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UPS: υποστηρίζοντας επιχειρήσεις  
στο φορολογικό περιβάλλον της Ε.Ε. 
To Import One Stop Shop (IOSS) είναι μια διαδικτυακή 
πύλη που απλοποιεί τη δήλωση και πληρωμή του ΦΠΑ 
για πωλήσεις αγαθών διαδικτυακού εμπορίου ύψους έως 
150€, τα οποία εισάγονται στην Ε.Ε. Το IOSS βελτιώνει την 
εμπειρία, χρεώνοντας τον αγοραστή τη στιγμή της αγοράς, 
βοηθώντας τον έτσι να αποφύγει απροσδόκητες δαπάνες.
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Η Walmart πραγματοποίησε μια στρατηγική 
κίνηση επενδύοντας στην DroneUp -Start-
up εταιρεία λογισμικού που ειδικεύεται στα 
Drones.

Kεφάλαια ύψους 3,6 δισ. δολαρίων από 
έναν αριθμό διεθνών επενδυτών άντλησε ο 
ινδικός κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορί-
ου Flipkart. 

Στη Viva Wallet η υλοποίηση του Freedom 
Pass, του προγράμματος επιβράβευσης 
των νέων έως 25 ετών που εμβολιάζονται.

Πρόστιμα 32.500 ευρώ, για παράνομο εμπόριο 
επιβλήθηκαν από τη ΔΙΜΕΑ για 398 τεμάχια 
από e-shops.

Η digital out-of-home αγορά θα αξίζει πε-
ρισσότερα από 50 δισ. δολ. μέχρι το 2026 
(πηγή: Alfi).

LAST MINUTE

Υποδομές e-Commerce από τη Fourlis 
Εγκρίθηκε από το ΥΠΑΝ η σύσταση της Trade Estates ΑΕΕΑΠ με 

σκοπό να δραστηριοποιηθεί σε ακίνητα λιανικής αγοράς («Big 
Bοxes») και υποδομών ηλεκτρονικού εμπορίου.
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ΣΕΛΠΕ: επιδείνωση του καταναλωτικού κλίματος το 
τελευταίο εξάμηνο
Σύμφωνα με έρευνα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Λιανικής Πωλήσεως 
Ελλάδος το 90% των καταναλωτών θεωρούν ότι η οικονομική κρίση λόγω 
της πανδημίας θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του 2021.
Σημαντικό πλήγμα έχει δεχθεί η καταναλωτική εμπιστοσύνη κατά το τε-
λευταίο 6μηνο, όπως δείχνει η 2η μελέτη καταγραφής των καταναλωτικών 
τάσεων στο λιανεμπόριο, την οποία πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος Επιχει-
ρήσεων και Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος με την επιστημονική υποστήρι-
ξη του εργαστηρίου ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος λιανικής, τον Ιούνιο του 2020 διαμορ-
φώθηκε στο -38, σαφώς μειωμένος σε σχέση με τον μήνα βάσης και την 
προηγούμενη μέτρηση, (Οκτώβριος 2019). Όπως φαίνεται, η συγκεκριμέ-
νη εξέλιξη δεν έχει να κάνει τόσο με τις μέχρι σήμερα οικονομικές εξελί-
ξεις, αλλά κυρίως λόγω των μειωμένων προσδοκιών των καταναλωτών για 
το προσεχές διάστημα.
Συγκεκριμένα η μείωση στον υπο-Δείκτη παρούσας κατάστασης ήταν πε-
ριορισμένη στο -22, ενώ αντίθετα ο υπό-δείκτης προσδοκιών παρουσίασε 
μεγάλη πτώση και έπεσε στο -50. Πρακτικά, η παραπάνω εξέλιξη σημαίνει 
ότι μέχρι σήμερα η διαχείριση του οικονομικού σκέλους της κρίσης του 
COVID-19 οδήγησε σε οικονομική κατάσταση των καταναλωτών χειρότε-
ρη σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αλλά που προκαλεί μεγαλύτερη 
ανησυχία σε σχέση στο καταναλωτικό κοινό για το επερχόμενο χρονικό 
διάστημα.
Αυτό άλλωστε αποτυπώνεται και στις επιμέρους ερωτήσεις που υποβλή-
θηκαν στους συμμετέχοντες, όπου φαίνεται ότι τόσο το προηγούμενο 
6μηνο η οικονομική κατάσταση μεγάλου μέρους του καταναλωτικού 
κοινού χειροτέρεψε (πτώση ποσοστού από 32% σε 10%), όσο και ότι το 
επόμενο 6μηνο η εκτίμηση μεγάλου μέρους του καταναλωτικού κοινού 
είναι ότι θα χειροτερέψει ακόμα περισσότερο για τους ίδιους και τη χώρα 
(πτώση από 30% σε 11% και από 27% σε 16%).

Στην 9η θέση τα 
ελληνικά e-φαρμακεία 
Tο α’ τρίμηνο του 2021, οι επισκέ-
ψεις στα online φαρμακεία πα-
γκοσμίως άγγιξαν τις 2,7 δισ. σε 
96 χώρες (+43% έναντι του αντί-
στοιχου τριμήνου 2020), σύμφωνα 
με έρευνα της Convert Group. Στο 
διάστημα Απρίλιος 2020-Μάρτιος 
2021, τα ελληνικά φαρμακεία κατα-
τάχθηκαν ένατα σε επισκέψεις ανά 
1.000 κατοίκους, στη λίστα με τις 
κορυφαίες 20 χώρες. Η χώρα μας 
ξεχώρισε στο ότι είναι ανάμεσα 
στις 5 χώρες (Αλγερία, Κύπρος, 
Μαρόκο και Τουρκία).

+ 88% οι παραγγελίες 
του Deliveroo  
Κατά 88% αυξήθηκαν οι παραγγε-
λίες της Deliveroo στο β΄ τρίμηνο 
του 2021, φθάνοντας τις 78 εκατ. 
παραγγελίες σε εκατ. Στο Η. Βα-
σίλειο – Ιρλανδία: 38 εκατ. (+94%) 
και στον υπόλοιπο κόσμο: 40 εκατ. 
(+83%). Η εταιρεία, που είναι ει-
σηγμένη στο Λονδίνο, τόνισε πως η 
ανάπτυξη της ετήσιας μεικτής αξί-
ας των συναλλαγών (GTV), ανήλθε 
σε 1,74 δις στερλίνες. 

