεσαν τον σχεδιασμό και 
την κατασκευή των νέων ιστοσελίδων 
τους. Η περιήγηση είναι πολύ φιλική, έχει 
responsive σχεδιασμό και εφαρμόζεται 
άψογα παντού.

Livestream shopping event 
διοργάνωσε η Tommy 
Hilfiger 
Η Tommy Hilfiger, η οποία εκπροσωπείται 
στην Ελλάδα από τη Sarkk ΑΒΕΕ, 
πραγματοποίησε το πρώτο Tommy 
livestream shopping event της Ελλάδας 
στις 17 Μαΐου στο tommy.com. Το 
Live Shopping Event είχε ως κεντρική 
hostess την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, 
ενώ μαζί της είχε ως co-hostess την 
Ελένη Στασινοπούλου, Διευθύντρια του 
Missbloom.gr και των γυναικείων sites των 
Αττικών Εκδόσεων. 
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FOCUS BARI: ΕΠΕΚΤΕΊΝΕΤΑΊ ΤΟ YOUGOV BRANDINDEX 

Διαθέσιμο πλέον και στον κλάδο της 
ενέργειας 
To BrandIndex επεκτάθηκε φέτος τον Απρίλιο και στον εξελισσόμενο 
κλάδο της Ενέργειας, μετά τον τραπεζικό/ασφαλιστικό και τον 
κλάδο του Λιανεμπορίου. Μέσα από real-time data και dashboards, 
οι εταιρείες Ενέργειας θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να 
παρακολουθούν τη θέση και τη «συνολική υγεία» της μάρκας τους 
στο ελληνικό καταναλωτικό κοινό, και να προβαίνουν στις κατάλληλες 
ενέργειες προκειμένου να διασφαλίζουν τη δυναμική τους ανάπτυξη. 
Υπενθυμίζεται ότι η Focus Bari εγκαινίασε τον Ιούνιο του 2020 τη 
στρατηγική της συνεργασία με τη YouGov, την εταιρεία online 
ερευνών και data analytics, με πρωταρχικό στόχο να φέρουν στην 
ελληνική αγορά ολοκληρωμένες λύσεις όπως τα προϊόντα BrandIndex 
και Profiles. H κ. Βαλέρια Τσάμη, CEO της Focus Bari, δήλωσε 
σχετικά: «Μέσα στην ιδιαίτερη χρονιά του 2020, τολμήσαμε μια διεθνή 
συνεργασία που φέρνει τη νέα εποχή της έρευνας αγοράς στην 
Ελλάδα. Το BrandIndex έχει γίνει ήδη το “εργαλείο επιτυχίας” για τους 
κλάδους που καλύπτει, και η επέκταση στον τομέα της Ενέργειας 
πιστεύουμε πως θα βοηθήσει ουσιαστικά όλες τις επιχειρήσεις 
ενέργειας που θα την αξιοποιήσουν.»

Στην Generation Y το 
e-shop της Berto Lucci
Η Berto Lucci, εμπιστεύτηκε την 
Generation Y - International eBusiness 
Hub για τη δημιουργία του ηλεκτρονικού 
της καταστήματος και τη διαμόρφωση 
της digital marketing στρατηγικής της. 
Έτσι η Generation Y, δημιούργησε το 
εκσυγχρονισμένο e-shop στο site  
www.bertolucci.com.gr.

Συνεργασία Food Brokers 
και Mediacube Οnline  
Συνεργασία με τη Mediacube ξεκίνησε η 
B2B ψηφιακή πλατφόρμα αγορών Food 
Brokers, προκειμένου να υποστηρίξει 
την εξάπλωση των ελληνικών προϊόντων 
σε όλο τον κόσμο. Ως στρατηγικός 
συνεργάτης, η Mediacube ανέλαβε 
να σχεδιάσει και να υλοποιήσει ένα 
ολοκληρωμένο πλάνο online προώθησης 
με performance και awareness καμπάνιες 
σε Google Search & Display, YouTube, 
Facebook, Instagram και LinkedIn. 
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Η Sleed απορρόφησε το τμήμα Web 
& Mobile της eXtend 
Μετά από χρόνια συνεργασίας και υλοποίησης 
επιτυχημένων projects, οι δύο εταιρείες αποφάσισαν 
να ενώσουν τις δυνάμεις τους στον τομέα του 
web & mobile development. Σκοπός τους είναι να 
προσφέρουν ακόμα πιο προηγμένες λύσεις στους 
πελάτες τους, καθώς και να επεκταθούν σε νέες 
δραστηριότητες. Έτσι, η Sleed απορρόφησε την 
ομάδα του τμήματος Web & Mobile της eXtend, η 
οποία προσφέρει την εμπειρία και την τεχνογνωσία 
της στο development τμήμα της. 

Το ταξίδι της Lululemon στο 
ηλεκτρονικό εμπόριο 
Τον Μάρτιο του 2020, η Lululemon ανακοίνωσε 
την επιτάχυνση των προσπαθειών της στο 
ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς τα φυσικά καταστήματα 
αναγκάστηκαν να κλείσουν στην πανδημία. Φέτος η 
εταιρεία ανέφερε ότι οι πωλήσεις απευθείας προς 
καταναλωτές (DTC) αντιπροσώπευσαν το 51,8% των 
συνολικών πωλήσεών της. Μάλιστα, τα έσοδα της 
Lululemon China διπλασιάστηκαν κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας.

Η PROTOCOL ανανέωσε τη 
συνεργασία της στο Digital 
Marketing & Development  
για 5η χρονιά με την 
H ΚΟΡΕ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1979 ως διανομέας για 
τα εισαγόμενα σπορέλαια και σύντομα εξελίχθηκε 
στον μεγαλύτερο εμφιαλωτή φυτικών ελαίων 
(Ελαιολάδων και Σπορελαίων) στην Ελλάδα και μία 
από τις μεγαλύτερες εταιρείες διανομής προϊόντων, 
τροφίμων και άλλων προϊόντων.
Η ΚΟΡΕ Α.Ε εισήλθε στην αγορά του ελαιολάδου 
μετά το 1992, και αργά αλλά μεθοδικά δημιούργησε 
το δικό της δίκτυο προέλευσης με δεξαμενές 
αποθήκευσης και εργαστηριακές εγκαταστάσεις, με 
επικεφαλής μια ομάδα ειδικών στην αγορά πρώτων 
υλών. Αυτή η προσέγγιση της συνολικής κάθετης 
ολοκλήρωσης της αλυσίδας του ελαιολάδου, από 
την αγορά του φρεσκοστυμμένου ελαιολάδου 
στο ελαιοτριβείο μέχρι την παράδοση του 
τυποποιημένου λαδιού στο ράφι του καταναλωτή, 
είναι το μυστικό της επιτυχίας της ΚΟΡΕ σε έναν 
τομέα εξαιρετικά εξειδικευμένο.
Η υπηρεσία περιλαμβάνει την κατασκευή Micro 
Websites και προώθηση των σημαντικότερων Brands 
της εταιρείας ΚΟΡΕ Α.Ε

