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Αλλάζει από 1ης
Ιουλίου ο ΦΠΑ
μικροδεμάτων από
τρίτες χώρες

COMING SOON

Νέο πλαίσιο της Ε.Ε. στον
ΦΠΑ, για τη φορολογική
επιβάρυνση μικροδεμάτων
από τρίτες χώρες
εφαρμόζεται από 1ης
Ιουλίου.

LAST MINUTE

Νέο σύστημα ταχυδρομικών κωδικών
σε επίπεδο… κτιρίου

Νέο σύστημα Ταχυδρομικών Κωδικών (ΤΚ) σε
επίπεδο κτηρίου, που θα βασίζεται σε γεωχωρικά
δεδομένα, δρομολογεί η ΚτΠ. Θα αποτελείται από
8 αλφαριθμητικά ψηφία, από τα οποία τα 2 θα
αντιστοιχούν σε γεωγραφικές περιοχές, το 1 στο Δήμο,
τα 3 στο οικοδομικό τετράγωνο, ενώ τα 2 τελευταία σε
συγκεκριμένο κτίριο.
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Το ΕΕΑ και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο
διοργανώνουν στις 30/6 (ώρα 4 μ.μ.) webinar:
«Προσανατολισμός στην Υπηρεσία & Εμπειρία
Πελάτη».
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Groupe Casino και Amazon επεκτείνουν τη
συνεργασία τους, με την πρώτη να ανοίγει
e-shop στις εγκαταστάσεις της Monoprix.

03

Tο ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελβετία
σημείωσε αύξηση κατά 25,8%, στα 13,3
δισεκατομμύρια φράγκα Ελβετίας το 2020.

04

Απόβαση στην Αθήνα σχεδιάζει η εταιρεία
logistics των αδελφών Παπαγεωργίου στην
Ήπειρο, PLT Transfer Logistics.

05

Η Coca-Cola HBC Ιρλανδίας και Β.Ιρλανδίας
συνεργάστηκε με τη Manna, για υπηρεσία
παράδοσης με drones στο Oranmore, Galway.
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e-Commerce Trends 2021:
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Βουτιά για το e-Commerce μετά το lockdown
Με πτώση -6% έκλεισε ο Μάιος για το εγχώριο οργανωμένο
λιανεμπόριο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό όπως σημείωσε
ο γενικός διευθυντής της IRI, Παναγιώτης Μπορέτος, αναφέροντας
ότι ο επίμαχος μήνας του 2021 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί
φυσιολογικός καθώς συγκρινόμενος με τον αντίστοιχο του 2019,
διαμορφώνεται λίγο χαμηλότερα. «Κατά τη διάρκεια της πανδημίας
διπλασιάστηκε το ηλεκτρονικό εμπόριο, ωστόσο πλέον έχει αρχίσει
να χάνει περίπου ένα ποσοστό της τάξεως του 30%-40% που είχε
πάρει το προηγούμενο διάστημα ενώ παρόμοια εικόνα εμφανίζουν οι
μετρήσεις και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες», εξήγησε ο κ. Μπορέτος
ο οποίος αναφέρθηκε και στις εκτιμήσεις της IRI για το σύνολο της
φετινής χρονιάς λέγοντας ότι η εγχώρια αγορά των σούπερ μάρκετ με
βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα προβλέπεται ότι θα κλείσει με πτώση
κοντά στο -2% καθώς αναμένεται να υπάρξει τόσο εξομάλυνση κατά
τους καλοκαιρινούς μήνες σε σχέση με πέρυσι όσο και αρνητικός
αντίκτυπος κατά τους δύο τελευταίους μήνες του έτους. Στο
επίκεντρο του ενδιαφέροντος των καταναλωτών βρίσκεται πλέον, το
διαθέσιμο εισόδημα καθώς και το θέμα των ανατιμήσεων.

Πρωτοποριακό
e-shop
για την JYSK
Σημαντική ανάπτυξη
(+27,5%) κατέγραψε
κατά τη χρήση 20192020 η JYSK στην
Ελλάδα. Ως στόχοι για
το 2021 ορίζονται η
αύξηση των πωλήσεων
κατά 40% σε σχέση με
το 2020, η δημιουργία
πρωτοποριακού
online καταστήματος
και η αύξηση των
υποκαταστημάτων.

Η αξία των ηλεκτρονικών συναλλαγών
στην κατηγορία «Προϊόντα Προσωπικής
Φροντίδας» εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 475
εκατ. Ευρώ το 2021.
Τα έσοδα εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν
ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 10,05%, με
προσδοκώμενο όγκο αγοράς τα 696 εκατ.
Ευρώ έως το 2025.
Η διείσδυση των χρηστών εκτιμάται στο
22,5% για το 2021 και αναμένεται να φτάσει
το 28,9% έως το 2025.
Η μέση ετήσια αξία συναλλαγής ανά χρήστη
αναμένεται να ανέλθει σε 203,18€, για τον
Έλληνα καταναλωτή.
Η κατηγορία ηλεκτρονικού εμπορίου
«προσωπικής φροντίδας» περιλαμβάνει
την πώληση ιατρικών, φαρμακευτικών και
καλλυντικών προϊόντων μέσω ψηφιακού
καναλιού (συμπεριλαμβανομένης της
πώλησης συνταγογραφούμενων φαρμάκων),
για παράδειγμα μέσω διαδικτυακών
φαρμακείων και άλλων μεμονωμένων
εμπόρων. Η συγκεκριμένη κατηγορία
περιλαμβάνει επίσης καλλυντικά, προϊόντα
καθαρισμού και φροντίδας, διατροφικά
προϊόντα καθώς και ιατρικά προϊόντα
για προσωπική χρήση (π.χ. συσκευές
παρακολούθησης της αρτηριακής πίεσης,
απολυμαντικά και επιδέσμους).
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ

για τους αναγνώστες του E-COMMERCE NEWS

Αξιολόγηση Αποτελεσματικότητας
e-Shop και Προοπτική Βελτίωσης
Online Πωλήσεων

CLICK
ME

Ανάλυση Ανταγωνισμού και Τάση Αγοράς

You Never Walk Alone
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Αγόρασε τώρα,
πλήρωσε αργότερα
Αυστηρή εποπτεία στο e-Commerce
Αυστηρότερο και πιο οργανωμένο εμφανίζεται το ΥΠΑΝ σε σχέση
με την εποπτεία του ηλεκτρονικού εμπορίου. Αρχικά, επεξέτεινε τη
δράση της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ), ενώ
σειρά παίρνει η δημιουργία σήματος διαφάνειας στις διαδικτυακές
συναλλαγές, δηλαδή ενός εργαλείου που θα διακρίνει τα αξιόπιστα
ηλεκτρονικά καταστήματα από εκείνα που επιδίδονται σε αθέμιτες
εμπορικές πρακτικές. Η ΔΙΜΕΑ έχει δεχτεί περισσότερες από 500
καταγγελίες, οι οποίες αφορούν, κυρίως, σε e-shops που λειτουργούν
μέσω social media.
Σύμφωνα με στοιχεία από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων,
Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου
της ΔΙΜΕΑ, από τον Απρίλιο του 2021 μέχρι και την 14η-6.2021
έχουν εντοπιστεί και ερευνηθεί 47 ηλεκτρονικά καταστήματα και οι
προμηθευτές τους. Έχουν βεβαιωθεί 17 παραβάσεις, με το ύψος
των προστίμων που επιβλήθηκαν να ανέρχεται σε 211.250 ευρώ,
ενώ έχουν κατασχεθεί 28.753 τεμάχια απομιμητικών ειδών (κινητά,
αξεσουάρ κινητών, ακουστικά, αρώματα, παιχνίδια, είδη ένδυσης,
υπόδησης κ.λπ.).
H ΔΙΜΕΑ κοινοποίησε πως έχει διαβιβάσει στις Αρχές πληροφορίες
για επιχειρήσεις με e-shops παράνομης δραστηριότητας στη χώρα, τα
οποία διαθέτουν έδρα και αποθήκες σε Βουλγαρία και Ρουμανία.
ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
•	Τα πλήρη στοιχεία του προμηθευτή: Εταιρική επωνυμία, έδρα,
τηλέφωνα επικοινωνίας (όχι μόνο κινητό), url shop online (αν
υφίσταται), e-mail, ταχ. διεύθυνση, ΑΦΜ και αριθμό ΓΕΜΗ
επιχείρησης.
•	Τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος.
•	Τη συνολική τιμή του προϊόντος (συμπεριλαμβανομένων φόρων,
εξόδων αποστολής κ.λπ.).
•	Τον τρόπο πληρωμής, αποστολής και τη διαθεσιμότητα του
προϊόντος.
•	Το δικαίωμα αναιτιολόγητης, αζήμιας υπαναχώρησης και
επιστροφής του προϊόντος εντός 14 ημερών, καθώς και την
πολιτική επιστροφής της επιχείρησης.
Οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλουν τις καταγγελίες τους στην
τηλεφωνική γραμμή 1520 της ΓΓΕΠΚ ή μέσω e-mail στις διευθύνσεις:
1520@efpolis.gr και dimea.ypanep@mnec.gr ή στη σελίδα της ΔΙΜΕΑ
στο facebook: @dimea.ypanep.

Κατά 274% θα αυξηθεί μεταξύ 2021-2026 η
αγορά των πιστώσεων για το e-commerce,
το «Buy Now Pay Later». Πρόκειται για μια
αγορά η αξία της οποίας αναμένεται να
ανέλθει φέτος σε 266 δις δολ. και στο 1
τρις δολ. έως το 2026. Μελέτη της Juniper
Research εξηγεί ότι πρόκειται πρακτικά
για δαπάνες αγορών που γίνονται μέσω
ηλεκτρονικού εμπορίου, για τις οποίες οι
καταναλωτές πληρώνουν με πίστωση ή
μέσω προγραμμάτων σταθερών δόσεων.

Πιστοποίηση Leed
για την Prodea Investments
Έμφαση σε υψηλών προδιαγραφών
χώρους γραφείων με πιστοποίηση
Leed, σε αποθηκευτικούς χώρους, αλλά
και τουριστικά ακίνητα, δίνει η Prodea
Investments, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο
Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
της επενδυτικής εταιρείας, Άρις Καρυτινός.
Η εταιρεία δρομολογεί επενδύσεις 400
εκατ. ευρώ έως το 2023, από τις οποίες τα
200 εκατ. ευρώ, αφορούν σε συναλλαγές
στο τελικό στάδιο.

Νέα αύξηση πωλήσεων για τα
καλλυντικά στα φαρμακεία
Επιστρέφουν σε θετικό πρόσημο οι
πωλήσεις καλλυντικών στα φαρμακεία
λιανικής, σύμφωνα με τα IQVIA Weekly
Data. Συγκεκριμένα, για την περίοδο 24/0530/05 οι πωλήσεις καλλυντικών αυξήθηκαν
κατά 15,4% (+126,5 χιλ. τμχ), σε σχέση
με την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Η
υποκατηγορία με τη μεγαλύτερη μεταβολή,
σε σχέση με το 2020, είναι τα Προϊόντα
Ομορφιάς (+41,5%).
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ADVERTORIAL
2η ενότητα του #GrowYourBusiness - The Digital Sessions

Δωρεάν, online σεμινάριο για το e-commerce
αποκλειστικά στο YouTube κανάλι της COSMOTE

Ένα περιεκτικό και εξαιρετικά
χρήσιμο κύκλο B2B online
σεμιναρίων για επαγγελματίες
που δραστηριοποιούνται στο
Ηλεκτρονικό Εμπόριο με στόχο την
ορθή δημιουργία, άψογη οργάνωση
και αποτελεσματική λειτουργία
των ηλεκτρονικών καταστημάτων
παρέχει εντελώς δωρεάν στο
YouTube κανάλι της η COSMOTE
στο πλαίσιο της 2ης ενότητας του
#GrowYourBusiness - The Digital
Sessions.
Σε συνέχεια της μεγάλης αποδοχής
που έλαβε το πρώτο online σεμινάριο
για την Ψηφιακή Παρουσία των
επιχειρήσεων, οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοί τους, οι
ελεύθεροι επαγγελματίες, καθώς και
όλοι όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν
να παρακολουθήσουν τη νέα
θεματική ενότητα για το Ηλεκτρονικό
Εμπόριο. Μέσα από το νέο σεμινάριο,
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
αντλήσουν χρήσιμες πληροφορίες,
να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους
και να μάθουν τα μυστικά της
λειτουργίας του επιτυχημένου e-shop
με βάση τις ανάγκες της επιχείρησής
τους.
Ενδεικτικά, η νέα θεματική ενότητα
περιλαμβάνει:
•	Τις λειτουργικότητες τις οποίες
χρειάζεται να διαθέτει ένα

ηλεκτρονικό κατάστημα.
•	Τον κύκλο αγοράς του
καταναλωτή και πώς οι
επιχειρήσεις θα καταφέρουν να
ανταποκριθούν στις ανάγκες του
μέσα από το e-shop.
•	Τα κριτήρια επιλογής της ιδανικής
πλατφόρμας, αλλά και τις
δυνατότητες τις οποίες παρέχουν
τα marketplaces.
•	Την ολοένα αυξανόμενη σημασία
της εμπειρίας του χρήστη (User
Experience - UX και User Interface UI).
•	Πώς να παρουσιάζουν
αποτελεσματικά μέσα από
κείμενα και φωτογραφίες τα
προϊόντα στο e-shop, προκειμένου
να απευθύνονται αποτελεσματικά
στο κοινό στο οποίο στοχεύουν,
καθώς και τακτικές που μπορούν
να χρησιμοποιήσουν για την
προώθηση ενός ηλεκτρονικού
καταστήματος.
•	Ακόμα, θα πάρουν χρήσιμες
συμβουλές για την επένδυση
που θα χρειαστεί να κάνουν, αλλά
και πρακτικές που μπορούν να
εφαρμόσουν για την αξιολόγηση
της αποτελεσματικότητας
ενός e-shop ακόμη και μετά την
παράδοση του προϊόντος στα
χέρια του καταναλωτή.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλουν ερωτήσεις, σχετικά με

