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Ανανέωση για ToFarmakeioMou.gr
Σε re-design και re-platforming, προχώρησε 
ToFarmakeioMou.gr, με το project να αναλαμβάνει η 
Webjar. Η Protean ανέλαβε το re-platforming, με το νέο 
eshop να είναι 100% custom στις ανάγκες του TFM 
και 60% ταχύτερο. O Θ.Σακόπουλος, CEO σχολίασε: 
«Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα. 
Μας δικαίωσε η επιλογή μας, κρίνοντας από αυτά που 
βλέπουμε, ποιοτικά και ποσοτικά (Orders, Conversion 
Rate, Bounce Rate, Avg. Time on site)».

ΤΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ E-SHOPS

E-Commerce News

05 Στην Ισπανία μπαίνει η Okto, σε συνεργασία 
με την Jackpot Systems με το «ψηφιακό 
πορτοφόλι» Okto.Wallet.

04 Την κατηγορία Έτοιμου Μαγειρεμένου 
Φαγητού (Food to Go), που τοποθετείται σε 67 
καταστήματα, αναπτύσσει η Μασούτης.

03 Το Epsilon Net College ξεκινά μεταπτυχιακό MSc 
in Logistics and Supply Chain Management σε 
συνεργασία με το University of Northam.

02 Ισχυρές πιέσεις ασκούν οι πιστώτριες τράπεζες 
στην τρίτη τη τάξει εταιρεία ταχυμεταφορών 
που αντιμετωπίζει κληρονομικά προβλήματα. 

01 Το scarletbeauty.gr, το ελληνικό e-shop 
καλλυντικών που διαθέτει επώνυμα brands σε 
διαρκείς προσφορές, αποκτά φυσικό κατάστημα.

LAST MINUTE

DIGITAL MEDIA       •       E-BUSINESS       •       RETAIL MARKET

Νέες εγκαταστάσεις 
Logistics για την Πλαίσιο  
Επένδυση 2,9 εκατ. ευρώ για logistics 
ανακοίνωσε o ιδρυτής της Πλαίσιο Γ. 
Γεράρδος. Η εταιρεία προχωρά στην 
απόκτηση εγκαταστάσεων της εταιρείας 
παραγωγής τεχνητής ξυλείας Ακρίτας 
στη Μαγούλα.

COMING SOON
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Skroutz Plus | Η νέα εμπειρία στις online 
αγορές
Το Skroutz, η μεγαλύτερη πλατφόρμα ηλεκτρονικών αγορών στην 
Ελλάδα, παρουσιάζει το Skroutz Plus, τη νέα υπηρεσία που αλλάζει 
και αναβαθμίζει σημαντικά την εμπειρία των ηλεκτρονικών αγορών. 
Το Skroutz Plus είναι η νέα συνδρομητική υπηρεσία που φέρνει τα 
δωρεάν μεταφορικά στις online αγορές μέσω του Skroutz. 
Συγκεκριμένα, το Skroutz Plus, με ετήσια συνδρομή €17, προσφέρει 
δωρεάν μεταφορικά για αγορές μέσω Skroutz, αξίας άνω των €20 και 
βάρους έως και 14 κιλών.
Ο κ. Γιάννης Αλιβιζάτος, Chief Operations Officer (COO) του Skroutz, 
επεσήμανε: 
«Το Skroutz Plus είναι μια καινοτόμος υπηρεσία που μεταμορφώνει 
τον κλάδο και εξελίσσει το Skroutz σε μια ακόμα πιο ολοκληρωμένη 
πλατφόρμα. Πλέον, ο καταναλωτής θα μπορεί να πραγματοποιεί 
απρόσκοπτα τις αγορές του, επιλέγοντας ανάμεσα σε εκατομμύρια 
προϊόντα από χιλιάδες συνεργαζόμενα καταστήματα και 
απολαμβάνοντας καλύτερη εξυπηρέτηση και τη νέα υπηρεσία Skroutz 
Plus και προπάντων χωρίς να ανησυχεί συνέχεια για το κόστος των 
μεταφορικών. Η σημαντική άνοδος των e-αγορών απαιτεί από τις 
εταιρείες νέες προτάσεις και λύσεις για τον καταναλωτή. Για αυτό και 
τα δωρεάν μεταφορικά είναι μόνο η αρχή.»

Στον «αέρα» το e-shop 
της GAP     
Στον «αέρα» το πρώτο e-shop της Gap 
στην Ελλάδα, το οποίο δίνει τη δυνατότητα 
στους καταναλωτές να έχουν πρόσβαση 
σ’ ένα σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον που 
προσφέρει άμεση και εύχρηστη εμπειρία 
online shopping, επιτρέποντας στο brand 
να αλληλοεπιδρά με τους πελάτες.

Στην Etsy η εφαρμογή second 
hand ρούχων Depop   
Η εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου Etsy, 
προχωρά στην εξαγορά της εφαρμογής 
second hand ρούχων, Depop, έναντι 
1,63 δισ. δολ., με στόχο να επεκτείνει την 
πελατειακή της βάση και να προσελκύσει 
πιο νεανικό κοινό. Η συμφωνία θα 
δημιουργήσει "σημαντικές συνέργειες 
ανάπτυξης", μεταξύ των e-shops, καθώς 
η τάση για το εμπόριο ανακυκλωμένων 
ενδυμάτων αυξάνεται ολοένα και 
περισσότερο.
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Nέα διαδικτυακή πλατφόρμα 
«Access2Markets»
Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, με 
την υποστήριξη του Europe Direct της Περιφέρειας Θεσσαλίας 
παρουσίασε την περασμένη Δευτέρα σε διαδικτυακή ενημερωτική 
ημερίδα τη νέα διαδικτυακή πλατφόρμα της Γενικής Διεύθυνσης 
Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «Access2Markets».
Στόχος της ημερίδας ήταν η σε βάθος ενημέρωση των 
επιχειρήσεων της Θεσσαλίας για τα εργαλεία της διαδικτυακής 
πύλης “Access2Markets”, η οποία διευκολύνει τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν εμπορικά σε τρίτες χώρες και να 
αξιοποιήσουν το προτιμησιακό καθεστώς των εμπορικών συμφωνιών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες, όπως 
σχετικά με δασμολογικό καθεστώς, κανόνες καταγωγής, ειδικές 
απαιτήσεις τρίτων χωρών κ.λπ.
Στην έναρξη της ημερίδας, σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο 
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός. Ο Επικεφαλής 
του Europe Direct της Περιφέρειας Θεσσαλίας, κ. Βασίλειος 
Χατζηκαμαγιάννης αναφέρθηκε στη λειτουργία και τις δράσεις του 
Δικτύου ενώ η γενική διευθύντρια του ΣΘΕΒ, κα Έλενα Καματέρη, 
στην υποστήριξη των επιχειρήσεων της υπηρεσίας «STHEV EXPORT 
WINNERS», η οποία για 30 και πλέον χρόνια συνεχίζει να στηρίζει της 
επιχειρήσεις που ασχολούνται με τις εξαγωγές ή θέλουν να εξάγουν, 
συμβάλλοντας στην εξωστρέφεια και στη διεθνή ανάπτυξή τους.

Η FedEx επεκτείνει την 
υπηρεσία παράδοσης σε 
συγκεκριμένη ημέρα σε όλη 
την Ευρώπη      
Μετά την εκκίνηση της παράδοσης 
"καθορισμένης ημέρας", FedEx International 
Connect Plus (FICP) σε Ιταλία και Αγγλία 
τον Ιανουάριο, η υπηρεσία είναι διαθέσιμη 
και σε Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Πολωνία, 
Αυστρία, Σουηδία, Βέλγιο και Ολλανδία.