Αγορές από Κίνα: αυτές 
είναι όλες οι ασφαλείς 
μέθοδοι αποστολής  
Για αγορές από το Banggood που 
αποστέλλονται σε χώρες εντός 
Ε.Ε., το ΦΠΑ μπαίνει στην τελική 
τιμή, έτσι δεν υπάρχουν επιπλέον 
δασμοί/φόροι/ΦΠΑ.
Κάθε φόρος σε αυτά τα προϊόντα 
αφορά τον πωλητή. Παραμένουν 
ασφαλείς και οι γνωστές Priority 
μέθοδοι, όπως Priority Direct Mail/
EU Priority Mail/EU Priority Line, με 
τις οποίες δεν καταβάλλονται δα-
σμοί τελωνείου. 
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Η Warply, ηγέτιδα εταιρεία στα προ-
γράμματα loyalty και στις ψηφιακές 
πληρωμές, δημιούργησε την εφαρ-
μογή για έξυπνα κινητά “mybp” app, 
που πρόσφατα λανσαρίστηκε για 
Android & iOS και διατίθεται δωρε-
άν για τους χρήστες. Μια από τις 
πιο καινοτόμες λειτουργικότητες 
της εφαρμογής “mybp” αποτελεί η 
δυνατότητα για πληρωμή με κάρτα 

μέσω της υπηρεσίας για contactless 
mobile payments σε επιλεγμένα 
πρατήρια bp. Μια σπουδαία καινο-
τομία, που προσφέρει ευκολία και 
ασφάλεια για τους πελάτες των 
πρατηρίων bp σε όλη την Ελλάδα.
Οι χρήστες της εφαρμογής μπο-
ρούν να σκανάρουν μέσα από το 
mybp app, το ειδικό QR Code που 
υπάρχει στην απόδειξης αγοράς, ε-
πιλέγουν εν συνεχεία την τραπεζική 
κάρτα ή κάρτα στόλου που έχουν 
ήδη αποθηκεύσει - και ολοκληρώ-
νουν την PUSH πληρωμή από το 
κινητό τους. Έχουν τη δυνατότη-
τα επίσης να αποθηκεύσουν τις 
εταιρικές κάρτες στόλου και τις 
τραπεζικές τους κάρτες για μεγα-
λύτερη ευκολία στο mobile wallet 
το οποίο υποστηρίζεται από το πι-
στοποιημένο σύστημα tokenization 
Warply Pay. Επιπλέον, μπορούν 
να δουν όλα τα πρατήρια και τις 
σχετικές πληροφορίες σε έναν 
εύχρηστο, διαδραστικό χάρτη, να 
λαμβάνουν ενημερώσεις μέσω push 
notifications, να παίρνουν μέρος σε 
διαγωνισμούς, κα.
Η Warply, ανέλαβε και δημιούργησε 

την εφαρμογή και είναι ο πάροχος 
του mobile wallet αλλά και της υ-
πηρεσίας ψηφιακών πληρωμών και 
δρομολόγησης απευθείας στον 
τραπεζικό λογαριασμό του συνερ-
γαζόμενου πρατηριούχου μέσα 
από την εφαρμογή. Επιπλέον, χρη-
σιμοποιείται η πλατφόρμα Warply 
Engage ΑΙ ως ψηφιακό CRM και για 
Marketing Automation, ενσωματώ-
νοντας όλες τις επικοινωνίες προς 
τους χρήστες με push notifications, 
email και viber, καθώς και για τη 
διαχείριση όλου του περιεχομένου, 
την διαχείριση των πληρωμών, το 
κατηγοριοποίηση πελατολογίου και 
τα στατιστικά χρήσης.
«Πρόκειται για ακόμα μια πρωτοπο-
ριακή υπηρεσίας in-app πληρωμών 
στα πλαίσια της πανευρωπαϊκής 
μας στρατηγικής για περαιτέρω 
ανάπτυξη της αποδοχής ηλεκτρονι-
κών μέσων στις μικρές και μεσαίες 
συναλλαγές. Απλοποιώντας την 
εμπειρία και την ασφάλεια κατά την 
επίσκεψη στο πρατήριο καυσίμων, 
δημιουργούμε καταναλωτικές συνή-
θειες που μένουν.» δήλωσε ο CEO 
της Warply Γιάννης Δοξαράς.

Από τη Warply το mybp application

Πέμπτη 15 /7 /2021
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Με γνώμονα την απλοποίηση και 
την ενιαία αντιμετώπιση στην επι-
βολή και είσπραξη του ΦΠΑ με ισχύ 
από 1/7/2021, τέθηκαν σε ισχύ νέοι 
πανευρωπαϊκοί κανόνες ΦΠΑ στις 
πραγματοποιούμενες εξ αποστάσε-
ως, (online κ.λπ.) πωλήσεις. 
Οι νέοι αυτοί κανόνες στοχεύουν να 
συμβάλλουν στον εξορθολογισμό 
των όρων ανταγωνισμού των επιχει-
ρήσεων μεταξύ των κρατών-μελών 
της Ε.Ε. και τρίτων χωρών, καθώς 
και μεταξύ του κλάδου του ηλε-
κτρονικού εμπορίου και των παρα-
δοσιακών καταστημάτων, και φυ-
σικά στην πρόληψη και καταστολή 
της φορολογικής απάτης.
Με τους νέους κανόνες, για πωλή-
σεις κάτω από το όριο των €10.000 
ο ΦΠΑ μπορεί να καταβληθεί στο 

