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Στα 3.000 καταστήματα η Wolt  
«Η πανδημία λειτούργησε ως επιταχυντής αλλαγών 
στο delivery και το e-Commerce», επισημαίνει ο 
γενικός διευθυντής της Wolt για Ελλάδα, Κύπρο και 
Μάλτα, Δ. Καρέλος: «Ήδη μετράμε περισσότερα από 
3.000 συνεργαζόμενα καταστήματα, από τα οποία τα 
περισσότερα είναι καταστήματα εστίασης και το 10% 
λιανεμπορίου. Συνεργαζόμαστε με 4.000 διανομείς.»

ΤΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ E-SHOPS

E-Commerce News

05 H Walmart επενδύει στην DroneUp για την 
ανάπτυξη last-mile παραγγελιών, σε 4.700 
καταστήματα με 100.000 είδη.

04 H Viva Wallet προχώρησε σε συνεργασία με τη 
Fraudio, την AI-driven fintech εταιρεία με έδρα το 
Άμστερνταμ.

03 Η Amazon βρίσκεται στην κορυφή της λίστας 
Kantar BrandZ με τα 100 πιο πολύτιμα brands 
παγκοσμίως.

02 Το Ηράκλειο της Κρήτης είναι η επόμενη πόλη 
που θα δραστηριοποιηθεί η εφαρμογή online 
delivery, Wolt.

01 H Gravity The Newtons ανέλαβε το PR του e-food, 
που μετρά ήδη 10 χρόνια στην Ελλάδα. 

LAST MINUTE

DIGITAL MEDIA       •       E-BUSINESS       •       RETAIL MARKET

COMING SOON

«E-λιανικό»: στις 
9/7 ο Β' κύκλος    
Ξεκινά στις 9/7 ο Β' 
κύκλος του «E-λιανικό» για 
επιδότηση μέχρι 5.000 ευρώ 
για νέο e-shop και 1.500 
ευρώ για υπάρχον έως 
18/3/20.
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You Never Walk Alone

για τους αναγνώστες του E-COMMERCE NEWS
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Αξιολόγηση Αποτελεσματικότητας 
e-Shop και Προοπτική Βελτίωσης 

Online Πωλήσεων

Ανάλυση Ανταγωνισμού και Τάση Αγοράς   

CLICK
ME

https://www.protocol.gr/ecn
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Στην «τσιμπίδα» Google και Amazon  
για ψευδείς κριτικές προϊόντων
Η βρετανική ρυθμιστική αρχή CMA που ελέγχει τα ζητήματα 
ανταγωνισμού ανακοίνωσε ότι θα προβεί σε επίσημη έρευνα 
προκειμένου να εξετάσει αν η Amazon και η Google δεν ανέλαβαν 
επαρκή δράση για την αποτροπή ή την αφαίρεση ψευδών κριτικών. 
Η απόφαση λήφθηκε μετά από τις ανησυχίες που εξέφρασε η Αρχή 
Ανταγωνισμού και Αγορών (CMA) για το γεγονός ότι οι τεχνολογικοί 
κολοσσοί δεν προστάτευσαν σκοπίμως τους καταναλωτές από 
παραπλανητικές κριτικές στα e-shop τους.
Η CMA ξεκίνησε την έρευνα τον Μάιο του 2020, υποστηρίζοντας ότι 
επιθυμεί να εξετάσει διάφορα ζητήματα που αφορούσαν τις κριτικές, 
χωρίς να διευκρινίσει ποιες ιστοσελίδες ερευνούσε. Ταυτόχρονα 
εξέτασε εάν οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούσαν ως τακτική τις κριτικές 
προκειμένου να «ανέβουν» κατηγορίες στην κατάταξη και με ποιον 
τρόπο αντιμετώπιζαν το εμπόριο των κριτικών. Σύμφωνα με τον νόμο 
περί κατανάλωσης, όλα αυτά θεωρούνται παράνομες πρακτικές από 
τις εταιρείες.
Πέρυσι, οι ετήσιες καθαρές πωλήσεις της Amazon αυξήθηκαν 
κατά 38% (386 δις δολάρια) ενώ η Google ανανέωσε το 2019 σε 
μεγάλο βαθμό τη λειτουργία Shopping προσθέτοντας πολλές νέες 
δυνατότητες στην υπηρεσία της.

Η Π. Αλυσανδράτος & Σια, η οποία 
δραστηριοποιείται στην παραγωγή 
παπουτσιών, εμπιστεύτηκε την Generation 
Y, International eBusiness Hub, για τη 
δημιουργία του νέου e-shop των Fantasy 
Sandals. Η GY δημιούργησε επίσης το νέο 
e-shop της Design Pergola και του Κτήματος 
Ακράνι.

Η Wix απέκτησε την πλατφόρμα 
dropshipping Modalyst, για να προσφέρει 
λύση marketplace και μια ολοκληρωμένη 
πλατφόρμα dropshipping, με στόχο 
να εμπλουτίσει και να επεκτείνει την 
e-commerce πλατφόρμα της. Όσοι 
χρησιμοποιούν τη λύση της Wix θα 
συνδέονται σε μια μεγάλη αγορά 
προμηθευτών, από όπου θα μπορούν να 
έχουν πρόσβαση σε εκατομμύρια προϊόντα 
που συγχρονίζονται απευθείας στο e-shop 
τους.

Nέο e-shop λάνσαρε  
η Fantasy Sandals 

H Wix εξαγόρασε την 
πλατφόρμα Modalyst
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Πώς λειτουργεί η εταιρεία με τους 
συνεργάτες της στο e-Commerce, 
πως βελτιώνετε την επικοινωνία 
με τους πελάτες σας και τον 
καταναλωτή; 
Μέσω της πλατφόρμας της 
Αpifon, οι επιχειρήσεις μπορούν να 
διευρύνουν την πελατειακή τους 
βάση, να δημιουργήσουν στοχευμένες 
καμπάνιες μηνυμάτων μέσω 
πολλαπλών καναλιών (SMS, RSC, 
Email, Viber) και να χρησιμοποιήσουν 
αυτοματισμούς για να αυξήσουν 
τα έσοδά τους, αλλά και για να 
βελτιώσουν της εμπειρία των πελατών 
τους. 
Η πλατφόρμα διακρίνεται για τα 
πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας, 
ενοποιημένα σε ένα web περιβάλλον 
- ο χρήστης δεν χρειάζεται να 
χρησιμοποιεί τρεις διαφορετικές 
πλατφόρμες για τις εταιρικές 
επικοινωνίες του, καθώς σε εμάς τα 
έχει όλα συγκεντρωμένα. Επίσης 
η πλατφόρμα της Apifon είναι 
GDPR compliant, ISO certified και 
οι υποδομές της φιλοξενούνται 
σε διαφορετικά και πιστοποιημένα 
συστήματα τεχνολογικών κολοσσών, 
όπως η Microsoft και η Amazon. Aυτή 
η δομή προσφέρει high availability για 
τους χρήστες της πλατφόρμας και 
scalability, όσον αφορά στην αύξηση 
των συνδρομητών των υπηρεσιών 
μιας εταιρείας.
Πώς διασφαλίζεται μέσω της Apifon 
η επιτυχημένη επικοινωνία μεταξύ e-
λιανεμπόρων και πελατών;
Με τις λύσεις που προσφέρουμε, 
οι εταιρείες μπορούν να 
αυτοματοποιήσουν τη διαδικασία 
συλλογής νέων πελατών και 
ταυτόχρονα να σχεδιάζουν 
ελκυστικούς συνδέσμους για αυτούς 
τους νέους εν δυνάμει πελάτες 
τους χωρίς να απαιτούνται γνώσεις 
προγραμματισμού. 
Στις δυνατότητες που προσφέρονται 
μέσω της πλατφόρμας είναι: 
αποστολή ερωτηματολογίου 

