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Μετά την e-Λαχαναγορά  
η e-Ιχθυόσκαλα        
Την ψηφιακή πλατφόρμα, e-Λαχαναγορά, παρουσίασε 
ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, την 
πρώτη εφαρμογή για επαγγελματίες που προσφέρει 
σε όλους τους μισθωτές e-shop χονδρικής. Μετά την 
e-Λαχαναγορά, δρομολογείται η e-Ιχθυόσκαλα, για την 
αναβάθμιση των ιχθυοσκάλων, ενώ οι εφαρμογές έχουν 
Β2Β προσανατολισμό, με προοπτική να εξελιχθούν και σε 
Β2C.

ΤΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ E-SHOPS

E-Commerce News

05 Πρόστιμα 61.250 ευρώ, για παράνομο εμπόριο, 
επιβλήθηκαν σε Αττική, Κ. Μακεδονία και 
Δ.Ελλάδα. Κατασχέθηκαν 5.085 τεμάχια (τα 
4.801 από e-shops).

04 Στη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων logistics 
στον δήμο Αχαρνών, προχωράει η αλυσίδα 
καταστημάτων πώλησης Βιολογικό Χωριό.

03 Διάκριση της Generation Y - International 
eBusiness Hub στα IAB MIXX Awards Europe 
2021 στο Search Advertising.

02 Η FedEx έχει επεκτείνει την υπηρεσία 
παράδοσης σε συγκεκριμένη ημέρα (FICP) σε 
όλη την Ευρώπη. 

01 -43,24% στον τζίρο του 2020 της Ζara Hellas που 
υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να στηριχθεί και στο 
e-commerce.
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Παραδόσεις με 
drones και στην 
Ελλάδα;  
Ελληνικά Ταχυδρομεία και 
Κυπριακά Ταχυδρομεία 
συμμετέχουν, μαζί με 5 
εταίρους, στο ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα “FlyVETUp” με 
στόχο τη χρήση drones στις 
ταχυδρομικές υπηρεσίες.
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500 αιτήσεις για e-shop από τα μέλη του 
E.E.A.
Τις 500 έφθασαν οι αιτήσεις για e-shop και ιστοσελίδα από τα 
μέλη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Η πρωτοβουλία 
εντάσσεται στη δράση για παροχή δωρεάν e-shop/site και είναι 
προϋπολογισμού 1,4 εκατ. ευρώ.
«Με μεγάλη μας ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι η πρωτοβουλία του 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών για την παροχή προς τα 
μέλη του της δυνατότητας δημιουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος 
(e-shop) και ιστοσελίδας (site), βρίσκει θερμή ανταπόκριση. 
Περισσότερα από 500 μέλη μας έχουν εκφράσει την επιθυμία τους 
για αυτή την ψηφιακή αναβάθμιση και συνεχώς υποβάλλονται 
νέες αιτήσεις». Αυτό σημειώνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου.
Ο ίδιος αναφέρει επίσης πως «η πρωτοβουλία της διοίκησης του 
Επιμελητηρίου για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 
προκειμένου να μεταβούν με ταχύτητα και ασφάλεια στη νέα 
ψηφιακή εποχή, αποτελεί προτεραιότητα μας καθώς με αυτόν 
τον τρόπο επιτυγχάνεται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων μας, σε μία εποχή που δίνουν τη μάχη της επιβίωσης». 
Η προγραμματισμένη δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της αύξησης της 
ανταποδοτικότητας των υπηρεσιών του Ε.Ε.Α. προς τα μέλη του.

Από τη Digital Wise το νέο 
e-shop του Glo    
Το νέο e-shop του glo της ΒΑΤ σχεδίασε 
και υλοποίησε η DigitalWise. Πρόκειται για 
συσκευή που θερμαίνει ειδικά σχεδιασμένες 
ράβδους καπνού. Το νέο e-shop 
υλοποιήθηκε στην πλατφόρμα Magento 2, 
στοχεύοντας στην καλύτερη εμπειρία του 
χρήστη. 

Πρωτοποριακό e-shop για τη 
Jysk   
Σημαντική ανάπτυξη κατέγραψε κατά τη 
χρήση 2019-2020 η JYSK στην Ελλάδα. 
Ο τζίρος ανήλθε σε 39 εκατ. ευρώ, 
αυξημένος κατά 21,75% σε σχέση με τα 
32,1 εκατ. ευρώ της χρήσης 2018-2019. 
Ως στόχοι για το 2021 ορίζονται η αύξηση 
των πωλήσεων κατά 40%, η δημιουργία 
πρωτοποριακού online καταστήματος, η 
ανάπτυξη των πωλήσεων και η αύξηση των 
υποκαταστημάτων. 
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Με θέμα το e-commerce το 2ο online 
σεμινάριο Cosmote 
Η COSMOTE παρουσιάζει νέα σειρά δωρεάν online σεμιναρίων 
στο κανάλι της στο YouTube, για να παράσχει σε κάθε επιχείρηση 
γνώση, ώστε να μπει στον ψηφιακό κόσμο, αξιοποιώντας τις νέες 
δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία.
Κάθε ενότητα σεμιναρίων, επικεντρώνεται σε διαφορετική 
θεματολογία, για να εκπαιδεύσει τους επαγγελματίες και να τους 
κατευθύνει στο επόμενο βήμα για την επιχείρησή τους. Στη συνέχεια 
ακολουθεί live συζήτηση με ερωταπαντήσεις, όπου ειδικοί στη 
θεματολογία, θα είναι στη διάθεσή των συμμετεχόντων προκειμένου 
να λύσουν τις απορίες τους.
Η 2η ενότητα
Στο ηλεκτρονικό εμπόριο είναι αφιερωμένη η 2η ενότητα της σειράς 
online σεμιναρίων του #GrowYourBusiness - The Digital Sessions, 
που είναι διαθέσιμη δωρεάν στο YouTube κανάλι της Cosmote. 
Σε συνέχεια της αποδοχής που έλαβε το online σεμινάριο για την 
ψηφιακή παρουσία των επιχειρήσεων, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
οι εργαζόμενοι τους, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, καθώς και όλοι 
όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να μάθουν πώς να δημιουργήσουν 
το ηλεκτρονικό τους κατάστημα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
υποβάλλουν ερωτήσεις σε ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα, οι 
οποίες θα απαντηθούν μέσα από το Live «Ερωτήσεων & Απαντήσεων».

Μπλόκο σε 113.020 ψεύτικα 
online marketplaces    
Η Interpol έκλεισε 113.020 ψεύτικα 
διαδικτυακά marketplaces με παράνομα 
ναρκωτικά και φάρμακα. Αυτός ο αριθμός-
ρεκόρ έκλεισε κατά τη διάρκεια της 
Επιχείρησης Pangea XIV, η οποία είχε 
ως στόχο τους διαδικτυακούς πωλητές 
πλαστών και παράνομων φαρμακευτικών 
προϊόντων και ιατρικών συσκευών. 

Νέα υπηρεσία ανέπαφης 
παραλαβής από την ACS   
Η ACS Ταχυδρομικές Υπηρεσίες προσφέρει 
στους πελάτες της τη δυνατότητα 
ανέπαφης παραλαβής των αποστολών 
τους, με τη χρήση μοναδικού κωδικού 
(PIN), χωρίς να απαιτείται υπογραφή του 
παραλήπτη.
Το PIN γνωστοποιείται με μήνυμα SMS 
ή Viber στον παραλήπτη, αποστέλλεται 
στο κινητό του σε κάθε αποστολή και για 
λόγους ασφάλειας ισχύει μόνο για τη 
συγκεκριμένη αποστολή.
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Η Wolt delivery partner της Smile Kiosk  
Σε συνεργασία με τη Wolt προχωράει η αλυσίδα καταστημάτων 
μικρής λιανικής Smile Kiosk. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία θα 
συνεργαστεί με την εταιρεία διανομών παρουσιάζοντας κουτιά 
συνδυαστικών προσφορών προϊόντων σε συνεργασία με τη Wolt, 
η οποία θα είναι ο delivery partner της Smile Kiosk. Ανάλογες 
κινήσεις θα πραγματοποιούνται στο εξής σε μηνιαία βάση με 
διαφορετικά πακέτα προσφοράς. Στην πρώτη κίνηση συνδυαστικής 
προσφοράς προϊόντων που θα βρίσκονται στο ίδιο κουτί, θα 
συνυπάρχουν προϊόντα της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας αλλά και της 
Pepsi, ενώ ανάλογες συνεργασίες θα ακολουθήσουν και κατά το 
προσεχές χρονικό διάστημα. Η συγκεκριμένη κίνηση της Smile Kiosk 
χρειάστηκε αρκετό χρονικό διάστημα προετοιμασίας, ενώ υφίσταται 
ολοκληρωμένο πλάνο αντίστοιχων κινήσεων έως το τέλος του 2021. 
Το πρώτο πακέτο θα περιλαμβάνει τρεις συσκευασίες ποπ κορν 
Poppers σε γεύσεις κλασική, βούτυρο και μπάρμπεκιου, 6 μπίρες 
Fix του 0,5 l, δύο Lays αλάτι και ένα Lays ρίγανη. Το συγκεκριμένο 
προϊόν έχει ως στόχευση το καταναλωτικό κοινό κατά την περίοδο 
του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, Euro 2020, στο 
οποίο σημαντικό μέρος της αγοράς τροφίμων και ποτών επενδύει σε 
επίπεδο πωλήσεων.