Χέρι-χέρι Τηλε-εργασία και e-Commerce 
Η μελέτη "March 2021 Global Consumer Insights Pulse 
Survey" της PwC εντοπίζει τις τάσεις που συνδέονται με 
τις καταναλωτικές συμπεριφορές, όπως αναδείχθηκαν από 
την πανδημία: Οι καταναλωτές που εργάζονται κυρίως από 
το σπίτι, συγκριτικά με όσους εργάζονται εκτός, προτιμούν 
έναν ψηφιακό και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο ζωής, 
ενώ αναμένεται να ξοδέψουν υψηλότερα ποσά για όλες 
τις κατηγορίες προϊόντων. Το 64% των καταναλωτών που 
εργάζονται από το σπίτι προτιμούν να κάνουν τα ψώνια 
τους διαδικτυακά έναντι 55% όσων εργάζονται εκτός 
σπιτιού. Εφόσον η εργασία από το σπίτι συνεχιστεί, αυτό θα 
μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τις εταιρείες λιανικής, 
καθώς αναμένεται μείωση στις προτιμήσεις για τα ψώνια σε 
φυσικό κατάστημα.
Οι νεότεροι 
Το 35% της Γενιάς Z και το 43% των Millennials καταναλωτών 
είναι πιο πιθανόν να ψωνίσουν μέσω του κινητού τους 
τηλεφώνου σε σύγκριση με μεγαλύτερες ηλικίες. Επίσης, 
σύμφωνα με την μελέτη, η COVID-19 δεν έχει επηρεάσει 
τις καταναλωτικές συνήθειες των νεότερων καταναλωτών, 
ενώ αναμένεται αύξηση στα ποσά που δαπανούν κατά 
τους επόμενους μήνες σε σύγκριση με τους μεγαλύτερους 
ηλικιακά καταναλωτές Ο Αιμίλιος Μελής, Partner, Strategy 
Consulting Leader, PwC Ελλάδας, δήλωσε: "Οι σημερινοί 
καταναλωτές είναι πιο απαιτητικοί από ποτέ, καθώς επιζητούν 
γρήγορη και αξιόπιστη εξυπηρέτηση, άμεση διαθεσιμότητα 
προϊόντων και εκτεταμένη παρουσία ηλεκτρονικών καναλιών, 
ενώ η επίσκεψη σε φυσικά καταστήματα παραμένει ο βασικός 
τρόπος αγορών". Από την πλευρά του, ο Διονύσης Ζήβας, 
Executive Advisor Customer Experience, PwC Ελλάδας, 
ανέφερε ότι, "η διαμόρφωση αγοραστικής εμπειρίας, 
βάσει των αναγκών κάθε διαφορετικού πελάτη, δημιουργεί 
πολλαπλά οφέλη για τις επιχειρήσεις. Ξεκινώντας από 
την ενισχυμένη πιστότητα και την αύξηση των αγορών, οι 
εξατομικευμένες αγοραστικές εμπειρίες ενδυναμώνουν 
το θετικό και viral word of mouth κι εν τέλει συνολικά τα 
αυξημένα μεγέθη".
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Amazon: φήμες για πρόταση 
εξαγοράς της MGM  
Η Amazon κατέθεσε πρόταση 9 δισ. δολ. 
για την απόκτηση της MGM. Τo deal 
ενορχηστρώθηκε από τον Mike Hopkins, 
senior VP of Amazon Studios and Prime 
Video και τον MGM board chairman Kevin 
Ulrich. Η Amazon θέλει να εμπλουτίσει το 
Amazon Prime Video με τον κατάλογο της 
MGM, έναν από τους πλουσιότερους που 
υπάρχει στο χώρο.

Symbeeosis: νέο εγχείρημα 
και e-shop   
Γύρω από την υγιεινή διατροφή και 
τον πλούτο της ελληνικής φύσης 
περιστρέφεται και πάλι το νέο εγχείρημα 
του Νίκου Κουτσιανά (Apivita). 
Λάνσαρε την «Symbeeosis», η οποία 
δραστηριοποιείται στο χώρο των 
βιολογικών και λειτουργικών τροφίμων, 
με βάση τα βότανα και τα μελισσοκομικά 
προϊόντα.
Το «εναρκτήριο λάκτισμα» δόθηκε 
μόλις πριν από περίπου ένα μήνα, όταν 
ξεκίνησαν να πωλούνται τα πρώτα 
προϊόντα ενώ πρόσφατα βγήκε στον 
«αέρα» και το e–shop της εταιρείας.

Witside: πώς αξιοποίησε 
τα augmented analytics για 
αλυσίδα Σ/Μ    
Για το έργο ανάλυσης δεδομένων που 
υλοποίησε η augmented analytics Witside 
σε γνωστή αλυσίδα σ/μ μίλησε ο Στέφανος 
Τσολακίδης, Sales & Alliances Director 
της εταιρείας. Με σκοπό να βελτιώσει τη 
διαχείριση των δεδομένων της αλυσίδας, 
η Witside χρησιμοποίησε τεχνικές data 
mapping και data transformation για να 
δημιουργήσει ένα μοντέλο που παρήγαγε 
προβλέψεις.

Δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα για να 
βελτιώσουν τις ψηφιακές δεξιότητές τους  
οι ΜμΕ 
Η 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.
Μέσω μιας διαδικτυακής εφαρμογής ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης 
της ΓΣΕΒΕΕ, 750 μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα παρακολουθήσουν, 
δωρεάν, σεμινάρια επιμόρφωσης 12 ωρών σε τρία θεματικά 
αντικείμενα και συγκεκριμένα:
• Ψηφιακό Μάρκετινγκ με τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης,
• Ψηφιακές συναλλαγές και ηλεκτρονικές πληρωμές,
• Βασικές αρχές επικοινωνίας για την εξυπηρέτηση των πελατών.
Η δράση θα ξεκινήσει εντός του Ιουνίου και θα έχει διάρκεια 
ενός έτους, αλλά, όταν ολοκληρωθεί τα ψηφιακά μαθήματα θα 
παραχωρηθούν για ελεύθερη χρήση από την ιστοσελίδα της Ψηφιακής 
Ακαδημίας Πολιτών.
«Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ένα βήμα στην κατεύθυνση του 
ψηφιακού μετασχηματισμού των ΜμΕ που απαιτείται για την απόκτηση 
των αναγκαίων δεξιοτήτων από εργοδότες και εργαζόμενους καθώς 
χωρίς νέες και αναβαθμισμένες σύγχρονες ψηφιακές δεξιότητες καμία 
«ψηφιακή μετάβαση δεν μπορεί να γίνει ομαλά και με ισότιμους όρους 
για τις ΜμΕ», ανέφερε σε τοποθέτηση του, στο Φόρουμ των Δελφών, 
o πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γιώργος Καββαθάς, αναφερόμενος στη 
συγκεκριμένη συνεργασία.
Υπενθυμίζεται ότι στη σύμπραξή της Mastercard με τη ΓΣΕΒΕΕ, μέσα 
από τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για ιδιοκτήτες 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, αναφέρθηκε και η Country Manager 
της εταιρείας Άσπα Παλημέρη.
Σύμφωνα με την ίδια «η δράση αφορά στη σύμπραξη της Mastercard 
με το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΓΣΕΒΕΕ και θα βοηθά 
τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να βελτιώσουν τις ψηφιακές 
τους δεξιότητες, έτσι ώστε να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις που 
συνεπάγεται η διαδικτυακή τους παρουσία». 
Σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (2020) για τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό υπάρχει χαμηλός βαθμός εξοικείωσης ψηφιακών 
συστημάτων στις ΜμΕ.