ικανοποίησης πελατών μέσω 
μηνυμάτων, online πληρωμές, 
επαληθεύσεις στοιχείων λογαριασμού 
κ.ά. Επίσης μέσα από τα analytics, η 
παρακολούθηση και η βελτιστοποίηση 
των αποτελεσμάτων γίνεται 
εύκολη, ενώ ακόμα ευκολότερη 
διαδικασία αποτελεί η διασύνδεση 
με οποιοδήποτε σύστημα, 
χρησιμοποιώντας έτοιμο plugin ή API.
Ποιο είναι το συγκριτικό σας 
πλεονέκτημα για τη βελτίωση του 
ROI; 
H Apifon προσφέρει μια γκάμα 
υπηρεσιών που βοηθούν μια 
επιχείρηση να επικοινωνήσει με το 
κοινό της στοχευμένα. Αυτό σημαίνει 
ότι αντί να στείλει μια επιχείρηση 
μαζικά το ίδιο μήνυμα σε όλους 
τους συνδρομητές, η πλατφόρμα 
της Apifon της δίνει τη δυνατότητα 
να δημιουργήσει αυτοματοποιημένα 
στοχευμένες καμπάνιες, ανάλογα με 
τη συμπεριφορά του καταναλωτή και 
το αγοραστικό του ταξίδι. Εκτός από 
το μεγάλο «open rate», οι καμπάνιες 
είναι πιο άμεσες, αυξάνουν τη 
πιστότητα και έχει παρατηρηθεί ότι 
μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση 
της επισκεψιμότητας μέχρι και 300% 
σε e-shops. Έτσι οι επιχειρήσεις 
που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα 
της Apifon επιτυγχάνουν καλύτερο 
performance, μεγιστοποιούν τα 
αποτελέσματα των αποστολών τους 
και μειώνουν το συνολικό κόστος. 
Ενδεικτικά, γνωστό πολυκατάστημα 
στον χώρο των καλλυντικών, ένδυσης 
και υπόδησης, το οποίο χρησιμοποιεί 
τις υπηρεσίες μας, κατάφερε το 
τελευταίο εξάμηνο με SMS/Viber 
καμπάνιες από την πλατφόρμα να 
πετύχει αύξηση στο penetration 
στη βάση των πελατών του περίπου 
στο 70% και από αυτό το ποσοστό, 
στο 98% υπήρξε κάποιο action, είτε 
πρόκειται για αγορά, είτε για επίσκεψη 
σε κατάστημα. 
Πώς βλέπετε να κινείται το e-
commerce μετά την πανδημία; 

Το e-commerce είχε πολύ μεγάλη 
άνοδο τα τελευταία χρόνια στην 
Ελλάδα, η οποία επιταχύνθηκε 
περαιτέρω εξαιτίας την πανδημίας. 
Τα στοιχεία του ΣΕΠΕ δείχνουν ότι 
αυτή η άνοδος συνεχίζεται , καθώς 
τους πρώτους τρεις μήνες του 
2021 οι online αγορές στην Ελλάδα 
αυξήθηκαν κατά 30%. Σε κάθε 
περίπτωση, παρά την ανάπτυξη του 
ηλεκτρονικού εμπορίου, υπάρχουν 
ακόμη αρκετά περιθώρια ενίσχυσης 
στην online αγορά. Σκεφθείτε ότι, 
ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό 
εκείνων που πραγματοποίησαν online 
αγορές έφτασε το 2020 λίγο πάνω 
από το 50%, ο ευρωπαϊκός μέσος 
όρος κινήθηκε στο 72%. Οι εταιρείες 
εκτός από την παρουσία τους online, 
πρέπει να δομήσουν μια ευρύτερη 
στρατηγική για να ενισχύσουν το 
ψηφιακό τους αποτύπωμα. Ένα e-
shop π.χ. από μόνο του δεν είναι 
αρκετό. 
Ποιες τάσεις βλέπετε να επικρατούν 
στο ηλεκτρονικό εμπόριο στην 
Ελλάδα στο πεδίο του marketing;
Στο πεδίο του marketing στα online 
shops η βασική τάση συνδέεται 
με την αυτοματοποίηση και την 
προσωποποιημένη εξυπηρέτηση των 
πελατών, βάσει της αγοραστικής 
συμπεριφοράς τους. Η τεχνητή 
νοημοσύνη ήδη αλλάζει τα δεδομένα 
παγκοσμίως σε κλάδους όπως 
το Retail και την πρόβλεψη της 
αγοραστικής συμπεριφοράς. Ειδικά 
τώρα το business messaging μπορεί 
να αποτελέσει ισχυρό εργαλείο 
μάρκετινγκ, δεδομένου ότι έχει 
αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο οι 
άνθρωποι αναζητούν υπηρεσίες 
και αγαθά στο διαδίκτυο. Πλέον, 
όλο σχεδόν το καταναλωτικό ταξίδι 
πραγματοποιείται στο κινητό και οι 
επιχειρήσεις παρακολουθώντας τη 
στροφή των χρηστών στα mobile 
κανάλια, υιοθετούν ενεργά business 
messaging υπηρεσίες και μοντέρνες 
καμπάνιες μάρκετινγκ. 

«Η πλατφόρμα της Apifon δίνει τη δυνατότητα 
δημιουργίας αυτοματοποιημένων στοχευμένων 
καμπανιών»

Άννα Μιχελή, Digital Marketing Coordinator, APIFON 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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Λήγει σήμερα η διαβούλευση για τον ΦΠΑ 
e-αγορών
Τις νέες διατάξεις στο καθεστώς ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο 
οι οποίες ισχύουν από σήμερα 1/7 περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του 
υπ. Οικονομικών «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία ορισμένων 
άρθρων των Οδηγιών (ΕΕ) για ορισμένες υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τον ΦΠΑ για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις εξ 
αποστάσεως». 
Όπως αναφέρει ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, με 
τις διατάξεις ενσωματώνονται στο εσωτερικό δίκαιο οι διατάξεις 
της οδηγίας (ΕΕ) ρυθμίζοντας τα εξής βασικά θέματα μέσω της 
τροποποίησης των διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000):
•  Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων από την εκρηκτική ανάπτυξη 

του ηλεκτρονικού εμπορίου θεσπίζονται δύο νέες φορολογητέες 
πράξεις οι «ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών» και οι 
«εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτα εδάφη 
ή τρίτες χώρες».

•  Θεσπίζονται ειδικές διατάξεις βάσει των οποίων, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, μια επιχείρηση που διευκολύνει την παράδοση 
αγαθών μέσω της χρήσης ηλεκτρονικής διεπαφής, όπως αγοράς, 
πλατφόρμας, διαδικτυακής πύλης ή παρόμοιων μέσων, θεωρείται, 
για σκοπούς ΦΠΑ, ότι έχει παραλάβει και στη συνέχεια παραδώσει η 
ίδια τα αγαθά («θεωρούμενος προμηθευτής») προς τον πελάτη.