4 δις ευρώ για e-αγορές με 
κάρτες
H αξία των συναλλαγών με κάρτες 
το 2020 παρουσίασε αύξηση 13% (34 
δισ. ευρώ από 30 δισ. ευρώ το 2019). 
Το e-Commerce συνέχισε την ανοδική 
πορεία και οι αγορές έφθασαν τα 4 δισ. 
ευρώ από 3,6 δισ. το 2019.

Το Netflix ανοίγει e-shop 
για την πώληση προϊόντων 
σχετικά με τα προγράμματά 
του 
Το Netflix θα ανοίξει ένα ηλεκτρονικό 
κατάστημα για την πώληση ειδών ένδυσης 
και προϊόντων που σχετίζονται με τις 
κορυφαίες εκπομπές της. Το ηλεκτρονικό 
κατάστημα, ονόματι Netflix.shop, θα είναι 
αρχικά διαθέσιμο στις ΗΠΑ. Τα προϊόντα 
που θα κάνουν ντεμπούτο περιλαμβάνουν 
ρούχα και φιγούρες που βασίζονται στις 
σειρές “Yasuke” και “Eden”.
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H επιλογή του μοντέλου συνεργασίας 
μας με τις e-πιχειρήσεις στην Ελλάδα, 
δεν συνιστά μια τυχαία εξέλιξη αλλά 
προϊόν έγκαιρης διάγνωσης, έρευνας 
μελέτης πετυχημένων μοντέλων 
του εξωτερικού και αφομοίωσης και 
προσαρμογής τους στα ελληνικά 
επιχειρηματικά δεδομένα. Είναι το 
business model που διεισδύει όλο και 
εντονότερα στις μεγάλες αγορές. 
Πρόκειται για το κυρίαρχο μοντέλο 
λειτουργίας των e-shops στις ΗΠΑ 
την τελευταία 5ετία, όπου τείνει 
να επικρατήσει καθολικά, ενώ 
επεκτείνεται ραγδαία και στις μεγάλες 
αγορές της Ε.Ε. 
Η εμπιστοσύνη, το καύσιμο του 
«μοντέλου»
Για το χτίσιμο και την εμπέδωση του 
μοντέλου χρειάστηκε επίπονη δουλειά, 
συνέπεια, συνεργασίες για άντληση 
τεχνογνωσίας, κατάλληλα εργαλεία 
και software προηγμένης τεχνολογίας. 
Επενδύθηκε τεχνογνωσία χρόνων 
και κυρίως η αφοσίωση του πελάτη 
που άνοιγε πάντα τα «χαρτιά» του 
στους ανθρώπους της Plushost, 
γνωρίζοντας ότι μόνον έτσι ο δρόμος 
προς τα κέρδη θα ήταν ανοικτός και 
εξασφαλισμένος. 
Το μοντέλο της συνεργασίας μας 
με τους ιδιοκτήτες των e-shops 
είναι μοναδικό για την Ελλάδα. 
Δεν αφορά μόνο στον τρόπο που 
συνεργαζόμαστε σε οικονομικό 
επίπεδο και στο «πρωτόκολλο 
αμοιβής» αλλά στο πλήρες ανάπτυγμα 
της επιχειρηματικής λειτουργίας 
της επιχείρησης. Η αμοιβή μας επι 
τη βάση αποτελεσμάτων έρχεται 
ως φυσικό ακόλουθο της δομικής 
μας συμβολής σε εμπροσθοβαρείς 
επενδύσεις που δεν απαιτούν καμία 

εκταμίευση από τον e-επιχειρηματία. 
Προηγείται μια σειρά από πολύ 
σημαντικά στάδια που περιλαμβάνουν: 
•  Την ανάλυση της συμπεριφοράς 

των καταναλωτών του e-shop, 
•  την άντληση insights από τη μελέτη 

των στατιστικών στοιχείων- πέρα 
και έξω από το προφανές, 

•  τα Α/Β testings, 
•  το Usability testing, 
•  το Conversion Funnel Tracking
Για εμάς η e-commerce λειτουργία 
δεν είναι τεχνικό θέμα. Είναι ΚΑΙ 
τεχνικό θέμα, η επιτυχία του οποίου 
είναι σε συνάρτηση με την επένδυση 
σε stock, τον προϋπολογισμό του 
marketing, την βαθιά κατανόηση των 
consumer patterns. Έτσι, «βάζουμε 
πάνω στο τραπέζι» κέρδη και τζίρους 
και το μόνο που έχει να κάνει ο e-
πιχειρηματίας είναι να υιοθετήσει 
το μοντέλο. Αρκεί φυσικά να μην 
ενοχλείται στη σκέψη ότι η δική μας 
αμοιβή θα είναι συνάρτησή της δικής 
του επιτυχίας. Που όσο μεγαλύτερη 
είναι, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η 
αμοιβή μας.
Ο πελάτης της Plushost.gr 
αξιοποιεί όλα τα πλεονεκτήματα 
της πλατφόρμας ηλεκτρονικού 
καταστήματος CS-Cart, της πλέον 
διαδεδομένης across the globe 
platform για e-commerce businesses 
που προσφέρει ορθολογική, 
δοκιμασμένη λειτουργικότητα και 
προσαρμοστικότητα στις ανάγκες 
μιας ψηφιακής επιχείρησης.
Μια πλατφόρμα που εγγυάται 100% 
σταθερότητα του συστήματος και 
ομαλή παραγωγή πλούτου για τους 
συνεργάτες μας, προλαμβάνοντας 
κάθε κίνδυνο που θα μπορούσε να 
περιορίσει την ομαλή ροή revenue και 
για τις δύο πλευρές. 
ADP, ο ασφαλής ΚΟΚ του πελάτη
Ο "μαθηματικός τύπος" για σίγουρη 
επιτυχία στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο 
έχει όνομα: Λέγεται A.D.P., Adaptive 
Technology, Data Analysis και 
Personalization. Μια συνταγή 
επιτυχίας από εμάς που επενδύσαμε 
στρατηγικά συνεργαζόμενοι 
-σχεδόν- αποκλειστικά με hard-core e-