Ένας χρόνος  
λειτουργίας του e-shop  
www.kafekopteialoumidi.gr   
Το Μάρτιο του 2020 τα Καφεκοπτεία 
Λουμίδη λάνσαραν δικό τους e-shop, με 
αξιόλογα αποτελέσματα. Ο Ι.Λουμίδης, 
Εμπορικός Διευθυντής των ΚΛ, σημείωσε 
«Το e-shop μας έχει αναδειχθεί, σε 
αξιόπιστο και γρήγορα αναπτυσσόμενο 
κανάλι πώλησης για την επιχείρησή 
μας. Σε περιόδους όπως αυτή που 
διανύουμε απαιτείται να σχεδιάσουμε και 
να υλοποιήσουμε λύσεις που στηρίζουν 
τους πελάτες μας και ενισχύουν την 
ψηφιοποίηση της εμπορικής μας 
δραστηριότητας.»
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Ποια είναι η σημασία της 
δημιουργίας e-shop, Ideales  
e-shop;
Κ.Σ.: Είναι μια από τις βασικότερες 
επενδύσεις που πρέπει να κάνει 
μια σύγχρονη επιχείρηση που 
αναγνωρίζει τις ανάγκες μέρους 
της αγοράς. Η πάντα πρωτοπόρος 
Ideales δεν θα μπορούσε να μη 
συμβαδίζει με την εποχή. Ας 
μην ξεχνάμε ότι ήμασταν η 1η 
εταιρεία πισίνας στην Ελλάδα που 
δημιούργησε ιστοσελίδα. 
Πλέον, οι online παραγγελίες 
είναι η επιλογή μιας μικρής αλλά 
σημαντικής μερίδας και στον χώρο 
της πισίνας. Κυρίως σε αναλώσιμα 
προϊόντα. Όχι σε ανταλλακτικά 
ή σε νέες κατασκευές. Παρά το 
γεγονός ότι διαθέτουμε μακράν το 
μεγαλύτερο Δίκτυο Εξυπηρέτησης 
Πελατών σε όλη την Ελλάδα, ideales 
eshop μας δίνει την δυνατότητα να 
προσεγγίσουμε ακόμα μεγαλύτερο 
αριθμό δυνητικών Πελατών απ’ 
όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, 
τους οποίους μπορούμε πλέον 
να εξυπηρετήσουμε άμεσα και 
αποτελεσματικά 24/7, καθώς και 
τους δυνητικούς Πελάτες μας που 
δεν έχουν χρόνο κατά τη διάρκεια 
της ημέρας για τις αγορές τους. 
Τέλος, μέσα από το ideales eshop, 
μπορείτε να περιηγηθείτε με τον 

πλέον σύγχρονο και εύκολο τρόπο 
σε όλη την γκάμα των προϊόντων 
μας, αλλά και να εξετάσετε στο 
δικό σας χρόνο τα πλήρη τεχνικά 
χαρακτηριστικά, τις εγγυήσεις, 
ή ακόμα και τις οδηγίες χρήσης 
κάθε προϊόντος προτού επιλέξετε 
το προϊόν που σας ταιριάζει και θα 
κάνει τη ζωή σας ακόμα πιο εύκολη 
και απολαυστική. 
Πως θα ωφεληθούν οι νυν πελάτες 
σας; Λειτουργεί με τη λογική του 
B2B ή και B2C;
Κ.Σ.: Πρωταρχικός στόχος του 
εξολοκλήρου αναβαθμισμένου μας 
site και του ideales eshop είναι η 
ακόμα καλύτερη εξυπηρέτηση των 
Πελατών μας μέσα σε ένα ευχάριστο 
και αξιόπιστο εικονικό περιβάλλον, 
προσανατολισμένο αποκλειστικά 
στις ανάγκες κάθε Πελάτη μας. Ένα 
περιβάλλον πάραυτα κατανοητό, 
που διευκολύνει να επιλέξει κανείς 
και να αποκτήσει εύκολα, γρήγορα 
και πολύ οικονομικά, προϊόντα 
απόλαυσης που κάνουν το «ευ ζην» 
πραγματικότητα. 
Το όμορφο και εύχρηστο design 
του νέου μας site συνδυάζει την 
αισθητική με την λειτουργικότητα. 
Επιπλέον, η μεγάλη γκάμα 
επώνυμων προϊόντων ασύγκριτης 
ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές 
που εμπλουτίζεται καθημερινά, η 
απόλυτη σύνδεση του eshop με το 
εμπορικό μας σύστημα (λογισμικό 
back-office, λογιστικά συστήματα, 
συστήματα διαχείρισης αποθέματος) 
και φυσικά το πολυβραβευμένο 
Customer Care 5 αστέρων της 
Ideales, εγγυώνται την ευχάριστη και 
ομαλή εμπειρία κάθε αγοράς. 
Θα ήθελα φυσικά να ευχαριστήσω 
τους ξεχωριστούς ανθρώπους 
της Ideales που όπως πάντα, 
έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό 
και συντέλεσαν τα μέγιστα στην 
επιτυχημένη ολοκλήρωση αυτού του 
τεράστιου project. 
To ideales eshop έχει σχεδιαστεί με 
μοναδικό και πολύ έξυπνο τρόπο 
ώστε να λειτουργεί με τη λογική του 
B2C, αλλά και με τη λογική του B2B. 

Είμαστε σίγουροι λοιπόν, ότι 
το ποσοστό των απολύτως 
ευχαριστημένων Πελατών μας 
(97,6% το 2020) θα συνεχίσει να 
απογειώνεται!
Πού στοχεύετε; Σε ποιο πελατειακό 
κοινό; 
Κ.Σ.: Φυσικά στοχεύουμε στους 
υπάρχοντες Πελάτες μας 
ιδιώτες και επαγγελματίες, των 
οποίων τις ανάγκες καλύπτουμε 
πάντα με τον καλύτερο τρόπο. 
Βεβαίως, στοχεύουμε και σε κάθε 
δυνητικό Πελάτη που επιλέγει να 
αποκτήσει online μόνο τα καλύτερα 
προϊόντα της παγκόσμιας αγοράς. 
Προσκαλούμε όλους να «βουτήξουν» 
στο Ideales.gr και να εξερευνήσουν 
τις σελίδες του για μια ξεχωριστή, 
απολαυστική εμπειρία. 
Υπάρχει ανταγωνισμός στο πεδίο 
του ηλεκτρονικού εμπορίου στον 
κλάδο σας; 
Κ.Σ.: Σήμερα ο καθένας μπορεί να 
στήσει ένα eshop - ακόμα και μέσω 
Instagram ή Facebook.
Το σημαντικότερο όλων είναι 
να εμπορευόμαστε ποιοτικά και 
διαχρονικά προϊόντα (προφανώς 
όχι ψεύτικες απομιμήσεις) και να 
διαθέτουμε την άρτια οργάνωση που 
μπορεί να υποστηρίξει κάθε Πελάτη.
Ο 100% ελληνικός Όμιλος Ideales 
είναι ο  μεγαλύτερος κατασκευαστής 
ιδιωτικής και επαγγελματικής 
πισίνας, με τα brands Piscines 
Ideales | the eco pool® και 
Ideales Spa, με εκτεταμένο Δίκτυο 
Καταστημάτων και Συνεργατών 
και με πάνω από 15.000+ 
εγκατεστημένες πισίνες και 2.500+ 
μονάδες υδροθεραπείας σε όλη την 
Ελλάδα. 
Οι Πελάτες, μας εμπιστεύονται 
διότι γνωρίζουν ότι 30 χρόνια τώρα 
η Ideales κατέχει με διαφορά την 
1η θέση στον κλάδο μας κι αυτό 
γιατί η πορεία μας είναι συνώνυμη 
με την αριστεία, την ποιότητα, την 
καινοτομία και την περιβαλλοντική 
υπευθυνότητα! Για να κολυμπάτε 
αντί να …τρέχετε, επιλέξτε Ideales! 
Be Ideales!

Κωνσταντίνος Σταυρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Ideales

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ανανεωμένο site και e-shop για την Ideales 
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efood: άνοδος τζίρου κατά 49,38% στην 
πανδημία   
Ο κύκλος εργασιών της efood (Οnline Delivery A.E.) ανήλθε στα 64,4 
εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 49,38% σε σχέση με τα 43,1 εκατ. ευρώ 
της χρήσης του 2019. Η αύξηση στον κύκλο εργασιών προήλθε 
κυρίως από την αύξηση των παραγγελιών, με αποτέλεσμα την 
αύξηση των εσόδων από προμήθειες (13,4 εκατ. ευρώ περισσότερα 
σε σχέση με το 2019). Επίσης, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε και 
λόγω της χρήσης των υπηρεσιών προώθησης των συνεργαζόμενων 
καταστημάτων στην πλατφόρμα, όπως premium placement, 
προτεινόμενα πιάτα κ.λπ. (5,3 εκατ. ευρώ περισσότερα σε σχέση με 
το 2019). Επιπλέον, αυξήθηκαν και τα συνεργαζόμενα καταστήματα 
της πλατφόρμας, καθώς άγγιζαν τα 13.000 τον Δεκέμβριο του 2020. 
Τα καθαρά προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 28,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα 
κατά 29,06% έναντι 22,2 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.
Στην οικονομική της έκθεση η εταιρεία αναφέρεται στη συνεργασία 
με τη Σκλαβενίτης που «βρίσκεται σε μια πορεία ανάπτυξης, και 
στόχος της διοίκησης είναι η ενίσχυση του κύκλου εργασιών της 
μέσω της ανάπτυξης νέων συνεργασιών με καταστήματα πέραν 
των εστιατορίων αλλά και με σημαντικές επενδύσεις στο κανάλι της 
διανομής».

