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H Sleed μπαίνει στην επιμόρφωση με 
τα Sleed Academy Webinars        
Η Sleed, στα πλαίσια της πολυετούς δράσης της για 
επιμόρφωση σε θέματα Digital Marketing, ξεκινά μια 
σειρά Live Webinars, αναλύοντας τα πιο up-to-date 
θέματα. 
Την αρχή θα κάνει ο Στέλιος Ηλιάκης, CEO της Sleed, με 
θέμα "E-commerce: Η ματιά ενός ειδικού μέσα από την 
κλειδαρότρυπα" στις 10/6 και ώρα 15:30-18:30. 

ΤΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ E-SHOPS

E-Commerce News

05 Η H-E-B λανσάρει δωρεάν υπηρεσία curbside 
pick up στο δίκτυό της στο Τέξας, για 
παραγγελίες πάνω από $35. 

04 Θα παραμείνει, σύμφωνα με τη NielsenIQ η 
συνήθεια των καταναλωτών να ετοιμάζουν καφέ 
στο σπίτι.

03 Δωρεάν ασφαλιστική κάλυψη και αποζημίωση 
ατυχήματος την ώρα διανομής σε όλους τους 
συνεργάτες, προσφέρει η Wolt. 

02 Τη διανομή της Unilever Cyprus ανέλαβε η 
Christoudias Logistics, για την αποθήκευση των 
εμπορευμάτων της Unilever.

01 Αύξηση της κατανάλωσης delivery, μη 
αλκοολούχων και «φρέσκων» δείχνει η έρευνα ΕΥ, 
Future Consumer Index, για την Ελλάδα.

LAST MINUTE

DIGITAL MEDIA       •       E-BUSINESS       •       RETAIL MARKET

Samsung 
Innovation 
Campus: 
Upskilling 
Digitally 
Το ELTRUN/ 
ΟΠΑ και η 
Samsung 
Electronics 
Hellas, 
ανακοινώνουν 
τον 1ο κύκλο 
του Samsung 
Innovation 
Campus: 
Upskilling 
Digitally. 
Περισσότερες 
πληροφορίες 
στο σύνδεσμο.

COMING SOON
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Στασιμότητα στο e-Commerce το 2025
Η αύξηση της κατανάλωσης μέσω διαδικτυακών παραγγελιών (e-
commerce) στην Ελλάδα δεν είναι ένα παροδικό φαινόμενο, ιδιαίτερα 
για παραγγελίες τροφίμων και ποτών, σύμφωνα με το Euromonitor. 
Σύμφωνα με την έρευνα, στη χώρα μας οι online πωλήσεις έχουν 
διπλασιάσει ήδη την αξία τους. Στα αξιοσημείωτα της έρευνας 
είναι το γεγονός πως, όχι μόνο οι νεότερες ηλικίες προτιμούν το 
e-commerce για ποτά και τρόφιμα, αλλά και οι μεγαλύτερες έχουν 
αρχίσει να χρησιμοποιούν τις διαδικτυακές δυνατότητες παραγγελιών. 
Η έρευνα καταδεικνύει ότι η ανάπτυξη του e-Commerce στη χώρα 
μας θα συνεχιστεί και το 2021, ωστόσο χωρίς να παρατηρείται η 
εκρηκτική άνοδος που σημειώθηκε το 2020. Η τάση θα συνεχίσει έως 
το 2025 καθώς θα αυξάνεται προοδευτικά η αξία των ηλεκτρονικών 
συναλλαγών. Όπως αναφέρει η έρευνα, τα supermarkets αναμένεται 
να κάνουν περαιτέρω κινήσεις προκειμένου να ενισχύσουν τα e-
shops τους, καθώς προτίθενται να αυξήσουν τα μερίδιά τους σε αυτή 
την αγορά. Ως παράδειγμα εμφανίζεται η Σκλαβενίτης που μπήκε 
πρόσφατα στο e-Commerce. Mάλιστα, αναμένονται στον κλάδο του 
retail και άλλες συνεργασίες και συνέργειες με στόχο την ανάπτυξη 
του Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

Ήρθε το e-shop της Ideales    
O Όμιλος Ideales ανακοίνωσε το 
λανσάρισμα της νέας του ιστοσελίδας 
www.Ideales.gr και του ideales e-shop. 
Στόχος του site και του ideales eshop είναι 
«η καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, 
μέσα σε ένα ευχάριστο και αξιόπιστο 
εικονικό περιβάλλον, προσανατολισμένο 
αποκλειστικά στις ανάγκες τους». 

«Κόφτης» στις απάτες  
των e-shops   
Μια νέα υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας 
Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης 
υπόσχεται να βάλει τέλος στην ασυδοσία 
αναξιόπιστων ιδιοκτητών e-shops.
Η υπηρεσία Εποπτείας Ηλεκτρονικού 
Εμπορίου μετρά τέσσερις μήνες ζωής 
αλλά έχει ήδη κάνει αισθητή την παρουσία 
της στο χώρο κλείνοντας 7 e-shops που 
δεν τηρούσαν τις υποχρεώσεις τους προς 
τον πελάτη, καταλογίζοντας πρόστιμα και 
κατάσχοντας 20.000 απομιμητικά προϊόντα.

Πέμπτη 3 /6 /2021

https://www.ideales.gr/


4 

Πέμπτη 3 /6 /2021

https://www.plushost.gr/?utm_source=ecommerce_news&utm_medium=referral&utm_campaign=nofear&utm_content=nofear


5 

Τι σηματοδοτεί η αλλαγή της 
ταυτότητας της Upcom σε 
UpcoMinds;
Σε έναν χώρο σαν αυτόν της 
τεχνολογίας, που αναπτύσσεται 
διαρκώς, το σίγουρο είναι ότι 
δεν μπορείς να μείνεις στάσιμος. 
Για εμάς το νέο λογότυπό μας 
εμπεριέχει όλες τις νέες σημαντικές 
τάσεις που αξίζουν την προσοχή 
μας. Όπως ακριβώς έγινε και πριν 25 
χρόνια με το πρώτο μας λογότυπο. 
Τότε, το μπλε και το πράσινο χρώμα 
αποτελούσε για εμάς την ευκαιρία 
να δηλώσουμε μεταξύ άλλων την 
οικολογική μας διάθεση. Σήμερα 
25 χρόνια μετά, οι ανάγκες είναι 
διαφορετικές. Η εξισορρόπηση 
των ψηφιακών αναγκών, καθώς η 
εξυπηρέτηση και η εμπειρία πελάτη 
αποτελούν πλέον δύο σημαντικά 
χαρακτηριστικά κάθε σύγχρονης 
επιχείρησης. Έτσι το γκρι χρώμα 
πρεσβεύει την στιβαρότητα και την 
ισορροπία που έχουμε καταφέρει 
όλα αυτά τα χρόνια, ενώ το φούξια 
που τείνει να γίνει το διεθνές χρώμα 
εμπειρίας πελάτη, πρεσβεύει την 
άριστη εξυπηρέτηση και εμπειρία 
πελάτη, είτε αν μιλάμε για τον δικό 
μας εσωτερικό ή εξωτερικό πελάτη, 
είτε για τον πελάτη του πελάτη 
μας… Όλα αυτά τα χρόνια, η άριστη 
εξυπηρέτηση ήταν για εμάς το 
ανεξάντλητο καύσιμο στην ανάπτυξή 
μας, και συνεχίζει να αποτελεί 
απόλυτη αρχή και προτεραιότητα.

Πως μπορεί να επωφεληθεί 
από τις υπηρεσίες σας ένας 
επιχειρηματίας που προτίθεται να 
δραστηριοποιηθεί στο  
e-Commerce; 
Το eCommerce αποτελεί στην εποχή 
μας έναν από τους σημαντικότερους 
παράγοντες στην ανάπτυξη μίας 

επιχείρησης. Οι καταναλωτές 
είναι πλέον online και η πανδημία 
του COVID-19 όπως γνωρίζουμε, 
ώθησε την ψηφιακή χρήση και 
κατανάλωση 7 χρόνια μπροστά! 
Ως αποτέλεσμα, ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός κάθε επιχείρησης, 
είτε είναι εσωτερικός είτε αφορά 
στην eCommerce δραστηριότητά 
της είναι πλέον μονόδρομος. Στην 
UpcoMinds παρέχουμε όχι μόνο 
την συμβουλευτική που αφορά 
στον ψηφιακό μετασχηματισμό και 
το eCommerce, αλλά και όλα τα 
απαραίτητα εργαλεία απαιτούνται 
ώστε κάθε πελάτης να επιτύχει 
το μέγιστο της ψηφιακής του 
αναβάθμισης. Σε ότι αφορά στο 
eCommerce, η UpcoMinsds παρέχει 
όλη την γκάμα των υπηρεσιών 
από την δημιουργία εσωτερικών 
αυτοματισμών, δημιουργία 
ηλεκτρονικών καταστημάτων, 
καθώς και όλη την υποστήριξη και 
περαιτέρω ανάπτυξη που απαιτείται 
όχι μόνο σε τεχνικό επίπεδο αλλά 
και σε επίπεδο digital marketing 
επιτυγχάνοντας έτσι για λογαριασμό 
του πελάτη το μέγιστο αποτέλεσμα 
αλλά και το μέγιστο όφελος.