Πέμπτη 27 /5 /2021
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Νέο e-shop για την 
Ashley Furniture 
HomeStore 
Την επιτυχημένη της πορεία 
στην Ελλάδα συνεχίζει η Ashley 
Furniture HomeStore που άνοιξε 
δεύτερο κατάστημα για έπιπλα στη 
Λ. Κηφισίας. Παράλληλα, έθεσε 
σε προτεραιότητα το ηλεκτρονικό 
εμπόριο, με την προετοιμασία νέου 
e-shop για την Ashley Furniture 
HomeStore.

Αναπτύσσεται το 
eMarket Σκλαβενίτης
Στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού 
καταστήματος eMarket 
προσανατολίζεται η «Σκλαβενίτης», 
το «ντεμπούτο» του οποίου 
πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο. 
Οι πληροφορίες αναφέρουν 
ότι μέχρι το τέλος του 2021 θα 
υπάρξει δυνατότητα κάλυψης 
ηλεκτρονικών παραγγελιών σε 
όσο το δυνατόν περισσότερες 
πόλεις. Σε βάθος πενταετίας 
οι ηλεκτρονικές πωλήσεις θα 
αντιστοιχούν στο 4% του συνολικού 
τζίρου. Παράλληλα διατηρείται η 
συνεργασία με την e-food.

Υπεγράφη η πρώτη απόφαση για την ένταξη των 
695 επιχειρήσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη 
δράση «e - Λιανικό»
O Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Γιάννης Τσακίρης ανακοινώνει 
ότι ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ του 
Υπουργείου, υπέγραψε την πρώτη απόφαση για την ένταξη των 695 μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη δράση “e - 
Λιανικό” συνολικής εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης αξίας 2,8 εκατ. ευρώ.
Με τον άμεσο συντονισμό των στελεχών του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και προχωρώντας σε μεγάλη απλοποίηση των διαδικασιών 
υποβολής αιτήσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αξιολόγησης σε 
σχέση με το παρελθόν, οι αρμόδιες Υπηρεσίες (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και ΕΦΕΠΑΕ) 
δουλεύοντας μεθοδικά και συστηματικά πέτυχαν για πρώτη φορά την 
ανακοίνωση έγκυρων και αξιόπιστων αποτελεσμάτων στο ελάχιστο δυνατό 
χρονικό διάστημα των 45 ημερών από τη λήξη των υποβολών των υποψηφίων 
δικαιούχων ιδιοκτητών ηλεκτρονικών καταστημάτων.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν την προσπάθεια με την ίδια ένταση και με 
στόχο εντός των επόμενων 10 ημερών να ανακοινώσουν τα αποτελέσματα 
για τις περισσότερες από τις 11.500 επιχειρήσεις που υπέβαλαν αίτηση στη 
συγκεκριμένη δράση.

Πέμπτη 27 /5 /2021
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Τα Data της εταιρείας σας είναι αυτά 
που οδηγούν το personalization 
και αυξάνουν τα έσοδα κατά 30%. 
Η εξατομίκευση είναι εξαιρετικά 
σημαντική για επιχειρήσεις και e-
shops που επιδιώκουν όχι μόνο να 
προσελκύσουν καταναλωτές, αλλά 
να αυξήσουν τις επαναλαμβανόμενες 
αγορές, τις πωλήσεις, τον μέσο όρο 
αγοράς και τις μετατροπές. Σήμερα 
υπάρχουν 7.000 e- shops στην 
Ελλάδα και 24 εκατομμύρια διεθνώς 
ενώ αναμένεται σημαντική περαιτέρω 
αύξηση.
O καταναλωτής σήμερα κάνει εύρεση 
μέσω Google search κατά 60%, 
χρησιμοποιώντας το κινητό κατά 
70% της προσπάθειας και χάνει την 
προσήλωσή του στα 8 δευτερόλεπτα.
Έχει μέσο χρόνο παραμονής στο 
e-shop σας 3 λεπτά, που σημαίνει 
δεν έχει επαρκή χρόνο να βρει αυτό 
που θέλει, με συντριπτικό αριθμό 
επιλογών που επιδρούν αρνητικά 
στην πώληση.
Η Τεχνητή Νοημοσύνη και Machine 
Learning με mobiplus shopping 
Recommendation systems αποτελούν 
σημαντικό παράγοντα εξατομίκευσης.
Από τα δεδομένα της επιχείρησης 
όπως αγορές στο e-shop, αγορές στο 
κατάστημα, Loyalty της επιχείρησης, 
Facebook της επιχείρησης, 
δεδομένα αγορών πελάτη σας από 
την Τράπεζά του και με τη χρήση 
Artificial Intelligence και το mobiplus 
shopping recommendation μπορείς 
να προβλέψεις με σημαντική ακρίβεια 
τι θέλει να αγοράσει ο πελάτης και να 
το προτείνεις.
Οι personalized προτάσεις προϊόντων 
πρέπει να φαίνονται:
  Στην αρχική σελίδα ενός e-shop 
  Στη σελίδα λεπτομερειών 

προϊόντος

  Στο καλάθι κατά την τοποθέτηση 
προϊόντος

  Στο email μάρκετινγκ μετά την 
εγκατάλειψη καλαθιού

  Στην είσοδο στο κατάστημα. 
Τα Data της εταιρείας σας 
είναι αυτά που οδηγούν το 
personalization και αυξάνουν τα 
έσοδα κατά 30%.

 
Τα δεδομένα αυτά είναι:
Data στο Ε-shop
Πολλές επιχειρήσεις έχουν 
δημιουργήσει Eshop και πουλούν 
ηλεκτρονικά τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες τους.
Έχουν Eshop από το 2010 και μετά, 
με 30.000 πελάτες, 3 αγορές το 
χρόνο ανά πελάτη. Ο πελάτης εδώ 
έχει 7 χρόνια ζωής με μέσω καλάθι 
35 ευρώ και 3 προϊόντα μέσα. Έχεις 
2000 επισκέψεις ανά ήμερα και έχεις 
έσοδα 1 εκατ. ευρώ.
Κάθε αγορά στο e-shop σου 
καταγράφεται, κάθε κλικ που κάνει 
ο καταναλωτής στο προϊόν σου 
πρέπει να το καταγράφεις, να έχεις 
like/dislike σε κάθε προϊόν, Follow, 
κατηγορίες προϊόντων, αστεράκια 
αξιολόγησης, να μετράς τα shares.
Επίσης και τον χρόνο που παραμένει 
ο καταναλωτής στο προϊόν... άλλο 
10 δεύτερα και άλλο 1 λεπτό… έχει 
διάφορα για το πόσο τον ενδιαφέρει.

