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Επιτροπή Ανταγωνισμού:  
έρευνα για πιθανούς κινδύνους  
από το e-Commerce 
Το επόμενο διάστημα πρόκειται να δημοσιευθεί η 
Ενδιάμεση Έκθεση επί της κλαδικής έρευνας για το e- 
commerce της Επιτροπής Ανταγωνισμού καθώς και να 
πραγματοποιηθεί η 2η δημόσια διαβούλευση. Η τελική 
έκθεση για το e-commerce θα δημοσιευθεί τον Οκτώβριο, 
αναφέρει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. 
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Τα έσοδα της Levi Strauss μέσω των ψη-
φιακών καναλιών αυξήθηκαν το β’ τρίμηνο 
κατά 75%.

Η Verticom δημιούργησε οδηγό ανεύρεσης 
συνεργάτη για επιχειρήσεις που ενδιαφέρο-
νται να έχουν επαγγελματική παρουσία στο 
διαδίκτυο (D.A.D.).

Τη δυνατότητα ελέγχου των ραφιών real 
time δίνει στα καταστήματα λιανικής η 
Captana της SES-Imagotag (εκπρόσωπος: 
Mobile Technology).

Το α’ τρίμηνο πραγματοποιήθηκαν 2,7 δις δια-
δικτυακές επισκέψεις σε κορυφαίες ηλεκτρονι-
κές φαρμακευτικές ιστοσελίδες σε 96 χώρες. 

Moët Hennessy και Campari Group δημιούρ-
γησαν κ/ξ με στόχο να οικοδομήσουν έναν 
ευρωπαϊκό παίκτη e-commerce στα αλκοο-
λούχα.

LAST MINUTE

Τέλος Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία για το e-λιανικό 
Στις 29/9 λήγει η προθεσμία υποβολών αιτήσεων για επιχορηγήσεις ανάπτυξης/

αναβάθμισης και διαχείρισης e-shop στο πλαίσιο της δράσης "e-λιανικό" (Β’ κύκλος).

ΤΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ E-SHOPS
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Λύσεις για το e-commerce από την Εθνική Τράπεζα
Η Εθνική Τράπεζα προσφέρει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να δημι-
ουργήσουν δικό τους e-shop, όπως το επιθυμούν, χωρίς κόστος και χωρίς 
γνώσεις προγραμματισμού. H απάντηση αυτή της Εθνικής Τράπεζας είναι 
η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-Simplify store, που ανταποκρίνεται στην ανά-
γκη ψηφιακού μετασχηματισμού του επιχειρείν και αποσκοπεί να προσφέ-
ρει σε μικρότερες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να μπουν στον κόσμο των 
ηλεκτρονικών αγορών και να ενισχύσουν τον τζίρο και τις πωλήσεις τους, 
προσφέροντας παράλληλα στους πελάτες τους μια εξαιρετική αγοραστική 
εμπειρία. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη λύση ηλεκτρονικού εμπορίου, 
με διευρυμένες λειτουργικότητες, που παρέχουν ασφάλεια, ευκολία και ευ-
ελιξία στις εμπορικές συναλλαγές.

Ψηφιοποίηση και νέες δυνατότητες για την επιχείρηση
Η πλατφόρμα e-Simplify Store της Εθνικής Τράπεζας προσφέρει σύγχρο-
νους και ευέλικτους τρόπους διαχείρισης των πωλήσεων. Ανάμεσά τους:
•  Έλεγχος και διαχείριση παραγγελιών ακόμα και από το κινητό τηλέφωνο,
•  Πλήρης έλεγχος των αποθεμάτων προϊόντων,
•  Προσδιορισμός των τρόπων αποστολής των παραγγελιών,
•  Ορισμός του τρόπου παραλαβής των προϊόντων (Click and Collect),
•  Διαχείριση και τροποποίηση της πολιτικής του ηλεκτρονικού καταστήμα-

τος σχετικά με το απόρρητο, τις επιστροφές, κ.λπ.

Το ψηφισθέν νομοσχέδιο 
με τις αλλαγές στο ΦΠΑ  
Δημοσιεύθηκε το ν/σ για την Ενσω-
μάτωση στην ελληνική νομοθεσία 
των διατάξεων των Οδηγιών (ΕΕ) 
2017/2455, (ΕΕ) 2019/1995 και (ΕΕ) 
2018/1910 όσον αφορά τις υποχρε-
ώσεις που απορρέουν από τον ΦΠΑ 
για παροχές υπηρεσιών και πωλή-
σεις αγαθών εξ αποστάσεως.