Νέα ψηφιακή πλατφόρμα 
«e-Λαχαναγορά» από τον 
ΟΚΑΑ      
Μια νέα ηλεκτρονική εφαρμογή του 
Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και 
Αλιείας θα παρουσιάσουν ο υπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Άδωνις 
Γεωργιάδης και ο διευθύνων σύμβουλος 
του ΟΚΑΑ Απόστολος Αποστολάκος σε 
εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 
εγκαταστάσεις του οργανισμού.

Intersport: επένδυση σε 
e-commerce  
Tο e-shop της Intersport βρίσκεται στο 
top 10 των πιο εμπορικών ηλεκτρονικών 
καταστημάτων, ανέφερε ο Διευθύνων 
Σύμβουλος, Ευάγγελος Μπάτρης. Κατά 
τη διάρκεια της διαδικτυακής εκδήλωσης 
«Future of Retail 2040: O κλάδος ένδυσης 
και υπόδησης μετά την πανδημία» που 
διοργάνωσε η ΕΣΕΕ, ανέφερε ότι στόχος 
της εταιρείας, είναι να υλοποιήσει 
«πρωτοβουλίες πελατοκεντρικότητας, 
μέσα από προγράμματα loyalty και 
membership, αλλά και προγράμματα 
instore technology». 
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Η L’Or al δοκιμάζει τα e-commerce  
tools του TikTok  
Σε συνεργασία με το TikTok προχώρησε η L’Or al, προκειμένου 
να δοκιμάσει e-commerce εργαλεία στη διάσημη εφαρμογή. Ήδη, 
οι καταναλωτές σε Αγγλία και Ιρλανδία έχουν τη δυνατότητα να 
πραγματοποιούν αγορές προϊόντων από 2 εκατ. εκ των μεγαλύτερων 
brands της εταιρείας, την Garnier και τη Nyx Professional Makeup, 
απευθείας από τους λογαριασμούς τους, καθώς και μέσω creator-
driven περιεχομένου. Η L’Or al είναι η πρώτη διεθνής beauty εταιρεία, 
η οποία λαμβάνει μέρος στο πιλοτικό e-commerce πρόγραμμα του 
TikTok, το οποίο ξεκίνησε με τη συμμετοχή βρετανικών brands, 
με στόχο την ανεύρεση νέων τρόπων πώλησης προϊόντων εντός 
εφαρμογής. Οι επισκέπτες στους λογαριασμούς των Garnier σε 
Βρετανία και Ιρλανδία και Nyx στη Βρετανία έχουν τη δυνατότητα 
να βρουν links προϊόντων, ενσωματωμένα σε σύντομα video posts, 
livestreams, καθώς και στο showcase tab του TikTok Product, το οποίο 
βρίσκεται ανάμεσα στο κυρίως feed του brand και το tab με videos, 
όπου έχει γίνει like. Τα brands ευελπιστούν να «αντιγράψουν» τη 
δυναμική brands στην Κίνα, όπου η πλατφόρμα Douyin κατέγραψε 
πωλήσεις αξίας 26 εκατ. δολ., τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της. 

Η Google «μαρκάρει» την 
Amazon 
Η Alphabet -μητρική της Google– 
ξεπέρασε σε χρηματιστηριακή αξία 
την Amazon ς. Η μετοχή της Alphabet 
σημείωσε άνοδο 2%, αυξάνοντας τα 
κέρδη της σε ετήσια βάση στο 36,6%, 
ενώ η μετοχή της Amazon σημείωσε 
άνοδο 0,6%, εξακολουθώντας να είναι σε 
αρνητικό έδαφος.

Η Κομισιόν προτείνει 
την έκδοση ψηφιακής 
ταυτότητας - πορτοφολιού   
Η Κομισιόν πρότεινε ένα πλαίσιο για την 
ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα, η οποία 
θα είναι διαθέσιμη σε όλους τους πολίτες, 
τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις 
της Ε.Ε. Οι πολίτες θα μπορούν να 
αποδείξουν την ταυτότητά τους και να 
κοινοποιήσουν ηλεκτρονικά έγγραφα 
από τα ευρωπαϊκά πορτοφόλια ψηφιακής 
ταυτότητάς τους με ένα κλικ στο κινητό 
τους. 
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Ralph Lauren: προϊόντα σύμφωνα με τα 
γούστα του πελάτη  
Η Ralph Lauren έχει πειραματιστεί με έργα όπως διαδραστικές 
οθόνες στα καταστήματα το 2007 και μια εικονική επίδειξη μόδας με 
δυνατότητα αγορών το 2009.
Πλέον, στόχος της Ralph Lauren είναι να αφήσει τους πελάτες να 
δημιουργήσουν το προϊόν που επιθυμούν από το μηδέν. Αυτή την 
στιγμή, η Ralph Lauren εφαρμόζει το διαδικτυακό πρόγραμμα “Create 
Your Own”. Οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάσουν τα δικά 
τους ρούχα, συνδυάζοντας εκατοντάδες επιλογές χρωμάτων. Τον 
περασμένο μήνα, η Ralph Lauren παρουσίασε το custom polo, το 
οποίο επιτρέπει στους πελάτες να σχεδιάσουν τη δική τους εκδοχή 
του πιο εμβληματικού προϊόντος της.
Στο μεταξύ, η Ralph Lauren αναφέρει ότι αναπτύσσει την τεχνολογία 
και την υποδομή για να κατασκευάσει όλα τα κατά παραγγελία 
ενδύματα. Πρόκειται για μια τεράστια επένδυση, αλλά πιστεύει ότι θα 
δώσει στη μάρκα ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τα επόμενα χρόνια.
Η εταιρεία ξεκίνησε το customization πριν από 20 χρόνια. Μάλιστα, 
ήταν από τα πρώτα e-shops που οι αγοραστές μπορούσαν να 
προσθέσουν μονόγραμμα σε ένα προϊόν, να αλλάξουν το χρώμα του ή 
να επιλέξουν ένα patch. 

Παράδοση με 
Προτεραιότητα από την 
Instacart 
Η Instacart λανσάρει την υπηρεσία, 
«Παράδοση με Προτεραιότητα», για το 
85% των νοικοκυριών στις ΗΠΑ, δίνοντας 
πρόσβαση σε παράδοση τροφίμων εντός 
30’. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε 300 
καταστήματα, συμπεριλαμβανομένων 
των αλυσίδων Ralphs, Safeway, Sprouts 
Farmers Market και Starter Bros.

