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«Τριπλή» συνεργασία της Generation Y 
Η Generation Y - International eBusiness Hub, δημιούργησε 
το ηλεκτρονικό κατάστημα της Π. Κοσμίδης. Παράλληλα 
επιμελήθηκε το Diamondpharmacy.gr, την ηλεκτρονική 
επέκταση του φυσικού φαρμακείου που ιδρύθηκε το 2003 
στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. H επίσημη αντιπρόσωπος 
της Panasonic στην Ελλάδα, Intertech SA, εμπιστεύτηκε την 
Generation Y για τη νέα εταιρική ψηφιακή της εικόνα. 
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Μελέτη της Nestpick (ΣΕΠΕ), ανεβάζει την 
Αθήνα στην 31η θέση παγκοσμίως με τους 
75 καλύτερους προορισμούς για ψηφια-
κούς νομάδες. 

Η Asda ξεκίνησε την υπηρεσία ταχείας 
παράδοσης Express Delivery διαθέσιμη σε 
περισσότερα από 30.000 προϊόντα.

Η τσεχική εταιρεία delivery ειδών παντοπω-
λείου, Rohlik, συγκέντρωσε επιπλέον €100 
εκατ. στον τρίτο κατά σειρά γύρο χρηματο-
δότησης.

Πρόγραμμα επιβράβευσης rubies, ανακοίνωσε 
το efood, με στόχο να επιβραβεύει τους χρή-
στες της ελληνικής υπηρεσίας delivery. 

Η Digital Minds εμπλουτίζει τις υπηρε-
σίες της παρέχοντας υψηλού επιπέδου 
performance marketing υπηρεσίες και στο 
TikTok.

LAST MINUTE

Το come back του 
allaboutshoes
Σε επαναλανσάρισμα το All 
About Shoes της Καλογήρου 
(όμιλος Fais). Το σχεδιαστικό 
του νέου e-shop έγινε in house, 
ενώ η υλοποίηση από τη 
Netsteps. 

ΤΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ E-SHOPS

E-Commerce News
DIGITAL MEDIA       •       E-BUSINESS       •       RETAIL MARKET

COMING SOON
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Beatme.gr: ανακοίνωσε συνεργασία με την TCL  
To Beatme.gr, μια νέα πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου (e-shop), που 
δραστηριοποιείται στο χώρο των καταναλωτικών ηλεκτρονικών ειδών, α-
νέλαβε την αποκλειστική διάθεση των αξεσουάρ για τα TCL Smartphones. 
Η πλατφόρμα Beateme.gr, διαθέτει επίσης τις συσκευές της TCL 
Communication που έχουν λανσαριστεί στην ελληνική αγορά καθώς και ευ-
ρεία γκάμα ηλεκτρονικών ειδών και συσκευών τεχνολογίας.

Live Shopping Event από την ΙΚΕΑ

Η IKEA πραγματοποίησε στις 5/7 Live Shopping Event στο IKEA.gr. Οι 
θεατές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη Σμαράγδα Καρύδη 
μαζί με την Νάνσυ Αληζώτη, Product Category Manager της ΙΚΕΑ, οι οποίες 
παρουσίασαν λύσεις για την οργάνωση της ντουλάπας. 

Κλουκίνας - Λάππας:  
με «οδηγό» το e-shop 
Οι οnline πωλήσεις της εταιρείας 
Κλουκίνας - Λάππας συνεχίζονται 
σε υψηλούς ρυθμούς καθώς το 
e-shop της παραμένει πρώτο σε 
πωλήσεις.
Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτε-
λέσματα, οι πωλήσεις το α’ εξάμη-
νο του 2021 κατέγραψαν + 17% σε 
σχέση με το αντίστοιχο διάστημα 
του 2020 αλλά και +4,70% σε σχέ-
ση με το 2019. Σε ό,τι αφορά στο 
e-shop εκτιμάται ότι το β’ εξάμηνο, 
το ποσοστό συμμετοχής του, εφό-
σον η αγορά παραμείνει σε πλήρη 
λειτουργία, θα ισορροπήσει στο 
14% - 15% σε σχέση με τις πωλή-
σεις. Υπενθυμίζεται ότι το e-shop 
της Mothercare, όταν επιβλήθηκαν 
τα πρώτα μέτρα, μετρούσε μόλις 9 
μήνες λειτουργίας και μέσα σε λίγο 
διάστημα, από τις 100 παραγγελίες 
ημερησίως, κλήθηκε να εξυπηρετεί 
1.000 μέσα σε μια μέρα σύμφωνα 
με όσα είχε αναφέρει η CEO της 
εταιρείας, Βιολέτα Λάππα η οποία 
είχε επισημάνει ότι «μετά τις νέες 
συνθήκες που διαμορφώθηκαν 
στην πανδημία τα δύο κανάλια (φυ-
σικά καταστήματα και e-shops) έρ-
χονται και συμπληρώνουν το ένα το 
άλλο και η πορεία τους θα αλλάζει 
ανάλογα με τις περιόδους κατά τη 
διάρκεια τους έτους».
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e-Shop και Προοπτική Βελτίωσης 

Online Πωλήσεων

Ανάλυση Ανταγωνισμού και Τάση Αγοράς   
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H Redirect για  
την ΕΛΤΑ Courier
Tην digital επικοινωνία για το 
launch της νέας εφαρμογής της 
ΕΛΤΑ Courier ανέλαβε η Redirect. 
To συγκεκριμένο app αποτελεί 
το επόμενο βήμα στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό της εταιρείας 
ταχυμεταφορών. Η νέα εφαρμο-
γή προσφέρει στους χρήστες τον 
απόλυτο έλεγχο.

Το e-food 
τριπλασιάζει  
τον στόλο του και 
εισάγει νέο μοντέλο 
συνεργασίας
Στον τριπλασιασμό του στόλου 
του μέχρι το τέλος του 2021 στο-
χεύει το efood. Το δίκτυο των συ-
νεργαζόμενων καταστημάτων και 
των πόλεων που έχει παρουσία 
αυξάνεται συνεχώς, φθάνοντας 
σήμερα τα 15.000 καταστήματα 
σε 90 πόλεις, ενώ παράλληλα 
και την εισαγωγή της υπηρεσίας 
efoodmarket που συνεχώς μεγα-
λώνει, αυξάνονται και οι ανάγκες 
σε προσωπικό.