Το Facebook Pay  
σε online stores
Δύο χρόνια μετά την κυκλοφορία 
τους, το Facebook κάνει ένα με-
γάλο βήμα για να επεκτείνει την 
πλατφόρμα πληρωμών του. Ανακοί-
νωσε τη διάσπαση του Facebook 
Pay από το οικοσύστημά της για τη 
διευκόλυνση των συναλλαγών στο 
web. Οι πελάτες με έδρα τις ΗΠΑ 
θα πραγματοποιούν αγορές από 
επιχειρήσεις που υποστηρίζονται 
από το Shopify χρησιμοποιώντας 
αυτόν τον τρόπο πληρωμής. 
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GO Skroutz: η νέα πρωτοποριακή ενότητα 
διασύνδεσης που απαντά στις ανάγκες  
της σύγχρονης κοινωνίας 
Η Prosvasis, μέλος του Ομίλου εταιρειών SOFTONE, σε συνεργασία με 
την Skroutz, απαντούν αποτελεσματικά στις ανάγκες της σύγχρονης κοι-
νωνίας με τη δημιουργία της νέας ενότητας διασύνδεσης «GO Skroutz». 
Μέσα από μια μόνο εφαρμογή που παρέχει πολλαπλές δυνατότητες, 
ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις μπορούν πλέον να εκτελούν 
εντελώς αυτοματοποιημένα τις καθημερινές τους εργασίες και συναλλα-
γές με το marketplace της Skroutz.
Τα τελευταία χρόνια, οι απαιτήσεις των e-shop έχουν αυξηθεί σημαντικά, 
με τις επιχειρήσεις που υιοθετούν σύγχρονες λύσεις να αυξάνουν κατά 
μεγάλο ποσοστό την αποτελεσματικότητά τους. Η πρωτοποριακή ενότητα 
διασύνδεσης «GO Skroutz» παρέχει τη δυνατότητα χρήσης εξατομικευ-
μένων λειτουργιών για τα προϊόντα, την ενημέρωση, την παρακολούθηση 
και τη διαχείριση των παραγγελιών, καθώς και για τα στοιχεία πελατών, 
αυτοματοποιώντας μεγάλο εύρος της λειτουργίας της εταιρείας, μέσα 
από μία μόνο εφαρμογή. Συγκεκριμένα, η νέα λειτουργία επιτρέπει την 
επιλογή των προϊόντων που θα εμφανίζονται στο Skroutz, απευθείας μέ-
σα από το Prosvasis GO, ανεξάρτητα με το αν υφίσταται ή όχι e-shop. 
Επιπλέον, με το GO Skroutz, η εφαρμογή Prosvasis GO ενημερώνεται 
για κάθε παραγγελία που καταχωρείται στο Skroutz, μαζί με τα αντίστοι-
χα στοιχεία πελάτων. Χωρίς χειροκίνητες καταχωρήσεις και ενδεχόμενα 
σφάλματα, δημιουργούνται αυτόματα όλες οι σχετικές εγγραφές βάσει 
των στοιχείων που προέρχονται από την πλατφόρμα του Skroutz. Παράλ-
ληλα, με την αξιοποίηση της εφαρμογής, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα 
να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται τις παραγγελίες που λαμβάνει από 
το Skroutz, μεμονωμένα ή συνολικά, μέσα από το Prosvasis GO. Εύκολα 
και γρήγορα, μπορεί να αποδέχεται ή να απορρίπτει παραγγελίες με έ-
να μόνο click. Η εφαρμογή Prosvasis GO, σε σύντομο χρονικό διάστημα 
κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη ελεύθερων επαγγελματιών και 
μικρών επιχειρήσεων. 

Ανανέωση για  
το ηλεκτρονικό 
κατάστημα της Haralas   
Η ιστορική εταιρεία υποδημάτων 
Haralas, αποκαλύπτει το ανανεω-
μένο της ηλεκτρονικό κατάστημα 
www.haralas.gr, δημιουργώντας 
έναν φρέσκο προορισμό για smart 
fashion shopping. Το νέο e-shop έρ-
χεται να ενισχύσει την ανανεωμένη 
εικόνα του brand, καλώντας τους 
χρήστες να περιηγηθούν σε μια 
μοναδική fashion εμπειρία. Μέσα 
από μια ιδιαίτερη γκάμα προϊόντων, 
που ακολουθούν τις πιο μοντέρνες 
τάσεις, το ανανεωμένο Haralas.gr 
προσφέρει μια νέα fashion forward 
αγοραστική εμπειρία. με σύνθημα 
«The store that never sleeps».

Η αξία του  
Amazon Advertising 
Partner Network
Μια διεθνή κοινότητα agencies 
και παρόχων tools δημιουργεί η 
Amazon, ώστε να δώσει ώθηση 
στους στόχους των διαφημιζο-
μένων σε επίπεδο πωλήσεων. 
Το Amazon Advertising Partner 
Network θα προσφέρει στα brands 
ένα suite από in-house προϊόντα, 
σχεδιασμένο ως self-service portal 
από το οποίο οι συνεργάτες θα 
μπορούν να διαχειρίζονται όλα τα 
interactions με την e-commerce 
εταιρεία. 

Κυρίαρχοι στο 
e-commerce τροφίμων 
και ποτών Amazon  
και Alibaba 
Εντυπωσιακός θα είναι ο ρυθμός 
ανάπτυξης των e-πωλήσεων τρο-
φίμων και ποτών στα επόμενα 5 
χρόνια, με πλατφόρμες όπως η 
Alibaba και η Amazon να ενισχύουν 
την κυριαρχία τους, σύμφωνα με 
την Edge by Ascential. Το 2021 οι 
πωλήσεις της Alibaba θα ανέλθουν 
στα 20,6 δις $, της Amazon 14,5 δις 
$ και της Walmart 10,1 δις $. 

Πέμπτη 22 /7 /2021



6 

PayPal: στα 5 τρις το Ηλεκτρονικό Εμπόριο  
Η έκθεση της PayPal, με τον τίτλο «The Great Pivot in Global E-commerce», 
κατέγραψε και παρουσιάζει τις παγκόσμιες τάσεις στο ηλεκτρονικό ε-
μπόριο, καθώς και διάφορες σημαντικές εξελίξεις και αλλαγές, οι οποίες 
φαίνεται να διαμορφώνουν το μέλλον του διεθνούς εμπορίου. Περιέχει λε-
πτομερή ανάλυση των καταναλωτικών συνηθειών σε 13 επιλεγμένες αγο-
ρές στις περιοχές Ασίας-Ειρηνικού, Λατινικής Αμερικής και Ευρώπης και 
πιο συγκεκριμένα στις ακόλουθες χώρες: Αυστραλία, Βραζιλία, Γαλλία, 
Γερμανία, Ιαπωνία, Ινδία, Κίνα, Μεξικό, Ρωσία, Σιγκαπούρη, Χονγκ Κονγκ, 
Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ.
Με τη συνδρομή των στοιχείων αυτών, οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατό-
τητα να σχεδιάσουν καλύτερα το πως θα εισέλθουν σε ξένες αγορές, 
έχοντας γνώση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων, αναγκών και προδιαγραφών, 
και ως εκ τούτου να είναι σε θέση να εντοπίσουν τους πιθανούς τομείς 
ανάπτυξης και να προετοιμαστούν πιο αποτελεσματικά για την επέκτασή 
τους.

Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν το παγκόσμιο εμπόριο
Το 2020, οι διαδικτυακές λιανικές πωλήσεις ανήλθαν σε 4,28 τρισεκατομ-
μύρια δολάρια (3,35 τρις δολ. το 2019). Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το 
2021 η παγκόσμια βιομηχανία ηλεκτρονικού εμπορίου θα αυξηθεί κατά 
14,3% (5 τρις $) χάρις επίσης των μεταβαλλόμενων καταναλωτικών συνη-
θειών και της τεχνολογικής ανάπτυξης, και ιδιαίτερα της αυξανόμενης δη-
μοτικότητας των φορητών λύσεων/κινητών συσκευών. Εκτιμάται, μάλιστα, 
ότι το 2021 περίπου το 67% των online αγορών θα πραγματοποιείται μέσω 
smartphone.