businesses. 
Ένα modus operandi που 
ενσωματώνει διεθνείς πρακτικές, 
προσαρμόζεται στις απαιτήσεις 
κάθε project, αξιοποιεί στο 
έπακρο το Mobile Commerce και 
τις εφαρμογές ΑΙ, βελτιώνοντας 
την εμπειρία επίσκεψης του 
χρήστη από την "είσοδό" του στο 
ηλεκτρονικό κατάστημα, μέχρι και 
την ολοκλήρωση της αγοράς με 
έξυπνες και ενοποιημένες λύσεις που 
καλύπτουν ένα ολοκληρωμένο πακέτο 
υπηρεσιών, όπως το AllinOne 360 e-
Commerce.
Αμοιβή στον τερματισμό βάσει 
performance 
Το μοντέλο της οικονομικής 
συνεργασίας της Plushost.gr με τον 
πελάτη μας είναι μόνον η κορυφή 
ενός παγόβουνου: του 360° e-
commerce, μιας premium υπηρεσίας 
που καλύπτει το πλήρες φάσμα των 
αναγκών του e-πιχειρηματία για 
ηλεκτρονικό εμπόριο επιπέδου, με 
τις υψηλότερες δυνατές πωλήσεις, 
την πιο συγκλονιστική υπηρεσία 
πλοήγησης, αποτελεσματικό 
marketing (SMS, e-mails, notifications 
για προσφορές και κουπόνια) και 
δυνατό τεχνολογικό service (live chat, 
visual commerce, Augmented Reality, 
Virtual Reality, virtual shop). 
Για εμάς στην Plushost, το μεγάλο 
«στοίχημα» για ένα επιτυχημένο e-
shop δεν είναι ο τζίρος και τα κέρδη 
με την ανάθεση του έργου, αλλά 
αφού αυτό αρχίσει να παράγει πλούτο 
για τον e-πιχειρηματία. Προηγείται 
δηλαδή η αποτελεσματική συνεργασία 
μέσω της από κοινού χάραξης 
στρατηγικής από την πιο "δεμένη" και 
κορυφαία ομάδα στο e-Commerce. 
Αυτό που μας διαφοροποιεί λοιπόν, 
αυτό που κάνει ξεχωριστό το μοντέλο 
μας στην Αγορά δεν είναι τόσο ότι 
πληρωνόμαστε στο αποτέλεσμα, όσο 
το ότι το φέρνουμε. Το συγκριτικό 
μας πλεονέκτημα είναι ότι επιλέγουμε 
αυτόν τον τρόπο αμοιβής επειδή 
ακριβώς πιστεύουμε ακράδαντα ότι 
θα έχουμε σίγουρο και κορυφαίο 
αποτέλεσμα.

Θανάσης Καμέας, CEO & Founder της Plushost.gr 

ΑΠΟΨΗ

Γιατί το «Μοντέλο Plushost» οδηγεί μόνο στην επιτυχία
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e-Commerce Trends 2021:  
ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ & OUTDOOR
Η αξία των ηλεκτρονικών συναλλαγών στην κατηγορία Sports & 
Outdoor αναμένεται να ανέλθει στα 131 εκατομμύρια ευρώ το 2021.
Τα έσοδα αναμένεται να παρουσιάσουν ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 
7,86%, με προσδοκώμενο όγκο αγοράς τα 177 εκατ. Ευρώ έως το 
2025. Η διείσδυση των χρηστών υπολογίζεται στο 10,5% το 2021 και 
αναμένεται να φτάσει το 14,2% έως το 2025.
Η μέση ετήσια αξία των online συναλλαγών αναμένεται να ανέλθει στα 
119,78€ για τον Έλληνα καταναλωτή.
Η κατηγορία Sports & Outdoor στο ηλεκτρονικό εμπόριο περιλαμβάνει 
προϊόντα αναψυχής που σχετίζονται με αθλητικές και υπαίθριες 
δραστηριότητες. Τα "είδη αθλητισμού και εξωτερικού χώρου" 
περιλαμβάνουν επίσης ρούχα, παπούτσια, καθώς και αθλητικό 
και υπαίθριο εξοπλισμό, όπως μπαστούνια πεζοπορίας, σακίδια, 
όργανα γυμναστικής, συσκευές κυνηγιού, αθλητικά όπλα, αξεσουάρ 
κολύμβησης και χειμερινό σπορ εξοπλισμό.

Νέο ΔΣ για τον ΣΕΛΠΕ 
Νέο Δ.Σ. για τον ΣΕΛΠΕ: Πρόεδρος - Α. Μακρής (Intersport 
Athletics), αντιπρόεδρος - Γ. Πολεμίτης (Dixons South East Europe), 
Γ.Γ. - Α.Μ. Μαζαράκη (Άννα Μαρία Μαζαράκη), ταμίας - Δ. Κωλέττας 
(AXF A.E. - attrattivo), μέλη - Β. Φουρλής (House Market - Ikea), Η. 
Μάλαμας (Zara Ελλάς), Γ. Παπαντώνης (όμιλος σ/μ αστέρας), Π. 
Κιρμιτσάς (Β & F group) και Β. Τρικάρδος (ΒΜΤ Κοσμήματα).

Η αλλαγή στον ΦΠΑ για 
online αγορές εκτός ΕΕ  
Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει πως ενόψει της 
έναρξης ισχύος του νέου πλαισίου της ΕΕ 
στον τομέα ΦΠΑ, σε σχέση με τις online 
αγορές (e-commerce) από 1η Ιουλίου 
2021, επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές:
Όλες οι εισαγωγές δεμάτων αξίας έως 22 
ευρώ, που παραγγέλνονται ηλεκτρονικά 
και σήμερα απαλλάσσονται του ΦΠΑ, 
πλέον υπόκεινται στον φόρο αυτό. 
Συνεπώς, οι καταναλωτές επιβαρύνονται 
με τον συντελεστή ΦΠΑ, που ισχύει στη 
χώρα μας (24% ή 13% ή 6%), αναλόγως 
του αγαθού.

Συνεργασία imba με e-Fresh 
Το πρώτο online supermarket, e-Fresh, 
εμπιστεύθηκε την imba του ομίλου 
Mediabrands, για την επικοινωνία της σε 
όλα τα μέσα. Η συνεργασία εγκαινιάστηκε 
με μια συνολική ανανέωση της οπτικής 
ταυτότητας του e-Fresh. Ο Head Creative 
του δημιουργικού τμήματος της imba 
Γ.Μπουτάς δηλώνει: «Βρισκόμαστε σε 
μια νέα εποχή του online shopping. 
Τα δεδομένα και οι απαιτήσεις των 
καταναλωτών αλλάζουν και αυτός είναι 
και ο λόγος που εξοικειώνονται με το 
online shopping ειδών καθημερινής 
χρήσης.»
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Σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία 
των επιχειρήσεων σχετικά με την 
επικοινωνία και τη διαχείριση 
των πελατών τους, φέρνει η 4η 
βιομηχανική επανάσταση και το 
επιταχύνει ο covid-19.
Ο καταναλωτής είναι πλέον ο 
βασιλιάς, που θέλει πληροφορία για 
τις αγορές του, τη στιγμή που αυτός 
το χρειάζεται. Χρησιμοποιεί το κινητό 
του περίπου 100 φορές την ήμερα και 
60% των search είναι από κινητά πριν 
αγοράσει κάτι.
Ένα eshop έχει 10.000 προϊόντα 
που κάνει πολύ δύσκολο το να 
μπορείς να δείξεις το κατάλληλο 
προϊόν όταν ο χρήστης το ζητά. 
Όταν μπαίνει στο eshop σου, βλέπει 
προϊόντα στην πρώτη σελίδα που 
δεν τον ενδιαφέρουν, δεν είναι για 
αυτόν μιας και δείχνεις σε όλους 
τα ίδια προϊόντα. Κάνεις προϊοντική 
διαφήμιση στην Google, δείχνοντας 
σε όλους τους καταναλωτές τα ίδια 
προϊόντα, αφού ξέρεις ότι άλλα 
προϊόντα θέλει ο ένας και άλλα ο 
άλλος.
Κάνεις remarketing με την ίδια λογική 
και αρκετά από τα χρήματά σου 
καταναλώνονται άσκοπα. Δεν φτάνει 
πλέον να πουλάς τιμή, αλλά πρέπει 
να διαφοροποιείσαι και σε ποιότητα, 
χρόνο παράδοσης, εγκατάσταση 
προϊόντος κ.λπ. 
Κάνεις συμφωνίες με προμηθευτές 
σου για ειδικές προσφορές, χωρίς 
να ξέρεις με ακρίβεια πόσα τεμάχια 
να πάρεις, με τι ακριβή τιμή. 
Αποτέλεσμα, μερικά να μην μπορούν 
να πουληθούν ή να μπορούσες 
να πουλήσεις περισσότερα και 
έτσι να σου μειώνεται σημαντικά η 
κερδοφορία σε μια εποχή που αυτό 