Data στα καταστήματα
Τα καταστήματα εκδίδουν αποδείξεις 
και πολλές αλυσίδες στην απόδειξη 
συνδέουν τον πελάτη. Άλλες 
αλυσίδες δεν συνδέουν τα στοιχεία 
του πελάτη.
Και χωρίς τα στοιχεία του πελάτη 
μπορείς να δεις τι προϊόντα 
αγοράζονται μαζί και να μπορέσεις 
με τις χρήση του mobiplus shopping 
recommendation να παρουσιάσεις 
στον καταναλωτή personalized 
προϊόντα που θέλει να αγοράσει 
τώρα, βλέποντας τι βάζει στο καλάθι 
τώρα σε πραγματικό χρόνο (item 
based recommendations)
Στο ERP σου καταγράφονται όλες 
αυτές οι συναλλαγές οι όποιες είναι 

χρυσάφι για την αύξηση εσόδων για 
την επιχείρηση.
Συνήθως επιχειρήσεις Λιανικής έχουν 
ERP από 2000-2010 όπου εκεί είναι 
τα δεδομένα σας και μπορούν να 
αξιοποιηθούν στο personalization.
Συνήθως εκεί έχεις 1 έως 5 αγορές 
τον χρόνο ανά πελάτη ανάλογα 
με τη δραστηριότητα στη οποία 
ανήκεις και σε άλλες περιπτώσεις 
όπως σουπερμάρκετ μια αγορά ανά 
εβδομάδα.
Έχεις μια μέση απόδειξη 40 ευρώ και 
κρατάς τον πελάτη για 6 με 7 χρόνια.
Με τα στοιχεία αυτά μπορείς να 
προβλέψεις τι θέλει να αγοράσει ο 
πελάτης και να το προτείνεις, έχοντας 
έτσι μια βαθιά personalized εμπειρία.

Loyalty Club
Πολλές εταιρείες έχουν πρόγραμμα 
Loyalty με κάρτα προνομίων στην 
οποία καταγράφονται όλες οι 
συναλλαγές του πελάτη.
Εκεί υπάρχουν σημαντικά δεδομένα 
σχετικά με τις αγοραστικές του 
συνήθειες.
Εκεί μπορείς να βρεις, με τη χρήση 
της Τεχνητής Νοημοσύνης και 
mobiplus shopping recommendation 
πρότυπα συμπεριφοράς και στη 
συνέχεια καταναλωτές που έχουν 
ίδια πρότυπα, να προβλέψεις για τον 
καθένα ξεχωριστά τι θα αγοράσει το 
επόμενο χρονικό διάστημα, και να το 
προτείνεις personalized αυτόματα.
Μια εταιρεία έχει συνήθως 
πρόγραμμα Loyalty για 10 περίπου 
χρόνια με 20.000 χρήστες, με 
στοιχεία και email του πελάτη, που 
παρέχει αρκετά δεδομένα για αρχή 
στο shopping recommendation και 
personalisation!

Facebook
Έχεις σίγουρα σελίδα facebook και 
εκεί έχεις αρκετά posts, με comments 
πελατών, likes, shares κ.λπ.
Από τα δεδομένα αυτά μπορείς να 
μαντέψεις ( Predict ) τι θέλουν να 
αγοράσουν οι πελάτες και να το 
προτείνεις στον καθένα ξεχωριστά 
και personalized.

Πως επιτυγχάνεις εξαιρετικό personalisation στο e-commerce;
Γιάννης Σταμούλης, CEO Mobiplus

ΑΠΟΨΗ

Πέμπτη 27 /5 /2021
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Με το νέο σύστημα απλοποιούνται 
οι υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στο 
ηλεκτρονικό εμπόριο στην ΕΕ και 
διασφαλίζονται τα έσοδα.
Το νέο πακέτο μέτρων για τον ΦΠΑ 
στο ηλεκτρονικό εμπόριο, σε ισχύ 
στα κράτη-μέλη (ΚΜ) από 1η Ιουλίου 
2021, περιλαμβάνει κανόνες οι οποίοι 
στοχεύουν στην απλοποίηση των 
υποχρεώσεων για τις επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται 
διασυνοριακά (ηλεκτρονικά) και στη 
διασφάλιση της ορθής απόδοσης του 
ΦΠΑ στο ΚΜ που πραγματοποιείται 
η συναλλαγή, σύμφωνα με την 
αρχή της φορολόγησης στο κράτος 
προορισμού.
Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται 
στο πλαίσιο της στρατηγικής της 
ΕΕ για την «ενιαία ψηφιακή αγορά» 
διευκολύνοντας την επιβολή και 
είσπραξη του ΦΠΑ για την αγορά 
αγαθών και υπηρεσιών από τους 
καταναλωτές μέσω του Διαδικτύου. 
Με τη δέσμη μέτρων -μία Οδηγία 
και δύο Κανονισμοί- επεκτείνεται 
το ηλεκτρονικό σύστημα 
παρακολούθησης και καταβολής 
του ΦΠΑ, η επονομαζόμενη μικρή 
μονοαπευθυντική θυρίδα - mini 
one stop, για τις πωλήσεις αγαθών 
εξ αποστάσεως, τόσο εντός της 
ΕΕ όσο και από τρίτες χώρες και 
καταργείται η απαλλαγή από τον 

ΦΠΑ για την εισαγωγή μικροδεμάτων 
από τρίτες χώρες, εισάγοντας 
διευρυμένο ηλεκτρονικό σύστημα 
μονοαπευθυντικής θυρίδας - One 
Stop Shop για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων.
Mε το υφιστάμενο καθεστώς ΦΠΑ 
που εκπνέει στις 30 Ιουνίου μόνο 
οι επιχειρήσεις που παρέχουν 
ηλεκτρονικές, ραδιοτηλεοπτικές και 
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες είχαν 
τη δυνατότητα να εγγράφονται 
στο ηλεκτρονικό σύστημα για τους 
σκοπούς ΦΠΑ στο ΚΜ εγκατάστασης 
και να εκπληρώνουν από αυτό τις 
υποχρεώσεις ΦΠΑ για πράξεις οι 
οποίες φορολογούνται στα άλλα ΚΜ. 
Τα έσοδα ΦΠΑ κατανέμονται από τη 
φορολογική διοίκηση στα ΚΜ στα 
οποία η επιχείρηση έχει παράσχει 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους 
τελικούς καταναλωτές. Επιπλέον, τα 
περισσότερα αγαθά μικρής αξίας 
που εισάγονταν ως πωλήσεις εξ 
αποστάσεως δεν επιβαρύνονταν 
με ΦΠΑ, με αποτέλεσμα να 
δημιουργούνται συνθήκες αθέμιτου 
ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις 
της ΕΕ ενώ η φοροδιαφυγή από 
ΦΠΑ στην ΕΕ υπολογίζεται στα 5 
δισ. € ετησίως.
Με το νέο σύστημα απλοποιούνται 
οι υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στο 
ηλεκτρονικό εμπόριο στην ΕΕ και 

διασφαλίζονται τα έσοδα δεδομένου 
ότι:
•  Απαλλάσσονται οι επιχειρήσεις 

από την υποχρέωση εγγραφής σε 
μητρώα ΦΠΑ σε καθένα από τα 
ΚΜ όπου πωλούν αγαθά.