Τα ΕΛΤΑ για τον ΦΠΑ στο e-commerce
Τα ΕΛΤΑ ενημερώνουν τους πελάτες τους ότι, λόγω της έναρξης ισχύος νέ-
ων μέτρων ΦΠΑ της Κομισιόν για το ηλεκτρονικό εμπόριο, θα καταβάλλουν 
ΦΠΑ ακόμα και για διαδικτυακές αγορές μικρότερες των 22€ που θα εισα-
χθούν στην Ελλάδα από τρίτες χώρες, από 1/7, ανεξαρτήτως της ημέρας 
αγοράς, οι οποίες μέχρι τώρα απαλλάσσονταν από σχετικές χρεώσεις.
Στην Ελλάδα, η ΑΑΔΕ εξέδωσε οδηγίες σύμφωνα με τις οποίες η απόδοση 
του φόρου θα μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:
1.  Ειδικό καθεστώς εισαγωγής (import one stop shop-IOSS), όπου υπόχρεος 

στο φόρο είναι ο διαδικτυακός πωλητής και o φόρος αποδίδεται σε μια 
πύλη «one-stop shop».

2.  Ειδικές ρυθμίσεις για τη δήλωση και πληρωμή του ΦΠΑ (special 
arrangements), όπου υπόχρεος στο φόρο είναι ο παραλήπτης του δέμα-
τος και ο φόρος αποδίδεται, για λογαριασμό του, από τον ταχυδρομικό 
φορέα.

Η νέα διαδικασία, εφόσον τα αντικείμενα αξίας μέχρι 150€ έχουν αποστα-
λεί από τις χώρες, με ευθύνη του αποστολέα, με όλες τις προβλεπόμενες 
υποχρεωτικές πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή ή μέσω του καθεστώτος 
IOSS, δεν θα επιφέρει κάποια επιβάρυνση από τα ΕΛΤΑ για τον εκτελωνι-
σμό τους.
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Παραδίδει ο Τζεφ Μπέζος  
Νέο κεφάλαιο στην καριέρα του Τζεφ Μπέζος. Ο 57χρονος επιχειρημα-
τίας, ο οποίος ξεκίνησε από μια μικρή διαδικτυακή βιβλιοθήκη και κατά-
φερε να οικοδομήσει μια από τις πιο ισχυρές εταιρείες του πλανήτη, την 
Amazon, αφήνει τη θέση του γενικού διευθυντή στον Άντι Τζάσι.

Έρευνα από τον GRECA για τις ανάγκες και τις 
προτεραιότητες της αγοράς  
Νέα πρωτοβουλία ανέλαβε ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπο-
ρίου, GR.EC.A, για την κατανόηση των νέων δεδομένων που διαμορφώνο-
νται στο χώρο.
Αναγνωρίζοντας τη σημασία όλων των μερών της αλυσίδας του Ηλεκτρο-
νικού Εμπορίου (e-shops, εταιρείες logistics, καταναλωτές), ο GR.EC.A 
λαμβάνει την πρωτοβουλία της διεξαγωγής πολυδιάστατης έρευνας 
(προς όλα τα μέρη της αλυσίδας).

Online αγοράζουν 
προϊόντα τεχνολογίας 
οι Έλληνες
Το 37% των Ελλήνων απαντά ότι στη 
διάρκεια της πανδημίας αυξήθηκε 
η συχνότητα αγορών προϊόντων 
τεχνολογίας από το Διαδίκτυο. Στην 
ερώτηση «H συχνότητα με την οποία 
αγοράζετε προϊόντα τεχνολογίας 
online μειώθηκε, αυξήθηκε ή έχει 
παραμείνει η ίδια συγκριτικά με 
την περίοδο πριν το ξέσπασμα της 
πανδημίας;» το 37% απαντά ότι έχει 
αυξηθεί, ενώ το 41% ότι παραμένει η 
ίδια. Το 16% απαντά ότι η συχνότη-
τα με την οποία αγοράζει προϊόντα 
τεχνολογίας από το Διαδίκτυο έχει 
μειωθεί. 
Στα προϊόντα τεχνολογίας εκτός από 
τη σημαντική αύξηση των διαδικτυα-
κών αγορών, σημειώνεται ακόμα πιο 
σημαντική μείωση των αγορών από 
φυσικά καταστήματα συγκριτικά με 
την προ - covid 19 εποχή. 

Καλλυντικά από το Internet
Στο μεταξύ, σημαντικά αυξημένη 
είναι στη διάρκεια της υγειονομι-
κής κρίσης η online αγοραστική 
δραστηριότητα των Ελλήνων όσον 
αφορά άλλα προϊόντα όπως καλ-
λυντικά, τρόφιμα, είδη σπιτιού και 
ρουχισμού. Ειδικότερα, σύμφωνα 
με έρευνα του Κέντρου Προστασίας 
Καταναλωτών και της εταιρείας ε-
ρευνών PRORATA, περίπου 1 στους 
3 αύξησε τη συχνότητα με την οποία 
αγοράζει είδη ρουχισμού από το Δι-
αδίκτυο. 
Το αντίστοιχο ποσοστό για τις online 
αγορές ειδών σπιτιού φτάνει το 24%. 

Πέμπτη 8 /7 /2021
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Τον Σεπτέμβριο του 2020, η πολυτε-
λής μάρκα Burberry πραγματοποίη-
σε μια μοναδική επίδειξη μόδας με 
40.000 συμμετέχοντες.
Χωρίς μάσκες, αντισηπτικά, κοι-
νωνική αποστασιοποίηση. Πώς; Η 
εκπομπή μεταδόθηκε στο Twitch, 
μια πλατφόρμα social gaming και e-
sports που ανήκει στην Amazon. 
Χρησιμοποιώντας τη μοναδική λει-
τουργικότητα του Twitch’s unique 
Squad Stream functionality, η μάρκα 
ήταν σε θέση να μεταδίδει πολλα-
πλές οπτικές του ζωντανού σόου 
παγκοσμίως.
Αυτό που ίσως προκαλεί μεγαλύ-
τερη έκπληξη είναι ότι χρειάστηκε 
τόσο πολύς χρόνος για να αφυπνι-
στούν οι μάρκες στις πλατφόρμες 
παιχνιδιών ως βιώσιμο κανάλι για το 
εμπόριο. Οι πλατφόρμες βίντεο και 
μουσικής, καθώς και τα έσοδα από 
τα διαφημιστικά μέσα, παρέχουν 
σημαντικές ευκαιρίες για συνεχή α-
νάπτυξη και επέκταση για το Retail. 
Τα μέσα ενημέρωσης είναι μια κα-
τηγορία που τόσο η Alibaba όσο και 
η Amazon έχουν καλλιεργήσει με 