Ποιο είναι το συγκριτικό σας 
πλεονέκτημα;
Στην UpcoMinds ίσως είμαστε η 
μοναδική εταιρεία που δεν ρωτάμε 
τον πελάτη «τι θέλει»! Μπορεί να 
ακούγεται περίεργο αλλά εμάς αυτό 
που μας ενδιαφέρει να καταλάβουμε 
περισσότερο είναι «γιατί» το θέλει. 
Η διαφορά του «τι» με το «γιατί» 
εμπεριέχει το καθολικό της δικής 
μας διαφορετικής προσέγγισης. Το 
«τι» πυροδοτεί την δημιουργία ενός 
λογισμικού ή ενός αυτοματισμού 
βάσει των υφιστάμενων τεχνικών 
προδιαγραφών. Το «γιατί» 
εμπεριέχει την πλήρη ανάλυση της 
ανάγκης σε όλες τις εκφάνσεις 
των υπηρεσιών και του τελικού 
στόχου του πελάτη. Μας δίνει την 
δυνατότητα να ξεφύγουμε από το 
στενό πλαίσιο του development και 
να βρεθούμε δίπλα στον πελάτη/
συνεργάτη όχι μόνο τεχνικά, αλλά 
ουσιαστικά και συμβουλευτικά, 
δημιουργώντας λύσεις και εργαλεία 

που είναι απολύτως σχεδιασμένα 
να υπηρετήσουν τις ανάγκες και 
τους στρατηγικούς σχεδιασμούς 
του. Αυτός είναι και ο λόγος που 
προτιμούμε να μην αναφερόμαστε 
από τους πελάτες μας σαν 
«προμηθευτές», αλλά συνεργάτες 
στην κοινή μας προσπάθεια 
για ένα/μια πιο αποδοτικό/ή και 
ανταγωνιστικό/ή προϊόν/υπηρεσία. 
Για την UpcoMinds η επιτυχία ενός 
συγκεκριμένου έργου δεν εξαρτάται 
από το καθαρό μας κέρδος στο 
τέλος του, αλλά από την επιρροή 
(impact) που είχε στην επιτυχία του 
συνεργάτη-πελάτη μας. Κι όταν 
αυτή η επιρροή είναι σημαντική, 
δημιουργεί μακροχρόνιες σχέσεις 
εμπιστοσύνης και συνεργασίας και 
αποτελεί το βασικό ανταγωνιστικό 
μας πλεονέκτημα.

Πως βλέπετε το μέλλον του  
e-commerce σε επίπεδο δυναμικής, 
επιδόσεων αλλά και τάσεων 
(επαυξημένη πραγματικότητα, 
εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, 
predict commerce κ.ά.) που θα 
επικρατήσουν; 
Η εντυπωσιακή αύξηση του e-
commerce την περίοδο της 
πανδημίας είναι σίγουρο ότι θα 
συνεχιστεί - ίσως με μικρότερους 
ρυθμούς. Προϊόντα που δεν 
απαιτούν δοκιμή, παρατήρηση, 
προσωπική αίσθηση θα συνεχίσουν 
να πωλούνται κυρίως διαδικτυακά 
όπως και σήμερα. Η κατανόηση 
του τελικού πελάτη θα αναδειχθεί 
σαν πρωταρχική ανάγκη για την 
καλύτερη εξυπηρέτησή του. 
Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό 
καλύτεροι και πιο σύγχρονοι τρόποι 
ερευνών αγοράς θα προβληθούν, 
η χρήση μεθόδων ανάλυσης 
συμπεριφοράς θα αναδειχθούν 
και όλες οι τεχνολογίες που 
αναφέρατε θα βοηθήσουν ώστε να 
μεγιστοποιήσουμε την ικανοποίηση 
του πελάτη πριν, μετά και κατά τη 
διάρκεια της διαδικτυακής αγοράς. 
Η UpcoMinds επενδύει σε λύσεις 
και συνεργάτες που μπορούν να 
βοηθήσουν την κάθε επιχείρηση να 
κατανοήσει και να έρθει πιο κοντά 
στον τελικό καταναλωτή.

Κώστας Φλώκος, CΕΟ της εταιρείας UpcoMinds 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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Η Sitecore®, παγκόσμιος ηγέτης 
λογισμικού διαχείρισης ψηφιακού 
περιεχομένου, ανακοίνωσε πρόσφατα 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
εξαγοράς της Moosend, της 
πλατφόρμας SaaS-based υπηρεσιών 
αυτοματοποίησης marketing, που 
έχει έδρα στο Λονδίνο. Η εξαγορά 
της ελληνικής start-up Moosend 
αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο 
για την περαιτέρω εκπλήρωση του 
πλάνου της Sitecore να μετατραπεί 
σε μια SaaS-based πλατφόρμα 
ψηφιακής εμπειρίας, ικανή να 
υποστηρίξει ακόμη και τις πιο 
εξειδικευμένες ψηφιακές εμπειρίες. 
Η ολοκλήρωση της εξαγοράς, η 
οποία αποτελεί μέρος ενός πλάνου 
ανάπτυξης ύψους 1,2 δισ. δολ., 
που βρίσκεται σε εξέλιξη, έρχεται 
να συμπληρώσει τις υπηρεσίες 
της Sitecore και να ενισχύσει 
τις απαιτήσεις εξατομίκευσης 
των σύγχρονων επιχειρήσεων, 
με την ενσωμάτωση της cloud-
native, API-first πλατφόρμας 
αυτοματοποίησης marketing της 
Moosend. Επιπλέον, η πλατφόρμα 
της Moosend θα περιλαμβάνει 
συμπληρωματικές λειτουργίες e-
Commerce, οι οποίες, παράλληλα 
με την πρόσφατη εξαγορά των 
Four51 και Boxever, θα προσφέρουν 
ακόμη μεγαλύτερη δυναμική για την 
απρόσκοπτη παροχή στοχευμένων 
και εστιασμένων στην αύξηση, 
εσόδων εκστρατειών, σχετικές με την 
εγκατάλειψη του καλαθιού αγορών, 
τη σύσταση προϊόντων και τα 
σενάρια προώθησης. 

 Ποια είναι η σημασία της εξαγοράς 
της Moosend για την Sitecore;
Η εξαγορά της Moosend θα 
επιταχύνει και θα ενισχύσει τη 
δυνατότητα της Sitecore να 
προσφέρει την πρώτη, πλήρως 
ενοποιημένη, end-to-end SaaS-
based πλατφόρμα ψηφιακής 
εμπειρίας. Επιπλέον, με την εξαγορά 
η Sitecore αποκτά μια ταλαντούχα 
και καινοτόμα ομάδα με μια συνεχώς 
αυξανόμενη πελατειακή βάση που 
περιλαμβάνει μεγάλες εταιρείες και 
οργανισμούς, όπως οι Alpro, Hyatt 
and NASA. 

Ποιο θα είναι το συγκριτικό 
πλεονέκτημα της πλατφόρμας της 
Moosend μετά την εξαγορά;
Ως κορυφαία εταιρεία, με 
μακρόχρονη πορεία, στη διαχείριση 
ψηφιακών εμπειριών, η Sitecore θα 
είναι πλέον σε θέση να εφαρμόσει 
τις στιβαρές δυνατότητες και 
λειτουργίες αυτοματοποίησης 
marketing και διαχείρισης καμπάνιας 
της Moosend σε μια ευρύτερη 
γκάμα ψηφιακών εμπειριών. 
Από την άλλη, οι marketers που 
αξιοποιούν τις συνδυαστικές μας 
λύσεις θα μπορούν ευκολότερα να 
προσφέρουν εξατομίκευση σε κάθε 
σημείο της διαδικασίας, από το 
περιεχόμενο μέχρι το εμπόριο. 

Ποιο θα είναι το business model 
της Moosend; Θα λειτουργεί 
αυτόνομα ή θα έχει μόνο τους 
πελάτες της Sitecore; 
Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς, 
η Moosend αποτελεί μέρος της 
Sitecore και δεν θα λειτουργεί σαν 
ανεξάρτητη εταιρεία. Η Sitecore 
θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις 
διαφοροποιημένες επενδύσεις 
των πελατών της στην πλατφόρμα 
της Moosend, προσφέροντας 
επιπρόσθετες ευκαιρίες ως μέρος 
μιας ολοκληρωμένης γκάμας 
λύσεων. 

Πως θα ωφεληθούν οι νυν πελάτες 
της Moosend;
Οι πελάτες της Moosend μπορούν 
από εδώ και πέρα να αναμένουν 
μεγαλύτερες επενδύσεις τον τομέα 
της έρευνας και ανάπτυξης και 
στις δυο πλατφόρμες. Παράλληλα 
θα ωφεληθούν από την πρόσβαση 
που θα έχουν σε ομάδες που έχουν 
σημειώσει πολλές παγκόσμιες 
επιτυχίες, αλλά και στο στιβαρό 
οικοσύστημα συνεργατών της 
εταιρείας.