το περιεχόμενο της 2ης θεματικής
ενότητας σε ειδικά διαμορφωμένη
πλατφόρμα. Οι ερωτήσεις θα
συγκεντρωθούν και θα απαντηθούν
μέσα από το Live «Ερωτήσεων
& Απαντήσεων» από ειδικούς με
επιτυχημένη δράση σε θέματα
Ηλεκτρονικού Εμπορίου.
Τα online σεμινάρια και τα Live
«Ερωτήσεων & Απαντήσεων»
παρουσιάζει και συντονίζει η
δημοσιογράφος Πόπη Τσαπανίδου.
Εγγραφές για συμμετοχή στο Live
session και υποβολή ερωτήσεων:
εδώ.
Τι είναι το #GrowYourBusiness The Digital Sessions
Ο τρίτος κύκλος
#GrowYourBusiness - The
Digital Sessions αποτελεί μια
online σειρά δωρεάν σεμιναρίων
για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και
ελεύθερους επαγγελματίες, που
φιλοξενείται στο YouTube κανάλι
της COSMOTE, προσαρμοσμένος
στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της
εποχής. Στόχος των online
σεμιναρίων είναι οι συμμετέχοντες
να γνωρίσουν τα εργαλεία και τις
τακτικές που θα τους βοηθήσουν
να αναπτυχθούν, με «όχημα» την
Τεχνολογία. Παράλληλα, μέσω των
Live «Ερωτήσεων & Απαντήσεων»,
που θα ακολουθούν των online
σεμιναρίων, οι συμμετέχοντες θα
έρχονται σε επαφή με ειδικούς
σε τομείς όπως είναι η ψηφιακή
παρουσία, το ηλεκτρονικό εμπόριο,
το digital marketing κ.ά. Οι ειδικοί
θα απαντήσουν στις ερωτήσεις
τους και θα τους κατευθύνουν με
πρακτικές συμβουλές.
Η COSMOTE μεταφέροντας τη
δράση #GrowYourBusiness στο
ψηφιακό περιβάλλον παρέχει τη
δυνατότητα σε όλες τις επιχειρήσεις
να έχουν πρόσβαση στη νέα
online σειρά δωρεάν σεμιναρίων
#GrowYourBusiness - The Digital
Sessions, ώστε να κάνουν το
επόμενο βήμα τους στον ψηφιακό
κόσμο.
Περισσότερα για το
#GrowYourBusiness - The Digital
Sessions στο:
www.growyourbusiness.gr.
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Οι υπηρεσίες ενοικίασης
ρούχων αλλάζουν
Πριν από την πανδημία σημειώθηκε
έκρηξη σε νέες υπηρεσίες ενοικίασης.
Στην πανδημία πολλές εταιρείες
δέχτηκαν σοβαρό πλήγμα, καθώς οι
χρήστες σταμάτησαν τις συνδρομές.
Τώρα, οι λιανοπωλητές ενοικίασης
μόδας επικεντρώνονται σε όσους έχουν
επανενεργοποιήσει τους λογαριασμούς
τους για την καλοκαιρινή περίοδο.

Ε. ΣΑΒΒΊΔΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΎ ΣΥΛΛΌΓΟΥ
ΑΘΗΝΏΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΣΥΝΔΈΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ
ΕΜΠΟΡΊΟΥ:

μια στις τρεις επιχειρήσεις κινδυνεύει
με λουκέτο, να προχωρήσει έγκαιρα η
κυβέρνηση στη στήριξή τους

Τις προβλέψεις του για την κίνηση στην ελληνική αγορά τους
καλοκαιρινούς μήνες έκανε μιλώντας στον Αθήνα 9.84 και στον
Γιάννη Θεοδόση, ο αντιπρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών και
Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Ευδόκιμος Σαββίδης.
«Θεωρώ ότι δεν θα έχουμε προβλήματα φέτος το καλοκαίρι, η
κατάσταση σταδιακά εξομαλύνεται είπε, ωστόσο ανέφερε πως
«τα προβλήματα είναι ακόμα πολλά. Πρέπει αυτό το καλοκαίρι να
στηριχτούν οι επιχειρήσεις αλλά και να δουλέψουν στο μέγιστο που
μπορούν προκειμένου να ανακάμψουν.»
Όπως υπογράμμισε «οι επιχειρήσεις που έχουν πληγεί περισσότερο
είναι οι επιχειρήσεις της μόδας. «Ο κλάδος της μόδας έχει υποστεί
μεγάλες απώλειες. Με δεδομένο ότι πολλές επιχειρήσεις δεν
μπόρεσαν, λόγω οικονομικών προβλημάτων, να προχωρήσουν στην
ψηφιοποίησή τους, έχουν μείνει πίσω και σε αυτό το κομμάτι.»
Επισήμανε πως μια στις τρεις επιχειρήσεις βρίσκεται σε πραγματικό
κίνδυνο και κάλεσε την κυβέρνηση να τις στηρίξει: «Η κυβέρνηση
πρέπει άμεσα και έγκαιρα να προχωρήσει σε επιδότηση αυτών των
επιχειρήσεων προκειμένου να μην βρεθούν αντιμέτωπες με λουκέτο.»

«Πληγή» το cloud
για το 61% των εταιρειών
Τα 2/3 των εταιρειών λιανεμπορίου
αντιμετώπισαν παραβίαση δεδομένων
και εφαρμογών στο cloud το 2020.
Αυτή η έλλειψη προστασίας φαίνεται
να επηρεάζει ορισμένους κλάδους
περισσότερο από άλλους: Το 61%
των εταιρειών του λιανεμπορίου
αντιμετώπισαν τουλάχιστον, μια
παραβίαση ή αποτυχία ελέγχου
δεδομένων και εφαρμογών στο cloud.
Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσοστό,
σύμφωνα με τη μελέτη της 451 Research.
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Startup δημιουργούν
εξατομικευμένες και
ανθρωποκεντρικές
καινοτομίες

Dropshipping: το νέο Χρηματιστήριο;
Το dropshipping αποτελεί έναν από τους πλέον διαδεδομένους
τρόπους να βιοπορίζεται κάποιος online και, σύμφωνα με τα Google
Trends, η δημοτικότητά του αυξάνεται διαρκώς.
Υπάρχουν πια σαφείς ενδείξεις ότι το dropshipping περιλαμβάνεται
στα μέσα που μπορεί να επιστρατεύσει κανείς online για να βγάλει
τα προς το ζην. To dropshipping είναι μια μέθοδος διαχείρισης
λιανεμπορίου όπου ένα ηλεκτρονικό κατάστημα δεν χρειάζεται να
έχει αποθέματα των προϊόντων που πουλά. Με αυτό το μοντέλο,
ο πελάτης αγοράζει ουσιαστικά το προϊόν από τρίτο προμηθευτή
(χονδρέμπορο ή κατασκευαστή), ο οποίος του το στέλνει στο σπίτι ή
στο γραφείο.
Ο πωλητής δεν χρειάζεται να ασχοληθεί για τις δυσκολότερες πτυχές
ενός online store, όπως ο εφοδιασμός και το Shipping. Μέσω των
εύχρηστων εργαλείων που παρέχουν μεγάλοι πάροχοι dropshipping
(όπως το Shopify), επιλέγει την εικόνα των προϊόντων, ετοιμάζει τις
περιγραφές τους και δίνει στην όλη επιχειρηματική προσπάθεια μια
πιο προσωπική αύρα, φτιάχνοντας λογότυπα και εταιρικό branding.
Οι περισσότεροι μάλιστα προμηθευτές dropshipping έχουν και
βοηθητικά εργαλεία ανάλυσης και στατιστικών, ώστε να κάνουν πιο
έξυπνες επιλογές προϊόντων.
Με τον ίδιο τρόπο, μέσω αυτοματοποιημένων υπηρεσιών, ορίζουν
(ή αλλάζουν) και την τιμή. Όταν γίνει η πώληση, το ηλεκτρονικό σου
κατάστημα στέλνει την παραγγελία στον πάροχο και αυτός εκτελεί την
παραγγελία. Την πορεία του Shipping μπορεί να την παρακολουθεί
κανείς ανά πάσα στιγμή.
Το συγκριτικό πλεονέκτημα
Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του dropshipping είναι το προφανές: H
δημιουργία καταστήματος ηλεκτρονικού εμπορίου χωρίς επένδυση.
Δεν χρειάζεται αγορά προϊόντος παρά μόνο όταν γίνει η πώλησή του.
Σοβαρό εμπόριο το περιθώριο κέρδους
Όλες αυτές οι ευκολίες που προσφέρει έχουν φυσικά το τίμημά
τους. Και το μεγαλύτερο είναι τα μικρά περιθώρια κέρδους.
Μικρά περιθώρια κέρδους μέσα σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό
περιβάλλον.