Καταναλωτικές συνήθειες
Στις 13 αγορές όπου εστίασε η ανάλυση της PayPal, το 56% των ερωτηθέ-
ντων δήλωσε ότι «πλέον αγοράζει περισσότερο από το Διαδίκτυο κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας». Με τη σειρά του, το 22% των ερωτηθέντων ανέ-
φερε ότι εξαιτίας της τρέχουσας κατάστασης, κάνει αγορές από το εξωτε-
ρικό πιο ελεύθερα, «με γνώμονα κυρίως τις καλύτερες προσφορές| (48%) 
και την «πρόσβαση σε προϊόντα μη διαθέσιμα στην πατρίδα του» (39%). 

Το livestream shopping 
θα αλλάξει ριζικά το 
ηλεκτρονικό εμπόριο
Το livestream shopping είναι η επό-
μενη μεγάλη τάση στο Ηλεκτρονι-
κό Εμπόριο. Οι αγορές «ζωντανής 
ροής» έχουν κερδίσει μεγάλη απή-
χηση με την Alibaba και τη JD.com, 
να συγκεντρώνουν εκατομμύρια 
θεατές κάθε μήνα. Κορυφαίοι παί-
κτες στις αγορές της Δύσης είναι 
το Popshow Live, μια πλατφόρμα 
iOS που επιτρέπει στους πωλητές 
να κάνουν livestream από τις κινη-
τές συσκευές τους και να ανεβά-
ζουν link αγοράς ενώ δημοφιλής 
ιστότοπος είναι και το Bambuser.

Θραύση κάνουν  
οι εφαρμογές 
Οι προεγκατεστημένες προεπιλεγ-
μένες εφαρμογές κυριαρχούν στη 
λίστα κάθε πλατφόρμας. Άλλες 
είναι εφαρμογές ΜΚΔ (Facebook, 
Twitter, Instagram) ή το Amazon και 
το Walmart. Η Samsung βρίσκεται 
στη 13η θέση με το app Samsung 
Calculator το οποίο έχει 38,5 εκατ. 
ενεργούς μηνιαίους χρήστες. Το 
Samsung Email είναι το δεύτερο 
app που κατάφερε να φτάσει στα 
20 κορυφαία της κατάταξης.

Επιδοτούμενο πρόγραμμα 
κατάρτισης για 3.500 
ωφελούμενους,  
"τρέχει" ο ΣΒΕ
Προθεσμία έως 31/8, προκειμένου 
να καταθέσουν την ηλεκτρονική 
τους αίτηση για συμμετοχή σε επι-
δοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης 
(και e-Commerce) που "τρέχει” ο 
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδας 
και αφορά σε 3.500 ωφελούμε-
νους, έχουν οι ενδιαφερόμενοι, 
όπως αναφέρει σε ανακοίνωση ο 
ΣΒΕ.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δρά-
σεις συμβουλευτικής, κατάρτισης 
και πιστοποίησης, με αντικείμενο 
την ενίσχυση των επαγγελματικών 
τους ικανοτήτων. 
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«Σοφία»: η ψηφιακή βοηθός της ΙΚΕΑ   
Η ΙΚΕΑ, εταιρεία του Ομίλου FOURLIS, ανταποκρινόμενη άμεσα, με δη-
μιουργικότητα και ευελιξία στις ανάγκες που δημιουργεί η νέα καθημερι-
νότητα, παρουσιάζει τη Σοφία, την ψηφιακή βοηθό του IKEA.gr. Η Σοφία 
έρχεται να αφουγκραστεί την ανάγκη των καταναλωτών για ταχύτητα και 
ευελιξία, καθώς και να διευρύνει την πολυκαναλική αγοραστική εμπειρία 
της ΙΚΕΑ σε ψηφιακό επίπεδο.
«Η Σοφία λειτουργεί ως υπάλληλος ΙΚΕΑ, καθώς χρησιμοποιεί την ΑΙ και 
είναι πάντα online, αξιοποιώντας τις δυνατότητές της, για να δίνει λύσεις 
και να απαντάει σε ερωτήσεις, στα ελληνικά και στα αγγλικά. Η ψηφιακή 
βοηθός σας δίνει τη δυνατότητα να εξερευνήσετε προϊόντα ΙΚΕΑ ανά 
κατηγορία ή δωμάτιο και παρουσιάζει προσωποποιημένα αποτελέσματα, 
σύμφωνα με τις προτιμήσεις που της υποδεικνύετε. Ακόμη, μπορεί να σας 
ενημερώσει σχετικά με τη διαθεσιμότητα προϊόντων, τόσο στο e-shop ό-
σο και στα φυσικά καταστήματα ΙΚΕΑ. Παράλληλα, σας διευκολύνει απα-
ντώντας σε συχνές ερωτήσεις και σας ενημερώνει σχετικά με υπηρεσίες, 
διευθύνσεις, τηλέφωνα, καθώς και τα ωράρια καταστημάτων ΙΚΕΑ».

Η νέα αυτή υπηρεσία είναι ήδη σε λειτουργία στο IKEA.gr και θα εξελίσ-
σεται συνεχώς στο μέλλον με νέες δυνατότητες, ώστε να κάνει την περι-
ήγησή σας στα προϊόντα και τις λύσεις της ΙΚΕΑ μια χρηστική, αλλά και 
διασκεδαστική εμπειρία, απ’ όπου και αν συνδέεστε. Έξυπνες υπηρεσίες 
σαν την ψηφιακή βοηθό «Σοφία», αποτελούν απόδειξη της προσήλωσης 
της ΙΚΕΑ τόσο στις μεταβαλλόμενες συνήθειες και ανάγκες των κατανα-
λωτών της, όσο και στις δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες. 
Την περασμένη εβδομάδα η ΙΚΕΑ επεφύλαξε μια πρωτότυπη εμπειρία 
στο κοινό της, καθώς είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει ζωντανά τη 
δημοφιλή ηθοποιό και παρουσιάστρια Σμαράγδα Καρύδη μαζί με τη Νάν-
συ Αληζώτη, Product Category Manager της ΙΚΕΑ, οι οποίες παρουσίασαν 
ιδέες και tips για την οργάνωση της ντουλάπας. 