•  Το όριο των (35.000/100.000 ευρώ αναλόγως το κράτος - μέλος 
προορισμού) για τις «πωλήσεις από απόσταση» καταργείται και 
αντικαθίσταται από νέο ενιαίο όριο ύψους 10.000 ευρώ για όλη την 
Ε.Ε. κάτω από το οποίο η παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών 
και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς 
και οι ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών θα μπορούν 
να συνεχίσουν να υπόκεινται σε ΦΠΑ στο κράτος μέλος στο οποίο 
είναι εγκατεστημένος ο υποκείμενος στον φόρο πάροχος των 
τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή στο κράτος μέλος οποίο βρίσκονται 
τα αγαθά κατά τον χρόνο αναχώρησης της αποστολής ή της 
μεταφοράς (κράτος - μέλος προέλευσης). 

Έρχονται καθυστερήσεις 
και ανατιμήσεις  
στα μικροδέματα 
Καθυστερήσεις και φορολογικές 
επιβαρύνσεις σε μικροδέματα, από 
χώρες εκτός Ε.Ε., πρόκειται να 
επιφέρει η ενεργοποίηση Ευρωπαϊκής 
Οδηγίας για την εφαρμογή ΦΠΑ στα 
μικροδέματα,.
Μέχρι σήμερα, όλες οι εισαγωγές 
δεμάτων αξίας έως 22 ευρώ στην 
Ε.Ε. απαλλάσσονταν του ΦΠΑ, 
διευκολύνοντας τις αγορές προϊόντων 
από Κίνα και Ασία. Ο συσχετισμός του 
ΦΠΑ με τον χρόνο εισόδου στην Ε.Ε. 
αναμένεται να προκαλέσει προβλήματα, 
καθώς αφορά εκατομμύρια αποστολές, 
οι οποίες παραδίδονται ήδη με 
καθυστέρηση.

Στα 300 δις δολ. η αγορά AR 
Όπως ανακοινώθηκε στη σύνοδο 
κορυφής της Huawei, με θέμα το 5G 
και την επαυξημένη πραγματικότητα, η 
Huawei, καθώς και τα δεδομένα άλλων 
φορέων, προβλέπουν ότι η αγορά AR 
θα ανέλθει στα $300 δις έως το 2025. "Η 
δυνατότητα AR αναμένεται να υιοθετηθεί 
μαζικά σε πέντε τομείς: εκπαίδευση, 
κοινωνική δικτύωση, αγορές, ταξίδια, 
πλοήγηση και παιχνίδια", δήλωσε ο κ. Cai.

Ηλεκτρονικές ετικέτες  
για την Κωτσόβολος 
Στην αντικατάσταση των παραδοσιακών 
ετικετών τιμών στα ράφια με ηλεκτρονικές 
ετικέτες σε όλα της τα καταστήματα 
προχώρησε η Κωτσόβολος, σε 
συνεργασία με την Solum. Το σύστημα 
ετικετών της Solum επιτάχυνε τις 
συνολικές λειτουργίες της Κωτσόβολος, 
βελτιώνοντας την εξυπηρέτηση 
πελατών και παρέχοντας πιο αποδοτικό 
και βασισμένο στα δεδομένα, τρόπο 
αντικατάστασης των χειροκίνητων 
διαδικασιών, βελτιώνοντας την 
παραγωγικότητα κατά 7%. 
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Δυνατό «άνοιγμα» της Facebook  
στο e-Commerce   
Στην παροχή περισσότερων shopping tools προχωρά το 
Facebook προς τους διαφημιζόμενους, χάρη σε ένα update το 
οποίο παρουσίασε ο CEO της εταιρείας Mark Zuckerberg. Σε 
αυτά περιλαμβάνονται η δυνατότητα targeting στις αγοραστικές 
προτιμήσεις του κοινού, καθώς και οι διαφημίσεις επαυξημένης 
πραγματικότητας, μέσω των οποίων οι καταναλωτές θα μπορούν 
να δοκιμάζουν προϊόντα virtually, πριν τα αγοράσουν. Τα shopping 
updates ακολουθούν συζήτηση την οποία πραγματοποίησε ο 
Zuckerberg σε ένα live audio room, ένα άλλο από τα νέα προϊόντα της 
Facebook, το οποίο προσομοιάζει με το Clubhouse app. Με στόχο 
να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο τα συγκεκριμένα audio sessions 
μπορούν να χρησιμεύσουν στα brands, ο Zuckerberg προχώρησε 
σε ανακοινώσεις προϊόντων. Αποκάλυψε ότι το Shops, οι ψηφιακές 
βιτρίνες των Facebook και Instagram, θα επεκταθούν και στο 
WhatsApp και το Marketplace. Επιπλέον, ένα νέο διαφημιστικό προϊόν 
του Shops «θα συμβάλλει στην παροχή προσωποποιημένης εμπειρίας 
διαφημίσεων, βασισμένης στις ατομικές αγοραστικές προτιμήσεις», 
δήλωσε. Σύμφωνα με την εταιρεία, υπάρχουν πλέον 1,2 εκατ. ενεργά 
«Shops» στην πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένου του Instagram, τα 
οποία παρακολουθούν 300 εκατ. επισκέπτες κάθε μήνα. 

Fourlis: ενίσχυση  
του e-Commerce 
Τους στρατηγικούς σχεδιασμούς για 
φέτος, περιέγραψε ο CEO του ομίλου 
Fourlis, Απόστολος Πεταλάς, κατά 
τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης. 
Σύμφωνα με τον κ. Πεταλά, η εταιρεία 
θα μετασχηματιστεί τεχνολογικά, τόσο 
σε οργανωτικό, εσωτερικό επίπεδο, 
όσο και σε επίπεδο καταστημάτων και 
e-commerce. 

Τρεις νέες συνεργασίες 
προστέθηκαν στο 
χαρτοφυλάκιο της ΕΛΕΔ
Οι εταιρείες Eglimata Emprismou.gr, 
Taste of the Wild Prey και Green Factor 
ανέθεσαν στην ΕΛΕΔ τον σχεδιασμό και 
την κατασκευή των νέων sites τους. «Οι 
ιστοσελίδες έχουν σχεδιαστεί με στόχο η 
εμπειρία πλοήγησης του χρήστη να είναι 
απλή, γρήγορη και αξιόπιστη», όπως 
επισημαίνει η εταιρεία. Η περιήγηση είναι 
φιλική, έχει responsive σχεδιασμό και 
παίζει παντού.
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Θετικό στις online αγορές το 48%  
των Ευρωπαίων καταναλωτών
Έρευνα της UPS (2021 UPS Smart E-commerce Report) δείχνει τον 
τρόπο με τον οποίο έχει αλλάξει η συμπεριφορά των Ευρωπαίων 
καταναλωτών. 

Οι online αγορές ήρθαν για να μείνουν
Τα αποτελέσματα δείχνουν αύξηση 50% ως προς την πρόθεση των 
ερωτώμενων να κάνουν όλες ή το μεγαλύτερο ποσοστό των αγορών 
τους online.
Το 48% αναφέρουν την ευκολία που προσφέρει το delivery ως βασικό 
λόγο για να πραγματοποιούν online αγορές. Ο δεύτερος λόγος ήταν 
οι συμφέρουσες online προσφορές (44%) και ακολούθησε με 38% 
η πεποίθηση των καταναλωτών ότι τα προϊόντα έχουν χαμηλότερες 
τιμές online.