επιτυχία.
Αλλά η πραγματική δύναμη του 
βραχίονα των ΜΜΕ της Alibaba 
είναι η επιδέξια ενσωμάτωση των 
μέσων και του εμπορίου. Από την 
πλευρά του, το 2018 Amazon εισέ-
φερε 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια 
σε έσοδα στην πλατφόρμα του 
Amazon Prime Video. Μόλις ένα 
χρόνο νωρίτερα, ο αριθμός αυτός 
ήταν 700 εκατομμύρια δολάρια.
Ακόμα και πριν από την πανδημία, 
εκτιμήθηκε ότι η Amazon θα αύξανε 
τα έσοδα του Prime Video σε 3,6 δι-
σεκατομμύρια δολάρια το 2020.
Οι εγκλωβισμοί σε όλο τον κόσμο 
αύξησαν τον αριθμό με την Amazon 
να αναφέρει ότι η προβολή του 
2ου τριμήνου είχε διπλασιαστεί. 
Για να μην μείνει εκτός παιχνιδιού, 
τον Αύγουστο του 2020, η Walmart 
αποκάλυψε τα σχέδιά της για την 
απόκτηση μεριδίου στην TikTok.
Αποτελούμενη από πάνω από 800 
εκατομμύρια ενεργούς μηνιαίους 
χρήστες, η TikTok έχει αποδείξει ότι 
αποτελεί μια δυναμική πλατφόρμα, 
με μια ατελείωτη ροή περιεχομένου 
που παράγεται από τους χρήστες. 
Διαθέτει μια από τις κορυφαίες 
Recommendation Engines στο 
κόσμο που μπορεί να προβλέπει 
τι θέλεις να δεις μετά και στο πα-
ρουσιάζει αμέσως. O Tim O-Reilly 
entrepreneur, Digital Publisher και 
thought leader αναφέρει:
Μια αληθινά νέα εφαρμογή θα 
πρέπει να γίνεται καλύτερη όσο 
περισσότεροι χρήστες την χρησι-

μοποιούν.
Θα πρέπει να μαθαίνει τις ανάγκες 
τους και να βοηθούν να φτάσουν 
στον προορισμό τους χωρίς χρονο-
τριβή.
Κάθε φορά που ο χρηστής πλη-
κτρολογεί σε ένα προϊόν, βλέπει 
ένα προϊόν, αγοράζει ένα προϊόν, 
κάνε share ή like σε ένα προϊόν, θα 
πρέπει η επιχείρηση σας να γίνεται 
καλύτερη. Θα πρέπει να χρησιμο-
ποιεί όλους τους χρήστες και να 
μαθαίνει από αυτούς.
Να γίνεται συνεχεία καλύτερη χρη-
σιμοποιώντας την γνώση όλων. Δεν 
ψάχνεις μετά από λίγη χρήση σχε-
δόν καθόλου αλλά απολαμβάνεις 
εμπειρίες που δεν είχες φανταστεί.
Επιπλέον, η δημογραφική ανάλυση 
του κοινού της TikTok δείχνει ότι 
σχεδόν το 90% των χρηστών είναι 
κάτω των 34 ετών. Είναι ένα χρυσω-
ρυχείο μάρκετινγκ.
Το YouTube είναι η κορυφαία ηλε-
κτρονική πλατφόρμα βίντεο περιε-
χομένου στο κόσμο.
Διαθέτει σήμερα 2.3 δις χρήστες 
και είναι το site με την μεγαλύτε-
ρη επισκεψιμότητα στον κόσμο 
μετά την Google. Για χρήστες που 
βλέπουν βίντεο streaming κατέχει 
το 94,5% της αγοράς με δεύτερη 
την Netflix με 74,9%. Οι χρήστες 
βλέπουν περισσότερο από 1δις 
ώρες βίντεο κάθε ημέρα. Δεν αρ-
γεί η εποχή που θα μπορείς να 
παρουσιάσεις live τα προϊόντα 
σου στο YouTube και να έχεις Live 
personalized πώλησης.

Του Γιάννη Σταμούλη, CEO MOBIPLUS

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Gaming: το καινούριο e-commerce!

ΑΠΟΨΗ
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Singapore Airlines: e-Commerce εν πτήσει  
Τη δυνατότητα να κάνουν ηλεκτρονικές αγορές την ώρα της πτήσης τους 
έχουν οι επιβάτες της Singapore Airlines. Πρόκειται για την πρώτη αερο-
πορική στον κόσμο που δίνει στους επιβάτες πρόσβαση σε υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού εμπορίου εν πτήσει.
Η υπηρεσία θα προσφέρεται μέσα από την πλατφόρμα ηλεκτρονικού 
εμπορίου KrisShop και θα είναι διαθέσιμη μέσω του συστήματος ψυχαγω-
γίας εν πτήσει KrisWorld.
Για να προσφέρει αυτήν την καινούργια εμπειρία ηλεκτρονικών αγορών 
κατά την πτήση, η Singapore Airlines και το KrisShop συνεργάζονται με 
τις εταιρείες AirFree, Thales και Panasonic Avionics. Χρησιμοποιείται μια 
πρωτοποριακή τεχνολογία συνδεσιμότητας αέρος-εδάφους, η οποία 
συνδέει το KrisShop απευθείας με το σύστημα ψυχαγωγίας του αεροσκά-
φους και επιτρέπει ζωντανές ενημερώσεις σχετικά με τη διαθεσιμότητα 
του προϊόντος και την εξουσιοδότηση πιστωτικών καρτών.
«Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι το μέλλον για τις αγορές και η ενσωμά-
τωση αυτής της δυνατότητας στο σύστημα ψυχαγωγίας της Singapore 
Airlines κατά την πτήση είναι μια πρωτοπορία για την αεροπορική βι-
ομηχανία. Η υπηρεσία αποτελεί μέρος της ακλόνητης δέσμευσης της 
Singapore Airlines για καινοτομία και για εξασφάλιση μιας μοναδικής ταξι-
διωτικής εμπειρίας για τους επιβάτες» είπε ο κ. Yeoh Phee Teik, Αντιπρό-
εδρος Ταξιδιωτικής Εμπειρίας της Singapore Airlines.
Η υπηρεσία ηλεκτρονικών αγορών θα είναι αρχικά διαθέσιμη σε επιλεγμέ-
να αεροσκάφη Airbus A350 και θα διατεθεί σταδιακά σε όλο το δίκτυο της 
SIA.
Οι επιβάτες της Singapore Airlines θα μπορούν να πραγματοποιούν τις 
ηλεκτρονικές αγορές τους ενόσω απολαμβάνουν την πτήση τους. Η υ-
πηρεσία ηλεκτρονικών αγορών περιλαμβάνει μια γκάμα 4.000 προϊόντων 
όπως είδη σπιτιού, προϊόντα για παιδιά, αρώματα, προϊόντα ομορφιάς, 
ηλεκτρονικά είδη, ποτά, καθώς και προϊόντα με το σήμα της Singapore 
Airlines. Εάν οι επιβάτες επιλέξουν να παραλάβουν την παραγγελία τους 
στην επόμενη πτήση τους με την Singapore Airlines, οι τιμές θα είναι αφο-
ρολόγητες. 