Ο Dave O'Flanagan είναι ένας 
επιτυχημένος ηγέτης και 
επιχειρηματίας με 20 χρόνια 
εμπειρίας στην κατασκευή 
επιχειρηματικών προϊόντων 
σε πολλούς κλάδους, 
συμπεριλαμβανομένων των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, των 
τηλεπικοινωνιών και των ταξιδιών.

Πιο πρόσφατα ήταν Διευθύνων 
Σύμβουλος και Συνιδρυτής της 
Boxever, πριν περάσει στα χέρια 
της Sitecore, όπου δημιούργησε 
μια κορυφαία πλατφόρμα CDP 
και εξατομίκευσης που επέτρεψε 
στις παγκόσμιες μάρκες να 
μετασχηματίσουν την αφοσίωση 
των πελατών τους χρησιμοποιώντας 
δεδομένα και AI. 
Πριν από την ίδρυση της Boxever, 
ηγήθηκε του τμήματος R&D σε μια 
εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου 
αεροπορικών εταιρειών που παρέχει 
λύσεις λιανικής και merchandising 
σε μερικές από τις κορυφαίες 
αεροπορικές εταιρείες στον κόσμο. 
Ο Dave είναι κάτοχος πτυχίου 
μαθηματικών και μεταπτυχιακού 
στην Επιστήμη των Υπολογιστών 
από το Trinity College Dublin της 
Ιρλανδίας και είναι παθιασμένος με 
την οικοδόμηση ομάδων υψηλής 
απόδοσης που δημιουργούν 
προϊόντα που ικανοποιούν τους 
πελάτες.

Dave O’Flanagan, Chief Product Officer of Sitecore (Dublin-based)

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΏΘΗΚΕ Η ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ MOOSEND ΑΠΟ ΤΗ SITECORE

«Μεγαλύτερες επενδύσεις στον τομέα του R+D και στις δυο 
πλατφόρμες, το συγκριτικό πλεονέκτημα για τους πελάτες»
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Ο όμιλος Μαρινάκη εξαγοράζει την Courier 
Center - Επικεφαλής ο Χρ. Καλογεράκης   
Στη δημιουργία ενός νέου ομίλου εταιρειών που δραστηριοποιείται 
στον τομέα των υπηρεσιών προς τους καταναλωτές (consumer 
services) προχωρά ο Β. Μαρινάκης, ξεκινώντας με την εξαγορά 
πλειοψηφικού ποσοστού στην εταιρεία ταχυμεταφορών Courier 
Center. 
Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, επικεφαλής του νέου γκρουπ ως 
διευθύνων σύμβουλος ανέλαβε ο Χρήστος Καλογεράκης, ο οποίος 
τον περασμένο Οκτώβριο αποχώρησε από τον όμιλο Olympia έπειτα 
από έξι χρόνια πορείας στο τιμόνι της Public και προσφάτως της 
Public-MediaMarkt (PMM). 
Σχολιάζοντας την επένδυση στην Courier Center o κ. Καλογεράκης 
ανέφερε ότι το όραμα του ομίλου "είναι να φθάνουμε καθημερινά 
και με συνέπεια σε όλες τις πόλεις και τα νησιά της χώρας 
υποστηρίζοντας τους συνεργάτες μας στο λιανεμπόριο, 
εξυπηρετώντας τους Έλληνες όπου και αν διαμένουν”.
Σημειώνεται ότι η Courier Center δραστηριοποιείται στην ελληνική 
αγορά ταχυμεταφορών από το 1997. Σήμερα διαθέτει έναν στόλο άνω 
των 200 οχημάτων που παραδίδουν περισσότερα από 400 χιλιάδες 
πακέτα κάθε μήνα. Στόχος είναι η εταιρεία, ως μέλος του ομίλου 
Μαρινάκη, να επεκταθεί σε περισσότερες πόλεις της Ελλάδας.
"Όλοι στην ομάδα της Courier Center είμαστε πολλοί περήφανοι. 
Αποτελώντας πλέον μέρος ενός τόσο σημαντικού ομίλου θα 
μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τα επενδυτικά μας πλάνα σε 
τεχνολογίες και logistics capabilities και να επιταχύνουμε την 
ανάπτυξή μας”, σχολίασε ο Παναγιώτης Χύτας από την Courier 
Center, που μετά τη συμφωνία αναβαθμίζεται σε Γενικό Διευθυντή της 
εταιρείας. 
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση με την ολοκλήρωση της εξαγοράς 
δημιουργείται ένα νέο Group εταιρειών με υποστήριξη από 
επενδυτικά κεφάλαια της οικογένειας Μαρινάκη, συνεργατών και 
άλλων επενδυτών. Στο εγχείρημα συμμετέχει επενδυτικά και ο κ. 
Σωκράτης Κομινάκης, άμεσος συνεργάτης της πλευράς Μαρινάκη σε 
πληθώρα επιχειρηματικών κινήσεων.

Η MainSys λανσάρει 
e-shop για τη Rachel Hellas      
H MainSys ανέλαβε τον σχεδιασμό και 
την υλοποίηση του e-shop της Rachel 
Hellas που δραστηριοποιείται στην 
παραγωγή και εμπορία εσωρούχων 
και ειδών ρουχισμού. Στην Ελλάδα τα 
προϊόντα Rachel διακινούνται σε 350 
σημεία πώλησης ενώ εξάγονται στην 
Κύπρο, τον Λίβανο, το Βέλγιο και την 
Αυστρία. Οι υπεύθυνοι του e-commerce 
project αναφέρουν: «Σχεδιάσαμε ένα 
εύχρηστο e-shop δομημένο γύρω από 
τον πελάτη, προσφέροντάς του μια 
εύκολη και άκρως ευχάριστη εμπειρία 
online αγορών.»

Άνοδος 6,5% το 2020 για το 
digital ad spend 
Άνοδος 6,5% καταγράφηκε το 
2020 για το digital ad spend στην 
Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στην έρευνα AdEx 
Benchmark, που παρουσιάστηκε στο 
πλαίσιο του συνεδρίου Interact του IAB 
Europe. Εστιάζοντας στα στοιχεία που 
περιλαμβάνει η μελέτη για την Ελλάδα, 
ενδιαφέρον παρουσιάζει η αύξηση κατά 
4,3% στο μερίδιο του digital στην πίτα της 
διαφημιστικής δαπάνης. 

Sleed Academy Webinars 
Η Sleed, ξεκινά μια σειρά Live Webinars, 
αναλύοντας τα πιο up-to-date θέματα από 
τους εκπαιδευτές της. Την αρχή θα κάνει 
ο Στέλιος Ηλιάκης, CEO της Sleed, με 
θέμα «E-commerce: Η ματιά ενός ειδικού 
μέσα από την κλειδαρότρυπα» στις 10/6. 
Στο Webinar θα αναλυθεί ένα πραγματικό 
case εισαγωγής ενός νέου πελάτη στον 
κόσμο του e-commerce, απαντώντας σε 
όλα τα καίρια ερωτήματα.
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ΕΡΕΥΝΑ ΕΥ: καινά δαιμόνια στις αγορές μετά 
την πανδημία 
Ενδιαφέροντα ευρήματα σχετικά με τις αλλαγές στη συμπεριφορά, 
τις αντιλήψεις και τις προσδοκίες των Ελλήνων κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας και μετά από αυτήν, περιλαμβάνει η έρευνα Future 
Consumer Index Ελλάδα 2021, που παρουσίασε η ΕΥ Ελλάδος 
και στην οποία συμμετείχαν και Έλληνες marketers, μέσω ΣΔΕ. Η 
έρευνα διεξήχθη με τη συνεργασία της MRB, μεταξύ 9-15 Απριλίου 
2021 και αποτελεί μέρος της παγκόσμιας έρευνας της ΕΥ, Future 
Consumer Index. Παρά το κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον, αρκετοί 
καταναλωτές δηλώνουν ότι «είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν 
περισσότερο για προϊόντα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά». 
Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται προϊόντα που παράγονται στην 
Ελλάδα (34%), προϊόντα υψηλής ποιότητας (30%) και είδη που 
υπόσχονται άνεση, πρακτικότητα και ευκολία (29%). 