Online αγορές τροφίμων 
κάνουν τα 2/3 των 
Αμερικανών   
H μαγειρική, οι online αγορές και η ευεξία 
είναι οι τρεις βασικές τάσεις για το 2021, 
που καταγράφει η έκθεση, U.S. Grocery 
Shopper Trends, του Food Market 
Institute (FMI). Σχεδόν τα δύο τρίτα (64%) 
των ενηλίκων στις ΗΠΑ αναφέρουν ότι 
κάνουν αγορές τροφίμων στο διαδίκτυο, 
με συχνότητα που αυξάνεται σε 
εβδομαδιαίες παραγγελίες για το 29%. 
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Η πανδημία 
άλλαξε την 
καθημερινότητα 
και τις συνήθειες 
των καταναλωτών 
σύμφωνα 
με τον Θάνο 

Μαύρο, Εταίρο Συμβουλευτικών 
Υπηρεσιών, EY Ελλάδος, 
επικεφαλής Τομέα Καταναλωτικών 
Προϊόντων και Λιανεμπορίου της 
EY στη ΝΑ Ευρώπη. «Πρόσφατα 
χαρτογραφήσαμε αυτές τις αλλαγές 
με την έρευνά μας, Future Consumer 
Index Ελλάδα 2021, προσπαθώντας 
να σχηματίσουμε μια πρώτη εικόνα 
τού πώς θα καταναλώνουμε στη 
μετά την πανδημία εποχή» αναφέρει 
ο κ. Μαύρος και συμπληρώνει:
«Η μεγαλύτερη, ίσως, αλλαγή 
που πυροδότησε η εμπειρία 
του τελευταίου, έτους, είναι η 
απομάκρυνση των καταναλωτών 
από τα φυσικά καταστήματα και η 
στροφή στο e-Commerce. Tρεις 
στους 4 Έλληνες (77%) δηλώνουν 
ότι έχουν αλλάξει τον τρόπο που 
ψωνίζουν, ενώ 59% αναφέρουν ότι 
επισκέπτονται λιγότερο συχνά τα 
φυσικά καταστήματα.»
Το βασικό ερώτημα, σύμφωνα με τον 
κ. Μαύρο, που τίθεται είναι: «κατά 
πόσον η στροφή στις διαδικτυακές 
αγορές θα έχει διάρκεια στο 
μέλλον;». Η απάντηση που προκύπτει 
από τα ευρήματα της έρευνας της 
EY είναι ότι οι προϋποθέσεις για να 
ενισχυθεί περαιτέρω το ηλεκτρονικό 
εμπόριο υπάρχουν, θα πρέπει, όμως, 
να ξεπεραστούν αρκετά εμπόδια, 
δυσλειτουργίες και προκαταλήψεις.
Περίπου ένας στους τέσσερις 
καταναλωτές έχει μια ισχυρή θετική 
προδιάθεση προς το e-commerce, 
ενώ σχεδόν οι μισοί σκέφτονται να 
αυξήσουν τις διαδικτυακές τους 
αγορές με έναν τουλάχιστον από 
τους ακόλουθους τρόπους: 25% 
αναφέρουν ότι οι περισσότερες 
αγορές τους θα είναι διαδικτυακές 
και θα επισκέπτονται μόνο 
καταστήματα που προσφέρουν 
σπουδαίες εμπειρίες, 24% ότι 
θα ψωνίζουν πλέον διαδικτυακά 
για προϊόντα που προηγουμένως 

αγόραζαν σε φυσικά καταστήματα, 
και 21% ότι θα πραγματοποιούν 
περισσότερες διαδικτυακές 
αγορές για τρόφιμα και άλλα είδη 
μπακαλικής/σούπερ μάρκετ. 
Σχεδόν οι μισοί ανέφεραν τους 
αργούς χρόνους (49%) και το 
υψηλό κόστος (47%) παράδοσης. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι, ιδιαίτερα 
το πρώτο ποσοστό είναι 
σημαντικά υψηλότερο από τις 
υπόλοιπες χώρες που διεξάγεται 
η έρευνα, επιβεβαιώνοντας ότι 
οι εταιρείες του λιανεμπορίου, 
αλλά και -κυρίως- οι εταιρείες 
ταχυμεταφορών, δεν κατάφεραν να 
ανταποκριθούν, σε αποτελεσματικό 
τουλάχιστον επίπεδο στα μάτια 
των καταναλωτών, στον μεγάλο 
όγκο εργασίας που προκάλεσε η 
πανδημία.

Άλλοι σημαντικοί παράγοντες 
που προβληματίζουν, σύμφωνα 
με τον κ. Μαύρο, είναι η δυσκολία 
στην αλλαγή προϊόντων (43%), 
η ασφάλεια των προσωπικών 
δεδομένων (37%) και η δυσκολία 
στην επιστροφή χρημάτων (23%). 

Υπάρχουν όμως και ισχυρές 
μειοψηφίες καταναλωτών, που 
θεωρούν ότι τα φυσικά καταστήματα 
προσφέρουν συγκριτικά 
πλεονεκτήματα που δεν μπορεί να 
εξασφαλίσει το online κανάλι. Έτσι, 
61% των καταναλωτών θέλουν 
να αγγίζουν, να αισθάνονται ή να 
μυρίζουν τα προϊόντα που τελικά 
επιλέγουν να αγοράσουν, ενώ 48% 
θέλουν να ακούν τη γνώμη ή και τις 
συμβουλές των πωλητών, εφόσον τις 
χρειάζονται. 
«Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε 
με βεβαιότητα σε ποιον βαθμό 
οι αλλαγές στις καταναλωτικές 
συνήθειες των Ελλήνων θα 
παραμείνουν μακροπρόθεσμα, 
ποιες θα ατονήσουν και ποιες, 
ενδεχομένως, θα αντιστραφούν» 
τονίζει ο κ. Μαύρος και 
συμπληρώνει: «Ωστόσο, η 
εμπειρία μάς διδάσκει ότι αλλαγές 
τέτοιου μεγέθους και διάρκειας 
σπάνια αναστρέφονται πλήρως, 

επαναφέροντάς μας στην κατάσταση 
που ίσχυε άλλοτε. Είναι βέβαιο ότι η 
διείσδυση των διαδικτυακών αγορών 
θα ενισχυθεί και θα επεκταθεί σε 
ομάδες του πληθυσμού που μέχρι 
πρόσφατα δεν είχαν καμία επαφή ή 
εξοικείωση με αυτές. Η τάση αυτή 
θα επιταχυνθεί, αν οι επιχειρήσεις 
αντιμετωπίσουν και τα λειτουργικά ή 
τεχνικά προβλήματα που ανέδειξε η 
πανδημία».
Παράλληλα, για να αντιμετωπίσουν 
αυτές τις νέες τάσεις, οι 
επιχειρήσεις λιανεμπορίου και 
καταναλωτικών ειδών θα πρέπει 
να αποκρυπτογραφήσουν τις 
αλλαγές και να επανασχεδιάσουν 
το λειτουργικό τους μοντέλο για 
να το προσαρμόσουν στα νέα 
δεδομένα. Θα πρέπει, συγκεκριμένα, 
να μελετήσουν ποιες είναι οι 
κατηγορίες προϊόντων όπου η 
στροφή στο ηλεκτρονικό εμπόριο 
θα είναι πιο ισχυρή και ποιες 
ομάδες του πληθυσμού (ηλικιακές, 
κοινωνικές και γεωγραφικές) 
κινούνται πιο δυναμικά προς 
αυτήν την κατεύθυνση. Με βάση 
τα στοιχεία αυτά, θα πρέπει να 
«ξαναδούν» το κωδικολόγιό τους 
και να επιλέξουν το βέλτιστο 
μίγμα καναλιών διανομής (direct-
to-customer, direct-to-consumer, 
omni-channel, pick up κ.λπ.). Θα 
πρέπει, επίσης, να επανεξετάσουν 
τη διάρθρωση των εφοδιαστικών 
τους αλυσίδων, να ενισχύσουν 
την ανθεκτικότητά τους και να 
διερευνήσουν πιθανές συνέργειες 
και συνεργασίες για να βελτιώσουν 
και το last mile. 
«Η έρευνά μας δεν αφήνει 
αμφιβολία ότι ο κόσμος πλέον δεν 
καταναλώνει μόνο περισσότερο 
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 
στο σπίτι του - χτίζει ξανά όλη τη 
ζωή του γύρω από το σπίτι του. 
Οφείλουμε όλοι να κατανοήσουμε 
και να προσαρμοστούμε σε αυτήν 
τη νέα, "phygital" πραγματικότητα 
και να αναρωτηθούμε: «καθώς ο 
καταναλωτής αλλάζει, πόσο έτοιμα 
είναι τα brands/μάρκες και οι 
επιχειρήσεις να ανταποκριθούν;» 
επισημαίνει ο κ. Μαύρος.