H Protocol  
για τη Mediline 
Η PROTOCOL ανανέωσε τη συνερ-
γασία της στο Performance Export 
Marketing για 20η χρονιά με την 
εταιρία σχεδιασμού και παραγωγής 
ισοθερμικών λύσεων για τις βιομηχα-
νίες φαρμάκων και τροφίμων.
Διαγράφοντας μια σταθερή πορεία 
ανάπτυξης, η Mediline Isothermal 
Solutions κατέχει πλέον ηγετική θέ-
ση στον Σχεδιασμό, στην Ανάπτυξη, 
στην Παραγωγή και στην Εμπορία 
Θερμοκρασιακά Ελεγχόμενων Συ-
σκευασιών, για την μεταφορά θερ-
μοκρασιακά ευαίσθητων προϊόντων. 
Κατέχει παγκόσμια πατέντα στο 
σχεδιασμό Ισοθερμικών Κιβωτίων και 
έχει εγκαταστάσεις στις Η.Π.Α και 
στην Τουρκία.

AR από τη  
Rakuten Viber
Τη μαγεία των φακών AR στην εφαρ-
μογή της θα φέρει η Rakuten Viber 
μέσα από μια συνεργασία με τη 
Snap Inc. Χρησιμοποιώντας τα ερ-
γαλεία προγραμματισμού της Snap, 
όπως τα Camera Kit, Creative Kit και 
Bitmoji, το Viber θα ενσωματώσει 
τους φακούς AR, θα επιτρέψει την 
κοινοποίηση στο Snapchat και θα 
φέρει τα προσωποποιημένα avatars 
Bitmoji στην εφαρμογή. 

Στα «χέρια» της Etsy 
και η Elo7, μετά την 
εξαγορά της Depop 
Η παγκόσμια πλατφόρμα αγοράς και 
πώλησης second hand και vintage 
ρούχων Etsy, ανακοίνωσε την υπο-
γραφή συμφωνίας για την εξαγορά 
της εταιρείας χειροποίητων ειδών 
Elo7, που έχει ως έδρα την Λατινική 
Αμερική και συνήθως την αποκαλούν 
«Etsy της Βραζιλίας» Το τίμημα της 
εξαγοράς της ανέρχεται στα 217 
εκατ. δολ.
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Ρομπότ-ψυγείο από τη Heineken
Η Heineken εφηύρε ρομπότ-ψυγείο με τροχούς, το οποίο μπορεί να μεταφέρει 
έως και 12 κουτιά μπύρες. "Όπου κι αν πάτε, το Heineken ΒΟΤ θα ακολουθή-
σει", είναι το σύνθημα του Heineken BOT (Beer Outdoor Transporter), το οποίο 
χρησιμοποιεί τεχνολογία ΑΙ.

Το protonmarkets.gr αποτελεί την αρχή  
μια νέας σελίδας για τον όμιλο
Μια νέα εποχή ξεκινάει για την ΕΛ.ΕΤ.Α Α.Ε και τα 490 καταστήματα PROTON. 
“Δημιουργήσαμε έναν ιστότοπο, με τη συνεργασία της Websoft που χαρακτη-
ρίζεται από σύγχρονη διάθεση και εύκολη πλοήγηση. Το protonmarkets.gr απο-
τελεί την αρχή νέας σελίδας για τον όμιλο που επενδύει σε σύγχρονες λύσεις” 
αναφέρει ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΕΤ.Α ΑΕ Στ. Μπαλάσκας.