Η εταιρεία λογισμικού Getbee στο Ντουμπάϊ
δημιούργησε την πρώτη εξατομικευμένη
πλατφόρμα ώστε να συνδεθούν τα brands
καλύτερα με τους πελάτες τους. Ο Όμιλος
Chalhoub θεωρεί ότι στο μέλλον όλοι
θα απαιτήσουν να γίνουν οι ψηφιακές
πλατφόρμες πιο ανθρώπινες και να
παρέχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες.
Η Αλεξάνδρα Χάρσιαρεκ διευθύντρια
ψηφιακού περιεχομένου επεσήμανε: «Μας
βοήθησε να βγάλουμε αποτελέσματα που
δεν θα είχαμε, αν περιμέναμε απλά από τον
τεχνικό μας να δημιουργήσει πλατφόρμες
ηλεκτρονικού εμπορίου.»

Υπαναχωρούν τα Jumbo
Αλλάζουν τα σχέδια του Α. Βακάκη,
Προέδρου της Jumbo, όπως στο περιθώριό
της ΓΣ, η αύξηση του κόστους μεταφοράς
και οι αρρυθμίες που προκαλούνται από
την πανδημική κρίση στις εφοδιαστικές
αλυσίδες, αναπροσπαρμόζουν τα
ανοίγματα νέων καταστημάτων. Για τον
Οκτώβριο, προβλέπεται έναρξη λειτουργίας
του καταστήματος στη Ρουμανία, ενώ η
λειτουργία του e-shop στη χώρα και ενός
νέου καταστήματος αναβάλλονται για το
2022.

Ο φόβος ενισχύει τις e-αγορές
Πριν την πανδημία το 7% των αγορών
Σ/Μ γινόταν online, σύμφωνα με το
Ινστιτούτο Mastercard Economics. Το
μερίδιο αναμένεται να αυξηθεί σε 9% με
τη βιομηχανία των αγορών να διατηρεί
το 70-80% των ψηφιακών κερδών που
σημείωσε κατά την πανδημία. Έτσι, Σ/Μ και
εκπτωτικά καταστήματα προβλέπεται ότι
θα παρουσιάσουν τα πιο ισχυρά και μόνιμα
κέρδη ηλεκτρονικού εμπορίου.
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Αυτόνομο check out
στα Σ/Μ

Συνεργασία Greca με ΕΣΑ για κοινές δράσεις
στο e-Commerce
Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου (Ε.Σ.Η.Ε.) και ο
Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών (EΣA) στο πλαίσιο της στρατηγικής
τους για ανάληψη πρωτοβουλιών και κοινών δράσεων με σκοπό
την αποτελεσματική μετάβαση του εμπορίου στη ψηφιακή εποχή,
προσδιόρισαν τη συνεργασία τους για τα επόμενα χρόνια.
Συνυπολογίζοντας την κρίσιμη περίοδο που διανύουμε για το εμπόριο,
την επιχειρηματικότητα και την οικονομία της χώρας γενικότερα,
ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Α Σταύρος Καφούνης και η Πρόεδρος του
GRECA Κατερίνα Φραϊδάκη, συνυπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας
στο ιστορικό κτίριο του Ε.Σ.Α παρόντος του Μάκη Σαββίδη που είναι
Aντιπρόεδρος και των δύο φορέων.
Τα σημαντικότερα σημεία
Να αναπτυχθεί μια σταθερή και συνεχής επικοινωνία μεταξύ των δύο
μερών με σκοπό να προάγουν την συνεργασία ανάμεσα τους και να
ενισχύσουν από κοινού την παρεχόμενη στήριξη τους προς το εμπόριο
και την επιχειρηματικότητα.
Να συμφωνηθούν από κοινού τρόποι και ενέργειες που θα
αποσκοπούν στη γρηγορότερη ενημέρωση του εμπορικού κόσμου και
στη πληρέστερη επιμόρφωση και εκπαίδευση του, σε νέες μορφές
επιχειρηματικότητας, καινοτόμες τεχνικές και υπηρεσίες, ανεξαρτήτως
κλάδου και περιοχής.
Να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τη διαφώτιση της κοινής γνώμης
και την ενημέρωση όλων των αρμοδίων αρχών σε κάθε θέμα που
αφορά τους κλάδους που από κοινού εκπροσωπούν.
Να καταθέτουν από κοινού προτάσεις προς την Ε.Ε., την Κυβέρνηση,
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους υπόλοιπους φορείς.
O Ε.Σ.Η.Ε., θα συμβάλλει με την τεχνογνωσία του και το επιστημονικό
δυναμικό του, στην άμεση και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν με την ίδρυση και την λειτουργία eshops οι επιχειρήσεις της Αθήνας και της ευρύτερης περιοχής.
Ο Ε.Σ.Α, θα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα για θέματα εμπορίου και
θα λαμβάνει μέρος σε κοινές επιτροπές, προκειμένου να μεταφέρει
άμεσα την πραγματικότητα της αγοράς.

Η Amazon πρωτοπορεί, χρησιμοποιώντας
την προηγμένη τεχνολογία των
αυτόνομων checkout στον τομέα των Σ/Μ.
Η τεχνολογία «Just Walk Out» του Amazon
ξεκίνησε το 2018 και ήταν διαθέσιμη μόνο
σε μικρά παντοπωλεία, όπως είναι το
Amazon Go και το Amazon Go Grocery,
κάτι το οποίο άλλαξε, όταν ο ηγέτης του
omnichannel άνοιξε το 14ο κατάστημα
Amazon Fresh στο Bellevue, αποτελώντας
το πρώτο σούπερ μάρκετ των ΗΠΑ που
χρησιμοποιεί τέτοιου είδους τεχνολογίες.

Επελαύνει το q-commerce
Οι παίκτες q-commerce παραδίδουν είδη
παντοπωλείου και προϊόντα σε πελάτες
σε λιγότερο από μια ώρα, ενώ χωρίζονται
σε τρεις κατηγορίες: aggregators, pure
plays και retailers. Οι aggregators είναι
third party παίκτες που προσφέρουν
εκπλήρωση κατά παραγγελία, (Deliveroo,
Instacart, Gojek και Glovo). Οι Pure plays
(Gorillas, Dija και Getir), έχουν τις δικές
τους προτάσεις που περιλαμβάνουν
υπηρεσίες παράδοσης υψηλής
ταχύτητας.