κράτος-μέλος στο οποίο βρίσκεται 
η πωλήτρια επιχείρηση.
Για τις πωλήσεις που υπερβαίνουν 
αυτό το όριο οι επιχειρήσεις θα 
πρέπει να εγγραφούν σε ειδική για 
τον σκοπό αυτό θυρίδα (OSS), όπου 
θα μπορούν εύκολα να δηλώσουν 
και να καταβάλλουν τον οφειλόμε-
νο ΦΠΑ στο κράτος-μέλος ο κάτοι-
κος του οποίου αγόρασε το αγαθό. 
Επομένως, αν ένας καταναλωτής α-
γοράσει μέσω διαδικτύου ένα προ-
ϊόν από μια χώρα της Ε.Ε. και η πω-
λήτρια επιχείρηση έχεις ξεπεράσει 
το όριο των €10.000 σε πωλήσεις σε 
αυτό το κράτος, τότε ο καταναλω-
τής επιβαρύνεται με τον ΦΠΑ που 
ισχύει στη χώρα που βρίσκεται ο 
ίδιος δηλαδή, ο αγοραστής και όχι 
με τον ΦΠΑ της χώρας του πωλητή.

Του Γιάννη Κλεώπα, Διευθύνων Σύμβουλος της Kleopas Alliott Business Consultants

Νέο καθεστώς ΦΠΑ από την 1η Ιουλίου 2021 στις εξ αποστάσεως πωλήσεις

ΑΠΟΨΗ

Πρόεδρος  
του ΣΕΠΕ  
για 2η θητεία  
η Γιώτα 
Παπαρίδου
Στο πλαίσιο της Γενικής 
Συνέλευσης του ΣΕΠΕ 
παρουσιάστηκε η στρα-
τηγική τοποθέτηση του 
κλάδου και ο καταλυτικός 
ρόλος του στη δημιουρ-
γία της σύγχρονης Ψη-
φιακής Ελλάδας. Παράλ-
ληλα συγκροτήθηκε σε 
σώμα το νέο Δ.Σ.: Πρόε-
δρος παραμένει η Γιώτα 
Παπαρίδου, Α’ Εκτελε-
στικός Αντιπρόεδρος: 
Σπύρος Παμπουκίδης, Β’ 
Αντιπρόεδρος: Βασίλης 
Ορφανός, Γ.Γ.: Σπύρος 
Πουλίδας, Ειδικός Γραμ-
ματέας: Κωνσταντίνος 
Τζοάννης, Ταμίας: Δημή-
τρης Παπαϊωάννου.

Πέμπτη 15 /7 /2021
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Με πολλές εκπλήξεις ολοκληρώθηκε  
το πρώτο Live Shopping Event της ΙΚΕΑ  
με τη Σμαράγδα Καρύδη!  
Η IKEA, εταιρεία του ομίλου FOURLIS, διοργάνωσε το πρώτο ΙΚΕΑ Live 
Shopping Event μέσα από το IKEA.gr. Μένοντας πιστή στη δέσμευσή της 
να είναι πάντα μπροστά στις νέες τάσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου αλ-
λά και κοντά στον καταναλωτή με ιδέες και λύσεις για το σπίτι, η εταιρεία 
πέτυχε να προσεγγίσει το κοινό της διαδραστικό και άμεσο τρόπο.

Μια πρωτότυπη εμπειρία επεφύλαξε η ΙΚΕΑ για το κοινό της, καθώς εί-
χε την ευκαιρία να παρακολουθήσει ζωντανά τη δημοφιλή ηθοποιό και 
παρουσιάστρια Σμαράγδα Καρύδη μαζί με τη Νάνσυ Αληζώτη, Product 
Category Manager της ΙΚΕΑ, οι οποίες παρουσίασαν ιδέες και tips για την 
οργάνωση του πιο απαιτητικού χώρου του σπιτιού μας, της ντουλάπας. 

Σε αυτό το μοναδικό event, το οποίο εξέπεμψε live από την επίσημη σελί-
δα της εταιρείας, παρουσιάστηκαν λύσεις αποθήκευσης από το μεγάλο 
εύρος των προϊόντων της ΙΚΕΑ, ενώ δόθηκαν συμβουλές και μυστικά για 
την οργάνωση των ρούχων, των αξεσουάρ και των παπουτσιών. Οι θεα-
τές είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με -20%, 
χρησιμοποιώντας έναν μοναδικό κωδικό. 

Cosmos Sport και 
Printec αλλάζουν  
τον τρόπο παραλαβής 
online παραγγελιών  
Τα Cosmos Sport, σε συνεργασία με 
την Printec, εγκατέστησαν έξυπνα 
lockers σε βιτρίνα καταστήματος της 
αλυσίδας στην Ερμού με σκοπό να 
διευκολύνουν την παραλαβή online 
παραγγελιών. Η υπηρεσία, Express 
Click & Collect 24/7 αποτελεί νέο 
τρόπο παραλαβής.

Πέμπτη 15 /7 /2021
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e-fresh  
εκτός Αττικής
Με νέες επενδύσεις 
σε αποθήκες και 
στόλο και σχέδια για 
επέκτασή του εκτός 
Αττικής, πιθανότατα 
στη Θεσσαλονίκη, 
συμπληρώνει τον 5ο 
χρόνο του το e-fresh.
gr. Σύμφωνα με τη 
Ζήνα Μαυροειδή, 
γενική διευθύντρια, ο 
τζίρος από την αρχή 
της λειτουργίας έως 
και το 2020 έχει τε-
τραπλασιαστεί.

Νέες συνεργασίες σχεδιάζει  
η  πλατφόρμα e-Bay

Σε μια από τις ταχύτερα 
αναπτυσσόμενες αγορές 
στο e-Commerce εξελίσ-
σεται η Ελλάδα, επισημαί-
νει ο Ilya Kretov, Γενικός 
Διευθυντής της eBay για 
τις Αναδυόμενες Αγορές 
προσθέτοντας πως η πλατ-
φόρμα E-Bay σχεδιάζει 
περαιτέρω συνεργασίες.
Μάλιστα ανακοίνωσε πως 
τα αποτελέσματα μέχρι 
στιγμής είναι εξαιρετικά, 
με περισσότερους από 
12.000 Έλληνες πωλητές 
να δραστηριοποιούνται 
στην πλατφόρμα– αριθμός 
που αυξάνεται καθημερι-
νά.