Μεγάλοι retailers ή μικρά καταστήματα;
Όσον αφορά τις αγορές από μικρότερα, ανεξάρτητα καταστήματα, το 
50% των Ευρωπαίων καταναλωτών φαίνεται ότι θέλουν να στηρίξουν 
τις μικρές επιχειρήσεις, κάνοντας εκεί τις αγορές τους. 

Επιλέγοντας επιχείρηση
Το 69% των Ευρωπαίων καταναλωτών δήλωσαν ότι αξιολογούν ως 
σημαντικό παράγοντα η επιχείρηση να έχει συνεργαστεί με την τοπική 
κοινωνία.

Η αυξανόμενη αξία της βιωσιμότητας
Το 47% των καταναλωτών περιμένουν από τους μεγάλους εμπόρους 
να προσφέρουν εναλλακτικές στον τρόπο παράδοσης, όπως τα 
σημεία συλλογής. 

Ανοίγει η ομπρέλα εποπτείας 
στο e-μπόριο 
Στην …πρίζα το ΥΠΑΝ σε σχέση με την 
εποπτεία του ηλεκτρονικού εμπορίου. 
Πρώτα, επεξέτεινε τη δράση της 
Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς 
(ΔΙΜΕΑ) στον «ψηφιακό κόσμο», ενώ σειρά 
παίρνει η δημιουργία σήματος διαφάνειας, 
ενός εργαλείου που θα διακρίνει τα 
αξιόπιστα e-shops.

Revoil: νέα Υπηρεσία Courier 
στα πρατήρια του δικτύου 
Στοχεύοντας στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας του δικτύου πρατηρίων 
REVOIL, η εταιρεία ενώνει τις δυνάμεις 
της με τη νέα, υπηρεσία Courier, τη NEXT 
POINT.
Με κύριο διαφοροποιό στοιχείο, 
τον ανταγωνιστικό τιμοκατάλογο 
ταχυμεταφοράς δεμάτων, ο καταναλωτής 
μπορεί πλέον σε μια στάση στο πρατήριο 
REVOIL της γειτονιάς του, να εφοδιαστεί 
διπλά… με καύσιμο και με δέμα.
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Που καταλήγουν τα εκατομμύρια απούλητα 
προϊόντα στο ίντερνετ;
Η Amazon ο κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου, καταστρέφει 
εκατομμύρια απούλητα προϊόντα κάθε χρόνο στην Αγγλία.
Την αποκάλυψη έκανε το βρετανικό τηλεοπτικό πρόγραμμα ITV News, 
προκαλώντας μια μεγάλη δημόσια συζήτηση για την τύχη όλων αυτών 
των απούλητων προϊόντων και την περιβαλλοντική τους επιβάρυνση 
στον πλανήτη.
Οι κάμερες της εκπομπής βρήκαν ολόκληρες ντάνες με κούτες και 
κιβώτια με την ένδειξη «καταστροφή» σε μια από τις αποθήκες της 
Amazon στη Μεγάλη Βρετανία, στο ειδικό τμήμα που αποκαλείται 
«ζώνη καταστροφής». Οι κούτες περιείχαν ηλεκτρονικά είδη, 
κοσμήματα, βιβλία και άλλα καινούρια ή ελαφρώς μεταχειρισμένα 
αντικείμενα.
Το ITV News μπήκε με κρυφή κάμερα στο κέντρο διαλογής της 
Amazon στο Dunfermline της Σκοτίας και προέβη στη σημαντική 
αυτή αποκάλυψη. Περί τα 124.000 προϊόντα έφεραν τη σήμανση για 
καταστροφή σε μια μάλιστα εβδομάδα του Απριλίου, σύμφωνα με 
εσωτερικό υπόμνημα της αποθήκης που εξασφάλισε η εκπομπή.
Από αυτά, μόλις τα 28.000 είχαν διαχωριστεί και προορίζονταν για 
δωρεές. Τα μισά περίπου ήταν επιστροφές προϊόντων από πελάτες, 
όπως επιβεβαίωσε και πρώην υπάλληλος της Amazon στο ITV. 

Συνεργασία με την εταιρεία 
αθλητικών ειδών ZAKCRET 
SPORTS ανακοίνωσε  
η Κωτσόβολος  
Τα 75 σημεία παραλαβής προϊόντων 
Quick Points της Κωτσόβολος είναι 
πλέον διαθέσιμα και για την παραλαβή 
παραγγελιών από την εταιρεία ZAKCRET 
SPORTS, εύκολα, άμεσα και με ασφάλεια 
στη συναλλαγή.

Παραπλανημένο το 10%  
των e-αγοραστών 
Σχεδόν 1 στους 10 Ευρωπαίους έχει 
«παραπλανηθεί» για να αγοράσει 
προϊόντα-απομιμήσεις, όπως ανακοίνωσε 
το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) σε έκθεση 
που δημοσιεύθηκε σήμερα.
Σύμφωνα με αυτή, που εκπονήθηκε σε 
συνεργασία με τον ΟΟΣΑ, τα προϊόντα 
απομιμήσεις αντιστοιχούν στο 6,8% των 
εισαγωγών της ΕΕ, δηλαδή 121 δις ευρώ 
προϊόντων, από ενδύματα και ηλεκτρονικά 
έως παιχνίδια ή κρασί.
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Το Papaki αναβαθμίζει την εταιρική του εικόνα 
Ο κορυφαίος digital enabler στην Ελλάδα έχει πλέον νέο λογότυπο, 
νέα αισθητική και εμφάνιση. Αποτελώντας κομμάτι του ομίλου team.
blue, το Papaki με νέα εταιρική ταυτότητα, έρχεται να ενισχύσει τη 
δέσμευση στη αποστολή του: Nα προσφέρει στους πελάτες του ό,τι 
χρειάζονται κατά τη μετάβασή τους στο ψηφιακό περιβάλλον. 
Με την ανανεωμένη του εικόνα, το Papaki σηματοδοτεί την εξέλιξη του 
από πρωτοπόρο καταχωρητή domain της χώρας σε έναν κορυφαίο 
και ολοκληρωμένο digital enabler. Προσφέρει δηλαδή ολοκληρωμένες 
λύσεις για όλο το φάσμα των ζητημάτων που άπτονται της ψηφιακής 
παρουσίας επιχειρήσεων και απλών χρηστών. Το νέο λογότυπο 
συνθέτουν 3 σύμβολα και κυρίαρχα χαρακτηριστικά είναι εκείνα της 
απλότητας και της αμεσότητας. 
«Με Πάθος και Ακεραιότητα, στοχεύουμε στην Αριστεία με στόχο 
την Ενδυνάμωση απλών χρηστών, επαγγελματιών και εταιρειών, ως 
προς την ψηφιακή τους παρουσία», σχολίασε ο Φρανκ Μαούνης, 
Συνιδρυτής και CEO του Papaki. «Στο Papaki κάθε μέρα προσπαθούμε 
να εξελισσόμαστε, θέτοντας νέους στόχους και βελτιστοποιώντας τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες και τα προϊόντα μας. Η νέα μας εταιρική 
εικόνα ταυτίζεται με αυτή την προσπάθεια και είμαστε ενθουσιασμένοι 
που την μοιραζόμαστε με το κοινό.»

Green Panda ATMs
Τη δυνατότητα ανέπαφης συναλλαγής 
και είσπραξης του ποσού πώλησης 
του smartphone, δίνουν τα ΑΤΜs της 
Green Panda, της πρώτης ελληνικής 
Recommerce start-up και του εύκολου 
τρόπου πώλησης ή ανακύκλωσης 
smartphone. Σε συνεργασία με την 
Viva Wallet, η Green Panda ανέπτυξε 
καινοτόμα τεχνολογική λύση.