•  Καταργείται το υφιστάμενο 
καθεστώς πωλήσεων από 
απόσταση και επεκτείνεται 
η εφαρμογή της «μικρής 
μονοαπευθυντικής θυρίδας» για 
τις ενδοκοινοτικές πωλήσεις 
αγαθών εξ αποστάσεως.

•  Δημιουργείται νέα ηλεκτρονική 
πύλη για τις πωλήσεις εξ 
αποστάσεως από τρίτες χώρες με 
αξία κάτω των €150.

•  Καταργείται η απαλλαγή από 
ΦΠΑ των μικροδεμάτων που 
προέρχονται από τρίτες χώρες 
για αποφυγή καταστρατηγήσεων.

•  Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις αγαθών 
φορολογούνται όμοια και με τους 
ίδιους συντελεστές με τη φυσική 
παράδοση, με συντελεστή ΦΠΑ 
της χώρας του καταναλωτή.

•  Οι ψηφιακές πλατφόρμες 
καθίστανται υπόχρεες για την 
είσπραξη του ΦΠΑ για τις εξ 
αποστάσεως πωλήσεις αγαθών 
που μεσολαβούν.

•  Για τις νεοφυείς επιχειρήσεις 
και τις ΜΜΕ εφαρμόζεται 
απλοποιημένο καθεστώς.

•  Προβλέπονται απλοποιημένοι 
κανόνες για ευκολότερη 
συμμόρφωση με τους κανόνες 
τιμολόγησης. Για την υλοποίηση 
των νέων κανόνων τίθενται σε 
εφαρμογή τρία ηλεκτρονικά 
συστήματα (για εγκατεστημένους 
σε ΕΕ, για εισαγωγές και για μη 
εγκατεστημένους σε ΕΕ).

Συμπερασματικά οι επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό 
εμπόριο θα επωφεληθούν από 
μείωση στο κόστος συμμόρφωσης 
και τους ίσους όρους ανταγωνισμού, 
ενώ τα ΚΜ θα επωφεληθούν από 
την επέκταση των διασυνοριακών 
συναλλαγών και την αύξηση 
των εσόδων ΦΠΑ (σύμφωνα με 
εκτιμήσεις της ΕΕ 7 δισ. € ετησίως).

Νέοι κανόνες για το e-εμπόριο στην Ε.Ε.
Αθηνά Καλύβα (Ph.D), γενική γραμματέας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας υπ. Οικονομικών

ΑΠΟΨΗ Αναδημοσίευση από το Βήμα

Πέμπτη 27 /5 /2021
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Mε την οικονομία να έχει αρχίσει 
σιγά σιγά το restart της, ένα είναι 
σίγουρο, η πανδημία είχε τεράστιο 
αντίκτυπο στις επιχειρήσεις, 
ενώ η ανάγκη της μετάβασης 
στο ηλεκτρονικό εμπόριο έγινε 
επιτακτική για πολλές από αυτές. 
Έτσι, στην ClickMyWay με στόχο 
όλες οι επιχειρήσεις να έχουν 
πρόσβαση σε ολοκληρωμένες 
λύσεις τεχνολογίας για να μπορούν 
να πουλάνε τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες τους online, αναλάβαμε 
αμέσως δράση. Σχεδιάσαμε και 
αναπτύξαμε μια έξυπνη πλατφόρμα 
κατασκευής ιστοσελίδων ώστε 
να δώσουμε στους λιανεμπόρους 
την ευκαιρία να ανοίξουν ένα 
κερδοφόρο “κατάστημα”, το δικό 
τους eshop! 
Μέσω του προγράμματος e-λιανικό, 
για κατασκευή ηλεκτρονικού 
καταστήματος για επιχειρήσεις 
λιανεμπορίου με επιχορήγηση έως 
5.000€, οι επιχειρήσεις μπορούν 
να απευθυνθούν σε εμάς για να το 
κατασκευάσουμε εντελώς δωρεάν 
μέσα από τη πλατφόρμα της 
ClickMyWay! 
Το υπερσύγχρονο σύστημά 
μας, προσφέρει προσιτές και 
ολοκληρωμένες λύσεις για την 

κατασκευή eshop, προσαρμοσμένες 
στα μέτρα της κάθε επιχείρησης, με 
στόχο τις άμεσες πωλήσεις, 24/7. 
Παρέχουμε καθετοποιημένες λύσεις 
και πλούσιες δυνατότητες, ενώ η 
κάθε επιχείρηση μπορεί εύκολα και 
απλά να επιλέξει τις λειτουργίες που 
θέλει να περιλαμβάνει το δικό της 
eshop. Ανάμεσα στις δυνατότητες 
που παρέχουν τα eshop μας 
είναι ότι υποστηρίζουν σύστημα 
πολυγλωσσικού περιεχομένου, 
συνδέονται με λογισμικά 
παραγγελιοληψίας, αποθήκης 
και ηλεκτρονικών πληρωμών και 
είναι mobile responsive για να 
προσαρμόζονται άριστα στις 
οθόνες οποιασδήποτε συσκευής. 
Ταυτόχρονα, δίνουμε τη δυνατότητα 
στις επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν 
τη δύναμη των έξυπνων και 
αυτοματοποιημένων καμπανιών 
μέσω του marketing cloud της 
WayMore. Μ’ αυτό τον τρόπο 
μπορούν να δώσουν μεγαλύτερη 
ώθηση στις πωλήσεις τους και να 
αυξήσουν τα έσοδα τους με πλήρως 
αυτοματοποιημένες διαδικασίες. 
Η έμπειρη ομάδα μας, με μεγάλη 
εξειδίκευση σε λύσεις eCommerce 
μπορεί να εγγυηθεί τη δημιουργία 
eshop υψηλών προδιαγραφών, 
ικανών να εκτοξεύσουν τις πωλήσεις. 
Ήδη μάλιστα έχουν σχεδιαστεί 
για πελάτες μας μια σειρά από 
έτοιμα, πλήρως λειτουργικά 
eshops ανάλογα με την κατηγορία 
της επιχείρησης που ανήκουν, με 
τα προϊόντα καταχωρημένα ήδη 
από την ClickMyWay, ώστε να 
διαχειριστούν οι ίδιοι το εμπόρευμά 
τους και να ξεκινήσουν να πουλάνε 
και να διαφημίζονται άμεσα. Τόσο 
απλά. Και το σημαντικότερο σε όλα 
αυτά είναι πως δε χρειάζονται καμία 
απολύτως τεχνική γνώση για αυτό, 
γιατί πολύ απλά τα αναλαμβάνουμε 
όλα εμείς για εκείνους. 
Και μπορεί τα 5.000€ επιδότηση 
για την κατασκευή ενός e-shop 
σε κάποιους να μην φαντάζουν 
αρκετά, αρκούν όμως όταν έχεις τον 
σωστό συνεργάτη να σε στηρίζει 