Το Shopify υποστηρίζει 
περισσότερες πλατφόρμες 
πληρωμών
Η Shopify αποκάλυψε τη νέα πλατφόρμα πληρωμών 
της, μέσω της οποίας μπορούν να ενσωματωθούν 
πύλες συστημάτων πληρωμών τρίτων στο Shopify 
Checkout.
Tα νέα ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια της ετή-
σιας εκδήλωσης Shopify Unite. Η νέα πλατφόρμα 
θα αντικαταστήσει τα παλιά integration points του 
Shopify και θα επιτρέψει σε τρίτους παρόχους 
πληρωμών να ενσωματώσουν τις υπηρεσίες τους 
ευκολότερα στη δημοφιλή e-commerce πλατφόρμα, 
δημιουργώντας apps.
Το Shopify έχει κάνει επίσης ταχύτερη τη διαδικασία 
του checkout, οπότε οποιοσδήποτε έμπορος ηλε-
κτρονικού καταστήματος έχει πλέον τη δυνατότητα 
να χειρίζεται δεκάδες χιλιάδες αγορές ανά λεπτό. 
Επιπλέον 
η εταιρεία αναφέρει ότι στόχος της είναι να δώσει 
σε κάθε ιδιοκτήτη ηλεκτρονικού καταστήματος τη 
δυνατότητα να διαχειρίζεται μεγάλο όγκο πωλή-
σεων όσος υπήρξε στο αποκορύφωμα της Black 
Friday και της Cyber Monday πέρυσι.

Επίσης, με την εισαγωγή του Checkout Extensions, 
οι προγραμματιστές μπορούν να ενσωματώσουν 
εφαρμογές στο Shopify Checkout. Το συνέδριο 
Shopify Unite γέννησε καλές ειδήσεις για τους 
developers, καθώς αποκαλύφθηκε ότι θα μηδενι-
στούν τα ποσοστά της προμήθειας από τους προ-
γραμματιστές στην εφαρμογή Shopify App Store και 
στο νέο Shopify Theme Store.

Πέμπτη 15 /7 /2021
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Λ. Σαμαράς, DHL: στα 5 τρισ. δολ.  
το ηλεκτρονικό εμπόριο έως το 2026   
Στη ραγδαία άνοδο του ηλεκτρονικού εμπορίου αναφέρθηκε ο διευθύνων 
σύμβουλος της DHL Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, Λ. Σαμαράς στο 4ο Συ-
νέδριο Υποδομών και Μεταφορών.
Ο κ. Σαμαράς σημείωσε ότι οι δυο πιο ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου στο 
e-Commerce, ΗΠΑ και Η. Βασίλειο διαπίστωσαν, μέσα σε 1 μήνα, άνοδο 5ε-
τίας.
Σε παγκόσμια κλίμακα, το B2C ανήλθε το 2019 στα 900 δις δολ., το 2020 
στα 1,2 τρις δολ. και έως το 2026 εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει σχεδόν τα 5 
τρις δολ.
«Η καταναλωτική συμπεριφορά έχει αλλάξει για πάντα. Δεν είναι μόνο η 
άνοδος του B2C, αλλά και η ραγδαία αύξηση του B2B, που αναμένεται να 
φθάσει τα 20 τρις δολ. το 2027», σημείωσε.
Τέλος, ο διευθύνων σύμβουλος της DHL Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, Λ.
Σαμαράς αναφέρθηκε στην «επόμενη ημέρα» της εταιρείας στην Ελλάδα, με 
τις επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και στόλο, όπως η προμήθεια σε ηλε-
κτρικά αυτοκίνητα, ενώ στο επίπεδο των υποδομών, ο κ. Σαμαράς υπογράμ-
μισε τη λειτουργία του νέου κέντρου διαλογής στη Θεσσαλονίκη, επένδυση 
που ξεπέρασε τα 7 εκατ. ευρώ.

Boost στις ΜμΕ από 
το ηλεκτρονικό εμπόριο 
Σύμφωνα με την PayPal, στο α’ 
τρίμηνο του 2021 οι ελληνικές ΜμΕ 
είδαν την αξία των online πωλήσεων 
τους εντός Ελλάδας να διπλασιάζο-
νται (+104%) σε σχέση με το αντί-
στοιχο χρονικό διάστημα του 2020, 
ενώ στο εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 
33%.

Το μέλλον του shopping 
είναι διαδραστικό  
Οι αγορές μέσω διαδικτυακής ανα-
μετάδοσης είναι το νούμερο 1 trend 
στην Κίνα. Το e-Commerce έχει 
εκτοξευθεί καθώς για το 2020 η εκτι-
μώμενη αξία του υπολογίζεται στα 
161 δις δολ. «Το εμπόριο της ζωντα-
νής αναμετάδοσης» έχει αρχίσει να 
επεκτείνεται και έξω από τα κινεζικά 
σύνορα. Στην Κίνα αναπτύχθηκε ήδη 
από το 2015, όταν πρωτοεμφανίστη-
κε το 4G. 

Πέμπτη 15 /7 /2021



10 

“Άλλαξε τον τρόπο που 
κάνεις τις αγορές σου”
Πώς ένα κουμπί αλλάζει το e-
commerce; To Skroutz δίνει την α-
πάντηση μέσα από καμπάνια για το 
«Αγορά μέσω Skroutz». Στόχος της 
νέας καμπάνιας του Skroutz είναι 
να αναδείξει στους καταναλωτές τα 
πλεονεκτήματα, πατώντας το κουμπί 
«Αγορά μέσω Skroutz».

Στόχευση στους  
Olympic Games Fans 
Οι διαφημιζόμενοι μπορούν να φτά-
σουν στο κοινό των Olympic Game 
Fans μέσω native ad-formats του 
Project Agora και να αυξήσουν την 
απόδοση του μηνύματός τους με 
εγγυημένη θέαση της διάρκειας των 
video διαφημίσεών τους και εξασφα-
λισμένο CPC. Mε τα ad-experiences 
Social Cards & Magic Story μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν περιεχόμενο από 
τα SoMe για να επεκτείνουν τις κα-
μπάνιες τους στο Open Web.