Πώς η πανδημία άλλαξε τον τρόπο που ψωνίζουν οι Έλληνες

ΑΠΟΨΗ
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Η  ανανέωσε 
τη συνεργασία της στο 
Performance Export Marketing 
για 3η χρονιά  
με το Fashion Design Brand

To milkwhite είναι ένα σχετικά νέο Ελληνικό 
Fashion Brand το οποίο φιλοδοξεί να 
κατακτήσει όχι μόνο την Ελληνική αλλά και 
την διεθνή αγορά. Η Protocol e-Commerce 
Marketing από το 2019 υποστηρίζει τον 
στόχο αυτό με εντυπωσιακά μέχρι στιγμής 
αποτελέσματα. Το milkwhite.gr τους 
τελευταίους 12 μήνες έχει αποκτήσει πελάτες 
σε 40 διαφορετικές χώρες εκτός Ελλάδας ενώ 
κάθε μήνα το 67% των Online παραγγελιών 
προέρχεται από την διεθνή αγορά.
Ο σχεδιασμός για το 2021 προβλέπει την 
αναβάθμιση της αγοραστικής εμπειρίας του 
διαρκώς αυξανόμενου πελατολογίου σε 5 
ηπείρους! 
Οι καλές συνεργασίες οδηγούν μακριά και οι 
πολύ καλές σε ταξιδεύουν παντού!

Εκτοξεύθηκε ο κλάδος  
του Logistics
Οι επενδύσεις σε αποθηκευτικούς χώρους 
αυξήθηκαν λόγω πανδημίας. Μια σημαντική 
επένδυση αφορά στη μετατροπή χρήσης 
βιομηχανικού χώρου στον Άγιο Γεώργιο, 
σε κέντρο αποθήκευσης και διανομής με 
ψυκτικούς θαλάμους, στην οποία προχωράει 
η, Alpha Property Development. Η δεύτερη 
περιλαμβάνει ένα greenfield project, 
την κατασκευή από το μηδέν κέντρου 
αποθήκευσης και διανομής σε οικόπεδο 21,2 
στρεμμάτων, στη Θέση Κύριλλο. 

Google και Shopify ενώνουν  
τις δυνάμεις τους 
Η Google επεκτείνεται e-commerce με 
σειρά από νέα εργαλεία και περαιτέρω 
διασυνδέσεις με το Shopify. Με την 
παγκόσμια e-commerce αγορά να 
υπολογίζεται γύρω στα 4,89 τρισ. 
δολ. το 2021, η Alphabet, μητρική της 
Google, ανακοίνωσε πως οι πωλητές που 
χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες Square, 
GoDaddy και WooCommerce θα μπορούν να 
πωλούν μέσω Google search, Google Maps 
και YouTube. 

Εργαλεία e-Commerce στο ετήσιο συνέδριο F8 
του Facebook 
Νέα εργαλεία που βελτιώνουν την επικοινωνία επιχειρήσεων με τους 
πελάτες ανακοίνωσε το Facebook στο διαδικτυακό συνέδριο F8.
Δυνατότητα αυτοματοποιημένων μηνυμάτων στο Instagram: το 
Facebook ανακοίνωσε ότι μπορούν πλέον να αυτοματοποιήσουν 
και να διαχειριστούν την άμεση επικοινωνία με τους πελάτες τους 
μέσω Instagram. Για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να 
δημιουργήσουν αυτόματες απαντήσεις για κοινές ερωτήσεις ή 
αιτήματα καταναλωτών, όπως “Ποια είναι η πολιτική επιστροφής 
σας;” ή “Παρακολουθήστε την παραγγελία μου” πριν ξεκινήσει 
μια συνομιλία με έναν εκπρόσωπο της εταιρείας. Αυτοί οι τύποι 
εργαλείων υπάρχουν για τις επιχειρήσεις στο WhatsApp και 
Messenger, αλλά τώρα, επεκτείνονται και στο Instagram.
Νέες επιλογές στο WhatsApp: όσον αφορά στο WhatsApp, το 
Facebook ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα 
να στέλνουν μηνύματα σε μορφή λίστας, που θα περιλαμβάνουν έως 
και 10 επιλογές (πχ προϊόντα), ενώ η πλατφόρμα θα ενεργοποιήσει 
και “κουμπιά απάντησης” τα οποία θα επιτρέπουν στους χρήστες 
να επιλέξουν έτοιμες απαντήσεις κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας 
τους με μια επιχείρηση. Επίσης, το Facebook ανακοίνωσε 
ταχύτερη ενσωμάτωση για το WhatsApp Business API, έτσι ώστε 
οι επιχειρήσεις που εγγράφονται στην πλατφόρμα να μπορούν να 
ξεκινήσουν να επικοινωνούν με τους πελάτες τους σε λίγα λεπτά. 
Μέχρι τώρα η διαδικασία έπαιρνε εβδομάδες.
Οι πρόσωπο-με-πρόσωπο συναντήσεις δεν ήταν το μόνο πράγμα 
που έλειπε από τη φετινή εκδήλωση. Αντί για μεγάλες παρουσιάσεις 
προϊόντων, υπήρξαν κυρίως λανσαρίσματα μικρών αλλαγών που 
ενισχύουν το ηλεκτρονικό εμπόριο. «Πάντα πιστεύαμε ότι όταν οι 
προγραμματιστές έχουν πρόσβαση στα σωστά εργαλεία, μπορούν 
να κατασκευάσουν πράγματα που δημιουργούν αξία για όλους», 
δήλωσε ο Zuckerberg.
Το μεγαλύτερο μέρος της συζήτησης επικεντρώθηκε σε νέα 
εργαλεία προσανατολισμένα στις πωλήσεις, που αποσκοπούν στο να 
βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να επικοινωνούν με τους πελάτες τους.
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H ForestView για τη 
Milupa 
Στη ForestView ανέθεσε η Milupa, 
της NUTRICIA, τη σχεδίαση της 
Direct to Consumer στρατηγικής 
του brand και την υλοποίηση του 
My Milupa Shop. Η ForestView 
σχεδίασε το συνολικό value 
proposition, συμπεριλαμβανομένου 
του συστήματος διαμόρφωσης 
επαναλαμβανόμενων αγορών 
/ συνδρομής (My Milupa Easy 
Order).

Σε 20 επιπλέον χώρες 
της ΕΕ, τα e-shop 
second hand ρούχων 
της Sellpy
Το ηλεκτρονικό κατάστημα 
μεταχειρισμένων ειδών Sellpy με 
έδρα τη Σουηδία, στο οποίο έχει 
πλειοψηφικό ποσοστό η H&M, 
ανακοίνωσε ότι ανοίγει σε επιπλέον 
20 ευρωπαϊκές χώρες, καθώς η 
ζήτηση για βιώσιμη μόδα αυξάνεται 
σημαντικά. Η Sellpy είναι εταιρεία 
start-up, η οποία αναλαμβάνει όλη 
τη διαδικασία μέχρι την τελική 
πώληση των προϊόντων.

Plushost: μεταξύ των κορυφαίων της 10ετίας αλλά 
πρώτη στο hardcore-ecommerce 
Μεταξύ των κορυφαίων της 10ετιας κατατάχθηκε η Plushost 
καταλαμβάνοντας την 8η θέση με βάση τις βραβεύσεις στα e-volution awards 
και τον επετειακό θεσμό των “The 10 Best Agencies of the Decade”.
Με συμμετοχή σε μόλις δύο διοργανώσεις (τις δύο τελευταίες) και έχοντας 
να ανταγωνιστεί εταιρίες με "βαριά" ονόματα στο πελατολόγιό τους 
-θεσμικούς διαφημιζόμενους, μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων, σημαντικά 
πολυεθνικά brands με θηριώδεις επενδύσεις στο marketing και πολυπρόσωπα 
τμήματα και media budgets- η θέση που κατακτήθηκε αποτελεί μια ξεχωριστή 
επιβράβευση των υπηρεσιών της εταιρίας προς τις hard core e-commerce 
επιχειρήσεις της ελληνικής αγοράς.
Ο Θανάσης Καμέας, CEO της Plushost, δήλωσε "πολύ χαρούμενος που 
συνυπάρχουμε στη λίστα των κορυφαίων με εταιρίες που το expertise τους 
είναι οι μεγάλοι θεσμικοί επιχειρηματικοί όμιλοι (τράπεζες, αεροπορικές, 
εισαγωγικές κ.λπ.). Οι βραβεύσεις μας έρχονται να επιβεβαιώσουν πως 
υπηρετούμε με αρτιότητα και σεβασμό τη ραχοκοκαλιά του Ελληνικού e-
commerce industry που δεν έχει πρόσβαση σε αστείρευτους πόρους τους 
οποίους κατακτά με καθημερινό αγώνα."
Ενώ έκλεισε τη δήλωσή του, ευχαριστώντας τη διοικητική ομάδα και κάθε 
έναν από τους εργαζομένους της εταιρείας -πρώην και νυν- που συνέβαλαν 
με τον επαγγελματισμό και την ορμή τους στη διαμόρφωση και υλοποίηση 
όλων των cases που απέδωσαν και αποδίδουν καθημερινά στους πελάτες της 
εταιρίας state of the art υπηρεσίες.
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H Amazon υποστηρίζει 
τη νομιμοποίηση της 
μαριχουάνας  
Η Amazon.com Inc (AMZN.O) 
δήλωσε ότι υποστηρίζει τη 
νομοθεσία των ΗΠΑ για τη 
νομιμοποίηση της κάνναβης 
σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Η 
ομάδα δημόσιας πολιτικής του 
e-Commerce της εταιρείας θα 
υποστηρίξει τον νόμο για την 
΄Επανεπένδυση και Επέκταση της 
Μαριχουάνας του 2021.