Η Nordstrom και η Asos 
συνεργάζονται με στόχο 
να προσελκύσουν  
τη Γενιά Ζ
Σε μια προσπάθεια να προσελ-
κύσει νεότερους καταναλωτές, 
η Nordstrom απέκτησε μειοψη-
φικό μερίδιο στην εταιρεία Asos 
Holdings, το portfolio της οποίας 
περιλαμβάνει τις μάρκες Asos, 
Topshop, Topman, Miss Selfridge 
και HIIT. Η σύμπραξη αυτή θα συμ-
βάλει στην ανάπτυξη των brand και 
θα επαναπροσδιορίσει το παραδο-
σιακό μοντέλο λιανικής και χονδρι-
κής πώλησης. 

Νωρίτερα οι online 
χριστουγεννιάτικες 
αγορές 
Σύμφωνα με έρευνα της Sitecore, οι 
καταναλωτές είναι έτοιμοι να πραγ-
ματοποιήσουν τις αγορές των Χρι-
στουγέννων. Το 34% σκοπεύει να 
ξεκινήσει τις αγορές του και να τις 
πραγματοποιήσει ακόμη και κατά 
τη διάρκεια των εργάσιμων ημερών 
του χρόνου ανεξάρτητα από την 
εποχικότητα. Το 53% των εμπόρων 
e-shops έχουν προγραμματίσει την 
έναρξη των διαφημιστικών εκστρα-
τειών τους νωρίτερα φέτος. 

Συνεργασία  
Rewe με Vodafone 
H Rewe, σε συνεργασία με την 
Vodafone, θέτουν σε πιλοτική δο-
κιμή ένα self driving shop στην 
Κολωνία, το οποίο, πέραν του ότι 
σταματά με το σήμα που κάνει ο 
κάθε περαστικός, πρόκειται να 
σταθμεύσει και σε προκαθορισμένα 
σημεία. Το Snack Mobil προσφέρει 
σε περαστικούς και εργαζομένους 
γραφείων, σνακ, γλυκά και ποτά, με 
ανέπαφη πληρωμή και είναι το πρώ-
το στην Ευρώπη. Η πιλοτική δοκιμή, 
η οποία ελέγχεται από κάμερες, δι-
αθέτει αισθητήρες και τεχνολογίες 
τηλεπικοινωνιών.
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Stamps.com: μια φιλόδοξη εξαγορά  
από την Thoma Bravo

Η μετοχή της 
Stamps.com ανέ-
βηκε κατά 64% και 
έκλεισε στα 324,23 
δολ. λίγο πριν τα 
ιστορικά υψηλά του 
περασμένου καλο-
καιριού. Αφορμή της 
ανόδου ήταν η ανα-
κοίνωση της συμ-
φωνίας για την εξα-
γορά της Stamps.
com από την Thoma 
Bravo.

H AI σε βάζει να το ξανασκεφτείς!

Η Walmart χρησιμοποιεί την ΑΙ για να βοηθήσει, τόσο πε-
λάτες και personal shoppers, να ολοκληρώσουν τις αγορές 
τους, επιλέγοντας την καλύτερη εναλλακτική επιλογή ενός 
προϊόντος που είναι εκτός αποθέματος, αναφέρει ο Srini 
Venkatesan, Εxecutive Vice President της Walmart Global 
Tech, σε πρόσφατη τοποθέτησή του. «Πέρυσι, εν μέσω 
πανδημίας, η συμπεριφορά των Αμερικανών άλλαξε ριζικά», 
προσθέτει. 

Δεκαπλάσιοι οι καταναλωτές  
των online σούπερ μάρκετ 
Συστηματικά αγοράζει πλέον από τα online σούπερ 
μάρκετ το 12% των καταναλωτών, ποσοστό 10 φο-
ρές μεγαλύτερο σε σχέση με το 2019. 
Σύμφωνα με έρευνα του ΙΕΛΚΑ και της Convert 
Group, 2 στους 3 καταναλωτές που αγοράζουν από 
online σούπερ μάρκετ «υιοθέτησε» τη συνήθεια την 
περίοδο του lockdown. Η συχνότητα ηλεκτρονικών 
αγορών σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, παραμένει μεν 
χαμηλότερη, αλλά με σημαντικά υψηλή δαπάνη ανά 
αγορά. Συγκεκριμένα, ο μέσος πελάτης των online 
σούπερ μάρκετ πραγματοποιεί κατά μέσο όρο 16 
αγορές τον χρόνο ενώ σχεδόν 1 στους 2 (46%) α-
γοράζει τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Τέλος ένα 
37% αγοράζει λίγες φορές μέσα στον χρόνο.
Ωστόσο, παρά τη σχετικά χαμηλή συχνότητα α-
γορών, η μέση μηνιαία δαπάνη μέσω διαδικτύου 
θεωρείται αρκετά υψηλή καθώς οι αγορές μέσω δι-
αδικτύου αντιστοιχούν κατά μέσο όρο στο 35% των 
συνολικών αγορών των νοικοκυριών για προϊόντα 
παντοπωλείου. Αντιστοιχούν δε, σε ποσό μηνιαίας 
δαπάνης 146 ευρώ τον μήνα. 
Συνολικά οι πωλήσεις του online καναλιού των σού-
περ μάρκετ έχουν ξεπέρασε τα 163 εκατ. ευρώ το 
2020 με αύξηση 262% σε σχέση με το 2019. 
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Η πανδημία έφερε προσλήψεις στο ψηφιακό 
κανάλι των σουπερμάρκετ
Ευεργετικά για την απασχόληση σε θέσεις εργασίας, που σχετίζονται με 
τα ψηφιακά κανάλια του λιανεμπορίου τροφίμων, λειτουργεί η πανδη-
μία. Το λιανεμπόριο τροφίμων αύξησε τις θέσεις εργασίας την περίοδο 
lockdown-πανδημίας.