Η σημασία και αξία  
του last-mile  
Σε σημαντική τροχιά ανάπτυξης κινείται το ηλεκτρονικό εμπόριο, χάρις στη 
συνεχώς ανοδική αύξηση των νέων χρηστών σε ολοένα και περισσότερες 
κατηγορίες εμπορίου και υπηρεσιών. Η πανδημία επιτάχυνε τους ρυθμούς 
στους οποίους έπρεπε να κινηθεί όλη η αλυσίδα του ηλεκτρονικού επιχειρείν 
και σε αυτό το πλαίσιο, το 2020 αποτέλεσε μια χρονιά - ορόσημο για το ηλε-
κτρονικό εμπόριο.
Από τον Ιανουάριο του 2020 έως και σήμερα, το ηλεκτρονικό εμπόριο ξε-
κίνησε με μια αύξηση της τάξεως του 30% στις πωλήσεις, ενώ τον Μάρτιο 
του 2020, οπότε εμφανίστηκε η πανδημία και κατ' επέκταση η έναρξη του α’ 
lockdown, παρατηρήθηκε η πρώτη μεγάλη αύξηση της τάξεως του 134%, 
σύμφωνα με έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Σύμφωνα με έρευνα της McKinsey, στη μετά covid-19 εποχή, οι καταναλω-
τές αναμένεται να συνεχίσουν να αγοράζουν και ψηφιακά, καθώς το ηλε-
κτρονικό εμπόριο, ήρθε για να γίνει σημαντικό κομμάτι της μεταπανδημικής 
ζωής τους.
Αναπόσπαστο μέρος στο οικοσύστημα του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι ο 
κλάδος μεταφοράς και logistics. Η εκτόξευση των online παραγγελιών συνε-
πάγεται, φυσικά, περισσότερα δέματα και συνεπώς μεγαλύτερη ανάγκη για 
περισσότερα επαγγελματικά αυτοκίνητα.

Πέμπτη 15 /7 /2021
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Τα καλύτερα σχέδια περιλαμβάνουν 
στρατηγικές πριν την επιστρο-
φή, που χρησιμοποιούν Artificial 
Intelligence και Augmented Reality. Η 
τρέχουσα συμπεριφορά που σχετί-
ζεται με τις επιστροφές προϊόντων 
θα συνεχιστεί και τα eshop πρέπει να 
λάβουν σοβαρά υπόψη τις διαδικα-
σίες διαχείρισης των επιστροφών. Οι 
καταναλωτές επιστρέφουν το 30% 
των αγορών e-commerce και έρευ-
να του Shopify αποκαλύπτει ότι το 
40% των καταναλωτών αγοράζουν 
παραλλαγές ενός προϊόντος στο e-
commerce με σκοπό να επιστρέψουν 
το μεγαλύτερο μέρος της παραγ-
γελίας.  Σε πολλές περιπτώσεις τα 
αντικείμενα που επιστρέφονται δεν 
μπορούν να τοποθετηθούν ξανά στα 
ράφια λόγω της παλαιότητας του 
προϊόντος ή κάποιας μικρής φθοράς. 
Αυτός ο διαρκώς αυξανόμενος αριθ-
μός διαδικτυακών επιστροφών προ-
καλεί τεράστια κόστη.
Οι επιχειρήσεις Λιανικής πρέπει να 
εξετάσουν προσεκτικά τον τρόπο με 
τον οποίο διαχειρίζονται τις επιστρο-
φές η αξία των οποίων θα ανέλθει σε 
400 δις δολάρια αυτό το έτος - χωρίς 
να περιλαμβάνει απώλειες αποθεμά-
των ή έξοδα ανεφοδιασμού.
Το 53% των επιστροφών οφείλονταν 
σε θέματα μεγέθους και προσαρμο-
γής. Από όλες τις επιστροφές το 4% 
προκύπτει όταν υπάρχουν κάποια πα-
ρόμοια προϊόντα στο καλάθι. 
Μια παραγγελία με το ίδιο προϊόν με 
διαφορετικά χρώματα αντιπροσω-
πεύει το 2% των συνολικών παραγγε-
λιών που επιστρέφονται. Σε μέγεθος 

καλαθιού πάνω από πέντε προϊόντα 
τα ποσοστά επιστροφής κυμαίνονται 
στο 72%, ενώ καλάθι με ένα προϊόν 
έχει πιθανότητες επιστροφής 9%.

Πρόβλεψη επιστροφών  
κατά την Παραγγελία
Η Artificial Intelligence επιτρέπει την 
αξιολόγηση σε πραγματικό χρόνο 
του καλαθιού του πελάτη σε σχέση 
με το ατομικό προφίλ του πελάτη με 
βάση προτιμήσεις.
Ο τεχνικός έλεγχος μπορεί να αναζη-
τήσει:
•  Πόσα παρόμοια είδη υπάρχουν στο 

καλάθι
•  Σωστό μέγεθος
•  Ποιο ήταν το ποσοστό επιστροφών 

του πελάτη για παρόμοια είδη στo 
παρελθόν

Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να 
επεκταθούν σε μηχανή αποφάσεων 
με την υποστήριξη της Τεχνητής 
Νοημοσύνης, η οποία μπορεί να 
κάνει συστάσεις για την αποτροπή 
επιστροφής. Οι συστάσεις περιλαμ-
βάνουν προσφορά στοχευόμενης 
προώθησης, προτείνοντας αλλά κα-
λύτερα προϊόντα, δωρεάν έξοδα πα-
ράδοσης ή ακόμα αποτρέποντας την 
αγορά στους καταναλωτές που κατά 
συρροή επιστρέφουν προϊόντα.