HP Amplify: επέκταση του
προγράμματος στους Retail
συνεργάτες της εταιρείας
παγκοσμίως
Η HP Inc. ανακοίνωσε την επέκταση του
HP Amplify ™, του πρώτου στο είδος
του προγράμματος για συνεργάτες, σε
περισσότερους από 1.350 διαδικτυακούς
παίκτες της αγοράς, omnichannel και
συνεργάτες λιανικής του τεράστιου
οικοσυστήματός του. Η HP θα ξεκινήσει
τη μετάβαση συνεργατών λιανικής
στο πρόγραμμα HP Amplify από τις 2
Αυγούστου.
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ΑΠΟΨΗ
Του Γιάννη Σταμούλη, CEO Mobiplus

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

E-commerce και Instore personalization!
Η εξατομίκευση στο shopping είναι
η διαδικασία παροχής προσωπικών
εμπειριών σε τοποθεσίες
e-commerce και στο κατάστημα,
με δυναμική εμφάνιση προτάσεων
προϊόντων και εξατομικευμένων
προσφορών με βάση ιστορικού
αγορών, ιστορικού Loyalty, ιστορικού
περιηγήσεων στο e-shop και άλλων
δεδομένων που έχουμε για τον
πελάτη.
Η εξατομίκευση είναι ολοένα και
πιο σημαντική για επιχειρήσεις
που επιδιώκουν όχι μόνο να
προσελκύσουν καταναλωτές,
αλλά και να αυξήσουν τις
επαναλαμβανόμενες αγορές, τις
πωλήσεις του μέσου όρου αγοράς
και τις μετατροπές.
Παρέχεται σε πολλές διαφορετικές
μορφές:
-	Εξατομικευμένες προτάσεις
προϊόντων στην αρχική σελίδα
ενός e-shop.
-	Στη σελίδα λεπτομερειών
προϊόντος.
-	Στο καλάθι κατά την τοποθέτηση
προϊόντος.
-	Στο email μάρκετινγκ μετά την
εγκατάλειψη καλαθιού
-	Στα σεμινάρια υποδοχής που
παρέχουν μια εξατομικευμένη
αίθουσα παρουσιάσεων στους
καταναλωτές, μεταξύ πολλών
άλλων εφαρμογών.
-	Στην είσοδο στο κατάστημα.

Πριν από την έκρηξη του ecommerce, οι πελάτες απλά
έμπαιναν σε καταστήματα και
έβρισκαν έναν φιλικό υπάλληλο που
τους βοηθούσε να βρουν αυτό που
ήθελαν. Πολύ απλό, σωστά;
Δυστυχώς, αυτού του είδους η
προσωπική προσοχή των πελατών
παραμένει εξαιρετικά σπάνια στον
ψηφιακό χώρο και στο κατάστημα
σήμερα.
Ακόμη και στην “εποχή του πελάτη”,
οι επιχειρήσεις, οι μάρκες και οι
εταιρείες B2B μιλούν πολύ για την
ανάγκη εξατομίκευσης της εμπειρίας
του πελάτη.
Ας ρίξουμε μια ματιά στα
πλεονεκτήματα της εξατομίκευσης
για τις επιχειρήσεις με e-commerce
και φυσικά καταστήματα.
•	Οι επιχειρήσεις διαπιστώνουν
μέση αύξηση 20% στις
πωλήσεις όταν χρησιμοποιούν
εξατομικευμένες εμπειρίες.
•	Το 80% των αγοραστών είναι
πιο πιθανό να αγοράσουν από
μια εταιρεία που προσφέρει
εξατομικευμένες εμπειρίες
(Epsilon).
•	Το 44% των καταναλωτών
αναφέρει ότι ενδέχεται να γίνουν
επαναληπτικοί αγοραστές μετά
από εξατομικευμένη εμπειρία
αγοράς με μια συγκεκριμένη
εταιρεία.
•	Το 77% των καταναλωτών έχουν

επιλέξει, συστήσει ή πληρώσει
περισσότερο για ένα εμπορικό
σήμα που παρέχει εξατομικευμένη
υπηρεσία ή εμπειρία (στοιχεία
Forrester).
•	Ωστόσο, σε μια άλλη έρευνα
της Forrester, το 53% των
επαγγελματιών του τομέα του
Digital Marketing αναφέρουν
ότι δεν διαθέτουν τη σωστή
τεχνολογία για να εξατομικεύσουν
τις εμπειρίες των πελατών.
Σχεδιασμός εξατομικευμένων
εμπειριών στο e–commerce και στα
φυσικά καταστήματα
Η αναζήτηση προϊόντων στο eshop, τα δεδομένα περιήγησης, οι
προηγούμενες αγορές, οι συστάσεις
προϊόντων, οι σελίδες προσγείωσης,
τα καταναλωτικά είδη που έβαλε
στη Wish List, τα προϊόντα που
έβαλε στο καλάθι, οι επισκέψεις
στο κατάστημα, τα αγαθά που είδε
η δεν είδε εκεί και όλα τα άλλα
σημεία αλληλεπίδρασης, θα πρέπει
να λειτουργούν προσθετικά και
συμπληρωματικά προκειμένου να
διαμορφώσουν μια πλήρη εικόνα σε
κάθε επισκέπτη κατά τη διάρκεια του
ταξιδιού του.
Οι εξελίξεις στην Τεχνητή
Νοημοσύνη και Machine Learning με
mobiplus shopping Recommendation
systems αποτελούν σημαντικό
παράγοντα εξατομίκευσης.
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Η πρόκληση της αλυσίδας
εφοδιασμού για τους
retailers
Σύμφωνα με το “Managing Through
Disruptive Times with Data Driven Speed
and Adaptability”, μια έρευνα λιανικής
της RSR Research, το 56% θεωρεί την
ηλεκτρονική ζήτηση μια από τις τρεις
προκλήσεις της αλυσίδας εφοδιασμού
που ήταν κάτι πολύ απαιτητικό το 2020.

LVMH - GOOGLE: αύξηση πωλήσεων με ΑΙ
Η Google προχώρησε σε συμφωνία με τον γαλλικό όμιλο LVMH,
προκειμένου, μέσω της αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης,
να προσφέρει εξατομικευμένη εμπειρία στους πελάτες του οίκου
πολυτελών ειδών που πραγματοποιούν αγορές στο διαδίκτυο. Η
μονάδα της Alphabet θα συνεργαστεί επίσης, με τα brands του
LVMH, για να βελτιώσει την πρόβλεψη της ζήτησης και τη διαχείριση
αποθεμάτων και να βοηθήσει στις προτάσεις στοχευμένων προϊόντων
σε πελάτες, ανέφεραν κορυφαία στελέχη των δύο εταιρειών σε
συνέντευξή τους. Ωστόσο αρνήθηκαν να αποκαλύψουν τους όρους
της συμφωνίας. "Οι τελευταίοι 18 μήνες έφεραν σημαντικές αλλαγές",
και κατέστησαν σαφή την "ανάγκη μόχλευσης των δεδομένων",
δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της LVMH, Antonio Belloni. "Ο
στόχος είναι να κάνουμε την εμπειρία ενός πελάτη 'πιο ζωντανή'". Η
τεχνητή νοημοσύνη θα αγγίξει σταδιακά κάθε τμήμα της λειτουργίας
του ομίλου LVMH, από την ανάπτυξη προϊόντων έως την αλυσίδα
εφοδιασμού και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ υπαλλήλων και πελατών,
ανέφεραν οι εταιρείες σε δήλωσή τους. Η συνεργασία με την
Google Cloud θα βοηθήσει την LVMH, "να κατανοήσει καλύτερα τον
καταναλωτή", δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Google Cloud,
Thomas Kurian.