Κωτσόβολος: 
τριπλασιάστηκαν 
τα small box 
deliveries
Εντυπωσιακή ήταν η άνοδος των 
ηλεκτρονικών πωλήσεων σε πο-
σοστό 186%, οι οποίες ανήλθαν 
στο 21% του συνολικού τζίρου της 
Κωτσόβολος από 8% που ήταν το 
αντίστοιχο ποσοστό για τη χρήση 
2019/2020. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι η κίνηση στην ιστοσελίδα της 
Κωτσόβολος σημείωσε άνοδο 
58% παράγοντας 164% περισ-
σότερες συναλλαγές από την 
προηγούμενη χρήση. Για την 
ικανοποίηση της αυξημένης ζή-
τησης, κάθε κατάστημα ανέπτυξε 
το δικό του logistics, οδηγώντας 
σε ετήσια ικανότητα παραδό-
σεων στις 30.000 παραγγελίες 
από 6.000 στη χρήση 2019/2020. 
Παράλληλα, οι μικρού μεγέθους 
παραδόσεις (small box deliveries) 
υπερτριπλασιάστηκαν, φθάνοντας 
τις 780.000. Το προσαρμοσμένο 
EBIT διαμορφώθηκε σε 19 εκατ. 
στερλίνες, σημειώνοντας πτώση 
σε ουδέτερη συναλλακτική βά-
ση η οποία ανήλθε σε 14% (21 
εκατ. στερλίνες ήταν στη χρήση 
2019/2020). Το μικρό περιθώριο 
κέρδους υποχώρησε κατά 390 μο-
νάδες βάσης, λόγω του μείγματος 
καναλιού και κατηγοριών, χαμηλό-
τερης υπηρεσίας προστασίας και 
πιστωτικών εσόδων και πρόσθε-
των δαπανών, αυξημένου κόστους 
για την εκπλήρωση των online 
παραγγελιών και κόστους συλ-
λογής στην καταναλωτική πίστη. 
Tο λειτουργικό κόστος μειώθηκε, 
χάρη στην επιβολή εκ μέρους της 
κυβέρνησης, στους ιδιοκτήτες ακι-
νήτων για μείωση των ενοικίων. 
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Σφίγγει ο κλοιός κατά Amazon  
και Tata στην Ινδία   
Η ινδική κυβέρνηση εισήγαγε κανόνες προστασίας των καταναλωτών 
(ηλεκτρονικό εμπόριο), το 2020, εν μέσω καταγγελιών από εμπόρους και 
μικρές επιχειρήσεις ότι οι δύο κυρίαρχες πλατφόρμες ηλεκτρονικού ε-
μπορίου Amazon και Flipkart περιφρονούν τους τοπικούς νόμους.
Ο αμερικανικός κολοσσός ηλεκτρονικού λιανεμπορίου Amazon Inc και ο 
ινδικός όμιλος Tata αναφέρουν ότι τα σχέδια για αυστηρότερους κανό-
νες για τους διαδικτυακούς λιανοπωλητές θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο 
στα επιχειρηματικά μοντέλα τους. Η προειδοποίηση έλαβε χώρα όταν 
εκπρόσωποι των επιχειρήσεων συναντήθηκαν με κυβερνητικούς αξιωμα-
τούχους.
Η συνάντηση διοργανώθηκε από το υπουργείο Καταναλωτών και το κυ-
βερνητικό σκέλος προώθησης επενδύσεων, Invest India. Πολλά στελέχη 
εξέφρασαν ανησυχίες και σύγχυση σχετικά με τους προτεινόμενους κα-
νόνες και ζήτησαν παράταση της προθεσμίας για υποβολή σχολίων.
Οι κανόνες για την προστασία των καταναλωτών (ηλεκτρονικό εμπόριο) 
το 2020, που ανακοινώθηκαν στις 21 Ιουνίου, θα εφαρμοστούν αφού λη-
φθούν υπόψη οι απόψεις του κλάδου. Οι κανόνες αναμένεται να καταστή-
σουν αυστηρότερους τους κανονισμούς για τους παίκτες ηλεκτρονικού 
εμπορίου, οι οποίοι περιλαμβάνουν την αποκλεισμό των συνδεδεμένων 
οντοτήτων από την πώληση στις πλατφόρμες και τον περιορισμό των πω-
λήσεων flash.

Στον «αέρα» το e-shop 
Design Pergola
«Στον αέρα» το νέο e-shop της 
Design Pergola, από την Generation 
Y - International eBusiness Hub. 
Χρησιμοποιώντας custom εργαλεία 
και design υψηλής αισθητικής, η 
Generation Y εξασφάλισε την πιο εύ-
χρηστη πλοήγηση, έτσι ώστε να επι-
τευχθεί η καλύτερη δυνατή εμπειρία.

Κατασχέθηκαν 1.369 
τεμάχια «μαϊμού» 
προϊόντων από e-shop 
Σύμφωνα με το ΔΙΜΕΑ, εντοπίστη-
καν, κατασχέθηκαν και καταστρά-
φηκαν 1.369 τεμάχια απομιμητικών 
ειδών στην περιοχή του Περιστερίου 
όπου είχε έδρα συγκεκριμένο eshop. 
Επιπρόσθετα στη διαδικτυακή επιχεί-
ρηση πώλησης αγαθών επιβλήθηκε 
πρόστιμο 6.000€, για εμπορία και 
διακίνηση απομιμητικών αγαθών, 
ενώ ξεκινά διαδικασία διαγραφής 
της ιστοσελίδας του e-shop από την 
ΕΕΤΤ.
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Και δεύτερο ρομποτικό κέντρο για την Amazon
Η Amazon σχεδιάζει να ανοίξει και δεύτερο ρομποτικό κέντρο αποθήκευσης 
και διανομής (fulfillment center) στη Louisiana. Οι εγκαταστάσεις θα δημι-
ουργήσουν περισσότερες από 1.000 νέες θέσεις εργασίας, πλήρους απα-
σχόλησης. Στο νέο, 820.000 τ.μ., κέντρο, οι υπάλληλοι της Amazon θα επιλέ-
γουν, συσκευάζουν και αποστέλλουν μικρότερα είδη, όπως βιβλία, παιχνίδια, 
ηλεκτρονικά και άλλα είδη οικιακής χρήσης. 

Αναδιοργάνωση του supply
Ο Γιάννης Σαραντίτης, Chairman & CEO της Sarmed Logistics, σημειώνει ότι 
«το supply πάει όλο και πιο κοντά στη ζήτηση, με τις εταιρείες του κλάδου 
να προχωρούν σε αναδιοργάνωση των δικτύων τους, καθώς επίσης και σε ε-
νοποίηση και βελτιστοποίηση των λειτουργικών τους διαδικασιών. Σημείωσε 
ακόμη, ότι, η αποτελεσματικότητα και η ανθεκτικότητα είναι κυρίαρχοι πυλώ-
νες στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Μασούτης: μερίδιο e-shop αντίστοιχο με αυτό των 
φυσικών καταστημάτων
Τη νέα ισορροπία που διαμορφώνεται μεταξύ φυσικών και ηλεκτρονικών κα-
ταστημάτων σκιαγράφησε ο Γιάννης Μασούτης, διευθύνων σύμβουλος της 
Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., κατά την ομιλία του στο 21o Συνέδριο Marketing 
& Πωλήσεων, με θέμα «Ποιες ενέργειες απαιτούνται στη μετά Covid εποχή 
για την ανάπτυξη της Βιομηχανίας του Εμπορίου και των Υπηρεσιών της 
χώρας μας» στο οποίο βραβεύθηκε ως «Exceptional Manager 2021» για την 
πολυετή προσφορά του στο λιανεμπόριο από το 1990. 