Εργαλεία ψηφιακού 
μάρκετινγκ 
Έρχεται το δεύτερο webinar στις 
7/7 με εισηγήτρια την κ. Κατερίνα 
Φραϊδάκη, διδάκτορα του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, κύρια ερευνήτρια 
και συντονίστρια των δράσεων 
Ηλεκτρονικού Εμπορίου στο ELTRUN.
Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν 3 
βασικοί άξονες του ψηφιακού μάρκετινγκ:
1.  Η χρήση εργαλείων social media και 

μηχανών αναζήτησης
2.  Το live shopping
3.  Η σημασία των ψηφιακών εργαλείων για 

την επικοινωνία με τους εργαζομένους

Πέμπτη 1 /7 /2021



11 

Διάκριση για Attica Group  
και Linakis.digital από  
την Kentico
Η Linakis.digital συνεχίζει να καινοτομεί. 
To νέο website της Blue Star Ferries 
διακρίθηκε από την Kentico ως ένα από τα 
Top 10 Kentico Xperience websites για το 
Μάιο 2021. Τα μοναδικά χαρακτηριστικά 
που το ανέδειξαν είναι: To άψογο σύστημα 
κρατήσεων (booking wizard), η προηγμένη 
ψηφιακή παρουσία, ο απαράμιλλος 
σχεδιασμός κ.ά.

Τα εμβόλια ευνοούν  
την αγορά
Οι καταναλωτές σκοπεύουν να αυξήσουν 
τις δαπάνες τους όσο αυξάνεται ο 
εμβολιασμός, σύμφωνα με έρευνα της 
εταιρεία analytics SAS. Το 19% είπε ότι θα 
αυξήσει τις δαπάνες, σε αντίθεση με μόλις 
ένα 10%, που απάντησε ότι σκοπεύει να 
τις μειώσει όσο αυξάνεται ο εμβολιασμός. 
Οι Έλληνες αποδεικνύονται λίγο πιο 
επιεικείς (41%), ενώ οι Τσέχοι είναι οι πιο 
απαιτητικοί (56%). 

ZEN.com: 5 βήματα αποφυγής απάτης 
Καθώς οι καταναλωτές αισθάνονται πιο εκτεθειμένοι από ποτέ 
στην απάτη, υιοθετώντας όλο και περισσότερο τις συνήθειες online 
αγορών, είναι πλέον προφανές ότι οι έμποροι πρέπει να πασχίσουν 
περισσότερα για να εφαρμόσουν στρατηγικές πρόληψης της απάτης 
σε όλα τα κανάλια ηλεκτρονικού εμπορίου τους, χωρίς υψηλό κόστος, 
ρίσκο και άλλους κινδύνους. 
«Σε μια κατάσταση συνεχούς κινδύνου, οι εταιρείες βρίσκονται ολοένα 
και περισσότερο σε επιφυλακή και προετοιμάζονται κατάλληλα για να 
δώσουν και τον δικό τους αγώνα για την ασφάλεια των πελατών τους, 
μία απαιτητική προσπάθεια που περιλαμβάνει τη χρήση εξειδικευμένων 
εργαλείων και τη διευρυμένη προστασία των πληρωμών. Ωστόσο, οι 
λύσεις ασφαλείας που σκοπεύουμε να εφαρμόσουμε στην πλατφόρμα 
μας πρέπει να είναι δικαιολογημένες και να μη δυσχεραίνουν την 
αγοραστική εμπειρία και το ίδιο το checkout. Εξίσου σημαντικό είναι 
να έχουμε κατά νου ότι αυτή η διαδικασία δεν πρέπει να απαιτεί 
υπερωρίες ή άλλη επιπρόσθετη ενασχόληση από την πλευρά των 
υπαλλήλων κάθε επιχείρησης», σχολιάζει ο Michał Bogusławski, 
Εμπορικός Διευθυντής της ZEN.com.
Ο παρακάτω σύντομος οδηγός επιχειρεί να περιγράψει τις σωστές 
οδηγίες και στρατηγικές για τη βελτίωση της ασφάλειας των 
συναλλαγών:
1.  Επιλέξτε μία πλατφόρμα που παρέχει ασφαλή συστήματα online 

πληρωμών, πλήρως συμβατά με το PCI DSS (Payment Card 
Industry Data Security Standard / Πρότυπο Ασφάλειας Δεδομένων 
Βιομηχανίας Καρτών Πληρωμών).

2.  Δημιουργήστε ένα σχέδιο δράσης χρησιμοποιώντας επαλήθευση 
πολλαπλών σταδίων (μαζί με την υποχρεωτική επαλήθευση του 
αριθμού CVV της κάρτας).

3.  Χρησιμοποιήστε εργαλεία ανίχνευσης απάτης και ερευνήστε τη 
συμπεριφορά των καταναλωτών.

4.  Συλλέξτε μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά στοιχεία των 
πελατών.

5.  Εάν εξακολουθούν να καταγράφονται αδικαιολόγητες αντιστροφές 
χρέωσης στο ηλεκτρονικό σας κατάστημα, αξίζει τον κόπο να 
εξετάσετε μια πλατφόρμα πληρωμής που θα είναι κατάλληλη να τις 
χειριστεί.

Ευρώπη και ΗΠΑ 
ενάντια στην εμπορική 
παρακολούθηση  
του διαδικτύου 
Tην απαγόρευση της συνεχούς εμπορικής 
παρακολούθησης στο διαδίκτυο 
μέσω διαφημίσεων, ζητούν από τις 
δημόσιες αρχές σε Ευρώπη και ΗΠΑ, 55 
οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, 
μεταξύ αυτών και η ΕΚΠΟΙΖΩ.
Η Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής 
ΕΚΠΟΙΖΩ σημειώνει στην ανακοίνωσή 
της πως νέα μελέτη από τη Νορβηγική 
Οργάνωση Καταναλωτών (NCC) 
αναδεικνύει τις αρνητικές συνέπειες 
που η εν λόγω πρακτική έχει για τους 
καταναλωτές, αλλά και την κοινωνία 
γενικότερα.
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Από την Tenfour  
το branding του  
«Meat & Greens» 
Tο σχεδιασμό νέου food brand 
με founder τη Χριστίνα Μπόμπα 
ανέλαβε η Tenfour. Το Meat & 
Greens απέκτησε όνομα, brand 
story και vidual ID και συνδυάζει 
ποιοτικό κρέας με σαλάτες. Είναι 
διαθέσιμο στις online delivery 
πλατφόρμες.

LVMH: δεν θα 
τελειώσουν τα 
«φυσικά» καταστήματα 
H λιανική είναι εδώ και αυτή είναι 
η απάντηση στις φήμες περί 
εξαφάνισής των καταστημάτων 
λόγω της ανάπτυξης του e-
Commerce.
«Η εμπειρία των πελατών σε ένα 
κατάστημα λιανικής δεν μπορεί 
να βρεθεί εύκολα στο διαδίκτυο. 
Κανείς δεν έχει βρει το είδος 
της θαυματουργικής φόρμουλας 
που θα επέτρεπε στους πελάτες 
να απολαμβάνουν την εμπειρία 
του φυσικού καταστήματος 
διαδικτυακά», δήλωσε ο Ζαν Ζακ 
Ζιούνι οικονομικός διευθυντής της 
LVMH.