Η επέλαση του v-commerce
Η Kenneth Cole Productions έκανε το
ντεμπούτο της στη νέα συλλογή Kenneth
Cole Pride 2021 στο casual mobile παιχνίδι
«High Heels!», παράλληλα η Pacsun
άρχισε να διαθέτει επώνυμα ψηφιακά
ρούχα και fashion αξεσουάρ στην
πλατφόρμα Roblox.
Υπάρχουν τρεις λόγοι, για τους οποίους
το «v-commerce» γίνεται βιώσιμο κανάλι:
ο εντοπισμός καταναλωτών, η αποφυγή
περιττών επιβαρύνσεων και η δημιουργία
ενός καινούριου κόσμου.
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Ποιες επιχειρήσεις παρουσιάζουν αυξημένη
πιθανότητα υιοθέτησης πρακτικών e-πωλήσεων;
Παρά τις προσπάθειες που έχουν
συντελεστεί τα τελευταία χρόνια, φαίνεται
ότι εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλα
περιθώρια περαιτέρω αξιοποίησης των ΤΠΕ
(τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας)
σε πολλούς τομείς της οικονομίας,
σύμφωνα με όσα αναφέρει το Κέντρο
Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών
(ΚΕΠΕ), που εξέδωσε την Έκθεση Νο. 81
με τίτλο Τεχνολογίες Πληροφόρησης και
Επικοινωνίας και Ηλεκτρονικό Εμπόριο
στην Ελλάδα των ερευνητριών Αλεξάνδρας
Κοντόλαιμου, Ευθυμίας Κόρρα και Γεωργίας
Σκίντζη.

Πανευρωπαϊκή
συνεργασία
Sephora-Zalando
Στρατηγική συνεργασία
πανευρωπαϊκής εμβέλειας
υπέγραψαν η Sephora και
η Zalando, «με στόχο τη
δημιουργία του απόλυτου online
προορισμού για prestige beauty
για τα εκατομμύρια πελατών της
Zalando και την επανεφεύρεση
του τρόπου που ψωνίζουν online».
Η συνεργασία θα ξεκινήσει με
λανσάρισμα στη Γερμανία.

Όπως αναφέρεται, «αυτό επιβεβαιώνεται και
από τις διαθέσιμες συγκριτικές αναλύσεις
χωρών (π.χ. εκθέσεις της ΕΕ με βάση τον
δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας - DESI) από τις οποίες προκύπτει
ότι η Ελλάδα παρουσιάζει σημαντικά ψηφιακά χάσματα συγκριτικά με άλλες
οικονομίες.
Σύμφωνα με την έκθεση, «τα ευρήματα που προέκυψαν από τις αναλύσεις,
φαίνεται ότι η Ελλάδα στην πλειονότητα των δεικτών που εξετάζονται βρίσκεται
κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σημαντική υστέρηση παρουσιάζει η χώρα
αναφορικά με τον βαθμό δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων στον χώρο
του ηλεκτρονικού εμπορίου. Επίσης, χαμηλή είναι η επίδοση της Ελλάδας σε
ό,τι αφορά τα προγράμματα κατάρτισης του προσωπικού σε θέματα ΤΠΕ, τον
αριθμό των απασχολουμένων που κάνουν χρήση Η/Υ και έχουν πρόσβαση
στο διαδίκτυο, τη χρήση λογισμικών πακέτων για τη διαχείριση πληροφοριών
σχετικά με τους πελάτες (πακέτα λογισμικού τύπου CRM), καθώς και τη χρήση
υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους».
«Tο ποσοστό των ελληνικών επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν ΤΠΕ
παρουσιάζει διαχρονική αύξηση, υποδηλώνοντας πρόοδο στην υιοθέτηση
ψηφιακών τεχνολογιών κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Ο κλάδος
δραστηριοποίησης (μεταποίηση, υπηρεσίες, χονδρικό και λιανικό εμπόριο)
δε φαίνεται να σχετίζεται με τον βαθμό υιοθέτησης ΤΠΕ στις περισσότερες
περιπτώσεις, σε αντίθεση με το μέγεθος και την τοποθεσία της επιχείρησης.
Συγκεκριμένα, οι μεγάλες επιχειρήσεις παρουσιάζουν σημαντικό προβάδισμα
στη χρήση ΤΠΕ συγκριτικά με τις επιχειρήσεις μικρότερου μεγέθους, κυρίως
με εκείνες που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους.»

DS Smith: η πανδημία
πολλαπλασιαστής του
ηλεκτρονικού εμπορίου
κατά 2-3 χρόνια
Κατά 2-3 χρόνια επιτάχυνε την
ανάπτυξη του e-commerce η
πανδημία, σύμφωνα με τον
επικεφαλής της DS Smith,
μία από τους μεγαλύτερους
κατασκευαστές συσκευασιών από
χαρτόνι στην Ευρώπη.
Ο Μάιλς Ρόμπερτς, διευθύνων
σύμβουλος του ομίλου FTSE 250,
δήλωσε ότι η αύξηση ζήτησης για
τα κουτιά της ήταν διψήφια από
την αρχή του οικονομικού έτους.
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DIGITAL MARKETING

Καμπάνια του WhatsApp για να επιστρέψουν οι
χρήστες

Instagram: νέα
monetization εργαλεία
για creators
Μια σειρά από νέα εργαλεία, τα
οποία οι δημιουργοί περιεχομένου
του Instagram θα χρησιμοποιούν,
προκειμένου να αυξήσουν τα έσοδά
τους για τα brands, ανακοίνωσε
ο CEO της μητρικής Facebook,
Mark Zuckerberg, κατά τη διάρκεια
της πρώτης Creator Week της
πλατφόρμας.

Το WhatsApp ξεκινά την πρώτη του παγκόσμια καμπάνια για να αποδείξει
στους 2 δισεκατομμύρια χρήστες του ότι τα δεδομένα τους είναι ασφαλή,
αφού προκάλεσε “σύγχυση” με την κυκλοφορία μιας ενημερωμένης
έκδοσης για την προστασία της ιδιωτικότητας, η οποία έκανε πολλούς
χρήστες να απεγκαταστήσουν την εφαρμογή.
Τον Ιανουάριο, το WhatsApp κυκλοφόρησε μια αμφιλεγόμενη αλλαγή
στους όρους παροχής υπηρεσιών του, η οποία προκάλεσε την αντίδραση
των χρηστών, οι οποίοι πίστεψαν ότι αν δεν αποδέχονταν την ενημέρωση
απορρήτου δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν πλέον την εφαρμογή.
Επίσης, ορισμένοι χρήστες είχαν την εντύπωση ότι ευαίσθητα δεδομένα θα
μοιράζονταν με το Facebook. Το WhatsApp δήλωσε, τότε, ότι έπεσε θύμα
παραπληροφόρησης.
Το Signal, το οποίο, όπως και το WhatsApp, ισχυρίζεται ότι διαθέτει
υπερσύγχρονη και καθολική κρυπτογράφηση, δήλωσε ότι είδε
“πρωτοφανή” ανάπτυξη μετά την αναστάτωση, όπως και το Telegram.
Το WhatsApp είδε πώς οι χρήστες εκτιμούν την ιδιωτικότητα και πιστεύει
ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να τους ενημερώσει πώς ακριβώς
προστατεύει τα δεδομένα τους.
Η καμπάνια “Message Privately” έχει ως στόχο να παρουσιάσει πώς
λειτουργεί η κρυπτογράφηση στην καθημερινή ζωή για την προστασία της
ιδιωτικής ζωής των χρηστών.