Predictive engineering
Ένας αυξανόμενος αριθμός e-shops 
εφαρμόζει τεχνικές Machine Learning 
και Predictive engineering για να 
μειώσει τις επιστροφές. Αυτά τα μο-
ντέλα προβλέπουν την πιθανότητα 
επιστροφών πριν την παραγγελία 

συνδυάζοντας πληροφορίες όπως 
λεπτομέρειες προϊόντος, ιστορικά 
ποσοστά επιστροφών και εξατομι-
κευμένα δεδομένα μεγέθους. Αυτή η 
πρόβλεψη επιτρέπει τη λήψη αυτο-
ματοποιημένων αποφάσεων σχετικά 
με τις αμοιβές ή τιμωρίες κατά την 
παραγγελία, προκειμένου να μειωθεί 
η πιθανότητα των επιστροφών. Η 
Τεχνητή Nοημοσύνη χρησιμοποιείται 
επίσης για να δίνει ακριβείς υπο-
σχέσεις παράδοσης. Όταν θα είναι 
διαθέσιμη η παράδοση την επόμενη 
ημέρα, για παράδειγμα, η Τεχνητή 
Nοημοσύνη θα μπορεί να παρέχει 
θέσεις αποθέματος σε πραγματικό 
χρόνο, βοηθώντας τα e-shops να τη-
ρήσουν τις υποσχέσεις παράδοσης. 
Η ακριβής πρόβλεψη των επιστρο-
φών προϊόντων πριν από την τοποθέ-
τηση των παραγγελιών είναι κρίσιμη 
για τα e-shops. H εύρεση πιθανο-
τήτων επιστροφής για εκατομμύρια 
πελάτες στη σελίδα του καλαθιού 
σε πραγματικό χρόνο μπορεί να είναι 
δύσκολη. Για την αντιμετώπιση αυτού 
του προβλήματος προτείνουμε μια 
νέα προσέγγιση βασισμένη σε Deep 
Neural Network. Οι προτιμήσεις των 
χρηστών και τα λανθάνοντα κρυφά 
χαρακτηριστικά των προϊόντων α-
ποτυπώνονται χρησιμοποιώντας εν-
σωματώσεις χαρακτηριστικών βάσει 
Bayesian Personalized Ranking (BPR).
Ένα άλλο σύνολο ενσωματώσεων 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το 
σχήμα και το μέγεθος του σώματος 
των χρηστών που έχουν καταγραφεί, 
χρησιμοποιώντας μοντέλο που βασί-
ζεται σε skip-gram based model.

Του Γιάννη Σταμούλη, CEO MOBIPLUS

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Μείωση επιστροφών στα e-shops με Artificial Intelligence!

ΑΠΟΨΗ

Πέμπτη 15 /7 /2021
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Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών και 
Οικονομικών της Νιγηρίας δήλωσε 
ότι η G20 πρέπει να αναζητήσει λύ-
σεις Βlockchain για να καλύψει το 
χάσμα των φύλων.
Ο Ngozi Okonjo-Iweala, γενικός δι-
ευθυντής του Παγκόσμιου Οργανι-
σμού Εμπορίου και πρώην υπουρ-
γός Εξωτερικών και Οικονομικών 
της Νιγηρίας, δήλωσε ότι η τεχνο-
λογία Βlockchain θα μπορούσε να 
βοηθήσει στην ενδυνάμωση των 
γυναικών που δεν έχουν τραπεζικές 
συναλλαγές και δεν έχουν τραπεζι-
κές υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο.
Η αρχισυντάκτης Kristina Cornèr, 
μίλησε για την ανεξάρτητη ομάδα 
υψηλού επιπέδου G20 για τη χρημα-
τοδότηση των παγκόσμιων κοινών 
για την ετοιμότητα και την αντιμε-
τώπιση πανδημιών, ρωτώντας τις 
ρυθμιστικές αρχές και τους νομο-
θέτες πώς η τεχνολογία blockchain 
θα μπορούσε να βοηθήσει στην 
προώθηση της οικονομικής ένταξης 
για τις γυναίκες κατά την περίοδο 
του COVID-19 και πέραν αυτής. Ο 
Okonjo-Iweala, συμπρόεδρος του 
πάνελ, ήταν ο μοναδικός, μεταξύ 
μιας πλειάδας εκπροσώπων από τις 
Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σιγκα-
πούρη που μίλησαν για τις γυναίκες 
στο Βlockchain.
«Φυσικά το Βlockchain είναι κάτι που 
φέρνει περισσότερη διαφάνεια στον 
τρόπο με τον οποίο γίνεται η επιχεί-
ρηση και απομακρύνει τους μεσάζο-
ντες», δήλωσε ο γενικός διευθυντής 
του ΠΟΕ. «Πιστεύω ότι ιδιαίτερα 
στον τομέα της χρηματοδότησης 
η δυνατότητα εισαγωγής του σε 
συναλλαγές, θα μπορούσε να είναι 
ιδιαίτερα επωφελής για τις γυναίκες 
που συχνά αποκλείονται από την 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση. 
Νομίζω ότι αυτό είναι καλό και κάτι 
που πρέπει να εξετάσουμε».
Οι γυναίκες σε πολλές χώρες έχουν 
συχνά μεγαλύτερο πρόβλημα πρό-
σβασης στις χρηματοοικονομικές 

υπηρεσίες από τους άνδρες, μια 
κατάσταση που θα μπορούσε να 
επιδεινωθεί από την πανδημία με 
πολλά ιδρύματα κλειστά. Πολλοί 
εμπειρογνώμονες έχουν προτείνει 
τη χρήση της κρυπτογράφησης και 
της τεχνολογίας Βlockchain για την 
προώθηση της οικονομικής έντα-
ξης σε περιοχές που δεν έχουν την 
ίδια υποδομή με τις ανεπτυγμένες 
χώρες. Ιδιαίτερα στις γυναίκες ό-
που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν 
μεγάλα προβλήματα στα ταξίδια για 
να έχουν πρόσβαση σε πιστωτικούς 
παρόχους και περιορισμούς στο 
άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, 
ενώ μερικές φορές δεν επιτρέπεται 
καν η νόμιμη ιδιοκτησία.
Σύμφωνα με έκθεση του Παγκό-
σμιου Οικονομικού Φόρουμ που 
κυκλοφόρησε τον Απρίλιο, οι γυ-
ναίκες εξακολουθούν να εκπροσω-
πούνται ακόμη και στη βιομηχανία 
Βlockchain και crypto. Ο Παγκόσμι-
ος Οργανισμός Εμπορίου ανέφερε 
στο παρελθόν ότι η οικονομική εν-
δυνάμωση των γυναικών είναι μέρος 
της ατζέντας του για τη δημιουργία 
πλούτου και τη μείωση της φτώ-
χειας, με την ομάδα να προτείνει 
ψηφιακές λύσεις:
«Το ηλεκτρονικό εμπόριο που πραγ-
ματοποιείται μέσω διαδικτυακών 