είναι επικίνδυνο.
Μεγάλα brands που μέχρι τώρα 
συνεργαζόσουν, ανοίγουν δικά 
τους καταστήματα, φυσικά και 
ηλεκτρονικά, πουλώντας μερικά από 
τα premium προϊόντα τους. Όλα 
αυτά λύνονται με στρατηγική επιλογή 
των εταιρειών να χρησιμοποιήσουν 
πρακτικές και τεχνολογίες που δεν 
περιμένουν τον πελάτη πότε θα ψάξει 
για αυτούς, αλλά προβλέπουν τις 
ανάγκες του και του προτείνουν τα 
αντίστοιχο προϊόν ή υπηρεσία.
Η Τεχνητή Νοημοσύνη και τα 
shopping recommendation engines 
στο e-commerce δίνουν σημαντικές 
λύσεις σε όλα τα παραπάνω.
Όταν μπαίνεις στο site της εταιρείας 
βλέπεις τα προϊόντα που εσύ θέλεις 
να αγοράσεις και η εικόνα αυτή είναι 
διαφορετική σε κάθε χρήστη! Έτσι σε 
ταχύτατο χρόνο μπορείς να κάνεις τις 
αγορές σου.
Απόλαυση είναι η εμπειρία που 
πρέπει να προσφέρεις στον πελάτη 
σου σήμερα και αυτή είναι η 
στρατηγική της επιτυχίας για το 
μέλλον.
Μην περιμένεις λοιπόν τον 
καταναλωτή πότε θα ψάξει να σε 
βρει, εάν σε βρει, αλλά κατάλαβε 
τις ανάγκες του, χρησιμοποιώντας 
τεχνολογία predictive analytics και 
ειδοποίησέ τον.
Η τεχνολογία shopping 
recommendation, χρησιμοποιώντας 
τα στοιχεία των αγορών του πελάτη 
σου, βλέποντας τα προϊόντα που έχει 
αγοράσει, τα χρώματα, τις μάρκες, 
τις εποχές, τις τιμές, το υλικό και 
τα σχέδια, μπορεί να προβλέψει τις 
μελλοντικές αγορές του με σημαντική 
ακρίβεια.
Μπορεί το παραπάνω να σου 
ακούγεται κάπως σαν σενάριο 
επιστημονικής φαντασίας, αλλά ήδη 
συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια και 
μάλιστα, σε χιλιάδες διαφορετικές 
επιχειρήσεις στον κόσμο.
Η Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial 

Intelligence) είναι η επόμενη μεγάλη 
επανάσταση στην τεχνολογία και θα 
είναι 3 φορές μεγαλύτερη από την 
κινητή τηλεφωνία. Τα επόμενα χρόνια 
θα έχεις τουλάχιστον 10 εφαρμογές 
στο κινητό σου με τεχνητή νοημοσύνη 
που θα ετοιμάζουν εργασίες για 
εσένα με ελάχιστη παρακολούθηση 
από εσένα. Τρομακτική αλλαγή 
επίσης θα φέρει και το anonymity.
Τα δεδομένα αγορών των πελατών 
σου είναι πλέον πολύ σημαντικά και 
σε αυτό δεν περιέχονται μόνο όνομα, 
επώνυμο, ηλικία, φύλο, διεύθυνση, 
αλλά και άλλα στοιχεία προτίμησης 
αγορών.
Όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία 
αφήνεις σε κάθε site που 
επισκέπτεσαι, κάθε προϊόν που κάνεις 
click, ο χρόνος που κάθεσαι σε κάθε 
προϊόν.
Αυτά είναι προσωπικά δεδομένα τα 
οποία όλα μαζί χαρακτηρίζουν ποιος 
είσαι και από εκεί μπορεί κάποιος 
να προβλέψει τι θα αγοράσεις την 
επόμενη εβδομάδα.

Όλα αυτά τα δεδομένα σου θα είναι 
στο προσωπικό wallet στο κινητό 
σου, θα είναι κάπου στο web με 
τεχνολογία blockchain έτσι ώστε 
κάνεις να μην μπορεί να τα πάρει και 
θα είναι δικά σου και μόνο δικά σου!

Θα μπορείς να επιλέξεις το brand 
που θα θέλεις να συνεργαστείς και 
να του στείλεις τα δεδομένα σου 
ηλεκτρονικά και ανώνυμα.
Δεν θα ξέρει ποιος είσαι, θα μπορεί 
όμως να προβλέψει με σημαντική 
ακρίβεια τι θα θέλεις να αγοράσεις τα 
επόμενα δυο χρόνια από αυτόν.
Θα έχεις επιλέξει όμως και ένα άλλο 
brand για τα ίδια προϊόντα ίσως.
Για να σε εκλάβει σαν πελάτη, θα 
σου δώσει 200 πόντους credit, για τις 
επόμενες αγορές σου, αφαιρώντας 
πόντους ουσιαστικά, σε κάθε αγορά. 
Στο τέλος, εσύ θα επιλέξεις με ποιον 
θα συνεργαστείς.

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Πρόβλεψε Τι Θα Αγοράσουν Οι Πελάτες Σου - Η Νέα Εποχή 

Του Γιάννη Σταμούλη, CEO Mobiplus

ΑΠΟΨΗ
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Η νέα ιστοσελίδα της ΕXL 
Consulting από την ΕΛΕΔ  
Η Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου ανέλαβε 
και υλοποίησε τη νέα ιστοσελίδα της ΕXL 
Consulting, www.exl.gr. Η οποία έχει 
σχεδιαστεί ώστε ο χρήστης με εύκολη και 
γρήγορη πλοήγηση να γνωρίσει όλες τις 
κατηγορίες των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
Επίσης, έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει 
τους εργαζόμενους της εταιρείας, καθώς 
και να ενημερωθεί για τα νέα της μέσω 
του blog.

Ενσωματώθηκαν Amazon και Amazon Prime  
Η εφαρμογή Amazon Prime Now, η οποία παρέχει στους καταναλωτές 
γρήγορη παράδοση από την Amazon και τα τοπικά καταστήματα, 
ενσωματώθηκε στην εφαρμογή και στην πλατφόρμα της Amazon. Η 
εφαρμογή Prime Now και το ομώνυμο site θα αποσυρθούν παγκοσμίως 
μέχρι το τέλος του 2021. Αυτή η κίνηση παρέχει στους πελάτες 
μια βελτιωμένη εμπειρία αγορών, επιτρέποντάς τους να ψωνίζουν, 
να παρακολουθούν τις παραγγελίες τους και να επικοινωνούν με 
την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών από μια μόνο πλατφόρμα. 
Παράλληλα, τους δίνεται η δυνατότητα να προσθέτουν προϊόντα 
στο καλάθι τους, ή στις ΗΠΑ, να προσθέτουν προϊόντα από τη λίστα 
αγορών της Alexa στο καλάθι αγορών της Amazon Fresh ή της Whole 
Foods. “Είτε πρόκειται για δίωρη παράδοση από την Amazon Fresh, 
την Whole Foods Market, ή ένα από τα καταστήματά μας, όπως το 
Bartell’s στο Seattle, το Morrisons στο Leeds, ή το Monoprix στο 
Παρίσι, τα μέλη της Prime θα βρουν αυτό που χρειάζονται μαζί με τα 
εκατομμύρια είδη που είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα της Amazon”, 
αναφέρει η κυρία Stephenie Landry, Vice President of grocery στην 
Amazon.

Συμφωνία  
Cosmote-Σκλαβενίτη
Σε συμφωνία με την Cosmote για 
την ένταξη των προϊόντων τους στην 
πλατφόρμα Cosmote Deals for You ήρθαν 
oι Υπεραγορές Σκλαβενίτης. Η σύμπραξη 
θα υποστηριχθεί επικοινωνιακά από τα 
SOME στις σελίδες της Cosmote και του 
What’s Up, από ραδιοφωνικά σποτ και 
αναφορές σε εκπομπές. 
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Το BOX στέκεται δίπλα 
στο «Χαμόγελο του 
Παιδιού»
Το BOX, η υπηρεσία online 
παραγγελίας φαγητού της 
COSMOTE, στέκεται δίπλα 
στο «Χαμόγελο του Παιδιού», 
δίνοντας στους πελάτες του τη 
δυνατότητα με κάθε παραγγελία 
να προσφέρουν ένα χρηματικό 
ποσό στον Οργανισμό. Με αυτό 
τον τρόπο καλύπτονται οι βασικές 
ανάγκες σίτισης στα Κέντρα 
Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας 
Παιδιών σε συνολικά 16 περιοχές 
σε όλη την Ελλάδα.