Συνολική αύξηση της απασχόλησης (+3,1%) στο λιανεμπόριο τροφίμων το 
2020, με κύριο πυλώνα τα σουπερμάρκετ. Η αύξηση της απασχόλησης στο 
λιανεμπόριο τροφίμων είναι αποτέλεσμα αρκετών παραγόντων, με κυριότε-
ρη αιτία τον κορονοϊό. Μεταξύ άλλων, η αξιοποίηση νέων καναλιών πώλη-
σης, όπως π.χ. τα ηλεκτρονικά σουπερμάρκετ και οι τηλεφωνικές παραγ-
γελίες, προκάλεσαν την ανάγκη για επιπλέον προσωπικό για τη διαχείριση, 
εκτέλεση και παράδοση των παραγγελιών.
Παράλληλα, τα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας, 
όπως ο έλεγχος του αριθμού ατόμων στα καταστήματα, η απολύμανση ή 
ακόμα και η διάθεση self test δημιούργησαν νέες θέσεις εργασίας. “Οι πα-
ραπάνω εξελίξεις προκαλούν αλυσίδα προσλήψεων, καθώς απαιτούν νέες 
επιπλέον επενδύσεις στην οργάνωση, μηχανογράφηση και συντήρηση του 
δικτύου, προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγικότητα των επιχειρήσεων, οι 
οποίες με τη σειρά τους προκαλούν νέες ανάγκες σε υψηλών προσόντων 
προσωπικού”, αναφέρει σε έρευνά του το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου 
Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).

Θέσεις εργασίας
Συνολικά, το λιανεμπόριο τροφίμων τόσο την περίοδο της έντονης οικονομι-
κής κρίσης, όσο και κατά την πανδημία, αποτελεί έναν από τους πιο δυναμι-
κούς κλάδους της Οικονομίας σε σχέση με τη διατήρηση και την αύξηση της 
απασχόλησης. Την περίοδο 2000-2021 το λιανεμπόριο τροφίμων παρουσιά-
ζει αύξηση της απασχόλησης κατά 55%, σε αντίθεση με το υπόλοιπο λιανικό 
εμπόριο, το οποίο αποτυπώνει μείωση κατά 15%.
Πρακτικά, το λιανεμπόριο τροφίμων το 2021 απασχολεί σχεδόν 75.000 πε-
ρισσότερους εργαζόμενους σε σχέση με το 2000, ξεπερνώντας τις 215.000 
άμεσα απασχολούμενους. Για το 2020, το λιανεμπόριο τροφίμων αύξησε την 
απασχόλησή του κατά 3,1% σε σχέση με το 2019.

Α. Βεσυρόπουλος 
για e-Commerce 

Στις διατάξεις 
του νομοσχε-
δίου για το 
e-Commerce 
αλλά και σε 
ρυθμίσεις 
τροπολογίας 
που κατατέθη-
κε από το Υπ. 
Οικονομικών, 

αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Οικονο-
μικών κ. Α. Βεσυρόπουλος στη Βου-
λή. Ανέλυσε το νέο θεσμικό πλαίσιο, 
σύμφωνα με το οποίο κάθε επιχεί-
ρηση εξωτερικού που πουλάει προ-
ϊόντα σε ιδιώτες παραλήπτες στην 
E.E., υποχρεούται να αποδώσει τον 
ΦΠΑ για λογαριασμό του κράτους 
μέλους στο οποίο παραλαμβάνονται 
τα προϊόντα και με τον συντελεστή 
ΦΠΑ που ισχύει στο κράτος/μέλος 
του ιδιώτη/πελάτη.

H Flipkart της Walmart 
άντλησε 3,6 δις δολάρια   
Κεφάλαια ύψους 3,6 δισ. δολαρίων 
από διεθνείς επενδυτές άντλησε ο 
ινδικός κολοσσός του ηλεκτρονικού 
εμπορίου Flipkart. Στους επενδυτές 
συγκαταλέγονται ταμεία διαχείρισης 
κρατικού πλούτου, ιδιωτικά κεφά-
λαια αλλά και η μητρική Walmart. 
Του νέου γύρου χρηματοδότησης 
ηγούνται το κρατικό fund της Σιγκα-
πούρης, το Canada Pension Plan 
Investment Board, το SoftBank Vision 
Fund 2 και η Walmart. 

Προς ψηφιακό 
δολάριο η FED   
Στις ΗΠΑ, η Fed βρίσκεται σε φάση 
μελέτης της πιθανότητας έκδοσης 
ενός ψηφιακού δολαρίου, αν και 
για την ώρα δεν είναι σαφές το που 
συγκλίνει. Πάντως, σύμφωνα με δη-
μοσιεύματα η σχετική έκθεση με τις 
διαπιστώσεις της Ομοσπονδιακής 
Τράπεζας είναι πιθανόν να δημοσι-
ευτεί μέσα στο καλοκαίρι, οπότε το 
επόμενο βήμα είναι να τεθεί προς 
διαβούλευση στο κοινό και κυρίως 
στο Κογκρέσο.

Πέμπτη 22 /7 /2021



10 

Ο Σκλαβενίτης στο 
Cosmote Deals for You 
Έκπτωση 8% στην τελική τιμή ραφιού 
σε επώνυμα προϊόντα στα σούπερ 
μάρκετ Σκλαβενίτης προσφέρει στους 
συνδρομητές Cosmote η νέα συνερ-
γασία του Cosmote Deals for You με 
τη γνωστή αλυσίδα. Οι συνδρομητές 
έχουν πλέον τη δυνατότητα απόκτη-
σης προϊόντων από συγκεκριμένες 
κατηγορίες ειδών τροφίμων και πρώ-
της ανάγκης σε προνομιακές τιμές. 
Συγκεκριμένα, αναφέροντας τον κωδι-
κό Cosmote Deals for You στο ταμείο, 
οι πελάτες λαμβάνουν έκπτωση στα 
καταναλωτικά προϊόντα που έχουν 
επιλέξει. 

H Merkle ενισχύει  
τη θέση της σε  
e-commerce και CX  
Η Merkle, ιδιοκτησίας Dentsu 
International, προχώρησε σε συμφω-
νία για την απόκτηση της LiveArea, 
ενός commerce and CX agency. Το 
deal ανέρχεται σε 250 εκατ. $ και οι 
590 υπάλληλοι της LiveArea θα ενσω-
ματωθούν στη Merkle. Η συμφωνία θα 
βοηθήσει το Dentsu Group να επιτύχει 
τον στόχο του για την επίτευξη του 
50% των εσόδων του.