και να σε καθοδηγεί, όπως ακριβώς 
κάνουμε και στην ClickMyWay. 
Aπό την αρχή μέχρι το τέλος της 
διαδικασίας είμαστε δίπλα στις 
επιχειρήσεις, σε κάθε βήμα της 
διαδικασίας. Από την υποβολή της 
αίτησης μέχρι την ανάπτυξη ή την 
βελτιστοποίηση του ηλεκτρονικού 
τους καταστήματος, μέχρι την 
προώθησή του στις μηχανές 
αναζήτησης, μέσω διαφημίσεων 
στην Google και στα social media, 
είμαστε πάντα ο συνεργάτης στον 
οποίο μπορούν να βασιστούν για 
να εξελίξουν διαδικτυακά την 
επιχείρησή τους. Χτίζουμε μαζί 
τους μια ολοκληρωμένη εικόνα 
που ανταποκρίνεται πλήρως στις 
ανάγκες τους και θα τους βοηθήσει 
να πετύχουν τους στόχους τους.
Tέλος, ακόμα κι αν μια επιχείρηση 
δεν δικαιούται επιδότηση για eshop, 
με το συνδρομητικό μοντέλο της 
ClickMyWay υπάρχει λύση. Με ένα 
πολύ μικρό ποσό κάθε μήνα όλοι 
μπορούν να έχουν ένα σύγχρονο, 
λειτουργικό eshop που πουλάει. 
Τόσο απλά! 

info
Η https://clickmyway.gr/ είναι μια 
πλατφόρμα αυτόματης δημιουργίας 
eshop για εταιρίες όλων των ειδών 
και μεγεθών. Είναι μια υπηρεσία 
SaaS (Software as a service), δηλαδή 
ο πελάτης έχει πρόσβαση στην 
υπηρεσία (το παραγόμενο eshop) με 
μηνιαία συνδρομή €49 χωρίς καμία 
άλλη δέσμευση.

Χωρίς τεχνικές γνώσεις, χωρίς να 
προσλάβει κάποιον ειδικό, χωρίς 
χρονοβόρες διαδικασίες, μια εταιρία 
μπορεί να έχει έτοιμο το eshop της 
μέσα σε λίγα λεπτά. Κατηγορίες, 
υποκατηγορίες προϊόντων, σελίδες 
προϊόντων, φωτογραφίες και 
περιγραφές, προτάσεις τιμολογιακής 
πολιτικής, όλα εισάγονται αυτόματα 
από την πλατφόρμα μας. Το μόνο 
που χρειάζεται να κάνει ο πελάτης 
είναι να συμπληρώσει μία φόρμα 
περιγραφής της επιχείρησής του.

ClickMyWay, επανάσταση στα e-shops! 
Του Μάκη Παναγόπουλου, Head of Marketing ClickMyWay

ΑΠΟΨΗ
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Πρόστιμα 150.000 ευρώ 
σε e-shop που πωλούσαν 
προϊόντα «μαϊμού» 
Συνεχίζονται οι εντατικοί έλεγχοι 
κατά του παραεμπορίου, με την 
Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της 
Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) να πραγματοποιεί 
εκατοντάδες ελέγχους και να 
επιβάλλονται πρόστιμα που 
ξεπέρασαν τα 150.000 ευρώ σε 
ηλεκτρονικά καταστήματα που 
πουλούσαν απομιμητικά είδη.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση:
Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου 
& Προστασίας Καταναλωτή του 
Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων 
ανακοινώνει την εβδομαδιαία 
επιχειρησιακή δραστηριότητα της 
Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου 
της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) για την 
αντιμετώπιση του παράνομου 
εμπορίου στο σύνολο της επικράτειας:
Κατά το χρονικό διάστημα από 
17.05.2021 έως και 23.05.2021 
πραγματοποιήθηκαν 290 έλεγχοι και 
βεβαιώθηκαν 33 παραβάσεις που 
αφορούσαν στο παράνομο εμπόριο.
Οι επιχειρήσεις έλαβαν χώρα σε 
Αττική, Στερεά Ελλάδα και Νότιο 
Αιγαίο.
Επιβλήθηκαν πρόστιμα 150.400 
ευρώ για παραβάσεις των Κανόνων 
Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων 
Υπηρεσιών, του υπαίθριου εμπορίου, 
του ν. 4712/2020 που αφορά την 
τροποποίηση του άρθρου 11 του 
ν. 3377/2005 και κυρώσεις για 
την αντιμετώπιση της παράνομης 
διακίνησης απομιμητικών/ 
παραποιημένων προϊόντων και του 
Ν.4446/16 που αφορά στη χρήση 
τερματικού αποδοχής καρτών και 
μέσων πληρωμής με κάρτα (POS). 
Κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 
15.043 τεμάχια από τα οποία τα 
11.990 πωλούνταν από e-shops.

Walmart: στα $138,31 δισ. οι πωλήσεις α' τριμήνου 
Η Walmart είδε τις πωλήσεις της να αυξάνονται κατά 3%, στα 138,31 
δισ. δολάρια, το α΄ εξάμηνο της με κύριο μοχλό ανάπτυξης την αύξηση 
του ηλεκτρονικού εμπορίου κατά 37% στις ΗΠΑ και κατά 48% στις 
υπόλοιπες αγορές. 

e-Commerce Trends 2021: SUPER MARKETS 
Η αξία των ηλεκτρονικών συναλλαγών στην κατηγορία των 
τροφίμων και ποτών εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 63 εκατ. ευρώ 
το 2021.
Τα έσοδα αναμένεται να παρουσιάσουν ετήσιο ρυθμό 

ανάπτυξης 9.47%, με 
προσδοκώμενο όγκο αγοράς τα 
91 εκατ. Ευρώ έως το 2025.
Η διείσδυση των χρηστών 
υπολογίζεται στο 18.6% το 2021 
και αναμένεται να φτάσει το 
25% έως το 2025.
Η μέση ετήσια αξία των online 
συναλλαγών, αναμένεται να 
ανέλθει σε 32,91€ για τον 
‘Έλληνα καταναλωτή.
Η κατηγορία του ηλεκτρονικού 
εμπορίου «Τρόφιμα & Ποτά» 
περιέχει την ηλεκτρονική 
πώληση φρέσκων και 
συσκευασμένων τροφίμων 
(εκτός από παιδικές τροφές), 
την πώληση φρούτων, 
λαχανικών, ζυμαρικών, 
σνακ, γλυκών, ψυγείων, 
κατεψυγμένων τροφίμων, 
αναψυκτικών και αλκοολούχων 
ποτών μέσω ψηφιακού 
καναλιού.
Το πιο σημαντικό κανάλι για την 
online πώληση τροφίμων και 
ποτών είναι, επί του παρόντος, 
τα διαδικτυακά καταστήματα 
των μεγάλων σούπερ 
μάρκετ και καταστημάτων, ή 
συνδρομητικές υπηρεσίες.
Στην παραπάνω κατηγορία 

δεν περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες παράδοσης έτοιμων για κατανάλωση 
γευμάτων.