Η λατρεία της Gen Z για 
τους Insta influencers
Οι καταναλωτές Gen Z δείχνουν 
ενδιαφέρον για το Instagram 
όσον αφορά το περιεχόμενο των 
influencer στα social. Σύμφωνα με 
έρευνα στην οποία συμμετείχαν 
1.100 ενήλικες μέσω πλατφόρμας 
«SlickText», οι ερωτηθέντες της 
Gen Z ηλικίας 16-24 ετών δήλωσαν 
ότι το Instagram έχει τους πιο 
αυθεντικούς influencers. Οι Gen Z 
(32%) έχουν ποσοστό διπλάσιο από 
τους 25άχρονους (17%). 

To livestreaming νέα 
τάση στο e-Commerce
Το 2019, η Kim Kardashian 
πούλησε 15.000 μπουκάλια 
αρώματος μέσα σε λίγα λεπτά 
σε ένα κοινό 13 εκατ. μέσω 
livestream της Tmall Global (που 
ανήκει στο Alibaba), μαζί με έναν 
κορυφαίο Κινέζο influencer. Το live 
commerce είναι όταν οι πελάτες 
παρακολουθούν βίντεο σε ζωντανή 
ροή, στο οποίο εμφανίζονται 
πραγματικοί άνθρωποι, και 
μπορούν να αγοράσουν τα 
προϊόντα που βλέπουν σε 
πραγματικό χρόνο. Αυτό το 
περιεχόμενο διασκεδάζει τους 
καταναλωτές, ενώ παράλληλα τους 
ενημερώνει. 

Το μοντέλο marketplace κατακτά το luxury
Το επιχειρηματικό μοντέλο για τη διαδικτυακή πώληση ειδών πολυτελείας 
και μόδας θα μπορούσε να γνωρίσει ραγδαίο μετασχηματισμό, καθώς οι 
e-concessions και οι e-consignments εφαρμόζονται από περισσότερους 
retailers. 
Στις ΗΠΑ, εντείνεται η επιχειρηματική τάση προς τα marketplace formats, ή τα 
υβριδικά formats που συνδυάζουν το χονδρικό εμπόριο με το e-concession. Το 
Saks.com είναι το τελευταίο που ξεκίνησε να δοκιμάζει ένα marketplace, μόλις 
λίγες εβδομάδες αφότου το Saks Fifth Avenue κατέστησε την επιχείρησή του 
ως αυτόνομη εταιρεία. Το Hudson’s Bay έχει ήδη μετατρέψει την ιστοσελίδα 
του σε marketplace από τον Μάρτιο. Η Nordstrom αποκάλυψε τα σχέδιά της 
να μειώσει την παραδοσιακή χονδρική πώληση από το 85% στο 50% των 
συνολικών πωλήσεων, ενώ η Net-a-Porter επιταχύνει τη μετάβασή της σε 
ένα υβριδικό μοντέλο, αναμειγνύοντας την παραδοσιακή χονδρική πώληση 
και τις e-concessions. Το μοντέλο των e-concessions - που εφαρμόζεται 
ήδη από το Tmall του Alibaba και το Amazon – επιτρέπει στα brands να 
διατηρούν μεγαλύτερο έλεγχο των προϊόντων τους όσον αφορά το image, 
την τιμολόγηση και τη παρουσίασή τους. Ο λιανοπωλητής παρέχει τον 
απαραίτητο χώρο στο brand και το προωθεί, λαμβάνοντας προμήθεια, ενώ το 
brand διατηρεί το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων. Ο λιανοπωλητής αποφεύγει 
τον κίνδυνο αγοράς ανεπιθύμητων αποθεμάτων, ενώ η μάρκα αποκτά άμεση 
γνώση των πελατών και μπορεί να αποφύγει τις αναγκαστικές εκπτώσεις. 
Οι μάρκες αναγνωρίζουν πλέον την αξία της άμεσης επαφής με τους 
πελάτες. Η Gucci, η Prada και άλλες μεγάλες μάρκες πολυτελείας άρχισαν να 
αξιολογούν τις σχέσεις τους με το χονδρικό εμπόριο πριν από την πανδημία. Ο 
κλάδος της πολυτέλειας εξακολουθεί να υστερεί σε σχέση με άλλους κλάδους 
όσον αφορά την υιοθέτηση του ηλεκτρονικού εμπορίου, στηριζόμενος σε μια 
προ-πανδημική διαδικτυακή εξάπλωση της τάξης του 12%. 
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Η Citrus τώρα και στη 
Wolt 
Οι γεύσεις CITRUS διατίθενται 
τώρα και στην Wolt. Συγκεκριμένα, 
οι κωδικοί CITRUS, που είναι 
διαθέσιμοι σε αυτό το στάδιο στην 
πλατφόρμα, είναι: Μαρμελάδες: 
(Άλειμμα Χιώτικου Μανταρινιού, 
Σύκο, Δαμάσκηνο, Φράουλα), μια 
σειρά από Λουκούμια, Υποβρύχια, 
Γλυκά Κουταλιού και σάλτσες.

Πως προσαρμόστηκαν 
τα Mothercare στην 
πανδημία
Τον τρόπο με τον οποίο η 
Κλουκίνας Λάππας (Mothercare) 
προσαρμόστηκε στην πανδημία, 
περιέγραψε η Διευθύνουσα 
Σύμβουλος, Βιολέττα Λάππα, στο 
Συνέδριο «Future of Retail 2040. 
«Βασιστήκαμε στους ανθρώπους 
μας, βρήκαμε νέα μοντέλα 
συνεργασίας και ενθαρρύναμε 
το trial and error. Η διοίκηση, 
εμπιστευόμενη τους συνεργάτες 
της, όρισε budget που συνδέθηκε 
με return on spending, ενώ 
ακολούθησε καινοτόμες πρακτικές 
στην digital διαφήμιση».

Αναδυόμενη ανάπτυξη στην αγορά VR και AR έως 
το 2027
Παράγοντες όπως η αυξανόμενη δημοτικότητα των smartphone, η τεράστια 
επένδυση σε εταιρείες εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας και 
τα οικονομικά οφέλη μετά τη χρήση, οδηγούν στην ανάπτυξη της αγοράς 
VR και AR. Η ανάπτυξη στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και του 
ηλεκτρονικού εμπορίου συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη της αγοράς 
εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας. 
Με την κυκλοφορία του ARCore της Google και του ARKit της Apple το 
2017, οι προγραμματιστές εφαρμογών σε όλο τον κόσμο έρχονται με νέες 
εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας που είναι επωφελείς 
για διάφορους τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση, τα 
παιχνίδια, η ψυχαγωγία, η αεροδιαστημική κ.λπ. Αναδυόμενες πρωτοβουλίες 
έρευνας και ανάπτυξης από τεχνολογικούς γίγαντες όπως το Google, το 
Facebook, το Snapchat και η Microsoft κ.λπ. στον τομέα της εικονικής και 
επαυξημένης πραγματικότητας θα εμφανιστούν ως μια ευκαιρία που θα 
τροφοδοτήσει την ανάπτυξη της αγοράς. Το 2017, η Microsoft ξεκίνησε την 
εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας Mixed Reality, που παρουσιάζει το 
Mars Curiosity Rover. Η Apple Inc. εργάζεται πάνω σε ένα ισχυρό ασύρματο 
ακουστικό VR plus AR με οθόνη 8K για κάθε μάτι, η οποία είναι υψηλότερη 
ανάλυση από τη σημερινή τηλεόραση.
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B&F: άλμα 5-7 ετών  
στο e-Commerce 
Ο Πάνος Κιρμίτσας, Εμπορικός 
Διευθυντής του B&F Group (BSB, 
Lynne), έκανε λόγο για αναθεώρηση 
των εμπορικών πρακτικών, της 
επικοινωνίας των brands, της 
προϊοντικής γκάμας και διανομής 
προϊόντων στην πανδημία. 
Σύμφωνα με τον κ. Κιρμίτσα, η 
πανδημία είχε αρνητικό αντίκτυπο 
στον κλάδο, ωστόσο επιτάχυνε 
τις διαδικασίες, "κάναμε άλμα 5-7 
ετών στο ηλεκτρονικό εμπόριο, 
ενώ βρισκόμαστε στη μέση μιας 
πολιτιστικής επανάστασης". 
Στο omnichannel μοντέλο δεν 
είναι ξεκάθαρες οι γραμμές 
μεταξύ ψηφιακού και φυσικού 
καταστήματος. 