Γιατί στρέφονται στα 
logistics οι επενδυτές
Το «μυστικό» πίσω από τις επενδύσεις 
σε logistics είναι ότι διαθέτουν υψηλό-
τερες αποδόσεις. Αυτές κυμαίνονται 
μεταξύ 8%-8,5% και θεωρούνται από 
τις πλέον ανταγωνιστικές, σε ευρωπα-
ϊκό επίπεδο, καθώς στη Μ.Βρετανία ή 
τη Γερμανία δεν ξεπερνούν το 4,5%. 
Στον ακινήτων, το αποτύπωμά της επι-
διώκει να διευρύνει η Prodea, η οποία 
προχωρά στην έκδοση ομολόγου, 
ύψους 300 εκατ. ευρώ. 

Σε κόμβο εφοδιαστικής αλυσίδας 
μετασχηματίζεται η Ελλάδα
Ο κλάδος των Logistics είναι η νέα μελέτη της σειράς, Sectors in focus. Πα-
ρουσιάζονται τα βασικά διαρθρωτικά στοιχεία της εφοδιαστικής αλυσίδας 
ανά υποκλάδο, αλλά και ο ευρύτερος τομέας των μεταφορών και αποθή-
κευσης, στον οποίο ανήκουν τα Logistics, αναλύοντας και άλλα θέματα που 
αφορούν στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η Ελλάδα αναγνωρίζεται 
από μεγάλους ξένους επενδυτές σαν χώρα με δυνατότητες να μετασχηματι-
στεί σε έναν σημαντικό κόμβο της εφοδιαστικής αλυσίδας για την Ευρώπη, 
ως ένα στρατηγικής σημασίας σταυροδρόμι μεταξύ Ανατολής και Δύσης, 
με μεγάλα έργα εν εξελίξει, όπως η αναβάθμιση των οδικών αξόνων και των 
σιδηροδρομικών μεταφορών, αλλά και νέες επενδύσεις, όπως το Θριάσιο 
Εμπορευματικό Κέντρο, η περαιτέρω ανάπτυξη του ΟΛΠ και άλλων λιμένων, 
αλλά και νέοι αποθηκευτικοί χώροι. 
Ένα μοντέλο εφοδιαστικής αλυσίδας που χρησιμοποιείται ευρέως, είναι 
η παροχή υπηρεσιών Logistics σε τρίτους (Third-Party Logistics, 3PL), δη-
λαδή μια επιχείρηση αναθέτει σε εξωτερικούς συνεργάτες τις υπηρεσίες 
Logistics, αλλά διατηρεί η ίδια την εποπτεία της διαχείρισής τους. Το 46% 
των υπηρεσιών 3PL στην Ελλάδα αφορούν στον κλάδο των τροφίμων, πο-
τών και καπνού, το 18% στον κλάδο των ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών συσκευ-
ών, το 11% φαρμακευτικά και ιατρικά προϊόντα, το 8% βιομηχανικά προϊόντα 
και το 17% άλλα προϊόντα, όπως οχήματα και ανταλλακτικά, είδη ένδυσης 
και υπόδησης και έπιπλα-οικιακό εξοπλισμό. Από τους υποκλάδους των 
Logistics με τα υψηλότερα μερίδια σε όρους κύκλου εργασιών και ΑΠΑ στην 
Ελλάδα, είναι εκείνος των υποστηρικτικών προς τη μεταφορά δραστηριοτή-
των. Αντιπροσωπεύει το 53% του συνολικού κύκλου εργασιών των logistics 
και το 64% της ΑΠΑ, ενώ οι οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες 
μετακόμισης το 27% και το 12% της ΑΠΑ. Οι θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές με-
ταφορές εμπορευμάτων το 9% του κύκλου εργασιών και το 16% της ΑΠΑ.
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Στην αναβάθμιση  
των digital show Rooms 
επενδύουν οι εταιρείες  
Οι Κινέζοι νιώθουν την έλλειψη μιας 
συναρπαστικής εμπειρίας μέσα από 
τις e-αγορές τους και απογοητεύο-
νται από την επανάληψη διαδικασιών. 
Έτσι, η αμερικανική πλατφόρμα χον-
δρικού εμπορίου Joor θα εισάγει την 
διάλεκτο mandarin και θα επενδύσει 
σε digital showroom. 

Alibaba: Σ/Μ  
από το μέλλον
Το θέαμα τσαντών αγοράς σε κυλιό-
μενους ιμάντες να περνάνε πάνω από 
το κεφάλι των πελατών είναι η πρώτη 
ένδειξη ότι το Freshippo της Alibaba 
δεν είναι συνηθισμένο σούπερ μάρ-
κετ.
Συλλέκτες με πουκάμισα καθαρίζουν 
τα ράφια, σαρώνοντας του κώδικες 
με smartphone για να εντπίσουν την 
ακριβή ποικιλία μήλων, σησαμέλαιου 
ή μπαχαρικών που ταιριάζουν με τις 
ηλεκτρονικές παραγγελίες. 

+ 88% οι παραγγελίες της Deliveroo
Αυξήθηκαν 88% οι 
παραγγελίες της 
Deliveroo στο β΄ τρί-
μηνο του 2021 αν και 
η εταιρεία παράδο-
σης τροφίμων προ-
βλέπει ότι τα ετήσια 
μεικτά περιθώρια θα 
διαμορφώνοντας στο 
χαμηλότερο μισό των 
προηγούμενων εκτι-
μήσεών της.
Η εταιρεία που είναι 
εισηγμένη στο Χρη-

ματιστήριο του Λονδίνου από τον Μάρτιο του 2021, τόνισε πως η ανάπτυξη 
της ετήσιας μεικτής αξίας των συναλλαγών της (GTV), που μετρά τη συ-
νολική αξία που πληρώνουν οι πελάτες εκτός των tips, αναμένεται φέτος 
μεταξύ 50%-60%, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για 30%-40%. Εκπρό-
σωπος της Deliveroo τόνισε με έμφαση ότι «είδε μια ευκαιρία να επενδύσει 
περισσότερα σε αναπτυξιακές ευκαιρίες στο β΄ μισό του έτους», χωρίς 
ωστόσο να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.
Οι υψηλότερες δαπάνες, μαζί με την προσδοκία ότι η μέση αξία των πα-
ραγγελιών θα επιστρέψει στα προ πανδημίας επίπεδα, θα επηρεάσει τα 
περιθώρια κέρδους.
Η εταιρεία διατήρησε τις εκτιμήσεις για το ετήσιο ακαθάριστο περιθώριο 
στο 7,5%-8%, αλλά τόνισε ότι τα περιθώρια πιθανώς θα διαμορφωθούν 
στο χαμηλότερο επίπεδο αυτού του εύρους.