Διαφορετική προσέγγιση των brands
Δύο στους 5 (41%) έχουν αλλάξει τις μάρκες που αγοράζουν, είτε 
για να μειώσουν τα έξοδά τους (23%) είτε για να υποστηρίξουν την 
τοπική οικονομία ή τα καταστήματα της γειτονιάς τους (23%), ή και 
γιατί έχουν στραφεί σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (15%). Τρεις 
στους τέσσερις καταναλωτές (73%) θεωρούν ότι «τα brands πρέπει να 
συμπεριφέρονται με ηθικό τρόπο και σύμφωνα με τις προσδοκίες της 
κοινωνίας», και 2 στους 3 (66%) ότι «τα brands έχουν την υποχρέωση 
να γίνουν καταλύτες θετικής αλλαγής στον κόσμο». Ωστόσο, μόνο το 
24% των καταναλωτών δηλώνουν ότι «είναι ικανοποιημένοι από τις 
δράσεις και πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν τα brands». Εάν μια 
επιχείρηση κλονίσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, οι Έλληνες 
εμφανίζονται αποφασισμένοι και πιο έτοιμοι από τους καταναλωτές 
άλλων χωρών να την τιμωρήσουν, διακόπτοντας (63%) ή μειώνοντας 
(51%) τις αγορές των προϊόντων της, παροτρύνοντας άλλους να 
κάνουν το ίδιο (47%), ή μέσω αρνητικών σχολίων στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης (23%). 

Η Hepsiburada.com στον 
Nasdaq; 
Η 2η μεγαλύτερη πλατφόρμα online 
αγορών της Τουρκίας έκανε αίτηση 
να εισαχθεί στον δείκτη Nasdaq της 
Wall Street, στο μέσο αυξανόμενου 
επενδυτικού ενδιαφέροντος για τη σκηνή 
των start-up της χώρας. 
Η Hepsiburada.com, που είναι επισήμως 
γνωστή ως D-Market Elektronik Hizmetler 
ve Ticaret, σχεδιάζει να πουλά τις 
μετοχές της στον τεχνολογικό δείκτη, 
σύμφωνα με τον φάκελο που κατέθεσε 
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 28 
Μαΐου. Δεν διευκρινίζει, ωστόσο, πόσες 
μετοχές σκοπεύει να πουλήσει ή πότε. 

Η Glovo απορροφά τις 
δραστηριότητες της 
Delivery Hero στα Βαλκάνια  
Η Delivery Hero ανακοίνωσε πως η Glovo 
θα εξαγοράσει τις δραστηριότητές 
της στα Βαλκάνια: Βοσνία, Βουλγαρία, 
Μοντενέγκρο, Ρουμανία και Σερβία. Θα 
συνεχίσει να επενδύει στη βελτίωση 
της εμπειρίας του καταναλωτή και 
στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων στις 
παραπάνω χώρες. Μετά τη συναλλαγή, οι 
υπηρεσίες της Delivery Hero στις χώρες 
της Βαλκανικής θα περάσουν στη Glovo. 

Το Koolfly διπλασίασε 
τις συνεισφορές των 
καταναλωτών  
Το Koolfly στηρίζει τους ανθρώπους με 
αιματολογικά νοσήματα δίνοντας την 
ευκαιρία στους αγοραστές να ενισχύσουν 
το έργο του σωματείου Aurora-Μαζί 
Ενάντια στα Αιματολογικά Νοσήματα, 
μέσα από το καλάθι των αγορών. Στο 
koolfly.com μπορεί να πραγματοποιηθεί 
προσφορά 1 ή 3 ευρώ μαζί με την αγορά 
προϊόντων, ώστε να ενισχυθεί το έργο της 
Aurora.
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Από την 1η 
Ιουλίου 2021, 
τροποποιείται και 
εκσυγχρονίζεται 
η κοινοτική 
οδηγία σε θέματα 
ΦΠΑ για τις 
διασυνοριακές 
δραστηριότητες 

ηλεκτρονικού εμπορίου από 
επιχείρηση προς καταναλωτή (B2C), 
υπό το πρίσμα της εξάλειψης των 
εμποδίων στις εξ αποστάσεως 
πωλήσεις και του αθέμιτου 
ανταγωνισμού, σηματοδοτώντας το 
τέλος στις εξαιρέσεις επιβολής και 
την κατάργηση τυχόν απαλλαγής 
ΦΠΑ στα εισαγόμενα αγαθά. Λόγω 
της επερχόμενης επιβάρυνσης με 
ΦΠΑ που εφαρμόζεται στη χώρα 
προορισμού ακόμα και στα εμπορικά 
είδη μικρής αξίας -τα «μικροδέματα» 
αξίας έως 22 ευρώ- από τις χώρες 
εκτός Ε.Ε., το e-shopping από 
τις ασιατικές αγορές, με την Κίνα 
ως παγκόσμια πρωταθλήτρια του 
eCommerce, ενδέχεται σύντομα να 
ακριβύνει και να καταστεί λιγότερο 
συμφέρον. Άπαξ και παρέλθει η 
χρυσή εποχή των φθηνών αποστολών 
από την Κίνα, τα επώνυμα και 
ιδιαίτερα δημοφιλή marketplaces της 
Ασίας ενδέχεται να χάσουν έδαφος 
στο διασυνοριακό εμπόριο. 
Είναι αναμενόμενο ότι οι 
καταναλωτές θα εκτιμήσουν το 
γεγονός ότι για την αγορά προϊόντων 
από e-shop και πλατφόρμες εκτός 
ή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ο εφαρμοστέος συντελεστής ΦΠΑ 
θα είναι πλέον ο ίδιος με αυτόν που 
ισχύει στη δική τους χώρα (24% για 
την Ελλάδα), με το σκεπτικό ότι ο 
νέος κανονισμός θα καταστήσει τον 
ανταγωνισμό μεταξύ εταιρειών της 
ΕΕ και τρίτων χωρών περισσότερο 
δίκαιο και ισορροπημένο. Πώς 

μπορούν, λοιπόν, οι Έλληνες e-
επιχειρηματίες να επωφεληθούν από 
τις νέες προκλήσεις και ευκαιρίες 
που προκύπτουν από τις επικείμενες 
νομοθετικές τροποποιήσεις και τις 
απλουστευμένες υποχρεώσεις ΦΠΑ 
που θα τεθούν σύντομα σε ισχύ, με 
στόχο την ενιαία ψηφιακή αγορά;

Υψηλές καταναλωτικές προσδοκίες
Είναι σαφές ότι οι καταναλωτές 
έχουν ολοένα και υψηλότερες 
προσδοκίες, στις οποίες οφείλουν 
να ανταποκρίνονται οι έμποροι. Για 
παράδειγμα, για τους περισσότερους 
Ευρωπαίους online καταναλωτές, 
ο μέγιστος χρόνος παράδοσης 
δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 3-
5 ημέρες. Από την άλλη πλευρά, 
η δεδομένη δημοτικότητα των 
ασιατικών marketplaces -όπως η 
πλατφόρμα AliExpress- με μεγάλους 
χρόνους παράδοσης δείχνει ότι και 
οι Έλληνες είναι συχνά πιο ελαστικοί 
στις απαιτήσεις τους, σε περίπτωση 
που γνωρίζουν ότι θα λάβουν κάτι 
"επιπλέον" σε αντάλλαγμα - είτε 
αυτό είναι χαμηλότερη τιμή ή η 
πιθανότητα ανάκτησης μέρους του 
ποσού που καταβλήθηκε με τη μορφή 
επιστροφής χρημάτων (cashback).
«Η φορολόγηση των αγορών 
από την Άπω Ανατολή μπορεί να 
αποτελέσει μια μεγάλη ευκαιρία για 
όσους Έλληνες εμπόρους λιανικής 
προσπαθούν να προσεγγίσουν 
πελάτες στο διαδίκτυο. Εάν και 
μοιάζει ευκολότερο για αυτούς 
να παρέχουν ανταγωνιστικές 
τιμές, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι 
οι αγοραστές λαμβάνουν επίσης 
υπόψη άλλα σημαντικά στοιχεία και 
κριτήρια. Νέοι τύποι καταναλωτών 
κάνουν την εμφάνισή τους στην 
αγορά -όπως οι Lazy Conquerors- 
για τους οποίους τα ψώνια δεν 
περιορίζονται στο απλό πάτημα 

του κουμπιού "αγορά", αλλά αφορά 
την αγοραστική διαδικασία στο 
σύνολό της. Αυτή η εμπειρία, λοιπόν, 
επεκτείνεται και σε άλλες πτυχές, 
όπως τα ελκυστικά προγράμματα 
ανταμοιβών/επιβράβευσης πελατών 
(loyalty) ή η εκτεταμένη εγγύηση 
αγοράς ηλεκτρονικών ειδών», εξηγεί 
ο Dawid Ro ek, συν-ιδρυτής και 
CEO της ZEN.com, της ευρωπαϊκής 
εταιρείας fintech που προσφέρει 
μια ολοκληρωμένη γκάμα ψηφιακών 
προϊόντων και υπηρεσιών, όπως 
κάρτα πληρωμής και μια ειδική 
εφαρμογή για B2C και B2B.
Οι Έλληνες έμποροι που 
δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο 
είναι τελικά ικανοί να ανταγωνιστούν 
τους Ασιάτες «γίγαντες» ομολόγους 
τους, όχι μόνο στις τιμές, την 
ποιότητα ή τους ασύγκριτα 
ταχύτερους χρόνους παράδοσης, 
αλλά και με άλλες ενδιαφέρουσες 
παροχές, με ταυτόχρονες επιλογές 
χαμηλού κινδύνου, χωρίς κρυφές 
χρεώσεις.
«Ο σύγχρονος e-καταναλωτής είναι 
συνειδητοποιημένος και ευφυής, 
οπότε ξέρει καλά πως να συγκρίνει 
τιμές χωρίς να περιορίζει τις ανάγκες 
του μόνο στις πιο συμφέρουσες 
προσφορές», αναφέρει ο Dawid  
Ro ek. «Για έναν πελάτη που μέχρι 
στιγμής κάνει παραγγελίες από 
την Κίνα, τα ελληνικά e-shops όχι 
μόνο θα πρέπει να συμπεριλάβουν 
εξίσου ελκυστικές προσφορές, αλλά 
και αποτελεσματική εξυπηρέτηση, 
βοηθώντας στη διατήρηση της 
οικονομικής ρευστότητας. Το 
ελληνικό ηλεκτρονικό εμπόριο έχει τα 
εχέγγυα να γίνει τόσο ελκυστικό όσο 
και τα αντίστοιχα ασιατικά. Σε μεγάλο 
βαθμό, η δυναμική αυτή εξαρτάται 
και από το πόσο ανοιχτό είναι σε νέες 
λύσεις πληρωμής», προσθέτει ο CEO 
της ZEN.com.