1 στους 10 Έλληνες 
θύματα απάτης 
Το 9% των Ελλήνων έχουν πέσει 
θύματα απάτης από την αγορά 
παραποιημένων προϊόντων, τα 
παραποιημένα προϊόντα μπορεί να 
εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους 
για την υγεία και την ασφάλεια, 
το 6,8% των εισαγωγών της 
ΕΕ -αξίας 121 δισ. ευρώ- είναι 
προϊόντα παραποίησης/απομίμησης 
ενώ κυκλοφορούν παγκοσμίως 
παραποιημένα φαρμακευτικά 
προϊόντα αξίας 4 δισ. ευρώ. Αυτά 
είναι μερικά από τα συμπεράσματα 
της μελέτης «Ευρωπαίοι Πολίτες 
και Διανοητική Ιδιοκτησία (ΔΙ)» του 
Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO).

Νταμπλ… για τα 
αυτοματοποιημένα 
οχήματα καθοδήγησης  
Η αγορά AGV προβλέπεται να 
αυξηθεί από 2,3 δις δολ. το 
2020 σε 4,1 δις δολ. μέχρι το 
2027. Η αυξανόμενη ανάγκη 
για αυτοματισμό σε διαδικασίες 
χειρισμού υλικών σε διάφορες 
βιομηχανίες είναι παράγοντας που 
προωθεί την αυτοματοποιημένη 
αγορά οχημάτων. Η ζήτηση 
για έξυπνα AGV προσφέρουν 
σημαντικές ευκαιρίες στην αγορά.

Viva Wallet: ξεκινά τη χορήγηση δανείων για τους 
πελάτες - εμπόρους της
Έμφαση στην περαιτέρω δυναμική ενίσχυση της δραστηριότητας στον 
τομέα των πληρωμών, αλλά και στη στήριξη των εμπόρων-πελάτων σε όλες 
τις χώρες που δραστηριοποιείται, θα δώσει η Viva Wallet, η πανευρωπαϊκή 
Neobank που παρέχει χρηματοοικονομικές και πιστωτικές υπηρεσίες 
πληρωμών προς επιχειρήσεις σε 23 ευρωπαϊκές χώρες, όπως επεσήμανε 
ο ιδρυτής και CEO της Viva Wallet, Χάρης Καρώνης. Ο ίδιος ανέφερε, με 
αφορμή και την πρόσφατη εξασφάλιση επιπλέον χρηματοδότησης, ύψους 
80 εκατ. δολ., από 3 επενδυτές τεχνολογίας και fintech, την Tencent, την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την 
Breyer Capital, η Viva Wallet θα αξιοποιήσει τη νέα χρηματοδότηση και για 
να επιταχύνει την ανάπτυξη της λειτουργίας «Tap on Phone» που αφορά 
πληρωμές σε καταστήματα. Η λειτουργία «Tap on Phone» μετατρέπει 
οποιαδήποτε Android συσκευή σε τερματικό, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις 
να δέχονται ανέπαφες πληρωμές ή με PIN, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης ενός 
τερματικού. Για τις πληρωμές e-commerce, η Viva Wallet λανσάρει επίσης 
την καινοτόμα «one-line-of-code-integration» Smart-Checkout, η οποία 
προσαρμόζεται δυναμικά στην τοποθεσία και τις προτιμήσεις των πελατών 
και βελτιώνει σε μεγάλο βαθμό τα ποσοστά αγορών (conversions).
Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ανακοίνωσε πως σε συνδυασμό 
με τα προϊόντα πληρωμών, η Viva Wallet έχει ξεκινήσει τη χορήγηση 
δανείων για τους πελάτες-εμπόρους της στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Τα 
προϊόντα πίστωσης και δανεισμού θα διατίθενται μέσω της Vivabank που θα 
αξιοποιήσει το δανεισμό SPV μέσω τρίτων δια της διαδικασίας τιτλοποίησης 
δανείων. Αυτό είναι μέρος της στρατηγικής πίσω από την εξαγορά της Praxia 
Bank την περασμένη χρονιά, που πλέον αποτελεί τη Vivabank. H Jefferies 
ανέλαβε τη διαδικασία χρηματοδότησης της Viva Wallet και το SPV funding.
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Οι κανόνες της 
ΕΕ στο «Digital 
Services Act» και 
«Digital Markets 
Act» αποτέλεσαν 
το πρώτο βήμα 

προς τη σωστή κατεύθυνση για να 
καταστήσουν την ψηφιακή ενιαία 
αγορά ένα μέρος όπου οι μικρές και 
ΜμΕ θα μπορούν να ανταγωνίζονται 
σε δίκαιη βάση. Το νέο πλαίσιο ΦΠΑ 
δίνει τη δυνατότητα στις μικρότερες 
εταιρείες να προσφέρουν προϊόντα 
και υπηρεσίες με τη θέσπιση σαφών 
κανόνων σχετικά με τις πρακτικές από 
τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Οι δύο 
νομοθετικές πρωτοβουλίες απάντησαν 
στις προκλήσεις των καιρών με τη 
θέσπιση νέων μέτρων και τη ρύθμιση 
της ψηφιακής συμπεριφοράς. Με 
αυτόν τον τρόπο, η ΕΕ αντιμετωπίζει 
τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι 
ΜμΕ κατά τη διαδικτυακή λειτουργία 
τους, δεδομένης της χαμηλότερης 
διαπραγματευτικής τους δύναμης 
στην παροχή αγαθών και υπηρεσιών.
Η εφαρμογή των αλλαγών στον ΦΠΑ 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις 
ψηφιακές υπηρεσίες είναι ένα ακόμη 
βήμα για την αντιμετώπιση ενός 
ταχύτατα μεταβαλλόμενου ψηφιακού 
περιβάλλοντος. Η προσέγγιση της 
Επιτροπής δίνει τη δυνατότητα να 
αυξηθεί η διαφάνεια των διαδικτυακών 
συναλλαγών, χωρίς να επιβαρύνει 
υπερβολικά τις πολύ μικρές ή 
μικρές επιχειρήσεις. Οι εφαρμογές 
για τις ψηφιακές αγορές και οι 
υποχρεώσεις για τις πλατφόρμες, 
είναι προς τη σωστή κατεύθυνση 
για να διασφαλίσουν ίσους όρους 
ανταγωνισμού και να αντιμετωπίσουν 
συστημικές αθέμιτες πρακτικές, 
οι οποίες επί του παρόντος δεν 
αντιμετωπίζονται από τη νομοθεσία 
περί ανταγωνισμού που συνήθως 
ενεργεί εκ των υστέρων. 
Από την 1η Ιουλίου, οι κανόνες ΦΠΑ 
για τις διασυνοριακές δραστηριότητες 
ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ 