Καλοί πελάτες, οι omnichannel πελάτες
Οι καταναλωτές που επιλέ-
γουν την omnichannel εμπει-
ρία, αγοράζουν πιο συχνά 
και δαπανούν μέχρι και 20% 
περισσότερο, σε σύγκριση 
με αυτούς που προτιμούν 
αγορές μόνο από τα κατα-
στήματα, σύμφωνα με έρευ-
να της Symphony RetailAI. 
Επιπλέον, από τους πελάτες 
που πραγματοποίησαν ηλε-
κτρονική αγορά το α’ τρίμηνο 

του 2021, 7 στους 10 επέστρεψαν και αγόρασαν ξανά, εντός του τριμήνου. 
Τα δεδομένα έδειξαν ότι, αν ένας πελάτης του Διαδικτύου επιστρέψει στο 
κανάλι 7 φορές μέσα στους πρώτους τρεις μήνες, τότε είναι 3 φορές πιθα-
νότερο να γίνει μόνιμος. «Επειδή οι περισσότεροι grocery retailers λειτουρ-
γούν με στενά περιθώρια κέρδους, είναι σημαντικό, να βρουν τρόπους να 
κερδίσουν μεγαλύτερο μερίδιο από τα χρήματα που δαπανούν οι κατανα-
λωτές, ενισχύοντας παράλληλα, την πελατειακή τους πίστη», αναφέρει ο 
Chris Koziol, CEO της Symphony RetailAI. «Η παροχή στους πελάτες διαδι-
κτυακού καναλιού για να ψωνίζουν, όπως και όποτε θέλουν αυτοί, αποτελεί 
βασικό παράγοντα διαφοροποίησης, όπως βλέπουμε από την αυξανόμενη 
πίστη των omnichannel αγοραστών. Επομένως, η τάση για διαδικτυακές 
grocery αγορές θα πρέπει να εκληφθεί ως win-win omnichannel σενάριο 
και όχι σαν μάχη μεταξύ καταστημάτων και e-shops.»
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Το ηλεκτρονικό εμπόριο εξελίχθηκε 
πρόσφατα με εντυπωσιακό τρόπο 
και αναμένεται να συνεχίσει την α-
νοδική του πορεία και στα επόμενα 
χρόνια.
Οι ανάγκες των καταναλωτών μπο-
ρεί να μην περιορίστηκαν κατά το 
χρονικό διάστημα που παρέμειναν 
κλειστά πολλά καταστήματα, αλλά 
σίγουρα οι συνήθειες τους άλλαξαν 
σημαντικά. Όχι μόνο όσον αφορά τα 
προϊόντα που επιλέγουν, αλλά και 
τον τρόπο που πραγματοποιούν τις 
αγορές τους. Ακόμη και άνθρωποι 
που δεν ήταν εξοικειωμένοι με την 
τεχνολογία, έμαθαν να αναζητούν 
προϊόντα και να ολοκληρώνουν συ-
ναλλαγές ηλεκτρονικά. 
Από την άλλη πλευρά οι έννοιες 
click away και click in shop έκαναν 
πολλούς μικρούς επιχειρηματίες 
να προχωρήσουν σε δημιουργία 
ηλεκτρονικού καταστήματος (e-
shop) με στόχο την προβολή και 
την πώληση των προϊόντων τους. 
Τα οφέλη ήταν πολλά για τους πε-
ρισσότερους, αλλά όπως συμβαίνει 
με κάθε ενέργεια πρέπει να έχει και 
συνέχεια. Τα επόμενα βήματα είναι 
κρίσιμα για τους επιχειρηματίες που 
δεν έχουν έντονη παρουσία στο δια-
δίκτυο. Στατιστικές οργανισμών και 
πολλών πανεπιστημίων δείχνουν ότι 
οι καταναλωτές εμπιστεύονται πλέ-

ον τις ηλεκτρονικές αγορές και τις 
προτιμούν για λόγους ευκολίας. 
Με βάση τις εξελίξεις, οι επιχει-
ρηματίες θα πρέπει να προσαρ-
μοστούν στα νέα δεδομένα και να 
ενισχύσουν την παρουσία τους στις 
online αγορές, ώστε να αυξήσουν τα 
έσοδά τους και να πάρουν μεγαλύ-
τερο μερίδιο αγοράς. Αρωγοί στην 
προσπάθεια τους είναι οι συνεργά-
τες που θα επιλέξουν, καθώς και οι 
εργαζόμενοι που θα προσλάβουν. 
Μια ομάδα ανθρώπων που θα συ-
νεργαστεί ομαλά, θα λειτουργήσει 
αποτελεσματικά το ηλεκτρονικό 
κατάστημα και θα απογειώσει την 
επιχείρηση. 

Οι συνεργάτες που θα απογειώ-
σουν την επιχείρηση
Οι εσωτερικοί και εξωτερικοί συνερ-
γάτες που θα χρειαστεί μια επιχεί-
ρηση, η οποία έχει δραστηριότητα 
στο εμπόριο και είτε ενδιαφέρεται 
να επεκταθεί είτε να ενισχύσει τη 
δραστηριότητα της στο ηλεκτρονι-
κό εμπόριο, είναι κατά κύριο λόγο οι 
παρακάτω: 

Web Developer για τη δημιουργία ή 
ανανέωση του ηλεκτρονικού κατα-
στήματος.
Digital Marketing Expert για την προ-
ώθηση της ιστοσελίδας με βάση ό-
λες τις τεχνικές του ψηφιακού μάρ-
κετινγκ. Η εξειδίκευση στις τεχνικές 
θα βοηθήσει στην μεγιστοποίηση 
της προβολής των προϊόντων και θα 
συμβάλλει στην αύξηση των πωλή-
σεων. 
E-shop Administrator. Ο υπεύθυνος 
του ηλεκτρονικού καταστήματος για 
τη διαχείριση όλου του κυκλώματος. 
Αντίστοιχη θέση με τον υπεύθυνο 
καταστήματος, χωρίς την προσωπι-
κή επαφή με τους πελάτες. 
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης πελατών 
για την επικοινωνία με στόχο την δι-
αχείριση παραγγελιών και την ολο-
κλήρωση της διαδικασίας πώλησης. 