πλατφορμών μπορεί να είναι ένας 
εύκολος και φθηνός τρόπος για τις 
γυναίκες να κάνουν εμπόριο παγκο-
σμίως, να εισέρχονται σε νέες ξένες 
αγορές, να επεκτείνουν τις επιχειρή-
σεις τους και να αξιοποιήσουν την 
επιχειρηματικότητα τους.»
Το Crypto και το Βlockchain θα 
μπορούσαν να είναι μια πιθανή επέ-
κταση αυτής της προβολής, χρησι-
μοποιώντας ψηφιακά νομίσματα ως 
μέθοδο πληρωμής και Βlockchain 
για τραπεζικές συναλλαγές και άλ-
λα. Ωστόσο, δεν είναι σαφές πώς οι 
μεμονωμένες οικονομίες θα ανταπο-
κριθούν καθώς ορισμένες ανεπτυγ-
μένες χώρες ανοίγουν ξανά εν μέσω 
υψηλών ποσοστών εμβολιασμού, 
ενώ άλλες παραμένουν εν μέρει ή 
είναι πλήρως κλειστές.
Και ενώ η G20 αναζητήσει λύσεις 
Βlockchain για να καλύψει το χάσμα 
των φύλων, το TikTok ανακοίνωσε 
ότι ορισμένοι τύποι διαφημίσεων 
δεν θα επιτρέπονται πλέον στην 
πλατφόρμα του. Το προωθητικό 
περιεχόμενο που βασίζεται σε κρυ-
πτογραφημένο περιεχόμενο συμπε-
ριλήφθηκε σε άρθρο του FT Adviser 
στις 8 Ιουλίου.
Οι νέες οδηγίες στον ιστότοπο δη-
μοσίευσης κοινωνικών βίντεο θα ε-
μποδίσουν συγκεκριμένα τους χρή-
στες να δημοσιεύουν διαφημιστικό 
περιεχόμενο σχετικά με χρηματοοι-
κονομικά προϊόντα, ανεξάρτητα από 
τη γεωγραφική τοποθεσία της αφί-
σας. «Σύμφωνα με την πολιτική πε-
ριεχομένου του TikTok, η προώθηση 
όλων των χρηματοοικονομικών υπη-
ρεσιών και προϊόντων απαγορεύεται 
πλέον παγκοσμίως», αναφέρει το 
άρθρο του FT Adviser.
Το TikTok ήταν μια εστία για τη δια-
φημιστική εκστρατεία του Dogecoin 
(DOGE) το 2020, όταν οι χρήστες 
μοιράστηκαν σχετικά βίντεο σε μια 
προσπάθεια να κάνουν περισσότε-
ρους ανθρώπους να ασχοληθούν με 
το κρυπτονόμισμα.

Του Νίκου Νικολαΐδη, Χρηματιστής (Crypto), δημοσιογράφος (politipress)

Η τεχνολογία Blockchain θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα επωφελής  
για τις γυναίκες

ΑΠΟΨΗ
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Digital Marketing από την Cosmote
Στο Digital Marketing είναι αφιερωμένη η 3η ενότητα της σειράς online 
σεμιναρίων του #GrowYourBusiness - The Digital Sessions, δωρεάν στο 
YouTube κανάλι της COSMOTE. Όσοι παρακολουθήσουν τη νέα ενότη-
τα, θα μάθουν πώς μπορούν να χαράξουν αποτελεσματικά τη στρατηγι-
κή της online διαφήμισής τους. 

H Generation Y “Διαμάντι της ελληνικής 
οικονομίας” για 3η συνεχόμενη χρονιά 
Για τρίτη χρονιά, αναγνωρίζεται η συμβολή της Generation Y - 
International eBusiness Hub στην οικονομία και στην κοινωνία, από τα 
«Diamonds of the Greek Economy 21». Η ελληνική πολυεθνική βραβεύ-
θηκε καθώς έχει συμβάλλει στην άμεση ή έμμεση δημιουργία 1.000 θέ-
σεων, στην εξαγωγική δραστηριότητα 17 επιχειρήσεων και στον κύκλο 
εργασιών άνω των €300 εκατ. για το 2020. 

Κατά 6% αυξήθηκαν  
τα έσοδα της ψηφιακής 
διαφήμισης στην Ελλάδα 
το 2020 
Θετικά κινήθηκε εν μέσω πανδημίας η 
αγορά ψηφιακής διαφήμισης τόσο στην 
Ελλάδα όσο και πανευρωπαϊκά. Τα έσο-
δα της ψηφιακής διαφήμισης στη χώρα 
μας το 2020 αυξήθηκαν κατά 6%, ποσο-
στό που βρίσκεται κοντά στον μέσο όρο 
της Ευρώπης.

Πανευρωπαϊκά, η αγορά επίσης διευ-
ρύνθηκε με τα έσοδά της να αυξάνονται 
κατά 6,3% έναντι του 2019, με συνολική 
αξία της αγοράς να φθάνει στα 69 δισ. 
ευρώ. Πάντως, η αύξηση των εσόδων 
της ψηφιακής διαφήμισης στην Ευρώπη 
κατά την πανδημική χρονιά ήταν η βρα-
δύτερη ανάπτυξη που έχει καταγραφεί 
από το 2006, ιδιαίτερα χαμηλότερη από 
την αντίστοιχη επίδοση κατά την οικονο-
μική κρίση 2008/2009.
Η Τουρκία πρωτοστάτησε σε αυτή την 
πορεία με την αξία της αγοράς ψηφια-
κής διαφήμισης της χώρας να αυξάνεται 
κατά 34,8% έναντι του 2019, ακολουθού-
μενη από άλλες αγορές της Κεντρικής 
και Ανατολικής Ευρώπης.
Η ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά της 
Δυτικής Ευρώπης ήταν η Γερμανία με 
αύξηση 10,4%. Ακόμη και μερικές από 
τις μεγαλύτερες αγορές όπως η Ιταλία, 
η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο πα-
ρουσίασαν σταθερές επιδόσεις το 2020.