επιχειρήσεων και καταναλωτών B2C, 
αλλάζουν για να ξεπεραστούν τα 
εμπόδια και να αντιμετωπιστούν οι 
προκλήσεις που προκύπτουν από 
τα διάφορα καθεστώτα ΦΠΑ για εξ 
αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και 
για την εισαγωγή αποστολών χαμηλής 
αξίας. Οι βασικές αλλαγές είναι πως 
οι διαδικτυακοί πωλητές μπορούν να 
εγγραφούν σε ένα κράτος μέλος της 
ΕΕ και αυτό θα ισχύει για τη δήλωση 
και την καταβολή ΦΠΑ για όλες τις 
εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών 
και τις διασυνοριακές παραδόσεις 
υπηρεσιών σε πελάτες εντός της ΕΕ, 
ώστε να επωφεληθούν από τη μείωση 
της γραφειοκρατίας έως και 95% με 
την εγγραφή τους στο νέο One Stop 
Shop (OSS). Τα υφιστάμενα κατώτατα 
όρια για εξ αποστάσεως πωλήσεις 
αγαθών εντός της ΕΕ θα καταργηθούν 
και θα αντικατασταθούν από ένα 
νέο κατώτατο όριο 10.000 ευρώ σε 
ολόκληρη την ΕΕ. Κάτω από αυτό 
το όριο για προμήθειες υπηρεσιών 
και πωλήσεις αγαθών εντός της ΕΕ 
μπορεί να παραμείνει υπόχρεος 
ΦΠΑ στο κράτος μέλος, όπου είναι 
εγκατεστημένος ο υποκείμενος στον 
φόρο. Εισάγονται διατάξεις σύμφωνα 
με τις οποίες οι πλατφόρμες που 
διευκολύνουν την προμήθεια αγαθών 
θεωρούνται προμηθευτές και είναι 
υπόχρεες στις νέες απαιτήσεις για 
τη συλλογή και αποστολή ΦΠΑ. Το 
νέο σύστημα «IOSS» Import One Stop 
Shop για online πωλήσεις χαμηλών 
αγαθών από τρίτες χώρες θα 
απλοποιήσει τη δήλωση και πληρωμή 
ΦΠΑ, ενώ θα θεσπιστούν μέτρα 
απλούστευσης για εξ αποστάσεως 
πωλήσεις εισαγόμενων αγαθών σε 
αποστολές που δεν υπερβαίνουν τα 
150 ευρώ, σε περίπτωση που το IOSS 
δεν χρησιμοποιηθεί.
Οι καταναλωτές θα εκτιμήσουν ότι 
όταν αγοράζουν προϊόντα μέσω 
Διαδικτύου εντός ή εκτός της ΕΕ, ο 
εφαρμοστέος συντελεστής ΦΠΑ είναι 
ο ίδιος με εκείνον που αγοράζεται στη 

χώρα καταγωγής τους, αφού πλέον 
οι νέοι κανόνες διασφαλίζουν ότι ο 
ΦΠΑ καταβάλλεται όταν και όπου 
πραγματοποιείται η κατανάλωση. 
Οι επιχειρήσεις της ΕΕ θα είναι 
σε θέση να αναπτυχθούν σε ένα 
απλοποιημένο, πιο δίκαιο περιβάλλον 
και να ξεπεράσουν τα εμπόδια 
στις διασυνοριακές διαδικτυακές 
πωλήσεις, αφού η Ευρωπαϊκή 
Ψηφιακή Ενιαία Αγορά στοχεύει να 
κάνει την τεχνολογία να λειτουργεί 
σε μια δίκαιη και ανταγωνιστική 
οικονομία. 
Οι πωλητές εντός ΕΕ έχουν την 
επιλογή να εγγραφούν σε μια μόνο 
χώρα, συμπληρώνοντας δήλωση 
ΦΠΑ κάθε τρίμηνο, αποφεύγοντας 
πολλαπλές καταχωρήσεις. Οι πωλητές 
εκτός ΕΕ θα έχουν τη δυνατότητα να 
ολοκληρώσουν την καταχώριση «EU 
VAT» και να υποβάλουν δηλώσεις 
ΦΠΑ επιλέγοντας μια χώρα, στην 
οποία θέλουν να εγγραφούν ως 
φορολογούμενοι. Οι ταχυμεταφορείς 
για αγαθά 150€ ή λιγότερο θα έχουν 
τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν ένα 
απλοποιημένο σύνολο δεδομένων H7, 
να υποβάλουν μηνιαίες δηλώσεις και 
να πληρώνουν ΦΠΑ εκ μέρους των 
πελατών τους. Τέλος, όλα τα κράτη 
μέλη θα επωφεληθούν, αφού θα δουν 
τα δημόσια έσοδα να αυξάνονται, όχι 
όμως από επιπλέον επιβολή φόρων, 
αλλά από αυξημένες καταβολές και 
λιγότερες απώλειες του «διαδικτυακού 
ΦΠΑ». Συμπερασματικά, οι αλλαγές 
στην εφαρμογή του ΦΠΑ για τις 
διαδικτυακές πωλήσεις εντός χωρών 
μελών της ΕΕ θα επιτρέπει στους 
επιχειρηματικούς χρήστες ευελιξία 
στη προσφορά προϊόντων και 
υπηρεσιών, χωρίς μεγάλες αποκλίσεις 
τιμές. Ανυπομονούμε βεβαίως να 
δούμε από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης 
της ψηφιακής οικονομίας, ώστε στο 
μέλλον να καταστεί κατάλληλη και 
ανταποδοτική στην ενδυνάμωση και 
μεγέθυνση όλων των ΜμΕ.

Οι αλλαγές στον «διαδικτυακό ΦΠΑ» της ΕΕ ανοίγουν τις 
ψηφιακές αγορές στους μικρομεσαίους

Του Βασίλη Κορκίδη, Προέδρου ΕΒΕΠ

ΑΠΟΨΗ
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Ιστορική συμφωνία για 
ελάχιστο εταιρικό φόρο 
15% στους κολοσσούς  
Οι Υπουργοί Οικονομικών της G7, των 
επτά πιο αναπτυγμένων βιομηχανικά 
χωρών, συμφώνησαν να δεσμευτούν 
στην επιβολή ελάχιστου εταιρικού 
φόρου 15% ανά χώρα, στις μεγάλες 
εταιρείες τεχνολογίας.
Η συμφωνία θα δημιουργήσει "ίσους 
όρους ανταγωνισμού για τις εταιρείες 
ανά τον κόσμο", δήλωσε ο Βρετανός 
υπουργός Οικονομικών Ρίσι Σούνακ 
και πρόσθεσε ότι η αναγκαιότητα 
εθνικών φόρων ψηφιακών υπηρεσιών 
θα παραμεριστεί μόλις εφαρμοστεί η 
παγκόσμια λύση.

Και τοπικά η πλατφόρμα 
Instashop
Την εκτίμηση ότι μέσα στο επόμενο 
διάστημα η πλατφόρμα Instashop θα 
προσθέσει και τοπικά καταστήματα 
τύπου convenience στο δίκτυό 
της αναφέρει στην έκθεσή του ο 
YouGov για την αγορά των Ηνωμένων 
Αραβικών Εμιράτων. Συγκεκριμένα, 
σημειώνει ότι πλατφόρμες όπως το 
Instashop και το NowNow αναμένεται 
να εντάξουν και τοπικά convenience 
stores στην αρένα του online grocery 
της αραβικής χώρας. 

Και εγένετο SAP Business 
Network
H ενδυνάμωση των πελατών της SAP 
με νέες λύσεις, είναι ο απώτερος 
στόχος της δημιουργίας του SAP 
Business Network που παρουσιάστηκε 
στο πλαίσιο του SAPPHIRE NOW.
Πρόκειται για το πρώτο βήμα στο 
πλαίσιο του φιλόδοξου σχεδίου της 
SAP να δημιουργήσει, ξεκινώντας 
από την ευρεία πελατειακή της βάση, 
κοινότητες ικανές να βελτιώσουν 
την αποτελεσματικότητα των 
επιχειρήσεων.