“Εν όψει των επικείμενων αλλαγών στην περί ΦΠΑ νομοθεσία 
αναφορικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα ελληνικά e-shops θα 
διαθέτουν περισσότερες ευκαιρίες να αναπτυχθούν και να γίνουν 
πιο ανταγωνιστικά”

Dawid Ro ek, συν-ιδρυτής και CEO της ZEN.com

ΑΠΟΨΗ
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Η Humble Digital Agency για 
τον Distillo  
Η Humble Digital Agency ανέλαβε τον 
ανασχεδιασμό της ιστοσελίδας του 
Distillo για λογαριασμό της Kafea Terra. 
To νέο design εισάγει καινοτόμους 
τεχνολογίες όπως το 3D in Browser, 
ενώ σε επίπεδο User Experience, έχει 
σχεδιαστεί χρησιμοποιώντας ευφάνταστο 
motion & interaction design και είναι 
100% responsive σε κινητές συσκευές. Το 
content του νέου https://distillocaffe.com/ 
ταξιδεύει τον επισκέπτη στον κόσμο του 
Distillo.

Κώδικας Διαφάνειας για e-shops 
Στο δελτίο απολογισμού της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή για το διάστημα από τον Ιούλιο του 2019 
μέχρι φέτος το Μάϊο σημειώνεται ότι είναι σε εξέλιξη ο σχεδιασμός και 
η ανάπτυξη του Κώδικα Διαφάνειας για την παροχή υπηρεσιών από 
τις επιχειρήσεις που πωλούν αγαθά στο Διαδίκτυο και η υλοποίηση 
σύγχρονης ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων μητρώου υπαιθρίου 
εμπορίου (αδειοδοτήσεων και προστίμων) ενώ σχεδιάζεται η επέκτασή 
του για την ψηφιοποίηση του συνόλου των λειτουργιών, διαδικασιών 
και δραστηριοτήτων του κλάδου.
Στις υποστηρικτικές δράσεις για την πάταξη του παραεμπορίου και 
της παραβατικότητας στην διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών, η Γενική 
Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή συμμετέχει ως 
προς τα εξής:
•  Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης και 

συντονισμού των ελέγχων της αγοράς στο σύνολο της επικράτειας.
•  Σταθερά σημεία/σταθμοί ελέγχου οχημάτων που εισέρχονται στη 

χώρα από τις γείτονες χώρες.
Ακόμη, προχωρά η αναβάθμιση υποδομών του Οργανισμού Κεντρικών 
Αγορών και Αλιείας και της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης για 
την υποστήριξη της σύγχρονης επιχειρηματικότητας, η δημιουργία 
Μητρώου Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών και η επέκταση πεδίου 
διαπίστευσης του εργαστηρίου του τμήματος Χημικών Αναλύσεων και 
Οργανοληπτικών Δοκίμων.

Νέος Γ.Γ. Εμπορίου και 
Προστασίας του Καταναλωτή   
Ο Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, είναι ο 
νέος Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και 
Προστασίας του Καταναλωτή στη θέση 
του Π.Σταμπουλίδη που παραιτήθηκε. 
Ο κ. Σωτήρης Αναγνωστόπουλος από 
τον Οκτώβριο του 2019 εργάστηκε ως 
επιστημονικός συνεργάτης του Γενικού 
Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή.

Πέμπτη 3 /6 /2021
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Περισσότερο προσωπικό 
για τη Wolt 
Ενισχύει το προσωπικό της η Wolt, 
στην οποία υπάρχουν χιλιάδες 
αιτήσεις εργασίας. Οι συνεργάτες 
έχουν πλήρη ελευθερία να 
επιλέγουν πότε, πού και για 
πόσο θα εργαστούν καθώς και 
ποιες παραγγελίες αποδέχονται 
ή απορρίπτουν. Η διαδικασία 
σύναψης συνεργασίας με τη Wolt 
είναι απλή. 

Παγιώνεται το online 
κανάλι των S/M
Σημαντικά είναι τα ευρήματα της 
έρευνας της Focus Bari, σχετικά 
με τις συνήθειες της αγοράς από 
supermarkets. 
•  4 στους 10 Έλληνες ψώνισαν 

τουλάχιστον μια φορά είδη 
supermarket online, επιπλέον 
1 στους 3 σκέπτονται να 
υιοθετήσουν τη συνήθεια 

•  13% προτιμούν τo online κανάλι 
ως το κύριο για τα ψώνια 
supermarket και 9% δηλώνουν 
ότι θα έχουν την online εκδοχή 
ως κύριο κανάλι 

GEA Solutions: νέο e-shop για τον κλάδο της 
HoReCa
Η GEA Solutions, αναγνωρισμένη εταιρεία με πολυετή εμπειρία και σειρά 
προϊόντων στους τομείς Ασφάλειας Τροφίμων, Ποιοτικού Ελέγχου και 
Υγείας, η οποία διαθέτει ειδικές άδειες αποθήκευσης και ανασυσκευασίας 
επικίνδυνων χημικών προϊόντων, πιστοποιημένη αποθήκευση τροφίμων/
ζωοτροφών (κατά ISO 22000) και ειδική πιστοποίηση περί απαιτήσεων Y.A. 
1348 για Ιατροτεχνολογικά προϊόντα, φέρνει ένα νέο e-shop με εξειδικευμένα 
προϊόντα για τον κλάδο της HoReCa. Η εταιρεία με γνώμονα τη διαρκή 
βελτίωση των υπηρεσιών της, ανέπτυξε ένα e-shop για την κάλυψη των 
αναγκών του κλάδου HoReCa, ως ένα εναλλακτικό σημείο πώλησης των 
προϊόντων της. «Ακούγοντας» τις τάσεις της εποχής, για γρήγορες και 
ανέπαφες συναλλαγές, αλλά και τις ανάγκες των πελατών που επιθυμούσαν 
να έχουν άμεση και εύκολη πρόσβαση και σε μικρότερες ποσότητες 
παραγγελιών, το e-shop προσφέρει τη δυνατότητα online παραγγελιών με 
ταχύτητα και ασφάλεια μέσα σε ένα φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον. Τα 
εξειδικευμένα προϊόντα που πωλούνται σε αυτό, είναι κατάλληλα για Ποιοτικό 
Έλεγχο Τροφίμων, Ποτών/Νερού με σκοπό την τήρηση των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων, Έλεγχο Μικροβιακού φορτίου σε επιφάνειες και τρόφιμα, 
αλλά και προστασία έναντι του νέου κορωνοϊού. 
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Συνεργασία  
Gap-Walmart  
για οικιακά είδη 
Στον τομέα των οικιακών προϊόντων 
εισέρχεται η Gap, μέσα από τη 
δημιουργία ενός νέου brand με 
είδη σπιτιού, σε συνεργασία με το 
website της Walmart. Το γεγονός 
ότι η αγορά οικιακών ειδών έχει 
αναπτυχθεί έκανε την εταιρεία 
ρούχων να διαφοροποιηθεί.

Ανοδικά κινούνται 
οι επενδύσεις σε 
πλατφόρμες ΑΙ
Σημαντική αύξηση στις 
επενδύσεις των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στα FMCGs σε 
πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης, 
από τα 1,2 δισ. δολάρια το 2019 
στα 3,5 δισ. δολάρια το 2014, 
προβλέπει σε ανάλυσή της η 
GlobalData, σχολιάζοντας πως 
οι περισσότερες εταιρείες του 
κλάδου έχουν καθυστερήσει 
να ενσωματώσουν την τεχνητή 
νοημοσύνη στις επιχειρηματικές 
τους λειτουργίες και δεν την έχουν 
εντάξει στη στρατηγική τους. 