BOX: σε τροχιά 
ανάπτυξης το delivery 
Σταθερά συνεχίζει την ανοδική του 
πορεία στην ελληνική αγορά το BOX, 
η υπηρεσία online παραγγελίας φαγη-
τού της COSMOTE, καθώς ξεπέρασε 
τα 9.000 καταστήματα σε 60 πόλεις σε 
όλη την Ελλάδα. Χάρη στο πρόγραμ-
μα επιβράβευσης, όπου ο χρήστης 
πάντα κερδίζει, τη μεγάλη ποικιλία σε 
γεύσεις και κουζίνες, αλλά και το με-
γάλο δίκτυο συνεργατών πανελλαδικά 
που συνεχώς επεκτείνεται, το ΒΟΧ, 
1,5 χρόνο από την έναρξη λειτουργίας 
του, έχει καταφέρει να ξεχωρίσει. Ή-
δη από τον περασμένο Ιούνιο ο τζίρος 
και οι χρήστες του ΒΟΧ υπερδιπλασι-
άστηκαν. 
Ιδιαίτερα δημοφιλές αποδεικνύεται το 
πρόγραμμα επιβράβευσης του ΒΟΧ, 
που προσφέρει εκπτώσεις και GB με 
κάθε χρήση του. Σε κάθε παραγγελία 
ή και χρήση του app (κριτική πιάτου, 
share κλπ.) ο χρήστης μπορεί να 
συλλέξει πόντους και να τους εξαρ-
γυρώσει σε εκπτώσεις ή πακέτα GB 
από την COSMOTE. Σε κάθε πιάτο, σε 
κάθε μαγαζί, χωρίς περιορισμούς. Και 
όλα αυτά άμεσα, μετά το τέλος της 
παραγγελίας. Οι πόντοι μπορούν να 
εξαργυρωθούν και σε δωροεπιταγές 
ή σε επιπλέον εκπτώσεις με κωδικούς 
COSMOTE Deals for You.
Καθημερινά στο ΒΟΧ τα καταστή-
ματα επιφυλάσσουν στους πελάτες 
προνομιακές προσφορές τις οποίες 
μπορούν να συνδυάσουν, αλλά και 
πολλαπλάσιους πόντους για να τους 
εξαργυρώσουν όπως και όποτε θέ-
λουν (για παράδειγμα οι χρήστες 
μπορούν να πάρουν πολλαπλάσιους 
πόντους με το BOX HAPPY HOUR, το 
ΒΟΧ EXPLORE όταν παραγγέλνουν 
για πρώτη φορά από επιλεγμένα μα-
γαζιά, κάθε Τρίτη πληρώνοντας με 
κάρτες VISA, κάθε Πέμπτη προσθέτο-
ντας στην παραγγελία οποιοδήποτε 
προϊόν Coca-Cola, με την προσφορά 
1+1 δώρο κ.ά.).
Πολύ ικανοποιητικές είναι και οι πα-
ραγγελίες μέσα από το BOX app 
(Android, iOS) και το www.box.gr, στα 
σούπερ μάρκετ «Μασούτης» και «Κρη-
τικός», καθώς έχουν διατηρήσει τη 
δυναμική τους. Μάλιστα, έχει παρατη-
ρηθεί 50% αύξηση των πωλήσεων από 
την αρχή της χρονιάς. 
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Έξυπνα Lockers από τα Comos Sport  
και την Printec   
Τα Cosmos Sport, σε συνεργασία με την Printec, εγκατέστησαν έξυπνα 
lockers σε βιτρίνα καταστήματος της αλυσίδας στην Ερμού με σκοπό να 
διευκολύνουν τον πελάτη στην παραλαβή των online παραγγελιών.
Η νέα υπηρεσία, Express Click & Collect 24/7 αποτελεί νέο τρόπο παρα-
λαβής για πελάτες που κινούνται στο κέντρο της Αθήνας και δεν θέλουν 
να περιμένουν μέσα σε ένα κατάστημα.
 Τα έξυπνα lockers είναι μία ευέλικτη και εύκολη στην υλοποίηση λύση 
που μπορεί να βοηθήσει κάθε κατάστημα λιανικής πώλησης να μεταμορ-
φώσει εντελώς τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες τους αγοράζουν και 
παραλαμβάνουν προϊόντα. Τα Cosmos Sport, πρωτοπόροι στον τομέα 
της εμπειρίας του πελάτη, αξιοποιούν αυτή τη λύση για να προσφέρουν 
ευελιξία, ταχύτητα και πλήρως ψηφιακή εμπειρία.
«Είμαστε εξαιρετικά περήφανοι για αυτό το έργο, μιας και είναι η πρώτη 
φορά που συνεργαζόμαστε με τα Cosmos Sport και μάλιστα σε μια τόσο 
καινοτόμα υπηρεσία που βελτιώνει την εμπειρία των τελικών πελατών. 
Στόχος μας είναι πάντα να συνδυάζουμε τις τελευταίες τεχνολογίες με 
την πολυετή εμπειρία μας στην αυτοματοποίηση συναλλαγών και να με-
ταφράζουμε τις μοναδικές ανάγκες των πελατών μας και της αγοράς σε 
καινοτόμες λύσεις», σχολίασε ο κ. Κωνσταντίνος Σιδερόπουλος, Senior 
Sales Manager για την Ελλάδα και την Κύπρο.

Ξεκίνησε το Samsung 
Innovation Campus: 
Upskilling Digitally
Η Samsung Electronics Hellas, στο 
πλαίσιο των δράσεων εταιρικής 
κοινωνικής υπευθυνότητας της, ανα-
κοινώνει την έναρξη του 1ου κύκλου 
του «Samsung Innovation Campus: 
Upskilling Digitally».
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδία-
σε και υποστηρίζει επιστημονικά το 
Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν 
(ELTRUN) του ΟΠΑ.