Εκστρατεία για
την προστασία
της ιδιωτικής ζωής
Η καμπάνια, που δημιουργήθηκε από
τη BBDO, θα κυκλοφορήσει, πρώτα
στο Η. Βασίλειο και τη Γερμανία.
Ξεκινά με δύο ταινίες, η πρώτη
“Double Date” δείχνει ένα ζευγάρι
που δυσκολεύεται να επικοινωνήσει
καθώς στο ραντεβού κυριαρχούν
οι προξενήτρες τους, αλλά
καταφέρνουν να κάνουν προσωπική
σύνδεση μέσω της εφαρμογής. Το
“Dream Job”, δείχνει την πορεία μιας
υπαλλήλου που λαμβάνει μήνυμα που
την ενημερώνει ότι έχει νέα δουλειά.
13
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Η νέα digital καμπάνια
του Μηλοκλέφτη
O μηλίτης, ΜΗΛΟΚΛΕΦΤΗΣ, επιστρέφει με
νέα digital καμπάνια, η οποία έρχεται να
λύσει όλες τις απορίες, όπως "Πού να πιώ
ΜΗΛΟΚΛΕΦΤΗ;" ή "Τι είναι η νέα γεύση;",
μέσα από μια σειρά videos της Comonut
με τίτλο "Με ρωτάτε". Δείτε την καμπάνια
εδώ.

Adidas: καμπάνια για το UEFA Euro 2020
Η adidas, στο πλαίσιο της καμπάνιας της για το UEFA Euro 2020,
παρουσιάζει μια σειρά ταινιών μικρού μήκους, που έχουν στόχο να
εμπνεύσουν τους φιλάθλους, για να αγκαλιάσουν τη διαφορετικότητα
και τον θετικό αντίκτυπο που έχει η ένωση ανθρώπων με διαφορετικές
κουλτούρες και αξίες, τόσο στον αθλητισμό, όσο και στον κόσμο.
Το θέμα των ταινιών είναι η δύναμη που έχει το ποδόσφαιρο να
αλλάξει την κοινωνία. Στις ταινίες, οι παίκτες χρησιμοποιούν την
Uniforia, την επίσημη μπάλα του UEFA Euro 2020. Η μπάλα, ως φόρος
τιμής για τη συγκέντρωση ομάδων από διαφορετικές χώρες, φέρει
τις συντεταγμένες των γηπέδων που θα φιλοξενήσουν αυτήν την
απίστευτη στιγμή στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Στη
σειρά ταινιών θα συμμετάσχουν σημαντικές προσωπικότητες του
ποδοσφαίρου, όπως οι Thiago Alcântara, lkay Gündo an, Serge Gnabry
και Paul Pogba, οι οποίοι μιλούν για το μέλλον που ονειρεύονταν όταν
ήταν νεότεροι, ενώ θα παρουσιαστεί σπάνιο υλικό από την αρχή της
καριέρας τους. Επιπλέον των ταινιών και ως μέρος της πρωτοβουλίας
adidas Football Collective, το brand εγκαινίασε ένα γήπεδο 5x5 στην
περιοχή του Παρισιού, Roissy-en-Brie.

Νέες business λειτουργίες
παρουσιάζει το Viber
Επικοινωνία πελατών και εταιρειών
με φωτογραφίες και video και νέες
λειτουργίες, οι οποίες θα επιτρέπουν
στις επιχειρήσεις να εξυπηρετούν
αποτελεσματικότερα τους πελάτες
τους και θα δίνουν στους χρήστες τη
δυνατότητα να συνομιλούν με εταιρείες,
παρουσιάζει το Viber. Συγκεκριμένα, θα
επιτρέπεται η ανταλλαγή φωτογραφιών,
video και GIFs μεταξύ πελατών και
εταιρειών, με τη χρήση της κάμερας του
κινητού τους.
14
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Στη Socialab τα SoMe
της Th a Pharma
H Socialab υπογράφει νέα συνεργασία με
την Théa Pharma Hellas, θυγατρική της
Laboratoires Théa, με στόχο την ενίσχυση
της παρουσίας της στο digital περιβάλλον.
Η διαφημιστική αναλαμβάνει τη διαχείριση
των Social Media της Théa Pharma Hellas,
δημιουργώντας υλικά για τα κανάλια
επικοινωνίας με απώτερο σκοπό την
ενίσχυση της παρουσίας του brand σε
Facebook, YouTube και LinkedIn.

Οι περιφέρειες στο Λονδίνο

Magna: +8% η digital δαπάνη στην Ελλάδα
το 2021
Η Magna προβλέπει αύξηση της παγκόσμιας διαφημιστικής επένδυσης
στα Μέσα κατά 78 δισ. δολάρια (+14%), φτάνοντας στα 657 δισ.
δολάρια το 2021. Η ενίσχυση της αγοράς είναι αποτέλεσμα της
οικονομικής ανάκαμψης (παγκόσμιο ΑΕΠ +6,4%), κυρίως σε κλάδους
που είχαν πληγεί το 2020 από την πανδημία (Αυτοκίνητα, Ταξίδια,
Ψυχαγωγία, Εστιατόρια), των Digital marketing υπηρεσιών και των
διεθνών αθλητικών γεγονότων (Ολυμπιακοί, UEFA Euro). H πανδημία
μπορεί να υποχωρεί στις περισσότερες αγορές, αλλά οι αλλαγές στον
τρόπο ζωής, στις καταναλωτικές συνήθειες και στα business models
έχουν ως αποτέλεσμα να συνεχίζουν τα καταναλωτικά brands όσο και
οι μικρές τοπικές επιχειρήσεις να υιοθετούν digital marketing λύσεις.
Τα digital media είναι αυτά που καταγράφουν τη μεγαλύτερη αύξηση
της διαφημιστικής επένδυσης, φτάνοντας το +20%, ενώ εκτιμάται ότι
θα φτάσουν στα 419 δισ. δολάρια, το οποίο αντιστοιχεί στο 64% της
συνολικής διαφημιστικής επένδυσης. Αυτό οφείλεται κυρίως στους
εξής παράγοντες: α) το e-commerce εκτοξεύτηκε και αύξησε το search
+20% στα 200 δισ. δολάρια, β) αύξηση των social media κατά 26%
στα 119 δισ. δολάρια και γ) αύξηση των Video ads +24% στα 57 δισ.
δολάρια. Προβλέπεται συντηρητική αύξηση (+3%, στα 238 δισ.) της
διαφημιστικής επένδυσης στα παραδοσιακά linear media (linear TV,
τύπος, linear ραδιόφωνο, OOH, κινηματογράφος). Η επένδυση στην
Τηλεόραση (linear TV) θα αυξηθεί κατά +3%, στο Ραδιόφωνο +5%
και στο OOH +10%, ενώ μείωση προβλέπεται για τις Εφημερίδες -4%
και τα Περιοδικά -5%. Σε επίπεδο regions να σημειωθεί ότι το 2021
προβλέπεται ότι θα έχουν αύξηση σε διαφημιστική επένδυση οι APAC
13%, ΕΜΕΑ 12%, Λατινική και Β.Αμερική σχεδόν 15%. Αντίστοιχα, η
πρόβλεψη για την Ελλάδα είναι +8% που προέρχεται κυρίως από τα
digital media (+10%).

Την τιμητική τους είχαν οι ελληνικές
περιφέρειες που συμμετέχουν στη
διοργάνωση της Βites of Greece,
καθώς σε όλες τις πλατφόρμες SOME
μέσω των οποίων ενημερώνεται το
κοινό του Λονδίνου, στο οποίο και
στοχεύουν οι δράσεις (Facebook,
Instagram, Linkedin), πραγματοποιήθηκε
μια μοναδική ανάρτηση για την κάθε
περιφέρεια (φωτογραφικό υλικό με το
πιο αναγνωρίσιμο τοπόσημο της και ένα
προϊόν που τη χαρακτηρίζει).