Migato: Entersoft 
Business Suite από την 
Ergologic  
Τα συστήματα ERP και Retail του 
Entersoft Business Suite υιοθέτησε 
η εταιρεία υποδημάτων Migato. 
Την υλοποίηση του έργου ανέλαβε 
η Ergologic, συνεργάτης της 
Entersoft. To έργο περιλαμβάνει 
πλήρη διαχείριση πωλήσεων, 
δίκτυο ιδιόκτητων καταστημάτων 
και franchise, κάλυψη των Back 
Office λειτουργιών, διασύνδεση με 
τη συνεργαζόμενη 3PL εταιρεία, 
καθώς και με το e-shop της 
ελληνικής εταιρείας υποδημάτων. 

+ 26,3% στο e-commerce το 2020  
για τη Δ. Ευρώπη 
Σύμφωνα με το e-marketer εκτιμάται ότι οι παγκόσμιες πωλήσεις 
ηλεκτρονικού εμπορίου αυξήθηκαν κατά 27,6% το 2020 (4,28 τρις δολάρια). 
Αυτό αντιπροσωπεύει μια σημαντική αύξηση από την αξιολόγηση της μέσης 
πανδημίας για ανάπτυξη 16,5%. Ωστόσο, οι συνολικές παγκόσμιες λιανικές 
πωλήσεις μειώθηκαν κατά 3,0%, στα 23,839 τρις δολάρια.
Ποιες χώρες και περιφέρειες ξεχώρισαν το 2020;
Και οι 32 εθνικές αγορές που καλύπτει η έρευνα κατέληξαν σε τουλάχιστον 
διψήφια αύξηση στο ηλεκτρονικό εμπόριο το 2020. Η Λατινική Αμερική 
σημείωσε ασυνήθιστα ξεχωριστή ανάπτυξη (36,7%), παρά το γεγονός 
ότι υπέστη χειρότερη από το μέσο όρο μείωση των συνολικών λιανικών 
πωλήσεων (πτώση 3,4%). 
Πώς διαμορφώνεται το 2021;
Σε παγκόσμιο επίπεδο, η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου θα 
επιβραδυνθεί σημαντικά φέτος, παρά τον νέο ενθουσιασμό των καταναλωτών 
για λύσεις ψηφιακών αγορών. Προβλέπεται ότι η παγκόσμια ανάπτυξη του 
ηλεκτρονικού εμπορίου θα μειωθεί στο 14,3% το 2021.
Θα εξακολουθεί η Κίνα να ηγείται του κόσμου σε όλα τα ηλεκτρονικά 
καταστήματα φέτος;
Η Κίνα θα συνεχίσει να ηγείται παγκοσμίως στους ψηφιακούς αγοραστές το 
2021 με 792,5 εκατ. (33,3% του παγκόσμιου συνόλου).
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Το γεγονός ότι η τεχνολογία 
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι 
της καθημερινότητας μας είναι 
αδιαμφισβήτητο. Όμως, η πανδημία 
COVID-19, που ταλάνισε το σύνολο 
του πλανήτη από τις αρχές του 2020, 
αύξησε κατακόρυφα την επαφή μας 
με την τεχνολογία και ιδιαίτερα με το 
Διαδίκτυο, οδηγώντας μας ορισμένες 
φορές στην υποκατάσταση της 
καθημερινότητας μας με τον ψηφιακό 
κόσμο. Το ηλεκτρονικό εμπόριο, 
η δημιουργία νέων ηλεκτρονικών 
καταστημάτων (e-shops), η 
τηλεκπαίδευση, η τηλεργασία και 
γενικότερα η προσπάθεια συνέχισης 
των δραστηριοτήτων μας μέσω του 
Διαδικτύου, υπήρξαν η προφανής 
μοναδική διέξοδος διατήρησης 
της επιχειρηματικής και όχι μόνο 
δραστηριότητας. Η νέα αυτή 
πραγματικότητα έφερε ξανά στο φως 
την αναγκαιότητα της προστασίας 
των προσωπικών μας δεδομένων και 
της ιδιωτικότητας μας.

Η προστασία αυτή έχει ήδη 
εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό 
νομοθετικά δυστυχώς όμως όχι και 
τόσο στην πράξη. Συμπληρώθηκαν 
ήδη τρία χρόνια από τη στιγμή 
που τέθηκε σε εφαρμογή ο 
Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός 
για την προστασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, γνωστός 
και με το ακρωνύμιο GDPR. Πολλοί 
είναι πιθανόν να θυμάστε πλήθος 
εισερχόμενων ηλεκτρονικών 
μηνυμάτων με ενημερώσεις 
πολιτικής απορρήτου και αιτήματα 
συγκατάθεσης, αλλά ακόμα και αν 
η μνήμη σας δεν συγκράτησε όλα 
αυτά θα έχετε σίγουρα συναντήσει 
τα γνωστά σε όλους μας «cookies» 
τα οποία μας υποδέχονται στο 
άνοιγμα σχεδόν κάθε ιστοσελίδας. 
Τις περισσότερες φορές ψάχνουμε 
απλώς έναν τρόπο για να 
«εξαφανίσουμε» αυτά τα μηνύματα 
που μας εμποδίζουν να επισκεφτούμε 
απερίσπαστοι τη σελίδα που 

θέλουμε. Η σημασία όμως της 
ύπαρξης τους και προπαντός η 
σωστή εφαρμογή αυτών των μέτρων 
προστασίας, μεταξύ άλλων, είναι 
υψίστης σημασίας.
Είναι γεγονός πως κάθε επιχείρηση 
που σέβεται το καταναλωτικό της 
κοινό, κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα, 
επαγγελματικός σύλλογος, εταιρεία 
με σημαντικό αριθμό εργαζομένων, 
πελατών και συνεργατών που 
σέβεται τα μέλη ή τους πελάτες 
του, την εικόνα και την αξιοπιστία 
του, οφείλει να συμμορφωθεί 
προς κάθε πτυχή της νομοθεσίας 
περί προσωπικών δεδομένων που 
τυγχάνει εφαρμογής. Η τακτική 
και συστηματική παρακολούθηση 
δεδομένων (πελατών - προσωπικού 
- προμηθευτών - συνεργατών), 
οι περιπτώσεις λειτουργίας 
κλειστού κυκλώματος καμερών, ο 
τρόπος αποθήκευσης, διαβίβασης 
και μεταχείρισης προσωπικών 
δεδομένων και η πολιτική των 
cookies είναι μόνο ενδεικτικά 
παραδείγματα των όσων πρέπει να 
λάβουν σοβαρά υπόψιν τους.
Η εξαιρετική σημασία των 
παραπάνω αποδεικνύεται εξάλλου 
και από τα τσουχτερά πρόστιμα 
τα οποία ανέρχονται σε χιλιάδες 
ευρώ που έχουν επιβληθεί από τις 
Αρχές Προστασίας Δεδομένων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ 
των οποίων και η ελληνική, λόγω 
παραβίασης του (GDPR) και 
εφαρμογής κακών πρακτικών σε 
θέματα ιδιωτικότητας.
Επομένως η νόμιμη λειτουργία 
ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, 
μιας επιχείρησης ή οποιουδήποτε 
οργανισμού διαχειρίζεται 
προσωπικά δεδομένα σε μεγάλη 
κλίμακα, προϋποθέτει διεξοδική 
νομική διαδικασία και απαιτεί 
εξειδικευμένες νομικές συμβουλές 
καθιστώντας απαραίτητη τη 
διαδικασία συμμόρφωσης με τον 
GDPR βάσει των υποδείξεων νομικών 
επιστημόνων.
Πηγή: LAOSNEWS.GR