Πέμπτη 27 /5 /2021
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ΠΟΊΟΊ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΑΝ ΤΊΣ ΑΠΏΛΕΊΕΣ ΣΤΟ ΛΊΑΝΕΜΠΟΡΊΟ

Ζήτηση για οχήματα, φάρμακα, τρόφιμα
Το 4,9% των εσόδων τους έχασαν στο πρώτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς 
οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου συγκριτικά με το αντίστοιχο περσινό 
διάστημα. Οι εισπράξεις ανήλθαν στα 10,906 δισ. ευρώ έναντι 11,446 
δισ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2020. Δεδομένου ότι για ολόκληρο το 
πρώτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς είχαμε περιορισμούς στη λειτουργία 
του λιανεμπορίου -ενώ στο περσινό πρώτο τρίμηνο η καραντίνα ξεκίνησε 
από τα μέσα Μαρτίου- οι απώλειες θεωρούνται αρκετά «συγκρατημένες». 
Βεβαίως, ο μέσος όρος «κρύβει» τις πολύ μεγάλες απώλειες που 
υπέστησαν συγκεκριμένοι τομείς -κυρίως στα κλωστοϋφαντουργικά 
προϊόντα, ρούχα κ.λπ.-, αλλά και το γεγονός ότι ο τζίρος της λιανικής 
στηρίχτηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα φαρμακεία ή τα καταστήματα 
τροφίμων, που δεν κατέγραψαν απώλειες. Στα ενδιαφέροντα στατιστικά 
ευρήματα το γεγονός ότι η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει αύξηση 16,8% στις 
πωλήσεις αυτοκινήτων, με τον συγκεκριμένο κλάδο να ανεβάζει τα έσοδά 
του στο 1,107 δισ. ευρώ.
Το λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως 
τρόφιμα, ποτά ή καπνό, είχε έσοδα 3,453 δισ. ευρώ, με τη μεταβολή να 
είναι οριακά αρνητική σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα (-1,2%). 
Το λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης από την άλλη υπέστη σημαντική 
μείωση 21,1%, με τα έσοδα να περιορίζονται στο 1,28 δισ. ευρώ από 1,622 
δισ. ευρώ πέρυσι. Όπως αναμενόταν, με σημαντική αύξηση έκλεισε το 
λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, με τα έσοδα να φτάνουν στα 
193,7 εκατ. ευρώ και την αύξηση να ανέρχεται στο 30%. Άνοδο 17,4% 
κατέγραψε η ΕΛΣΤΑΤ και στις λιανικές πωλήσεις εξοπλισμού ήχου και 
εικόνας. Στο λιανικό εμπόριο χαλιών καταγράφηκαν απώλειες 17,2% και 
στο λιανικό εμπόριο επίπλων αύξηση 10,1%. Το λιανικό εμπόριο ενδυμάτων 
υποχώρησε κατά 30,6%. Το λιανικό εμπόριο υποδημάτων μειώθηκε κατά 
33,2%.

Νέος τύπος ηλεκτρονικού 
καταναλωτή 
Η έκθεση της ZEN.com για 
το ECommerce με τίτλο «Is 
your e-business ready for Lazy 
Conquerors?», εξετάζει τις συνήθειες 
των «Χαλαρών Κατακτητών» (Lazy 
Conquerors). Όπως επισημαίνει 
η ZEN, το να αποκαλούμε ως 
«Χαλαρούς Καταναλωτές» τον νέο 
τύπο καταναλωτών, κάθε άλλο παρά 
κακό είναι. Διαθέτοντας προσδοκίες 
και απαιτήσεις, ο σύγχρονος 
καταναλωτής έχει αναπτύξει μια 
σειρά ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, 
το σύνολο των οποίων πιθανώς 
θα αναγκάσει τις επιχειρήσεις 
να βελτιώσουν την ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στην Πάτρα το  
Delivery.gr 
Η νέα υπηρεσία του super app 
Delivery.gr μετά την Αθήνα και τη 
Θεσσαλονίκη επεκτάθηκε και στην 
Πάτρα, ενώ σύντομα αναμένεται 
να είναι διαθέσιμη και σε άλλες 
πόλεις της Ελλάδας. «Διευρύνουμε 
και αναβαθμίζουμε διαρκώς τις 
υπηρεσίες μας απαντώντας στις 
νέες ανάγκες και στα καινούργια 
δεδομένα που έχει δημιουργήσει η 
πανδημία, ώστε να προσφέρουμε 
στους καταναλωτές, τις λύσεις που 
χρειάζονται» επισημαίνει ο Νίκος 
Ιωάννου του Delivery.gr.

Κ.Μενεγάκης: +20-25% 
στο e-Commerce
Ανάπτυξη 20-25% στο ηλεκτρονικό 
εμπόριο μετά την πανδημία και 
αύξηση τουλάχιστον 10% στον 
ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς 
ταχυμεταφορών το 2021, με 
περαιτέρω αυξητικές τάσεις τα 
επόμενα 3-5 χρόνια, προβλέπει 
ο Κώστας Μενεγάκης, Γενικός 
Διευθυντής της ACS, ηγέτη της 
αγοράς ταχυμεταφορών στην 
Ελλάδα. Δηλώνει ότι η ACS είναι 
ανοιχτή σε δυνητικές ευκαιρίες 
εξαγοράς μικρότερης εταιρείας στο 
εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

Πέμπτη 27 /5 /2021
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Σνακ από ψηφιακά κανάλια
Της μόδας έγινε η αγορά σνακ μέσω ψηφιακών στην πανδημία. Οι μισοί 
ενήλικες άρχισαν να αγοράζουν σνακ στο διαδίκτυο πιο συχνά και το 
69% σχεδιάζει να συνεχίσει αυτήν την πρακτική μετά την πανδημία. Οι 
καταναλωτές που έχουν υιοθετήσει διαδικτυακές αγορές μπορεί να 
έχουν συνηθίσει σε ευρύτερη γκάμα προϊόντων σε σύγκριση με μια πιο 
περιορισμένη επιλογή στο κατάστημα.
Για να αξιοποιήσει τη νέα τάση των καταναλωτών για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο, η PepsiCo ξεκίνησε δύο νέα sites απευθείας προς τους 
καταναλωτές. Το PantryShop.com προσφέρει εξειδικευμένα πακέτα 
που διαθέτουν τα best-seller της PepsiCo, συμπεριλαμβανομένων 
προκατασκευασμένων πακέτων που μπορούν να βοηθήσουν τους 
καταναλωτές να ανακαλύψουν νέα σνακ. Αυτό συνδέεται με την αγάπη των 
καταναλωτών για τα κλασικά, αλλά και την προθυμία να πειραματιστούν με 
νέα. Επιπλέον, το Snacks.com διαθέτει πάνω από 100 προϊόντα της Frito-
Lay.
Η PepsiCo, υπέγραψε συμφωνία διανομής με την Chobani για να διανείμει 
μερικά από τα προϊόντα της εταιρείας γιαουρτιού σε καταστήματα, 
κολέγια και πανεπιστήμια όπου οι καταναλωτές θα επιστρέψουν σύντομα. 
H Mondelez, βελτίωσε τις δυνατότητες αναζήτησης στο διαδίκτυο και 
αναθεώρησε ορισμένες συσκευασίες προϊόντων για καλύτερη ψηφιακή 
προβολή. 