ΜΕΓΑΛΏΝΕΙ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ TIKTOK ΣΤΟ SOCIAL SHOPPING

Κατά 553% αυξήθηκαν οι αγορές μέσω της 
κοινωνικής πλατφόρμας
Το TikTok φαίνεται πως δεν είναι απλώς ένα φαινόμενο των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης, αλλά πλέον αποτελεί για τον Ηνωμένο Βασίλειο και έναν από τους 
βασικούς προορισμούς για αγορές. Σύμφωνα με τα στοιχεία νέας μελέτης, οι 
αγορές στο TikTok αυξήθηκαν κατά 553% κατά τη διάρκεια της πανδημίας, 
ποσοστό σχεδόν τριπλάσιο από την αύξηση που κατέγραψε το Instagram 
(189%), αλλά και το Facebook (160%). To γεγονός ότι καταγράφεται μια 
μεγάλη μετακίνηση του κοινού προς το social shopping, καθιστά πιθανή 
την περεταίρω ανάπτυξη των δυνατοτήτων του TikTok στο e-Commerce. Η 
κοινότητα του Bazaarvoice Influenster, που μίλησε με 3.272 καταναλωτές 
στο Η.Βασίλειο, διαπίστωσε την «σημαντική αύξηση της επιρροής των social 
media στις επιλογές των καταναλωτών τον τελευταίο χρόνο». Το Instagram, 
εξακολουθεί να ηγείται, με το 64% των καταναλωτών να το επιλέγει, το 
Facebook ακολουθεί με ποσοστό 45% και με ποσοστό 24% το TikTok, το 
οποίο καταγράφει μεγάλη δυναμική. Επίσης, σημαντική αύξηση κατέγραψαν 
και οι αγορές μέσω του Pinterest (+356%). 
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Ανανεωμένο το εταιρικό 
website της Safilo  
Τον νέο σχεδιασμό του εταιρικού 
website της παρουσίασε η Safilo. 
Το website ανανεώθηκε με στόχο 
να βελτιώσει την αλληλεπίδραση με 
πελάτες, επενδυτές, καταναλωτές, 
νέα ταλέντα, προμηθευτές, 
καθώς και τοπικές κοινότητες, 
αναδεικνύοντας, ταυτόχρονα, τις 
αξίες που προάγει η εταιρεία: 
κατασκευαστική αρτιότητα, 
καινοτομία σε επίπεδο τεχνολογίας 
και υλικών, αριστεία προϊόντων, 
σεβασμός για το περιβάλλον και 
sustainability. 

Έμφαση στο shoppable 
περιεχόμενο δίνει η 
Google 
Η Google παρουσίασε, μια σειρά 
νέων χαρακτηριστικών, κατά τη 
διάρκεια ενός Google Marketing 
livestream με έμφαση στο 
shoppable περιεχόμενο. Ένα από 
τα εργαλεία που παρουσιάστηκαν, 
το Product Feeds, θα επιτρέψει 
στους διαφημιζόμενους να 
συνδέουν προϊόντα με υφιστάμενες 
video ή image διαφημιστικές 
καμπάνιες στο YouTube. Το 
Product Feeds μπορεί, επίσης, να 
προβάλλει διαφημίσεις κατά τη 
διάρκεια video ads με δυνατότητα 
skip, δίπλα ή κάτω από το video. 

Nέο e-shop υλικών 
και μηχανημάτων 
συσκευασίας από την 
Kapelis Packaging 
Στην έναρξη λειτουργίας του 
e-shop της προχώρησε η 
εταιρεία υλικών και μηχανημάτων 
συσκευασίας Kapelis Packaging. 
Η Kapelis Packaging εισήλθε στο 
ηλεκτρονικό εμπόριο, παρέχοντας 
την δυνατότητα στους πελάτες της 
να πραγματοποιήσουν τις αγορές 
τους από οποιοδήποτε σημείο 
και αν βρίσκονται. Μέσα από την 
ιστοσελίδα διατίθεται λεπτομερής 
ενημέρωση για τα προϊόντα της.

e-Commerce Trends 2021: ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Η αξία των ηλεκτρονικών 
συναλλαγών στον κλάδο των 
Οικιακών Συσκευών, εκτιμάται ότι 
θα ανέλθει στα 103 εκατομμύρια 
ευρώ το 2021.
Τα έσοδα, αναμένεται 
να παρουσιάσουν ετήσιο 
ρυθμό ανάπτυξης 9,9%, με 
προσδοκώμενο όγκο αγοράς τα 
151 εκατ. Ευρώ έως το 2025.
Η διείσδυση των χρηστών, θα 
αγγίξει το 19,5% το 2021 και 
αναμένεται να φτάσει το 27,4% 
έως το 2025.
Η μέση ετήσια αξία online 
αγορών ανά χρήστη εκτιμάται ότι 
θα ανέλθει σε 51,31 €, για τον 
Έλληνα καταναλωτή.
Η κατηγορία των οικιακών 
συσκευών, καλύπτει τις 
ηλεκτρονικές πωλήσεις 
ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 
μακράς διάρκειας, στις οποίες 
περιλαμβάνονται τα λευκά 
είδη οικιακών συσκευών, όπως 
πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια 
πιάτων, ψυγεία ή στεγνωτήρια. 
Επιπλέον, στην ίδια κατηγορία 
ανήκουν, η διαδικτυακή πώληση 
μικρών οικιακών συσκευών όπως 
καφετιέρες, μηχανές εσπρέσο, 
επεξεργαστές τροφίμων, φούρνοι 
μικροκυμάτων και ηλεκτρικές 
σκούπες.

Η PROTOCOL ανανέωσε τη συνεργασία της στο 
Performance Marketing & Development για 4η χρονιά 
με το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας 

Πέρασαν 160 χρόνια από τότε 
που ξεκίνησε τη λειτουργία του το 
εργοστάσιο φωταερίου, δίνοντας 
ενέργεια και φωτίζοντας την Αθήνα!
Σήμερα, το Φυσικό Αέριο Ελληνική 
Εταιρεία Ενέργειας λειτουργεί ως φυσική 

και ιστορική συνέχεια του παρελθόντος, διατηρώντας τον ρόλο του παρόχου 
φυσικού αερίου στους καταναλωτές.
Κάνοντας ένα ακόμη βήμα, σήμερα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρείας 
Ενέργειας προσφέρει και ηλεκτρικό ρεύμα σε όλους τους καταναλωτές, σε 
όλη την Ελλάδα! 
H Protocol ξεκίνησε την συνεργασία το 2018 και συνεχίζει την συνεργασία με 
αντικείμενο την προσέλκυση εκδηλώσεων ενδιαφέροντος τόσο από ιδιώτες 
όσο και από επαγγελματίες καταναλωτές ενέργειας.
ΟΙ καλές συνεργασίες παράγουν καλά αποτελέσματα και οι μακροχρόνιες 
ακόμη καλύτερα!
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+6% στις πωλήσεις  
της Walmart U.S. 
Οι πωλήσεις της Walmart U.S. 
αυξήθηκαν κατά 6% το πρώτο 
τρίμηνο 2021, με τις πωλήσεις 
ηλεκτρονικού εμπορίου να έχουν 
αυξηθεί κατά 37%, σύμφωνα 
με την αλυσίδα τροφίμων. Τα 
συνολικά έσοδα ανήλθαν στα 
$138,3 δισ., αυξημένα κατά 2,7%, 
συγκριτικά με το πρώτο τρίμηνο 
του προηγούμενου έτους. Η 
επισκεψιμότητα στο δίκτυο των 
ΗΠΑ μειώθηκε κατά 3,2%.

Το efood συνεργάζεται 
με το Vodafone CU 
Τη στρατηγική συνεργασία του με 
τo Vodafone CU ανακοίνωσε το 
efood. Οι καταναλωτές σε Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, 
Γιάννενα, Βόλο, Ηράκλειο, Χανιά 
μπορούν πλέον να μπουν στο efood 
app, να βρουν το Vodafone CU 
κατάστημα στο φίλτρο delivered by 
efood, να παραγγείλουν μια νέα CU 
sim, να την παραλάβουν εντός 45’ 
και να απολαύσουν προσφορές. Οι 
πρώτοι 500 που θα παραγγείλουν 
νέα κάρτα sim, θα λάβουν ένα 
μοναδικό κωδικό που αντιστοιχεί σε 
4 ευρώ έκπτωση.