Ποια κινεζική εταιρεία "απειλεί" τις Amazon - Apple 
Οι τεχνολογικοί κολοσσοί Amazon, Apple, Google και Microsoft ηγούνται 
της φετινής λίστας με τα "100 πολυτιμότερα brands" που κατάρτισε η Kantar 
BrandZ, μια εταιρεία που αναλύει την αξία των εμπορικών σημάτων, ωστόσο η 
κινεζική εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης και βιντεοπαιχνιδιών Tencent βρίσκεται 
πολύ κοντά, στην πέμπτη θέση.
Η Kantar BrandZ χρησιμοποιεί τη δική της φόρμουλα για να καταλήξει στην 
αξία μιας εταιρείας. Την αποκαλεί "ένα ολιστικό πορτρέτο της αξίας του brand: 
ένα πορτρέτο που ενσωματώνει τον τρόπο με τον οποίο η αγορά εκτιμά τα 
περιουσιακά στοιχεία μιας εταιρείας - και τον τρόπο με τον οποίο το κάνουν οι 
απλοί άνθρωποι".

Ενώ η αξία της Amazon αυξήθηκε κατά 64% φέτος και έφτασε τα 684 δισ. 
δολάρια, η Tencent αυξήθηκε κατά 60% και έφτασε τα 240 δισ. δολάρια. Η 
Tesla εκτοξεύτηκε κατά 275% στα 43 δις δολάρια και βρίσκεται στην 47η θέση.
Περισσότερα από 12 κινεζικά brands μπήκαν στη λίστα, συμπεριλαμβανομένων 
μερικών που υπερδιπλασίασαν την αξία τους τον τελευταίο χρόνο: Η εταιρεία 
παραγωγής αλκοόλ Moutai βρέθηκε στην 11η θέση με 109 δισ. δολάρια.
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ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Αναγέννηση των επιχειρήσεων Ένδυσης στην εποχή  
του Recommendation Engineering!

Του Γιάννη Σταμούλη, CEO Mobiplus

ΑΠΟΨΗ

Για να δημιουργήσεις το διαφορετικό 
στυλ του κάθε πελάτη χρειάζεσαι 
σημαντικά data
Η Stitch Fix μπήκε στο χρηματιστήριο 
NASDAQ το 2017. Η εταιρεία ξεκίνησε 
το 2011 ως online συνδρομητική 
υπηρεσία προσωποποιημένης αγοράς 
ειδών ένδυσηςΗ βασική φιλοσοφία 
της επιχείρησης βασίζεται στο 
Recommendation Engineering.
Χρησιμοποιεί Δεδομένα πελατών 
έτσι ώστε να μαντεύει τι θέλουν να 
αγοράσουν και το προτείνει. 
Χρησιμοποιεί τη φιλοσοφία Choice 
Architecture έτσι ώστε να έχουν μια 
επιχείρηση της οποίας ο ρόλος της 
είναι να συμβουλεύει τους πελάτες 
πως θα κάνουν την εμφάνισή τους 
καλύτερη.
Αυτή είναι η κεντρική Αρχιτεκτονική 
της επιχείρησης.
H CEO Katrina Lake αναφέρει σχετικά: 
«Data science είναι η κουλτούρα 
μας, η καρδιά της επιχείρησής 
μας. Χτίζουμε τους Αλγορίθμους 
της επιχείρησης γύρω από τους 
πελάτες μας και τις ανάγκες τους. 
Για να δημιουργήσεις το διαφορετικό 
στυλ του κάθε πελάτη χρειάζεσαι 
σημαντικά data.
To πρώτο πράγμα που ζητούν 
από τον πελάτη όταν μπαίνει στην 
υπηρεσία είναι λεπτομερή στοιχεία για 
προσωπικές προτιμήσεις, νούμερα και 
χρήματα που θα δαπανηθούν.
Χρησιμοποιούν ένα είδος παιχνιδιού 

όπου ο πελάτης βλέπει ανακατεμένα 
ρούχα και αξεσουάρ και κάνοντας 
swipe αριστερά η δεξιά μπορεί να πει 
εάν του αρέσει αυτό που βλέπει.
Έτσι παρέχει στον Recommender 
σημαντικά στοιχεία για τα βασικά 
χαρακτηριστικά του.
O Recommender επιλέγει τις 
καλύτερες προτάσεις από 700 
περίπου Brands που διαθέτει η 
επιχείρηση και αρκετές άλλα οι οποίες 
είναι μάρκες της επιχείρησης.
Στη συνέχεια οι προτάσεις αυτές 
πηγαίνουν σε έναν από τους 3.500 
Στυλίστες που διαθέτει η επιχείρηση 
για review. Ο στυλίστας επιλέγει 5 
προϊόντα -fix- και τα στέλνει στον 
πελάτη κάθε 15 μέρες, μήνα η τρίμηνο 
ανάλογα τον πελάτη.
Μέσα στο πακέτο περιλαμβάνονται 
προσωπικές συμβουλές για τον 
συνδυασμό των αντικειμένων. 
Αφού λάβουν το πακέτο οι πελάτες 
αξιολογούν κάθε προϊόν στο 
προσωπικό τους λογαριασμό στο site. 
Έτσι μπορεί και μαθαίνει συνεχεία 
ο Recommender τις ανάγκες του 
πελάτη και να εξελίσσεται. 
Οι πελάτες μπορούν και δίνουν 
πλούσια στοιχεία κατά την αξιολόγηση 
όπως: Εφαρμογή, πως φαίνεται 
επάνω τους, εάν τους αρέσει το στυλ 
και άλλες σκέψεις τους όπως εάν 
εφαρμόζει ωραία στο σώμα αλλά 
είναι στενό στους ώμους… Αυτή η 
λεπτομέρεια είναι απίστευτα χρήσιμη 