Tο πέμπτο GRECA Friday's 
Workshop έρχεται την 
Παρασκευή 28 Μαΐου
Τα GR.EC.A Friday’s Workshops 
παρουσιάζει λύσεις και 
εργαλειοθήκες στους συμμετέχοντες 
με σκοπό:
Τη δημιουργία knowledge hub 
σχετικά με τις υπηρεσίες στο 
οικοσύστημα του e-Commerce.
Την ανάδειξη καλών πρακτικών όπου 
κάθε e-shop θα παρουσιάζει ένα 
success story.

Στον αέρα το e-shop  
της La Mer 
Το ηλεκτρονικό της κατάστημα, για 
την ελληνική αγορά, εγκαινιάζει η 
La Mer, από το οποίο θα ξεναγήσει 
τους χρήστες στην ιστορία του brand, 
επικοινωνώντας τις ευεργετικές 
ιδιότητες της Crème de La Mer, τα 
best-sellers, τα νέα προϊόντα, τις 
υπηρεσίες, αλλά και την οικολογική 
δράση της παγκόσμιας οργάνωσης 
Blue Heart, για τη διάσωση των 
ωκεανών ανά την υφήλιο. 

Πέμπτη 27 /5 /2021
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Τα Starbucks εγκαταλείπουν το Facebook    
Το Facebook έχει αποδυθεί σε μια προσπάθεια να αποτρέψει τα Starbucks 
από το να εγκαταλείψουν συνολικά την πλατφόρμα, εξαιτίας των σχολίων 
μίσους τα οποία δέχεται το περιεχόμενο της, αναφέρουν φήμες, οι οποίες 
προέκυψαν από τη διαρροή εταιρικών emails. Την περασμένη εβδομάδα, 
το Buzzfeed ανέφερε ότι η αλυσίδα ήταν έτοιμη να αποσυρθεί από 
την πλατφόρμα, καθώς κάθε post της σχετικά με φυλετικά ή κοινωνικά 
ζητήματα δεχόταν μπαράζ σχολίων μίσους. «Τα Starbucks βρίσκονται στη 
διαδικασία αξιολόγησης της οργανικής τους παρουσίας στο Facebook, 
καθώς και συνολικά της παρουσίας τους στην πλατφόρμα», ανέφερε email 
μεταξύ εργαζομένων της Facebook. Η αλυσίδα δεν επιβεβαίωσε ακόμα 
τη δράση που θα αναλάβει σχετικά, ωστόσο επανέλαβε, με επιστολή της 
στο Buzzfeed, ότι «στέκεται απέναντι στη ρητορική μίσους και θεωρεί 
ότι μπορούν να γίνουν περισσότερα, προκειμένου να δημιουργηθούν 
φιλόξενες και inclusive κοινότητες online». Επιπλέον, τον περασμένο 
μήνα, βρετανικές αθλητικές ομάδες, αθλητές, αθλητικοί οργανισμοί και 
κορυφαίοι χορηγοί, όπως Adidas, Barclays και Budweiser, απομακρύνθηκαν 
προσωρινά από το Facebook και το Instagram, καθώς απέτυχαν να 
διαχειριστούν ρατσιστικές και σεξιστικές φραστικές επιθέσεις. 

Ο όμιλος Fourlis στo 
#ΊamRemarkable της 
Google 

Ο όμιλος Fourlis, με στόχο να 
ενισχύσει την αυτοπεποίθηση 
των εργαζομένων του και κυρίως 
των γυναικών, συμμετείχε στην 
πρωτοβουλία της Google, 
#IamRemarkable, όπου μέσα από 
workshop, οι 80 συμμετέχοντες είχαν 
την ευκαιρία να ανακαλύψουν τη 
δύναμη που κρύβουν μέσα τους.

Το Campari λανσάρει 
digital καμπάνια  
Το Campari συστήνει στο κοινό την 
κουλτούρα του Red Passion, μέσα 
από τη digital καμπάνια Campari 
Masterclasses, προτρέποντάς το 
«να ανακαλύψει, να ζωντανέψει και 
να ακολουθήσει το δικό του Red 
Passion». Φέρνει μαζί 6 καλλιτέχνες 
και δημιουργούς από διαφορετικούς 
χώρους, οι οποίοι θα αποτελέσουν 
τους πρωταγωνιστές της φετινής 
καμπάνιας με βασικό στοιχείο το 
πάθος για δημιουργικότητα.

DIGITAL MARKETING
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Τα βραβεία YouTube Works
To YouTube παρουσίασε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τα βραβεία 
YouTube Works, σε συνεργασία με την Kantar, στα οποία διακρίθηκαν οι 
καλύτερες διαφημιστικές καμπάνιες του YouTube για την περίοδο 2019-
2020. Το έργο της επιλογής ανέλαβαν καταξιωμένοι επαγγελματίες του 
χώρου της επικοινωνίας, αναδεικνύοντας τις καλύτερες καμπάνιες μέσα 
από 93 αιτήσεις. Ύστερα από δύο γύρους αξιολόγησης επιλέχθηκαν 
οι νικητές στις κατηγορίες βραβείων, με την καθεμιά να αποτυπώνει το 
αντίκτυπο του YouTube στα επιχειρηματικά αποτελέσματα του εκάστοτε 
brand ή εταιρείας. 
Λίστα νικητών: 
Grand Prix - Lacta & Ogilvy και Carat - “Act for Love” Best Media Strategy - 
IKEA & Ogilvy - “Love Story” Best Breakthrough Advertiser - NAK Shoes & 
Relevance Digital Agency - “#truestory” Best Audience Insight - Action Aid 
& ΜcCann και UM - “Όλα τα δώρα” Best YouTube Integration - Cosmote 
& Ogilvy και Mindshare - “Robogirl” Best Creative Work - IKEA & Ogilvy - 
«Λευκή οθόνη» Best use of YouTube for performance marketing - IKEA & 
Ogilvy - «Λευκή οθόνη» Best long-term use of YouTube - Cosmote & Ogilvy 
και Mindshare - «Εκ παιδευτική ρομποτική».

Συνεργασία DigitalWise  
με Μουστάκα
Σε νέα συνεργασία στα social 
media προχώρησε η DigitalWise, 
με τα Μουστάκας και Toy Guru, 
με ανανεωμένη στρατηγική digital 
content. Στόχος της DigitalWise είναι 
με κάθε επικοινωνία των Μουστάκας 
και του e-shop Toy Guru, «να 
μεταφέρει τη χαρά του παιχνιδιού».

Marketing Agency 
jetdrops για την JBL 
Greece  
H Marketing Agency jetdrops 
δημιούργησε νέα social media 
καμπάνια για τη JBL Greece, σε 
συνέχεια της περσινής που είχε 
τραβήξει τα βλέμματα του κοινού. 
Με μήνυμα “Είμαστε έτοιμοι!”, η 
JBL έρχεται να θυμίσει στους fans 
του brand πως μουσική σημαίνει και 
αισιοδοξία, ανεμελιά και όμορφες 
στιγμές. Η νέα καμπάνια “Είμαστε 
έτοιμοι!” τρέχει σε Facebook & 
Instagram.
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