Νέο σχήμα στον χώρο 
των logistics
H εταιρεία DEL24 συστάθηκε από 
έμπειρους «παίχτες» της logistics 
και του χονδρικού εμπορίου.
Η εταιρεία έχει μετοχικό κεφάλαιο 
60.000 ευρώ και ελέγχεται (50%-
50%) από τις Hepta Holdings 
και ΑΡΤ ΙΝ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ. H Hepta 
Holdings εκπροσωπείται από 
τον Xρ.Μαρκουίζο. Η ΑΡΤ ΙΝ 
ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ δραστηριοποιείται 
στον χώρο των logistics και 
του χονδρικού εμπορίου και 
εκπροσωπείται από τον Χρήστο 
Παναγιωτόπουλο και την 
LifeConcept (BoConcept).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη "Φορολογία 
των επιχειρήσεων για τον 21ο αιώνα" 
Στις 18 Μαΐου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη "Φορολογία των 
επιχειρήσεων για τον 21ο αιώνα", μια μελέτη που έχει στόχο την προώθηση 
ενός ισχυρού, αποτελεσματικού και δίκαιου φορολογικού συστήματος στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτή περιγράφονται 3 πρωτοβουλίες με στόχο τη 
δημιουργία ενός δίκαιου και σταθερού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Πρώτον, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει το 2023 ένα νέο πλαίσιο για τη 
φορολογία των επιχειρήσεων στην ΕΕ, με σκοπό τη μείωση των διοικητικών 
επιβαρύνσεων, την άρση των φορολογικών εμποδίων και τη δημιουργία ενός 
πιο φιλικού προς τις επιχειρήσεις περιβάλλοντος στην ενιαία αγορά. 
Δεύτερον, η ανακοίνωση για τη φορολογία των επιχειρήσεων καθορίζει 
μια φορολογική ατζέντα για τα επόμενα 2 χρόνια, με μέτρα που προωθούν 
παραγωγικές επενδύσεις και επιχειρηματικότητα, διασφαλίζουν καλύτερα τα 
εθνικά έσοδα και υποστηρίζουν τις πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις. Αυτό 
βασίζεται στον φιλόδοξο χάρτη πορείας που ορίζεται στο σχέδιο δράσης για 
τη δίκαιη και απλή φορολογία, που παρουσίασε η Επιτροπή το περασμένο 
καλοκαίρι. Τρίτον, παράλληλα με την ανακοίνωση για τη φορολογία των 
επιχειρήσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επίσης μια σύσταση για την 
εγχώρια αντιμετώπιση των ζημιών. 
Ο Ecommerce Europe, όπως σημειώνει, παρακολουθεί προσεκτικά την 
αλληλεπίδραση μεταξύ του έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του έργου 
εντός του ΟΟΣΑ, που στοχεύει στην επίτευξη μιας παγκόσμιας συμφωνίας 
φέτος το καλοκαίρι για την ψηφιακή φορολογία, αν και, τουλάχιστον 
σύμφωνα με την Επιτροπή, η ΕΕ μπορεί και πρέπει να προχωρήσει 
περισσότερο από ότι η προσπάθεια του ΟΟΣΑ.

Σε αυτήν την προοπτική, ο Ecommerce Europe ανησυχεί ότι το έργο που 
επιτελείται σε επίπεδο ΕΕ για την ψηφιακή φορολογία, ενδέχεται να θέσει σε 
κίνδυνο τις σημαντικές προσπάθειες και τα βήματα προόδου που έχουν γίνει 
σε επίπεδο ΟΟΣΑ, τις παγκόσμιες προσπάθειες του οποίου υποστηρίζει. 
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Επιφυλακτικοί οι 
καταναλωτές 
Κύκλοι της Ελληνικής Συνομοσπονδίας 
Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας 
(ΕΣΕΕ) αναφέρουν ότι η άρση 
των περιοριστικών μέτρων δεν 
συνοδεύτηκε από ιδιαιτέρως, 
αυξημένη κίνηση στην αγορά, 
καθώς αρκετοί καταναλωτές είναι 
επιφυλακτικοί, εξαιτίας της πανδημίας. 
Από το Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ) 
κάνουν λόγο για σταθεροποίηση.

Λύση για ηλεκτρονικό 
εμπόριο από το 
Επιμελητήριο 
Αιτωλοακαρνανίας 
Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας 
αναλαμβάνει πρωτοβουλία, σε 
συνεργασία με την Κεντρική Ένωση 
Επιμελητηρίων και την ηλεκτρονική 
αγορά Directmarket.gr, για να 
στηρίξουν άμεσα τις επιχειρήσεις. 
Παρέχει άμεση, σύγχρονη και 
ολοκληρωμένη λύση για την 
περίοδο της πανδημίας (ΔΩΡΕΑΝ) 
στους επιχειρηματίες και στους 
καταναλωτές. Όλες οι Επιχειρήσεις 
του Νομού μπορούν άμεσα και 
ΔΩΡΕΑΝ να κάνουν ηλεκτρονικές 
πωλήσεις.

Πουλήθηκε η Cardlink στη Worldline 
Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. ανακοίνωσε ότι το βράδυ της 27ης Μαΐου 2021 
υπεγράφη συμφωνία με τη Γαλλική εταιρεία Worldline για την πώληση της 
συμμετοχής της στις εταιρείες Cardlink A.E. και Cardlink One Α.Ε.
Ο επικεφαλής του ομίλου Quest Θεόδωρος Φέσσας έχει κάθε λόγο να 
είναι χαρούμενος μετά τη νέα συμφωνία που η εταιρεία του έκλεισε για 
την πώληση της δραστηριότητας των καρτών στη Worldline με πρωτοφανή 
απόδοση 15 φορές την αρχική επένδυση κατά την περίοδο της 
οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Η ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας των 
μετοχών τελεί υπό προϋποθέσεις και όρους μεταξύ των οποίων η έγκριση 
της Τράπεζας της Ελλάδος και της κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου.
Υπό αυτές τις συνθήκες ο Όμιλος Quest, αποφάσισε να αποεπενδύσει 
από την Cardlink και την Cardlink One, σε κάθε μία εκ των οποίων κατά 
τη στιγμή της πώλησης θα κατέχει το 65% του συνόλου των μετοχών 
τους, εισπράττοντας περίπου €93 εκατ. σε μετρητά και εξασφαλίζοντας 
δεκαπενταπλάσια (15x) απόδοση (υπεραξία €87 εκατ. περίπου) επί των 
ιδίων κεφαλαίων της αρχικής επένδυσης, σε διάστημα μικρότερο των 7 
ετών.
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Ο ΣΕΒ, στο πλαίσιο των δράσεών του 
για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των 
επιχειρήσεων και την αναβάθμιση 
των δεξιοτήτων του ανθρώπινου 
δυναμικού, και η εταιρία SAS, 
εταιρεία στον κλάδο των Analytics 
και της Τεχνητής Νοημοσύνης, 
ξεκινούν μια κοινή πρωτοβουλία 
ανάπτυξης δεξιοτήτων στην Επιστήμη 
των Δεδομένων και την Τεχνητή 
Νοημοσύνη.
Οι προκλήσεις της εποχής επιβάλουν 
νέους τρόπους συνεργασίας μεταξύ 
της ακαδημαϊκής κοινότητας και 
των επιχειρήσεων, με περισσότερη 
διάδραση και ανταλλαγή 
πληροφορίας, απόψεων, και 
εμπειριών. Η AI Minds, η Ακαδημία 
για την Τεχνητή Νοημοσύνη και την 
Επιστήμη των Δεδομένων, μέσα στα 
επόμενα τουλάχιστον τρία έτη, θα 
διαθέτει στα ελληνικά πανεπιστήμια 
δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό, ευφυείς 
εφαρμογές και ανοικτά δεδομένα για 
να ενθαρρύνει τον πειραματισμό των 
φοιτητών, ερευνητών και καθηγητών 
στις αναδυόμενες τεχνολογίες 
της Τεχνητής Νοημοσύνης και 
την έμπρακτη διασύνδεση των 
φοιτητών με επιχειρήσεις μέλη του 
ΣΕΒ και συνεργάτες της SAS για 
πρακτική άσκηση και επαγγελματικές 
προοπτικές. Ήδη έχουν δηλώσει 
συμμετοχή μέλη ΔΕΠ από κορυφαία 
τμήματα ελληνικών πανεπιστημίων 

όπως (με αλφαβητική σειρά) το 
τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και 
Τεχνολογίας το τμήμα Πληροφορικής 
και το τμήμα Στατιστικής του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
το τμήμα Μηχανικών Η/Υ και 
Πληροφορικής του Πανεπιστημίου 
Πατρών, το τμήμα Πληροφορικής 
και το τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων 
του Πανεπιστημίου Πειραιά, το 
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, και άλλα.
Η Ακαδημία AI Minds παρέχει στα 
συνεργαζόμενα πανεπιστήμια 
δωρεάν χρήση του λογισμικού 
αιχμής της SAS, εκτενές ηλεκτρονικό 
εκπαιδευτικό υλικό (π.χ. ανοικτά 
δεδομένα, μελέτες περιπτώσεων, 
εκφωνήσεις ασκήσεων, βιβλία, 
σημειώσεις θεωρίας, παρουσιάσεις 
μαθημάτων, ψηφιακά μαθήματα, 
κτλ.), δωρεάν συμμετοχή στα διεθνή 
προγράμματα πιστοποιήσεων της 
SAS καθώς και τεχνικές συμβουλές 
από τους διεθνείς εμπειρογνώμονες 
της SAS για την ένταξη των 
τεχνολογιών στα προγράμματα 
σπουδών. Ξεκινάει προσφέροντας 
υποστήριξη, εργαλεία και δεδομένα 
σε μαθήματα όπως Μηχανική 
Μάθηση (Machine Learning και 
Deep Learning), Ανάλυση Κειμένου 
(Text Analytics), Χρονολογικές 
Σειρές και Προβλέψεις (Time 
Series Forecasting), Παραδοσιακή 
Στατιστική Ανάλυση, Επιχειρηματική 