στο Recommendation Engine.
Οι εικόνες όμως δίνουν πολύ 
καλύτερα στοιχεία στο Recommender 
από λέξεις. Το δεύτερο που ζητούν 
να κάνουν οι πελάτες είναι να 
δημιουργήσουν προσωπικό άλμπουμ 
ρουχισμού και στυλ στο Pinterest.
Επιλέγοντας ρούχα και αξεσουάρ 
μέσα από εκατομμύρια προτάσεις 
του Interest δημιουργούν έτσι το 
προσωπικό τους στυλ. Στη συνέχεια 
χρησιμοποιούν Machine Vectorisation 
στις παραπάνω εικόνες και εξάγουν 
χαρακτηριστικά από της φωτογραφίες 
χρήσιμα για το Recommendation 
Engineering.
Στη συνέχεια χρησιμοποιούν 
Convolution Neural Network 
αρχιτεκτονικές και συγκεκριμένα 
Alexnet, για να ταυτίσουν τα 
χαρακτηριστικά των επιλογών του 
πελάτη από το άλμπουμ Pinterest με 
δικά τους προϊόντα. 
Αυτό το Νευρωνικό Δίκτυο ταυτίζει τις 
επιθυμίες του πελάτη με τα προϊόντα 
Stitch Fix σε εκπληκτικό βαθμό.
Επιπλέον χρησιμοποιούν και άλλους 
αλγορίθμους Recommendation 
engineering και Machine Learning 
όπως: Collaborative filters, Mixed 
effects models, Naïve Bays. Και όλα 
αυτά για ένα πρώτο πέρασμα έτσι 
ώστε να βρουν το στυλ του κάθε 
πελάτη. Η Επιχείρηση λοιπόν στην 
εποχή του Digital Revolution έχει σαν 
κεντρικό χαρακτηριστικό τα DATA.
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To Σώμα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες 
(ERGP) πραγματοποίησε διαδικτυακά την 20η Συνεδρίαση της Ολομέλειάς 
του, υπό την προεδρία του Δρα Σπύρου Παντελή, Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ, 
με την υποστήριξη των αντιπροέδρων Δρ. Mariano Bacigalupo (Ρυθμιστική 
Αρχή Ισπανίας CNMC) και κ. João Cadete de Matos, (Ρυθμιστική Αρχή 
Πορτογαλίας ANACOM).
Η Ολομέλεια ενέκρινε το σχέδιο του Προγράμματος Εργασίας του ERGP 
για το 2022, το οποίο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από τις 2 Ιουλίου 
έως την 1η Οκτωβρίου 2021, ενώ θα συζητηθεί και κατά τη διάρκεια του 
ανοιχτού διαδικτυακού workshop του ERGP στις 6 Ιουλίου 2021.
Οι δράσεις του ERGP για το 2022 προτείνεται να επικεντρωθούν, στην 
αξιολόγηση και πιθανή αναθεώρηση της υφιστάμενης Ταχυδρομικής 
Οδηγίας, καθώς και στην επίδραση των διαδικτυακών πλατφορμών και των 
νέων μοντέλων στον ανταγωνισμό στον ταχυδρομικό τομέα.
Επιπλέον, το ERGP θα δώσει έμφαση σε θέματα προστασίας καταναλωτών 
και πρόσβασης στα ταχυδρομικά δίκτυα, αλλά και σε ζητήματα που 
αφορούν την εφαρμογή του Κανονισμού για τη διασυνοριακή παράδοση 
δεμάτων, τον αντίκτυπο των αλλαγών σε ΦΠΑ/τελωνειακούς δασμούς και 
την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Αξιολόγηση και πιθανή αναθεώρηση  
της υφιστάμενης Ταχυδρομικής Οδηγίας

e-Commerce  
Trends 2021: DIY,  
GARDEN & PETS
Η αξία των ηλεκτρονικών συναλλαγών 
στον Κλάδο των κατασκευών «φτιάξτο 
μόνος σου» (DIY), του κήπου και των 
ειδών κατοικιδίων ζώων, εκτιμάται 
ότι θα ανέλθει στα 142 εκατομμύρια 
Ευρώ το 2021.
Τα έσοδα αναμένεται να 
παρουσιάσουν ετήσιο ρυθμό 
ανάπτυξης ανάπτυξης 8.25%, με 
προσδοκώμενο όγκο συναλλαγών τα 
195 εκατ. Ευρώ έως το 2025.
Η διείσδυση των χρηστών 
υπολογίζεται στο 14,6% για το 2021 
και αναμένεται να φτάσει το 19,4% 
έως το 2025.
Η μέση ετήσια αξία online αγορών 
ανά χρήστη ανέρχεται στα 93,81€, για 
τον Έλληνα καταναλωτή.
Οι κατηγορίες, «φτιάξτο μόνος 
σου», κήπου και κατοικίδιων ζώων, 
περιλαμβάνουν είδη για τον κήπο, 
όπως λουλούδια και φυτά, λιπάσματα 
και εργαλεία κήπου, έπιπλα κήπου, 
εξοπλισμό μπάρμπεκιου. 
Επιπλέον, τροφές για κατοικίδια και 
προϊόντα που σχετίζονται με αυτά, 
εργαλεία για κατασκευή και DIY-ers, 
εργαλεία, οικοδομικά υλικά και είδη 
χειροτεχνίας.
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To TikTok σε 3d-party 
περιεχόμενο
Νέο τρόπο για τους creators να 
αναπτύξουν το περιεχόμενό τους με 
mini apps παρέχει το TikTok, δίνοντας 
τη δυνατότητα στους χρήστες να 
αλληλοεπιδράσουν με third-party 
περιεχόμενο απευθείας από τα videos των 
creators. Με το πρόγραμμα, TikTok Jump, 
οι creators θα μπορούν να προσθέτουν 
links στα videos τους, τα οποία θα 
οδηγούν σε πρόσθετο περιεχόμενο, 
ενσωματωμένο στο app.

Η Coca-Cola θα  
διπλασιάσει το ad spend  
σε minority-owned media
Συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τα επόμενα 
τρία χρόνια αναλαμβάνει η Coca-Cola 
Βορείου Αμερικής ανακοινώνοντας ότι θα 
διπλασιάσει σχεδόν το media spend σε 
minority-owned εταιρείες έως το 2024. 
Συγκεκριμένα, δεσμεύεται ότι τουλάχιστον 
το 8% του ετήσιου ad budget της θα 
κατευθύνεται σε πλατφόρμες ιδιοκτησίας 
μαύρων, Ισπανών, Αμερικανό-Ασιατών και 
συνεργατών τους, μέχρι το 2024. 

Τα Live Audio Rooms και τα podcasts  
του Facebook   
Τον Απρίλιο, το Facebook ανακοίνωσε μια σειρά από 
προγραμματισμένες επενδύσεις σε νέα προϊόντα ήχου, 
συμπεριλαμβανομένου ενός ανταγωνιστικού προϊόντος για το 
Clubhouse, καθώς και νέα υποστήριξη για podcasts. Τώρα, το 
Facebook αναπτύσσει επίσημα αυτά τα προϊόντα με το λανσάρισμα 
των Live Audio Rooms στις ΗΠΑ στο iOS, ξεκινώντας με δημόσια 
πρόσωπα και επιλεγμένα Facebook Groups και το ντεμπούτο ενός 
αρχικού συνόλου συνεργατών podcast στις ΗΠΑ. 
Τα Live Audio Rooms θα γίνουν διαθέσιμα σε κάθε verified δημόσιο 
πρόσωπο ή δημιουργό στις ΗΠΑ που έχει καλή επαφή με το Facebook 
και χρησιμοποιεί είτε ένα προφίλ είτε τη νέα εμπειρία Facebook Pages 
στο iOS. Για τα Facebook Groups, η λειτουργία ξεκινά με δεκάδες 
ομάδες. 
Και τα δύο προϊόντα θα γίνουν ευρύτερα διαθέσιμα τις επόμενες 
εβδομάδες και μήνες, καθώς θα προστίθενται περισσότεροι άνθρωποι, 
podcasts και ομάδες. 
Τα Live Audio Rooms του Facebook προσφέρουν ένα τυπικό σύνολο 
λειτουργιών. Οι οικοδεσπότες της εκδήλωσης εμφανίζονται σε 
στρογγυλά εικονίδια στο επάνω μέρος της οθόνης, ενώ οι ακροατές 
εμφανίζονται στο κάτω μισό της οθόνης, με μικρότερα εικονίδια. Ο 
ενεργός ομιλητής υποδεικνύεται με ένα λαμπερό δαχτυλίδι γύρω από 
την εικόνα του. 
Υπάρχουν επίσης επιλογές για την ενεργοποίηση live captions, ένα 
εργαλείο “raise hand” για όποιον θέλει να ζητήσει να μιλήσει καθώς 
και εργαλεία για να κοινοποιείται το δωμάτιο σε άλλους χρήστες του 
Facebook, μέσω χαρακτηριστικών όπως το News Feed ή Group posts. 
Οι οικοδεσπότες έχουν τη δυνατότητα να προσκαλέσουν άτομα 
να συμμετέχουν ως ομιλητές πριν από την έναρξη της συνεδρίας 
ή μπορούν να επιλέξουν ακροατές κατά τη διάρκειά της, ώστε να 
μιλήσουν. Σε κάθε συνεδρία, μπορούν να υπάρχουν έως και 50 
ομιλητές και δεν υπάρχει όριο στους ακροατές.