DIGITAL MARKETING
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Νορβηγικός νόμος υποχρεώνει τη σήμανση 
επεξεργασμένων φωτογραφιών  
στα social media   

Σε μια προσπάθεια να καταπολεμήσει τα μη ρεαλιστικά πρότυπα ο-
μορφιάς και τις επιπτώσεις της ψυχικής υγείας που έχουν στα νεότε-
ρα ακροατήρια, η νορβηγική κυβέρνηση καθιστά παράνομο για τους 
influencers και τους διαφημιστές να δημοσιεύουν ρετουσαρισμένες 
εικόνες χωρίς επισήμανση.
Τη ρύθμιση έφερε στο Κοινοβούλιο το Υπουργείο Παιδείας και Οικο-
γενειακών Υποθέσεων της Νορβηγίας και ψηφίστηκε πριν από λίγες 
ημέρες. Η απόφαση για το πότε θα τεθεί σε ισχύ, ανήκει στον Βασιλιά 
της χώρας.
Ο νόμος επηρεάζει τους influencers και τους διαφημιζόμενους, καθώς 
και τους εκδότες που κερδίζουν από φωτογραφικό περιεχόμενο που 
έχει τροποποιηθεί, αλλάζοντας το μέγεθος και το σχήμα του ανθρώ-
πινου σώματος, ή τον τόνο του δέρματος, χρησιμοποιώντας φίλτρα, ή 
μετά από επεξεργασία.
Ορισμένες ομάδες υπέρ του νέο νόμου προτείνουν ότι θα πρέπει να 
εφαρμοστεί σε όλες τις δημοσιεύσεις στα Social Media. Επίσης, σύμ-
φωνα με δημοσιεύματα στη Νορβηγία, ένας αριθμός από influencers 
πιέζει για να εφαρμοστεί ο νέος νόμος σε όλες τις φωτογραφίες.
Οι εικόνες που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία θα απαιτείται βάσει 
του νόμου να φέρουν συγκεκριμένη ετικέτα που έχει σχεδιαστεί από 
την Κυβέρνηση, για να ειδοποιείται σχετικά το κοινό. Εκείνοι που δεν 
θα επισημάνουν κατάλληλα το περιεχόμενό τους θα αντιμετωπίσουν 
πρόστιμα, ακόμη και ποινές φυλάκισης.
Οι ανησυχίες σχετικά με θέματα ψυχικής υγείας που προκαλούνται 
από μη ρεαλιστικά πρότυπα ομορφιάς που δημοσιεύονται στα social 
media αποτελούν αντικείμενο συζητήσεων και ερευνών εδώ και αρκετό 
καιρό. Το 2017, η Getty Images, από τις μεγαλύτερες φωτοθήκες πα-
γκοσμίως, απαγόρευσε τα ρετουσαρισμένα μοντέλα από τη βάση δε-
δομένων της, ενώ την ίδια χρονιά, η Γαλλία νομοθέτησε ανάλογο νόμο 
με αυτόν της Νορβηγίας, για υποχρεωτική σήμανση σε διαφημιστικό 
περιεχόμενο που έχει υποστεί επεξεργασία.

Στον «αέρα» νέα 360ο 
καμπάνια για  
τον εμβολιασμό  
Στον «αέρα» βρίσκεται η νέα 360ο καμπάνια 
της The Newtons Laboratory για τον εμβο-
λιασμό, για λογαριασμό της Κυβέρνησης. Η 
ταινία επισημαίνει ότι το εμβόλιο αποτελεί 
τον παράγοντα, που μπορεί να «φτιάξει» ή 
να χαλάσει το φετινό καλοκαίρι και προσθέ-
τει ότι είναι ο μόνος τρόπος για το κοινό να 
χτίσει την ανοσία που χρειάζεται. Η καμπά-
νια αναπτύσσεται σε όλα τα Μέσα. Την πα-
ραγωγή επιμελήθηκε η Filmiki Productions, 
σε σκηνοθεσία Daniel Bolda.

H Digital Wise  
για την Ήπειρος   
Η DigitalWise αναλαμβάνει τα social media 
της Ήπειρος, έπειτα από παρουσίαση στρα-
τηγικής και δημιουργικών προτάσεων για 
πυλώνες περιεχομένου που θα προβάλλουν 
τις αξίες των προϊόντων της μάρκας με 
φρέσκο tonality και ανατρεπτικά concepts. 
Συγκεκριμένα η DigitalWise, στοχεύει στη 
δημιουργία καμπανιών, αλλά και day-to-day 
περιεχομένου, τα οποία θα αναδεικνύουν 
την υπεροχή της Ήπειρος και θα αναθερ-
μαίνουν καθημερινά τη σχέση με το κοινό 
της. 

WhatsApp: καταγγελίες για 
την πολιτική απορρήτου από 
8 Ενώσεις Καταναλωτών, 
ζητούν έρευνα στην Ελλάδα   
Καταγγελία, σε συνεργασία με άλλες 8 Ευ-
ρωπαϊκές Οργανώσεις Καταναλωτών κατέ-
θεσαν στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων η Ένωση Κα-
ταναλωτών Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ) και 
η ΠΟΜΕΚ « Η Παρέμβαση» ζητώντας την 
άμεση διεξαγωγή έρευνας για την πολιτική 
απορρήτου του WhatsApp.

Πέμπτη 15 /7 /2021



15 

Πέμπτη 15 /7 /2021

BE SMART!

www.yumpu.com/user/smartpress