ΑΠΟΨΗ

Αικατερίνη Μαυροπούλου, Δικηγόρος με ειδίκευση στο Δίκαιο Τεχνολογίας

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι υπόθεση 
όλων μας
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1 στους 10 Ευρωπαίους 
αγόρασαν  
προϊόντα - μαϊμού  
«Σχεδόν 1 στους 10 Ευρωπαίους (9%) 
έχει δηλώσει ότι έχει ήδη παραπλανηθεί 
για να αγοράσει προϊόντα απομιμήσεις», 
ανέφερε η EUIPO, η υπηρεσία της ΕΕ 
που εδρεύει στην Αλικάντε. Το ποσοστό 
διαφοροποιείται ιδιαίτερα μεταξύ των 
κρατών-μελών: από 2% στη Σουηδία έως 
19% στη Βουλγαρία, και στο 9% στη 
Γαλλία.
«Σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο όπου το 
ηλεκτρονικό εμπόριο γνωρίζει άνθηση» 
λόγω της πανδημίας, με το 70% των 
Ευρωπαίων να έχει κάνει διαδικτυακά 
αγορές το 2020 σύμφωνα με τη Eurostat, 
«η ικανότητα να διακρίνει κανείς προϊόντα 
απομιμήσεις παραμένει προβληματική για 
τους πολίτες της ΕΕ», σημείωσε η EUIPO.
Σύμφωνα με την μελέτη αυτή, το 33% των 
Ευρωπαίων «ήδη έχουν αναρωτηθεί για 
την αυθεντικότητα ενός προϊόντος που 
έχουν αγοράσει» αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, 
επικαλούμενο το AFP.
Στο σημερινό πλαίσιο της πανδημίας, 
ο εκτελεστικός διευθυντής της EUIPO 
Κριστιάν Αρσαμπό τονίζει επίσης «την 
αύξηση του αριθμού φαρμάκων και 
ιατρικών προϊόντων που είναι απομιμήσεις 
και που αποτελούν επιβαρυντικό 
παράγοντα για την υγεία και την 
ασφάλεια των πολιτών».
Σύμφωνα με άλλη μελέτη της EUIPO που 
δημοσιεύθηκε νωρίτερα φέτος, οι βασικές 
χώρες προέλευσης των φαρμάκων-
απομιμήσεων είναι η Κίνα και η Ινδία ενώ 
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Χονγκ 
Κονγκ και η Σιγκαπούρη λειτουργούν ως 
«διαμετακομιστικά» σημεία σε αυτό το 
παράνομο εμπόριο που εκτιμάται στα 4 
δις ευρώ τον χρόνο.
Τα προϊόντα απομιμήσεις ταξιδεύουν 
κυρίως δια θαλάσσης, σύμφωνα με 
αυτή την παλαιότερη έκθεση της 
EUIPO η οποία υπογραμμίζει ότι το 
80%, σε αξία, των κατασχεθέντων 
εμπορευματοκιβωτίων με προϊόντα 
απομιμήσεις είναι στην Κίνα και το Χονγκ 
Κονγκ.
Η υπηρεσία της ΕΕ εφιστά την προσοχή 
στην «προσοδοφόρα» αγορά πειρατείας 
τηλεοπτικού περιεχομένου που είναι 
προσβάσιμο στο διαδίκτυο και που 
αντιπροσωπεύει ένα 1 δις ευρώ τον 
χρόνο.

To Pinterest λανσάρει το Shopping List   
Ένα νέο feature, το οποίο αποθηκεύει αυτόματα pins shoppable 
προϊόντων ενώ ενημερώνει για τυχόν αλλαγές στην τιμή, λανσάρει το 
Pinterest με στόχο να ωθήσει τους χρήστες του να πραγματοποιούν 
πιο εύκολα αγορές μέσω της πλατφόρμας. Το feature με όνομα 
«Shopping List», αποθηκεύει όλα τα pins σε ένα συγκεκριμένο σημείο, 
διευκολύνοντας το κοινό να επιστρέψει σε αυτά και να επιλέξει ποιο 
προϊόν θα αγοράσει. 

e-Commerce Trends 2021: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ
Η αξία των ηλεκτρονικών συναλλαγών στον κλάδο των Ηλεκτρονικών 
Ειδών, εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 580 εκατομμύρια ευρώ το 2021.
Τα έσοδα αναμένεται να παρουσιάσουν ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 
5,4%, με προσδοκώμενο όγκο αγοράς τα 716 εκατ. Ευρώ έως το 
2025.
Η διείσδυση των χρηστών θα αγγίξει το 29,1% το 2021 και αναμένεται 
να φτάσει το 38,4% έως το 2025.
Η μέση ετήσια αξία συναλλαγής ανά χρήστη αναμένεται να ανέλθει 
στα 192,14 ευρώ.
Η κατηγορία του ηλεκτρονικού εμπορίου Consumer electronics 
περιλαμβάνει την ηλεκτρονική πώληση ηλεκτρονικών ειδών, 
όπως ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, συσκευές αναπαραγωγής MP3, 
στερεοφωνικά συστήματα και συσκευές αναπαραγωγής DVD.
Επίσης, περιλαμβάνει τα προϊόντα που προέρχονται από το πεδίο 
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, πχ. επιτραπέζιους υπολογιστές, 
φορητούς υπολογιστές, tablet και smartphones.
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Μετά από πολλά πειράματα με ν μέτρηση των «like» στις αναρτήσεις, το 
Facebook και το Instagram αποφάσισαν να επιτρέψουν στους χρήστες να 
επιλέξουν αν θα εμφανίζονται οι σχετικοί μετρητές στις αναρτήσεις τους.
«Ίσως έχετε παρατηρήσει ότι δοκιμάζουμε να κρύβουμε τους μετρητές 
στο Instagram. Σήμερα, ανακοινώνουμε ότι όλοι στο Instagram και στο 
Facebook θα έχουν πλέον την επιλογή να κρύβουν από το κοινό τους 
τις μετρήσεις, έτσι ώστε να μπορούν να αποφασίσουν τι λειτουργεί για 
αυτούς» είπε το Instagram στην ανακοίνωσή του.
«Δοκιμάσαμε να κρύψουμε τις μετρήσεις των like για να δούμε αν αυτό 
μπορεί να αποθαρρύνει την εμπειρία των χρηστών στο Instagram. Αυτό 
που ακούσαμε από χρήστες και ειδικούς ήταν ότι το να μην βλέπουμε τις 
μετρήσεις ήταν επωφελές για κάποιους και ενοχλητικό για άλλους, ειδικά 
επειδή οι άνθρωποι τις χρησιμοποιούν για να έχουν μια αίσθηση για αυτό 
που είναι δημοφιλές, σας δίνουμε την επιλογή», πρόσθεσε.
Ξεκινώντας από σήμερα, οι χρήστες θα έχουν την επιλογή να κρύβουν τις 
μετρήσεις σε όλες τις αναρτήσεις στη ροή τους. 

Μειωμένο το engagement 
στο Instagram  
Tα συνολικά engagement rates 
του Instagram μειώθηκαν, σε 
σχέση με το 2020, αναφέρει το 
τελευταίο Instagram Engagement 
Report, το οποίο υλοποίησαν, η 
πλατφόρμα social listening and media 
monitoring Mention και η Hubspot, 
χρησιμοποιώντας data από 100 εκατ. 
posts ανά 1 εκατ. χρήστες. 

ΕΝΕΑΠ και ΣΕΑΟΠ σε 
καμπάνια για την εστίαση 
Με το μήνυμα «#EimasteEtoimoi, 
Κρατήστε μας Θέση!» Την καμπάνια 
«#EimasteEtoimoi, Κρατήστε μας 
Θέση!», δημιούργησαν η Ένωση 
Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών 
(ΕΝΕΑΠ) και ο Σύνδεσμος Ελλήνων 
Παραγωγών Αποσταγμάτων 
Αλκοολούχων Ποτών (ΣΕΑΟΠ), με 
τη στήριξη των φορέων Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ), 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατόρων 
& Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ), 
BARECA, Athens Bar Show και 
FiloxeniaMoU του ΞΕΕ. 