Από το Linakis.digital
τα Blue Star Ferries
Την ανανέωση των sites των Blue Star
Ferries και Hellenic Seaways και τη
σύνδεσή τους με ενιαία πλατφόρμα
κρατήσεων που παρέχει στο χρήστη
καινοτόμους δυνατότητες, υλοποίησε
η Linakis.digital. Η UX Research ομάδα
της Linakis.digital ανέλυσε το διανοητικό
μοτίβο του χρήστη όταν αγοράζει
εισιτήριο και σχεδίασε μια εύληπτη και
γρήγορη διαδικασία που του παρέχει
την πληροφορία που χρειάζεται. To νέο
Booking Wizard παρέχει στο χρήστη τον
έλεγχο των επιλογών του.
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Millennials και Gen Zs, δυο γενιές που επιζητούν κοινωνική αλλαγή
και υπευθυνότητα

H πλειονότητα των νέων πιστεύει ότι
βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο
όσον αφορά σε θεμελιώδη κοινωνικά
ζητήματα συμπεριλαμβανομένων της
κλιματικής αλλαγής, της ανισότητας
και των διακρίσεων.
Η ανεργία (σύμφωνα με το 35%
των millennials και το 42% των Gen
Zs) και η οικονομική ανάπτυξη (για
το 30% των millennials και το 29%
των Gen Zs) είναι τα 2 ζητήματα
που ανησυχούν περισσότερο τους
Έλληνες millennials και Gen Zs.
Το 62% των Ελλήνων millennials
δηλώνουν ότι δεν έχουν μιλήσει
ανοιχτά στους εργοδότες τους για το
άγχος και την πίεση που βιώνουν από
την αρχή της πανδημίας.
Το 38% των millennials και το 50%
των Gen Zs στην Ελλάδα έχουν
κάνει επιλογές σχετικά με το είδος
εργασίας που είναι διατεθειμένοι
να κάνουν και τους οργανισμούς
στους οποίους είναι διατεθειμένοι να
εργαστούν βάσει της προσωπικής
τους ηθικής.
Στην Ελλάδα το 61% των millennials
και το 76% των Gen Zs δηλώνουν
ότι οι επαγγελματικές προοπτικές
τους δημιουργούν μεγάλο άγχος και
στρες. Μόνο ένα 23% των Ελλήνων
Gen Zs διαφωνούν ότι οι εργοδότες
σχεδιάζουν πολιτικές για την
υποστήριξη της ψυχικής υγείας των
εργαζομένων μετά την πανδημία.
Η πανδημία αυξάνει τις οικονομικές

Εκδότης-Διευθυντής
Κώστας Νόστης
Αρχισυντάκτρια
Σόνια Χαϊμαντά
Στη Σύνταξη Συνεργάστηκαν:
Δηµήτρης Θωµαδάκης, Χριστίνα Κιτσάτη,
Πέτρος Κυπραίος, Μάνος Κωνσταντινιάδης

ανησυχίες και τον προβληματισμό
σχετικά με την άνιση κατανομή του
πλούτου
Η πανδημία COVID-19 έχει επιτείνει
την αβεβαιότητα των νέων για το
οικονομικό τους μέλλον. Τα 2/3
όλων των ερωτηθέντων λένε ότι
«συχνά ανησυχούν ή αγχώνονται»
για την οικονομική τους κατάσταση.
Ο ίδιος αριθμός λέει ότι η πανδημία
τους έκανε να επανεκτιμήσουν και
να αλλάξουν τους οικονομικούς
τους στόχους. Σκεπτόμενοι
μακροπρόθεσμα, μόνο το 36% των
millennials και το 40% των Gen
Zs πιστεύουν ότι οι προσωπικές
τους οικονομικές καταστάσεις θα
βελτιωθούν έως το 2022.
Το ίδιο ισχύει και για την ανισότητα
στην κατανομή του πλούτου ως
ένα μεγαλύτερο κοινωνικό ζήτημα.
Οι περισσότεροι millennials (69%
παγκοσμίως και 86% στην Ελλάδα)
και Gen Zs (66% παγκοσμίως και
75% στην Ελλάδα) που ρωτήθηκαν
πιστεύουν ότι ο πλούτος και το
εισόδημα κατανέμονται άνισα σε
ολόκληρη την κοινωνία.
Πολλοί πιστεύουν ότι μπορεί να
χρειαστεί κυβερνητική παρέμβαση
για την προώθηση της αλλαγής.
Σχεδόν το 1/3 ψήφισε ή υποστήριξε
πολιτικούς που θέλουν να μειώσουν
την εισοδηματική ανισότητα.
Περίπου το 60% των ερωτηθέντων
λένε ότι η νομοθεσία για τον
περιορισμό του χάσματος στις
αμοιβές μεταξύ των ανώτερων
στελεχών και των μέσων υπαλλήλων
θα βοηθούσε σημαντικά, όπως
και η νομοθεσία που απαιτεί από
τις επιχειρήσεις να πληρώνουν
τους εργαζομένους τουλάχιστον
το ελάχιστο απαιτούμενο για να
βιοπορίζονται. Και περισσότεροι

Ανταποκριτές Εξωτερικού:
Otto Hansen, Markus Hoenig,
Dieter Hoenig (Γερµανία)
Διεύθυνση Διαφήμισης: Ειρήνη Νόστη
Τμήμα Διαφήμισης: Έλλη Μαστροµανώλη
Υπεύθυνη Παραγωγής: Ελένη Καπιτσάκη
DTP: Νίκος Χαλκιαδάκης
Λογιστήριο: Ανδρέας Λουλάκης

από τους μισούς ερωτηθέντες
ισχυρίζονται ότι ένας ενιαίος
κατώτατος μισθός σε παγκόσμιο
επίπεδο θα μπορούσε να βοηθήσει
στην επίλυση του ζητήματος.
Οι απόψεις ότι οι επιχειρήσεις
έχουν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο
συνεχίζουν να μειώνονται και η
εργασιακή δέσμευση και αφοσίωση
περιορίζονται
Διατηρώντας μια σταθερή πτώση τα
τελευταία χρόνια, φέτος το 47% των
millennials και το 48% των Gen Zs
πιστεύουν ότι οι επιχειρήσεις έχουν
θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Αυτό
σηματοδοτεί την πρώτη φορά που
ο αριθμός έπεσε κάτω από το 50%.
Ακόμη πιο χαμηλά είναι τα ποσοστά
στην Ελλάδα με το 29% των Ελλήνων
millennials και το 36% των Gen Zs
μόνο να πιστεύουν ότι οι επιχειρήσεις
αφήνουν θετικό αποτύπωμα στην
κοινωνία.
Η εργασιακή δέσμευση και
αφοσίωση σημείωσαν μικρή μείωση
από το ρεκόρ του περασμένου
έτους. Περισσότεροι millennials και
Gen Zs, εάν τους δινόταν η ευκαιρία,
θα άφηναν τους σημερινούς
εργοδότες τους εντός 2 ετών (36%
και 53% αντίστοιχα, σε σύγκριση με
31% και 50% το 2020), ενώ περίπου
οι ίδιοι λένε ότι σκοπεύουν να
παραμείνουν τουλάχιστον 5 χρόνια
(34% millennials, 21% Gen Zs).
Παράλληλα, το 44% των millennials
και το 49% των Gen Zs (στην Ελλάδα
το 38% των millennials και το 50%
των Gen Zs) δηλώνουν ότι έχουν
κάνει επιλογές σχετικά με το είδος
εργασίας που είναι διατεθειμένοι
να κάνουν και τους οργανισμούς
στους οποίους είναι διατεθειμένοι να
εργαστούν βάσει της προσωπικής
τους ηθικής τα τελευταία δύο χρόνια.
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