Wikifarmer: ραγδαία ανάπτυξη και προσλήψεις  
Σε τροχιά ανάπτυξης και επέκτασης σε νέες αγορές έχει μπει η 
Wikifarmer, η «Wikipedia του αγροτικού τομέα», που ξεκίνησε τη διεθνή 
πορεία της το 2018. Η εταιρεία, η οποία έφερε ψηφιακή επανάσταση σε 
ολόκληρη την αγροτική αγορά, κερδίζοντας την αναγνώριση του Διεθνούς 
Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) των Ηνωμένων Εθνών, 
ετοιμάζεται να λανσάρει πολλές νέες λειτουργίες στην πλατφόρμα της 
μεγαλώνοντας παράλληλα την ομάδα της.
Η ελληνική Startup στοχεύει, σε features που θα συμβάλουν στην 
αυτοματοποίηση των αγοραπωλησιών, στο καλύτερο matching πωλητών 
με τους αγοραστές και άλλες λειτουργίες που θα λύσουν βασικά 
προβλήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου της αγοράς B2B στον τομέα των 
αγροτικών προϊόντων. Στην επίτευξη των στόχων αυτών, κομβικό ρόλο θα 
παίξει η ομάδα της και γι’ αυτό η εταιρεία θέλει να την ενισχύσει. Ήδη η 
Wikifarmer αναζητά Lead Web Developer και Full Stack Web Developer, 
ενώ παράλληλα έχει ανοίξει τουλάχιστον τρεις θέσεις εργασίας στο 
κομμάτι των πωλήσεων.
Η Wikifarmer αποτελεί πολύ δημοφιλή λύση για τα καταστήματα λιανικού 
εμπορίου φρούτων και λαχανικών, για βιοτεχνίες παρασκευής προϊόντων 
φαγητού και ποτού, για χονδρέμπορους του εξωτερικού, αλλά και για τον 
ευρύτερο τουριστικό κλάδο (ξενοδοχεία, εστιατόρια, οπωροπωλεία κ.λπ.). 
Η εταιρεία των Πέτρου Σάγκου, Χάρη Παριανού και Hλία Σούση ξεκίνησε 
με σκοπό να εκπαιδεύσει τους αγρότες στους βέλτιστους τρόπους 
παραγωγής και να παρέχει ενημέρωση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη 
σύγχρονη γεωργία σε πέντε γλώσσες, και εξελίχθηκε μέσα σε λίγους 
μήνες σε «σημείο αναφοράς» σε παγκόσμιο επίπεδο.
Παράλληλα, μέσω του Wikifarmer Marketplace έδωσε τη δυνατότητα 
στους αγρότες να πουλήσουν τα προϊόντα τους απευθείας σε 
επιχειρήσεις, εμπόρους και καταναλωτές - μια δυνατότητα που 
«αγκάλιασε» πολύ γρήγορα η αγροτική κοινότητα. Είναι χαρακτηριστικό 
πως μόλις το πρώτο 10μηνο λειτουργίας του marketplace σχεδόν 
5.500 αγρότες προώθησαν πάνω από 18.000 μοναδικά προϊόντα και 
ολοκλήρωσαν περισσότερες από 150.000 πωλήσεις σε όλο τον κόσμο. 
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Το πρώτο «Aggregated Measurement Report» σχετικά με τις επιδόσεις 
στον τομέα του brand safety σε 7 πλατφόρμες, μεταξύ των οποίων οι 
Facebook, Instagram, Twitter και YouTube, έδωσε στη δημοσιότητα η 
Global Alliance for Responsible Media (GARM). Πρόκειται για το επόμενο 
βήμα στην αποστολή της να βελτιώσει την ασφάλεια, την αξιοπιστία 
και τη βιωσιμότητα των media. Συμπεριλαμβάνοντας στοιχεία από τις 
ήδη υπάρχουσες μελέτες και πολιτικές σχετικά με το θέμα, το νέο 
έγγραφο δημιουργεί ένα κοινό πλαίσιο, το οποίο δίνει τη δυνατότητα 
στους διαφημιζόμενους να εκτιμήσουν την πρόοδο που κάνουν, σε κάθε 
πλατφόρμα, τα μέλη του GARM. Το νέο πλαίσιο προωθεί, επίσης, την 
απλότητα, την εστίαση και τις βέλτιστες πρακτικές. Η μελέτη βασίζεται 
σε 4 ερωτήσεις, τις οποίες οι marketers μπορούν να χρησιμοποιήσουν, 
προκειμένου να εκτιμήσουν την πρόοδό τους, είναι σύμφωνη με το κοινό 
πλαίσιο για τον προσδιορισμό του επιβλαβούς περιεχομένου, ακατάλληλου 
για τη διαφήμιση και εισάγει νέους κοινούς όρους. Επίσης, παρέχει 
ένα κοινό, εστιασμένο πλαίσιο και για τους stakeholders του advertising 
industry, ώστε να είναι πιο ενημερωμένοι, όταν λαμβάνουν αποφάσεις.

Νέα influencer marketing 
καμπάνια για την Cos
Η COS γιορτάζει την άφιξη του 
πρώτου της φυσικού καταστήματος 
στην Ελλάδα με influencer marketing 
καμπάνια για την παρουσίαση της 
νέας της συλλογής. Στην καμπάνια, 
την οποία επιμελήθηκε η Outstand, 
πρωταγωνιστούν 4 Έλληνες 
influencers. Η καμπάνια περιλαμβάνει 
σειρά από πορτραίτα.

360 καμπάνια για τη 
Ζύθος ΒΑΠ 
Στον «αέρα» η νέα integrated 
καμπάνια του agency από τη Ρόδο 
Three Sixty Marketing, σε συνεργασία 
με τη Sunny Side Up, για λογαριασμό 
της μπίρας Ζύθος ΒΑΠ της ΒΑΠ-Π. 
Κουγιός ΑΒΕΕ. Με μήνυμα «Ιδού η 
Ρόδος, ιδού και η μπίρα της», η ταινία 
στοχεύει να τοποθετήσει τη ροδιακή 
μπίρα στο φυσικό περιβάλλον 
της. Η καμπάνια αναπτύσσεται σε 
τηλεόραση, social, print και outdoor. 

DIGITAL MARKETING

Η GARM παρουσιάζει το πρώτο measurement 
report για brand safety 
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Τα Fleets είναι η εκδοχή των Instagram Stories του Twitter. Η εταιρία 
ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει πιλοτικές δοκιμές διαφημίσεων Fleet στις 
ΗΠΑ, οι οποίες θα φέρουν για πρώτη φορά διαφημίσεις πλήρους οθόνης 
και κάθετης διάταξης στο Twitter, επιτρέποντάς του να ανταγωνιστεί τις 
κάθετες διαφημίσεις που προσφέρονται σε άλλες πλατφόρμες όπως 
Facebook, Instagram, Snapchat και TikTok. 
Οι νέες Fleet διαφημίσεις θα εμφανίζονται μεταξύ των Fleet -δηλαδή των 
ιστοριών- τόσο σε μορφή εικόνων όσο και σε μορφή βίντεο. Όσον αφορά 
τα βίντεο, αυτά θα έχουν μικρότερη διάρκεια από αυτά του Instagram ή 
του TikTok, αλλά είναι σχεδιασμένα με βάση τις βέλτιστες πρακτικές, οι 
οποίες συστήνουν ότι οι πιο σύντομες διαφημίσεις είναι καλύτερες. Οι 
διαφημιστές θα λαμβάνουν ανατροφοδότηση μέσω πληροφοριών και 
δεδομένων προκειμένου να μπορούν να παρακολουθούν την απήχηση και 
την πορεία των Fleet διαφημίσεών τους.
Η εταιρεία παρουσιάζει το πιλοτικό της πρόγραμμα στις ΗΠΑ, με 10 
διαφημιστές από διάφορους κλάδους, όπως της τεχνολογίας, του 
λιανεμπορίου, της εστίασης και των CPG verticals. Το πρόγραμμα θα 
βοηθήσει την εταιρία να κατανοήσει πόσο καλά αποδίδουν αυτοί οι τύποι 
διαφημίσεων. 

ForestView και Vechro σε 
360° καμπάνια 
Στον «αέρα» η νέα 360° καμπάνια 
της ForestView για λογαριασμό 
της Vechro, σχετικά με την γκάμα 
χρωμάτων της. Η καμπάνια, με τίτλο 
«Το χρώμα έχει δύναμη», προβάλλει 
το χρώμα όχι ως commoditized υλικό, 
αλλά ως καταλύτη που επηρεάζει 
διάθεση και συναίσθημα. 

Στις 8 Ιουλίου το 
Programmatic 
Conference 
Οι νέες προτιμήσεις και 
πρακτικές brands και agencies θα 
παρουσιαστούν στο Programmatic 
Conference της 8ης Ιουλίου. Το 
Programmatic Advertising Conference 
(www.programmatic.gr) τελεί υπό 
την αιγίδα των ΣΔΕ και του ΙΑΒ Hellas 
και απευθύνεται σε ανώτατα και 
ανώτερα στελέχη από advertisers / 
brands, media και digital agencies, 
publishers και broadcasters καθώς και 
σε παρόχους τεχνολογικών λύσεων.

To Twitter ξεκινά πιλοτικά τις Fleet διαφημίσεις
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