DIGITAL MARKETING

Τα Facebook και Instagram καταργούν τα likes -  
αν αυτό θέλει ο χρήστης
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Την εμφάνισή της στα app stores έκανε η νέα συνδρομητική υπηρεσία 
του Twitter «Twitter Blue». Η συνδρομή φέρεται να κοστίζει 2,99 δολάρια 
το μήνα και φέρνει μια σειρά από premium δυνατότητες. Στις πληρωτέες 
λειτουργίες συμπεριλαμβάνονται η χωρίς διαφημίσεις εκδοχή του Twitter, η 
δυνατότητα του unsend στα tweets, ένα interface που θυμίζει outlook και θα 
επιτρέπει την οργάνωση των threads σε φακέλους.

Η καταχώριση της εφαρμογής Twitter στο App Store περιλαμβάνει τη 
δυνατότητα μιας αγοράς εντός της εφαρμογής. Η περιορισμένη υλοποίηση 
σχεδιάστηκε για να αποκτήσει το Twitter «βαθύτερη κατανόηση» του τι 
ζητούν οι χρήστες, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία για το πότε θα 
επεκταθεί σε άλλες χώρες.
Η νέα συνδρομητική υπηρεσία διαθέτει έξτρα δυνατότητες σε σχέση 
με τη δωρεάν έκδοση (η οποία παραμένει ως έχει), όπως δυνατότητα 
αναίρεσης ή διόρθωσης των μηνυμάτων του χρήστη (undo tweet) και 
φακέλους βιβλιοδεικτών, έτσι ώστε οι χρήστες να οργανώνουν πιο εύκολα 
τα μηνύματα που έχουν αποθηκεύσει και να τα βρίσκουν ταχύτερα.
Το «undo» θα δίνει στους χρήστες περιθώριο 30’’ να ξεγράψουν αυτό 
που μόλις έγραψαν, αν το μετάνιωσαν στο μεταξύ ή συνειδητοποίησαν 
ότι έγραψαν κάτι λάθος. Όταν περάσει το μισό λεπτό, το μήνυμα τους 
θα αναρτάται πλέον σε κοινή θέα. Θα υπάρχει επίσης μια επιπρόσθετη 
δυνατότητα πιο εύκολης ανάγνωσης (reader mode) μιας μακράς σειράς 
tweets.
Το Twitter Blue -στο οποίο θα προστεθούν και άλλες δυνατότητες τους 
επόμενους μήνες- θα κοστίζει 3,49 καναδικά δολάρια και 4,49 αυστραλιανά 
δολάρια το μήνα, ενώ αναμένεται να κοστίζει 2,99 δολάρια μηνιαίως στις 
ΗΠΑ. Η αύξηση των χρηστών της πλατφόρμας έχει επιβραδυνθεί τα 
τελευταία χρόνια, συνεπώς μένει να φανεί κατά πόσο η συνδρομή θα έχει 
θετικό αντίκτυπο στα μεγέθη του Twitter.

Διάλογος ΕΕ - TikTok για 
την εμπορική του πολιτική 
μετά από τις καταγγελίες  
Επίσημο διάλογο με το TikTok για 
την επανεξέταση των εμπορικών 
πρακτικών και των πολιτικών 
του, σχετικά με παραβιάσεις των 
δικαιωμάτων των καταναλωτών, 
ξεκινά η Κομισιόν μετά από 
προειδοποίηση του Ευρωπαϊκού 
Γραφείου Ενώσεων Καταναλωτών 
(BEUC) στις αρχές του 2021, για 
πιθανή παραβίαση των δικαιωμάτων 
των καταναλωτών.
Το TikTok έχει στη διάθεσή του 
ένα μήνα για να απαντήσει και να 
συνεργαστεί με την Επιτροπή.

Νέα σελίδα στο 
Instagram για τα Marks 
& Spencer Greece 
Τα Marks & Spencer Greece 
παρουσιάζουν τη νέα επίσημη σελίδα 
τους @marksandspencergreece στο 
Instagram, με fashion tips, ιδέες, 
trends για εμφανίσεις με στυλ. 
Επίσης, η σελίδα παρουσιάζει και 
τη νέα Summer ’21 collection. Οι 
followers της νέας σελίδας θα έχουν 
τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε 
διαγωνισμούς και να κερδίσουν M&S 
δώρα.

Συνεργασία της ΒSB με 
τον Άκη Πετρετζίκη  
Η BSB συνεργάζεται με τον Άκη 
Πετρετζίκη και δημιουργούν εκπομπή 
μαγειρικής με πολλή δόση μόδας, το 
Style Your Food with Akis Petretzikis 
& BSB. Η εκπομπή προβάλλεται 
στο Instagram της BSB και στα 
κανάλια του Άκη Πετρετζίκη και 
της εταιρείας στο YouTube. Στο 
πλαίσιο της εκπομπής, ο Άκης 
Πετρετζίκης υποδέχεται κάθε φορά 
μια διαφορετική καλεσμένη.

Twitter Blue:  
έτοιμη η υπηρεσία του συνδρομητικού Twitter
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Κώδικας Δεοντολογίας για το Programmatic
H αλματώδης ανάπτυξη του Programmatic Advertising δεν επέτρεψε την 
καθιέρωση κανόνων λειτουργίας, γεγονός που συχνά οδήγησε διεθνώς 
σε έλλειμμα διαφάνειας. Απάντηση δίνουν οι Κώδικες Δεοντολογίας 
που έχουν τεθεί σε ισχύ σε αρκετές αγορές, με τη Γερμανία και τη 
Πολωνία να ξεχωρίζουν ως υποδείγματα και βάση για ενδεχόμενα 
πανευρωπαϊκά standards. Πέραν της θεσμικής διάστασης, δύο παράμετροι 
ξεχωρίζουν: αρχικά, καλύπτεται όλη η αγορά της ψηφιακής διαφήμισης 
αφού συνυπογράφοντες (με δικαιώματα και υποχρεώσεις) είναι όλοι οι 
εμπλεκόμενοι, δηλαδή διαφημιζόμενοι, agencies, εκδότες αλλά και πάροχοι 
λύσεων (DSPs, SSPs, data providers, verification vendors κ.ο.κ). Κατά 
δεύτερο λόγο, ο Κώδικας Δεοντολογίας περιλαμβάνει σειρά δεσμευτικών 
προδιαγραφών, πρακτικών, αλλά και ενδεδειγμένων συμβατικών 
υποχρεώσεων, οδηγώντας όχι μόνο στην εξάλειψη τυχόν καταχρηστικών 
πρακτικών αλλά, καίρια, στη δραστική βελτίωση της διαφάνειας και τόνωση 
της εμπιστοσύνης. Το παράδειγμα της πολωνικής αγοράς θα παρουσιαστεί 
στο Programmatic Conference (www.programmatic.gr) από το ΙΑΒ 
Πολωνίας, εστιάζοντας στη δημιουργία του Κώδικα και στην υλοποίηση 
και διαρκή του επικαιροποίηση. Το συνέδριο θα λάβει χώρα την Πέμπτη, 8 
Ιουλίου, και τελεί υπό την αιγίδα του ΣΔΕ και του ΙΑΒ Hellas.

Admine: νέο κανάλι Iqos 
στο Youtube 

Η Iqos Care Team λανσάρει το 
νέο της κανάλι στο youtube με 
την υπογραφή της Admine ο 
CEO της οποίας, Τ.Μαυράκης, 
δήλωσε: «Είμαστε περήφανοι γιατί 
δημιουργήσαμε με το Iqos Team ένα 
benchmark για το Digital Customer 
Care Experience στην Ελλάδα». 

Το Spotify λανσάρει 
παγκόσμια Gay Pride 
καμπάνια   
Το Spotify λανσάρει παγκόσμια 
καμπάνια, προκειμένου να παρέχει 
πλατφόρμα για την LGBTQIA+ 
κοινότητα. Η καμπάνια με το όνομα 
«Claim Your Space» περιλαμβάνει 
σειρά από δράσεις για τη δημιουργία 
φυσικών και ψηφιακών χώρων για την 
κοινότητα των LGBTQIA+. Το Spotify 
UK και Ιρλανδίας θα επαναφέρει το 
Pride hub, το οποίο συνεργάζεται με 
LGBTQIA+ δημιουργούς, venues και 
brands.
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