Ευφυΐα (Business Intelligence), 
Oπτικοποίηση Δεδομένων 
(Visualization), Διαχείριση Δεδομένων 
κλπ. Τα μαθήματα θα εμπλουτίζονται 
συνεχώς ανάλογα με τις ανάγκες των 
συνεργαζόμενων πανεπιστημίων.
Ο Ευθύμιος Βιδάλης, Πρόεδρος της 
Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ 
σχολίασε: «Η απόκτηση σύγχρονων 
ψηφιακών δεξιοτήτων αποτελεί 
ουσιαστική προϋπόθεση για την 
προσαρμογή στις αλλαγές και 
προκλήσεις της 4ης βιομηχανικής 
επανάστασης. Ο ΣΕΒ προωθεί 
πρωτοβουλίες που ενισχύουν τις 
γέφυρες συνεργασίας του κόσμου 
της γνώσης και των πανεπιστημίων 
με τις επιχειρήσεις, με στόχο 
την επιτάχυνση του ψηφιακού 
μετασχηματισμού της παραγωγής 
και της οικονομίας συνολικά. 
Με τη συνεργασία του ΣΕΒ με 
την SAS οι φοιτητές αποκτούν 
σημαντικές ευκαιρίες πρόσβασης και 
πειραματισμού σε τεχνολογίες αιχμής 
με σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό, 
αλλά και δυνατότητα γνωριμίας με 
τις σημαντικότερες επιχειρήσεις της 
χώρας.»
Ο Γιάννης Παπατσίρος, Regional 
Lead της SAS για Ελλάδα, Κύπρο, 
Βουλγαρία δήλωσε: «Η SAS είναι 
περήφανη για τη δημιουργία 
της Ακαδημίας για την Τεχνητή 
Νοημοσύνη και την Επιστήμη των 
Δεδομένων, ΑΙ Minds, που έρχεται 
να επιστεγάσει την ισχυρή δέσμευση 
της εταιρείας να προσφέρει στη 
κοινωνία μέσω της γνώσης και της 
εκπαίδευσης. Η στρατηγική μας 
συνεργασία με τον ΣΕΒ, για την 
επιτάχυνση του μετασχηματισμού 
της Ελλάδας σε μια παραγωγική, 
εξωστρεφή και ανταγωνιστική 
οικονομία είναι κομβικής σημασίας. 
Η Ακαδημία αποτελεί μία επένδυση 
για το επιχειρηματικό μέλλον 
της Ελλάδας, καθώς μέσα στην 
επόμενη τριετία οι φοιτητές που 
θα παρακολουθήσουν την ύλη της 
Ακαδημίας θα έχουν στελεχώσει τη 
ραχοκοκαλιά του επιχειρηματικού 
κλάδου και αυτό θα δώσει 
προστιθέμενη αξία στη χώρα, στις 
επιχειρήσεις και τέλος στους ίδιους.»

Ακαδημία για την Τεχνητή Νοημοσύνη
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Το νέο του shopping feature, με όνομα «Drops», το οποίο οδηγεί σε ένα 
feed πιθανών trendy καταναλωτικών προϊόντων, τα οποία πωλούνται 
στην εφαρμογή (app), παρουσιάζει το Instagram. Η νέα λειτουργία του 
shopping section της εφαρμογής, το οποίο λανσαρίστηκε πέρυσι, έχει 
ιδιαίτερη σημασία για την εταιρεία, η οποία προσπαθεί να ανταγωνιστεί 
άλλες πλατφόρμες όπως η Amazon, η Google, το Pinterest και μεγάλοι 
retailers. «Τα brands, τα οποία επιθυμούν να είναι στο επίκεντρο της 
κουλτούρας, του community και του commerce, επιλέγουν να λανσάρουν 
τα προϊόντα τους στο Instagram», αναφέρει η εταιρεία σχετικά με το Drops. 

Το social commerce 
έχει απογειωθεί, με τις 
πωλήσεις να αυξάνονται 
κατά 38% στις ΗΠΑ 
το 2020, σύμφωνα 
με το eMarketer, και 
αναμένεται να αγγίξει 
τα 37 δισ. δολάρια 
στην ίδια αγορά 
φέτος. Το TikTok, το 
Pinterest, το Snapchat, 
το YouTube, ακόμα και 
το Twitter στρέφονται 
όλο και περισσότερο 
σε αυτό, ενώ 
παραδοσιακοί retailers, 
όπως η Walmart, και 
μεγάλοι παίκτες στο 
e-commerce, όπως 
η Amazon, έχουν, 
επίσης, αρχίσει να 
προσαρμόζονται στην 
αλλαγή. 

Το Facebook επενδύει στο 
in-stream video inventory 
Τον ισχυρισμό ότι αποτελεί, αξιόπιστο 
αντίπαλο απέναντι στην τηλεόραση 
και σε άλλα video media κανάλια, τα 
οποία στηρίζονται στη διαφήμιση, 
προβάλλει το Facebook, καθώς 
προωθεί μια «νέα εποχή» στο in-
stream video inventory για τα brands. 

H Disney καλεί τους 
διαφημιζόμενους σε 
πολυπολιτισμικές 
δεσμεύσεις 
Στην υιοθέτηση multicultural 
δεσμεύσεων σε όλες τις νέες 
συμφωνίες τους κάλεσε τους 
διαφημιζόμενους η Disney. Για τον 
σκοπό αυτό, η εταιρεία αποκάλυψε 
μια σειρά από λύσεις, οι οποίες 
θα βοηθήσουν τα brands να 
προσεγγίσουν καλύτερα διαφορετικά 
κοινά. Συμπεριλαμβάνεται και το 
Disney Culture Index, το οποίο μετρά 
την απήχηση της διαφορετικής 
κουλτούρας στο branded 
περιεχόμενο και τη διαφήμιση. 

DIGITAL MARKETING

Το Instagram λανσάρει νέο  
social commerce feature
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Οι έμποροι βασίζουν τη φήμη τους και αυξάνουν 
κονδύλια στα social media    
Σύμφωνα με μια νέα μελέτη που διεξήγαγε η Sprout Social, μια εταιρεία 
ακρόασης και ανάλυσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης πάνω από το 70% 
των επιχειρήσεων που ερωτήθηκαν βασίζονται στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης για την αφοσίωση των πελατών, σε σύγκριση με το 61% 
που βασίζεται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το 27% στις διαφημίσεις 
τηλεόρασης/ραδιοφώνου και το 24% στις έντυπες διαφημίσεις.
Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 1.000 καταναλωτές 
και 250 στελέχη επιχειρήσεων, διαπίστωσε ότι το 91% των στελεχών 
επιχειρήσεων σχεδιάζουν να αυξήσουν τους προϋπολογισμούς τους στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα επόμενα τρία χρόνια, καθώς οι καταναλωτές 
βασίζονται όλο και περισσότερο στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης για να 
μάθουν για μάρκες ή εταιρείες (55%), ιδίως οι νεαρότεροι καταναλωτές της 
GenZ και οι Millennials. Για το 35% των καταναλωτών που ερωτήθηκαν, τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν τον κύριο τρόπο που μαθαίνουν για 
νέα προϊόντα, υπηρεσίες και μάρκες.
Η πίστη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παραμένει αμετάβλητη μεταξύ των 
στελεχών επιχειρήσεων που ρωτήθηκαν, με πάνω από το 80% από αυτούς 
να εμπλέκονται σε επιχειρήσεις απευθείας προς καταναλωτές.

Πεινάσαμε;», ρωτά η 
νέα SoMe καμπάνια της 
Ήλιος  

Στον «αέρα» βρίσκεται η νέα social 
media καμπάνια της Ήλιος για την 
παρουσίαση των νέων συσκευασιών 
των ζυμαρικών γρήγορου βρασμού 
Ήλιος Espressi. Η νέα καμπάνια έχει 
τίτλο «Πεινάσαμε;» και η επιμέλειά 
της ανήκει στην εταιρεία Επικοινωνείν 
Creative Team. 

500.000 δολάρια από 
την Google Ελλάδας σε 
ΜΚΟ - Για ψηφιακές 
δεξιότητες, inclusion και 
ψηφιακή υπευθυνότητα  

Στην προσφορά 
επιπλέον 500.000 
δολαρίων 
προχωρά η Google 
Ελλάδας, μέσω 
του φιλανθρωπικού 
βραχίονά της 

Google.org, σε ΜΚΟ της χώρας 
μας, σύμφωνα με ανακοίνωση 
της εταιρείας. Η χρηματοδότηση 
αφορούν ΜΚΟ, οι οποίες υλοποιούν 
δράσεις υποστήριξης υπό-
εξυπηρετούμενων, ευάλωτων 
κοινωνικών ομάδων στις κατηγορίες: 
εκπαίδευση σε ψηφιακές δεξιότητες, 
αποδοχή της διαφορετικότητας και 
συμπερίληψη. 
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