Περιορίζει τις διαφημίσεις  
το Youtube
Το YouTube ανακοίνωσε σειρά από 
περιορισμούς στις διαφημίσεις που 
προβάλλονται στην πλατφόρμα του, 
προκειμένου να μειωθεί η συχνότητά τους 
και να προβάλλονται μόνο σε περιπτώσεις 
που ταιριάζουν σε συγκεκριμένο 
περιεχόμενο.
Θα σταματήσουν να προβάλλονται, ή θα 
φιλτράρονται πολύ αυστηρά, διαφημίσεις 
που αφορούν στην πολιτική, το αλκοόλ, 
τον online και offline τζόγο.
Οι περιορισμοί αφορούν ειδικά τα 
διαφημιστικά banner τύπου "Masthead", 
τα οποία καταλαμβάνουν την κορυφή της 
οθόνης στο παράθυρο της εφαρμογής του 
YouTube. 

DIGITAL MARKETING

Πέμπτη 1 /7 /2021



16 

Οι καταναλωτές πιστεύουν 
ότι τα στερεότυπα στις 
διαφημίσεις ασκούν κακή 
επιρροή στους νέους  
Μελέτη υποδεικνύει ότι οι καταναλωτές θα 
μπορούσαν να αρχίσουν να μποϊκοτάρουν 
τις μάρκες που δεν απεικονίζουν με 
ακρίβεια μια διαφορετική και χωρίς 
αποκλεισμούς κοινωνία. Η έρευνα 
διαπιστώνει ότι το 71% των καταναλωτών 
πιστεύει πως τα στερεότυπα που 
χρησιμοποιούνται στα ΜΜΕ έχουν κακή 
επιρροή στους νέους. Το 66% πιστεύει 
ότι οι διαφημίσεις θα μπορούσαν να 
επιφέρουν μια θετική αλλαγή στον κόσμο.

H Ikea επικεντρώνεται στη βιωσιμότητα    
Η Ikea δοκιμάζει 
διαδραστική ηχητική 
διαφήμιση στην 
πλατφόρμα ροής 
μουσικής, Pandora, 
όπου μπορούν να 
μιλήσουν οι ακροατές. 
Η διαφήμιση 
λειτουργεί ως 
αμφίδρομη συνομιλία, 
ξεκινώντας με ένα 
μήνυμα σχετικά 
με την αποστολή 
βιωσιμότητας της 
Ikea και ρωτώντας 
τους ακροατές εάν 
θέλουν να ακούσουν 
συμβουλές για το 
πώς να ζήσουν πιο 

οικολογικά. Όσοι απαντούν προφορικά με «ναι» θα ακούσουν τρεις 
συμβουλές και θα μεταφερθούν στο site της Ikea.
Η δοκιμή στο Pandora είναι μέρος μιας καμπάνιας που πραγματοποιεί 
η Ikea σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ψηφιακό βίντεο και την 
τηλεόραση έως και τον Νοέμβριο. Παράλληλα έχει κυκλοφορήσει και 
ένα που απεικονίζει ένα μικρό ρομπότ να προσπαθεί να σώσει τον 
πλανήτη, συνειδητοποιώντας ότι οι μικρές ενέργειες βιωσιμότητας, 
όπως ο περιορισμός των απορριμμάτων τροφίμων και η επιλογή 
οικολογικής σακούλας για τα ψώνια του σουπερμάρκετ, μπορούν 
να κάνουν μεγάλες διαφορές. Η τελευταία εκστρατεία της Ikea 
επιχειρεί να καταστήσει τον περιβαλλοντισμό πιο προσιτό στον μέσο 
καταναλωτή.
Η δοκιμή στο Pandora και το δημιουργικό σποτ «Little Robot» είναι οι 
τελευταίες προσπάθειες στην ευρύτερη αποστολή της Ikea σχετικά με 
τη βιωσιμότητα. 

360ο καμπάνια από την F&F 
για την Εθνική Τράπεζα
Μια νέα 360ο καμπάνια δημιούργησε η 
Frank & Fame για λογαριασμό της Εθνικής 
Τράπεζας, με αφορμή το «Business Δάνειο 
Εξπρές». Η καμπάνια αναπτύσσεται σε 
τηλεόραση, ραδιόφωνο, καταχωρίσεις και 
digital. Την παραγωγή υλοποίησε η Green 
Olive Films.
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H Gmedia γιορτάζει  
τα 6 χρόνια λειτουργίας  
της και ανανεώνει  
την ιστοσελίδα της
Η Gmedia, με έδρα την Καστοριά, 
τα τελευταία 6 χρόνια έχει αναπτύξει 
συνεργασίες με εταιρείες σε όλη την 
Ελλάδα, διευρύνοντας τα πελατολόγιό 
της και παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο 
πακέτο υπηρεσιών.
Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να αναλάβει 
εξ αρχής ένα Project, με τη δημιουργία 
της εταιρικής ταυτότητας και την 
κατασκευή ιστοσελίδας.

Google: το 2023 η κατάργηση των cookies  
Έως το τέλος του 2023 θα υποστηρίζει τελικά τα third-party cookies 
η Google, σύμφωνα με ενημέρωση την οποία παρείχε η εταιρεία, 
επικαλούμενη τις αυξανόμενες αντιδράσεις του industry, καθώς και 
το feedback που έλαβε κατά τη διάρκεια δοκιμών πιθανών διαδόχων 
τους. Η καθυστέρηση αυτή, ωστόσο, προκαλεί αναστάτωση και 
αβεβαιότητα στα brands. Επιπλέον, ενώ η κίνηση αυτή «αποσυμπιέζει» 
την άμεση πίεση σε διαφημιζόμενους, οι οποίοι αναζητούν ή 
προσπαθούν να κατασκευάσουν τον κατάλληλο αντικαταστάτη, 
παράλληλα, αφήνει το industry σε μια δίνη, καθώς τα υποκατάστατα 
αυτά, μεταξύ των οποίων και η post-cookie λύση της Google, 
προσπαθούν να γίνουν αποδεκτά. Σε blog post της, η τεχνολογική 
εταιρεία αποδίδει την καθυστέρηση στην πίεση από το industry ότι η 
διάδοχη κατάσταση των third-party cookies δεν ήταν ακόμη έτοιμη, 
συμπεριλαμβανομένων των λύσεων που προέκυψαν από το Privacy 
Sandbox της. «Οφείλουμε να κινηθούμε υπεύθυνα, επιτρέποντας 
επαρκή χρόνο στη δημόσια συζήτηση για τις σωστές λύσεις και για 
τους publishers και για τη διαφημιστική αγορά να προσαρμόσουν τις 
υπηρεσίες τους», έγραψε ο Vinay Goel, Director, Privacy.

Στην Generation Y  
το ψηφιακό marketing  
του brand Nestea
Στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας 
της με τη Foodrinco, η Generation Y 
αναλαμβάνει τη σχεδίαση και υλοποίηση 
ολοκληρωμένης στρατηγικής ψηφιακού 
marketing για λογαριασμό του brand 
Nestea, το οποίο επανακυκλοφορεί με 
νέα συσκευασία και υπάρχουσες και νέες 
γεύσεις.
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