Τον Νοέμβριο η έρευνα 
της Ελληνικής Εταιρείας 
Logistics  
H Ελληνική Εταιρεία Logistics σε συ-
νεργασία με το Εργαστήριο Συστη-
μάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής & 
Λειτουργιών (ΣυΣΠαΛ) του Τμήματος 
Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διενερ-
γούν την 5η Πανελλήνια Έρευνα για 
την εφοδιαστική αλυσίδα με τίτλο 
«Αποτύπωση της υφιστάμενης κατά-
στασης και των τάσεων στον τομέα 
της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην 
Ελλάδα». Τα αποτελέσματα θα πα-
ρουσιαστούν τον Νοέμβριο.
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Ποιες είναι οι κορυφαίες 
κατηγορίες προϊόντων του 
Amazon; 
Το Amazon δημοσιεύει ορισμένα δεδομέ-
να σχετικά με τις τάσεις πωλήσεων διαπι-
στώνοντας ότι οι καταναλωτές ψωνίζουν 
το καλοκαίρι μετά από την πανδημία βα-
σισμένοι στις προσωπικές τους ανάγκες. 
Σύμφωνα με την ανάλυση διάφορες ψυ-
χαγωγικές δραστηριότητες της καλοκαι-
ρινής περιόδου, όπως είναι οι γάμοι και 
γενικότερα οι εκδηλώσεις αποτελούν τα 
κορυφαία κίνητρα, τα οποία προσελκύ-
ουν τους καταναλωτές του. Η κατηγορία 
Amazon Wedding έχει υπερδιπλασιάσει 
φέτος τις πωλήσεις της σε σύγκριση με 
την περίοδο του 2020.
Αναλυτικότερα, οι πωλήσεις τόσο στον 
τομέα των εκδηλώσεων όσο και των 
προμηθειών για οργάνωση πάρτι υπερδι-
πλασιάστηκαν τον Απρίλιο του 2021, με 
χαρακτηριστική αύξηση των πωλήσεων 
σε κατηγορίες αγαθών που σχετίζονται 
με τη διακόσμηση πάρτι και τα επιτραπέ-
ζια σκεύη. Εν τω μεταξύ οι πωλήσεις επί-
πλων εξωτερικού χώρου σχεδόν διπλασι-
άστηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2021, με 
δημοφιλέστερες κατηγορίες το σαλόνι, 
τις καρέκλες καθιστικού και τα τραπέζια 
εξωτερικού χώρου. Ακόμη οι πωλήσεις 
των προϊόντων για bbq αυξήθηκαν κατά 
(70%) κατά τη διάρκεια του τριμήνου. 
Οι πωλήσεις σε είδη ρουχισμού όπως 
είναι φούστες, φορέματα, πουκάμισα, 
κοστούμια υπερδιπλασιάστηκαν σε ετή-
σια βάση τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 
2021.
Τέλος το Amazon κατέγραψε ορισμένες 
τάσεις στον τομέα των πωλήσεων οι 
οποίες δείχνουν ότι οι καταναλωτές συνε-
χίζουν να ξοδεύουν περισσότερο χρόνο 
στο σπίτι κατά τη διάρκεια της πανδημί-
ας. Συγκεκριμένα: 
Οι πωλήσεις προϊόντων γυμναστικής και 
fitness αυξήθηκαν σχεδόν (75%) σε ετή-
σια βάση το δεύτερο τρίμηνο του 2021 
με κορυφαίες κατηγορίες προϊόντων τα 
βάρη, τα ποδήλατα γυμναστικής και οι 
διάδρομοι. 
Οι πωλήσεις προϊόντων κηπουρικής αυ-
ξήθηκαν κατά (50%) σε ετήσια βάση το 
δεύτερο τρίμηνο του 2021.
Οι πωλήσεις μαγειρικών σκευών, εργαλεί-
ων μαγειρέματος και αγαθών οργάνωσης 
κουζίνας υπερδιπλασιάστηκαν σε ετήσια 
βάση το δεύτερο τρίμηνο του 2021.

e-Commerce Trends 2021:  
HOBBY & ΓΡΑΦΙΚΗ 'ΥΛΗ   
Η αξία των ηλεκτρονικών συναλλαγών στον Κλάδο Hobby και Γραφική 
Ύλη (Hobby & Stationery), εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 58 εκατομμύ-
ρια Ευρώ το 2021.
Τα έσοδα αναμένεται να παρουσιάσουν ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 
7,04%, με προσδοκώμενο όγκο συναλλαγών τα 76 εκατ. Ευρώ έως το 
2025.
Στο τμήμα Hobby & Stationery, ο αριθμός των χρηστών αναμένεται να 
ανέλθει σε 1,8 εκατομμύρια χρήστες έως το 2025.
Η διείσδυση των χρηστών θα ανέλθει στο 12,7% το 2021 και αναμένε-
ται να φτάσει το 17,7% έως το 2025.
Η μέση ετήσια αξία των online αγορών ανά χρήστη, ανέρχεται στα 
€44,10, για τον Έλληνα καταναλωτή.
Η κατηγορία Hobby και Γραφική Ύλη (Hobby & Stationery), περιλαμ-
βάνει την ηλεκτρονική πώληση ειδών χόμπι και ειδών γραφικής ύλης. 
Περιλαμβάνονται τα μουσικά όργανα, τα είδη φωτογραφιών και ε-
κτυπώσεων, τα είδη εξοπλισμού γραφείου, τα αντικείμενα συλλεκτών 
(συμπεριλαμβανομένων έργων τέχνης και αντίκες), ανταλλακτικά αυτο-
κινήτων και προϊόντα ψυχαγωγίας ενηλίκων.
Δεν περιλαμβάνονται προϊόντα που σχετίζονται με hobbies των Sports 
& Outdoor των ειδών "φτιάξτο μόνος σου" (DIY), ειδών κήπου και κατοι-
κιδίων ζώων.
 
In Scope:
•  Μουσικά 'Όργανα
•  Προϊόντα φωτογραφιών και είδη εκτύπωσης
•  Συλλεκτικά κομμάτια (συμπεριλαμβανομένων τέχνης και αντίκες)
•  Είδη χειροτεχνίας και είδη γραφείου
•  Προϊόντα ψυχαγωγίας ενηλίκων
 
Out of Scope:
•  Προϊόντα που σχετίζονται με hobbies στον τομέα του αθλητισμού, 

των outdoor δραστηριοτήτων, των κατοικιδίων και του κήπου
•  Αγορές B2B
•  Μεταπώληση μεταχειρισμένων αγαθών
•  Πωλήσεις μεταξύ ιδιωτών
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Καμπάνια 
TikTok από τη 
ForestView και 
τον Ψυχογιό
Η ForestView δημιουρ-
γεί μια από τις πρώτες 
καμπάνιες ΤikTok για 
το ελληνικό κοινό, μαζί 
με τις εκδόσεις Ψυχο-
γιός. H καμπάνια σχε-
διάστηκε ειδικά για την 
πλατφόρμα του TikTok, 
με στόχο να επεκτείνει 
την e-commerce στρα-
τηγική των εκδόσεων 
Ψυχογιός προς το συ-
γκεκριμένο κοινό. 

Η νέα καμπάνια της Ikea που αντιπροσωπεύει  
διαφορετικές σεξουαλικές ταυτότητες
Το 1994, η Ikea δημιούργησε μία από τις πρώτες διαφημίσεις που συμμε-
τείχε γκέι ζευγάρι. Σήμερα, 27 χρόνια αργότερα, είναι σίγουρα η πρώτη 
που δημιούργησε μια σειρά από 10 καναπέδες με σχέδια εμπνευσμένα 
από διάφορες LGBTQ+ σημαίες.
Ένας από τους καναπέδες προκάλεσε ενθουσιασμό και θετικές αντιδρά-
σεις στο διαδίκτυο και ήταν στις τάσεις στο Twitter. 

ΟΟΣΑ - Ιστορική συμφωνία 
130 χωρών: ελάχιστος 
εταιρικός φόρος 15% για 
πολυεθνικούς κολοσσούς 
Σε μια «ιστορική» συμφωνία κατέληξαν 
130 χώρες, όχι όμως και η Ιρλανδία, που 
διαπραγματεύονταν υπό την αιγίδα του 
ΟΟΣΑ τη μεταρρύθμιση της φορολόγη-
σης των πολυεθνικών εταιρειών, η οποία 
προβλέπει κατά κύριο λόγο την επιβολή 
ενός φόρου «τουλάχιστον 15%» επί των 
κερδών των μεγαλύτερων ομίλων του 
κόσμου.

«Έπειτα από χρόνια εντατικών διαπραγ-
ματεύσεων, αυτό το ιστορικό πακέτο 
μέτρων θα εγγυηθεί ότι οι μεγάλες 
πολυεθνικές εταιρείες θα καταβάλλουν 
το δίκαιο μέρος των φόρων που τους 
αναλογεί σε όλον τον κόσμο», ανέφερε 
ο Ματίας Κόρμαν, ο γενικός γραμματέας 
του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργα-
σίας και Ανάπτυξης σε ανακοίνωσή του.

Εννέα χώρες, μεταξύ των οποίων η Ιρ-
λανδία και η Ουγγαρία, εμφανίστηκαν 
πολύ επιφυλακτικές στις προτάσεις που 
είχαν τεθεί στο τραπέζι των διαπραγμα-
τεύσεων και δεν υπέγραψαν την κοινή 
διακήρυξη. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, εξαι-
τίας της επιβολής του ελάχιστου φόρου 
η Ιρλανδία ενδέχεται να δει τα έσοδά 
της να μειώνονται κατά 500 εκατ. ευρώ 
ετησίως στο διάστημα από το 2022 μέ-
χρι το 2025 - και μετά το 2025 θα χάνει 
ενδεχομένως δύο δισ. ευρώ ετησίως.

DIGITAL MARKETING

Πέμπτη 8 /7 /2021



15 

Εκδότης-Διευθυντής 
Κώστας Νόστης

Αρχισυντάκτρια 
Σόνια Χαϊμαντά

Στη Σύνταξη Συνεργάστηκαν: 
Δημήτρης Θωμαδάκης, Χριστίνα Κιτσάτη, 

Πέτρος Κυπραίος, Μάνος Κωνσταντινιάδης

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

Στοιχεία Επικοινωνίας 
Smart Press

Μάγερ 11, 104 38, Αθήνα, 

Τηλ.: 210 5201500, 5230000

Οι χορηγοί του Euro φέρνουν το Pride στα γήπεδα   
Παρά τις αρχικές αντιδράσεις της Uefa Μετά από μια εβδομάδα ανάμεικτων 
μηνυμάτων από την UEFA για την εμφάνιση διαφημίσεων με θέμα το Pride 
στους αθλητικούς χώρους, όπου διεξάγεται το Euro 2020, οι διαφημιζόμενοι 
πλέον τοποθετούν σε αυτά διαφημίσεις τους στα χρώματα του συμβολικού 
ουράνιου τόξου. Όλα ξεκίνησαν στο γήπεδο Allianz Arena, όπου διεξήχθη ο 
αγώνας μεταξύ Γερμανίας και Ουγγαρίας. Η ουγγρική κυβέρνηση είχε ήδη 
ψηφίσει με νόμο την απαγόρευση της παρουσίασης ομόφυλου περιεχομέ-
νου σε εκπαιδευτικό υλικό ή τηλεοπτικό περιεχόμενο, το οποίο προορίζεται 
για άτομα κάτω των 18 ετών, γεγονός το οποίο δυσαρέστησε την Γερμανία. 
Το δημοτικό συμβούλιο του Μονάχου αποφάσισε «να στείλει μήνυμα υπο-
στήριξης για την συμπεριληπτικότητα και τη διαφορετικότητα», φωτίζοντας 
το εξωτερικό του γηπέδου με τα χρώματα του ουράνιου τόξου, κίνηση, 
ωστόσο, στην οποία η UEFA έθεσε βέτο. Οι αντιδράσεις προς τους διοργα-
νωτές υπήρξε άμεση. Στην αναπροσαρμογή των διαφημίσεών τους, βάσει 
του Pride, προχώρησαν Volkswagen, Booking.com, TikTok και το JustEat 
Takeway.com, ενώ οι Qatar Airways, Coca-Cola, Gazprom, Alipay, Vivo και 
HiSense διατήρησαν το branding τους στην αρχική του μορφή. 

Νέα ταινία Yamaha 
Ο Π. Δαδακαρίδης, ο Ν. Πουρσανί-
δης, ο Γ. Σεϊταρίδης, ο Γ. Λέντζας, ο 
Κ. Φραγκολιάς, ο Γ. Μαυρίδης, η Ε. 
Πεσιρίδου, ο Ν. Πλυτάς και ο Γ. Κα-
τσινόπουλος προσφέρουν την δική 
τους προσωπική νότα στη διαφημι-
στική ταινία ενώ επιλέγουν άνεση, 
στυλ και υψηλές επιδόσεις, οδηγώ-
ντας τα αγαπημένα τους μοντέλα 
Yamaha.

Virtual try-ons από 
L’Oréal και Facebook   
L’Orééal και Facebook προχωρούν 
στην ενσωμάτωση της πλατφόρμας 
με τη Modiface, την εταιρεία AR και 
AI της L’Orééal. Στόχος να προσφέ-
ρουν δοκιμές μακιγιάζ, οι οποίες 
χρησιμοποιούν AR, στις αγορές μέ-
σω Instagram. H πλατφόρμα AR του 
Facebook, Spark AR, και η ModiFace 
θα παρέχουν την τεχνολογία της 
ModiFace στα Instagram Shops, δί-
νοντας τη δυνατότητα δοκιμής πριν 
την αγορά.
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