Ανάλογα με τον όγκο των πωλήσεων 
μπορεί να είναι και περισσότερα από 
ένα άτομα. 
Εταιρείες ταχυμεταφορών (courier) 
για την άμεση παράδοση των προϊ-
όντων. 
Δικηγόρος για τη νομική κάλυψη και 
την τήρηση των όρων των προσωπι-
κών δεδομένων (GDPR).
Λογιστής για τα θέματα φορολογίας 
και ασφάλειας.
Παράλληλα το ελληνικό κράτος 
αποδεικνύεται αρωγός καθώς επι-
κροτεί ενέργειες που ενισχύουν την 
ανταγωνιστικότητα και αναβαθμί-
ζουν την επιχειρηματικότητα και την 
καινοτομία.
Ανακοινώθηκε πρόσφατα από το 
Υπουργείο Ανάπτυξης νέα προθε-
σμία για επιχορήγηση μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων του κλάδου του λια-
νεμπορίου με στόχο την ανάπτυξη/
αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρο-
νικού καταστήματος με τον τίτλο 
e-λιανικό, ενώ και το Υπουργείο 
Εργασίας ανακοινώνει τακτικά προ-
γράμματα επιχορήγησης επιχειρή-
σεων για την απασχόληση ανέργων. 

Ο εκσυγχρονισμός των επιχειρήσε-
ων σε συνδυασμό με την καινοτομία 
και την ψηφιακή οικονομία στην με-
τά Covid-19 φαίνεται πως έχει πάρει 
τον δρόμο του.

Η διαδικασία κάθε άλλο παρά εύκο-
λη είναι, καθώς απαιτεί ταχύτητα, 
υπομονή, επιμονή και εξειδικευμένη 
υποστήριξη. Στην ανωτέρω προσπά-
θεια υπάρχουν επίσης σημαντικά 
εργαλεία χρηματοδότησης, καθώς 
η Πολιτεία έχει αντιληφθεί πλέον 
την ανάγκη και την υποστηρίζει σθε-
ναρά. Είναι καιρός λοιπόν, η κρίση 
να αποτελέσει ευκαιρία και οι σύγ-
χρονες τεχνολογίες του εμπορίου 
και του επιχειρείν να μπορέσουν να 
εφαρμοστούν σε ολοένα και μεγα-
λύτερη έκταση με τα γνωστά τους 
ευεργετικά αποτελέσματα. 

Γράφει η Γεωργία Κολοφίκα,  
Senior Consultant Management Consulting Department ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε.

Τα οφέλη του e-shop και οι συνεργάτες που θα απογειώσουν την επιχείρηση

ΑΠΟΨΗ
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Η προηγούμενη περί-
οδος ήταν μια εποχή 
τυποποίησης και προβλε-
πτικότητας που πλέον 
αντικαθίσταται από τέσ-
σερις μεγάλες τάσεις:

•  Την Aυξημένη Συνδεσιμότητα
•  Την Αύξηση των ταχυτήτων διασύν-

δεσης μεταξύ όλων και την ελεύθε-
ρη κυκλοφορία των πληροφοριών

•  Το Χαμηλότερο κόστος των συναλ-
λαγών

•  Τα Barriers to entry σε ένα business 
και τα κόστη ανάπτυξης scale να 
εξατμίζονται

Πρωτοφανή Αυτοματοποίηση
Παρατηρείται αυξημένη αυτοματο-
ποίηση που περικόπτει τη μηχανική 
σκέψη μέσα στους οργανισμούς που 
την δημιούργησαν ενώ 200 χρόνια 
managentnet thinking και έλεγχου 
εξατμίζονται.

Μετακίνηση Δημογραφικών
Η Gen Ζ έχει διαφορετικές προσδο-
κίες σταδιοδρομίας, αναμένει περισ-
σότερη ποικιλία και μάθηση, περισ-
σότερη ηγεσία και εξέλιξη, ευκαιρίες, 
περισσότερο κοινωνικό αντίκτυπο, 
περισσότερη επαγγελματική κινητι-
κότητα. Παράλληλα τα ανθρώπινο 
ταλέντο είναι σπανιότερα από το κε-
φάλαιο.

Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει 
γρήγορα
Ορισμένες θέσεις εργασίας αντικα-
θίστανται από αυτοματισμό, ενώ άλ-

λες, που διευκολύνονται από τεχνο-
λογικές πλατφόρμες, διασπείρονται 
όλο και περισσότερο σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Οι αλλαγές αυτές οδηγούν 
πολλές εταιρείες στην επανεξέταση 
της στρατηγικής τους για τα Ανθρώ-
πινα ταλέντα.
Οι κορυφαίες εταιρείες θα στηρίξουν 
την προσπάθεια σε μια βασική αρχή: 
Το Ανθρώπινο ταλέντο είναι ο πιο 
σπάνιος πόρος. Στη συνέχεια, θα απα-
ντήσουν σε τρία βασικά ερωτήματα:
•  Τι ταλέντο χρειαζόμαστε;
•  Πώς μπορούμε να το προσελκύσου-

με;
•  Και πώς μπορούμε να διαχειριστού-

με το ταλέντο πιο αποτελεσματικά 
για να ανταποκριθούμε στην ατζέ-
ντα των αξιών μας;

Υιοθετώντας αυτά τα θεμελιώδη 
στοιχεία, οι εταιρείες θα βελτιώσουν 
τις πιθανότητες επιτυχίας τους στην 
επομένη εποχή.
Οι Επιχειρήσεις έτοιμες για το μέλλον 
θα δημιουργήσουν και θα επιτρέψουν 
σε ένα δίκτυο ενδυναμωμένων, δυ-
ναμικών ομάδων να βρουν ευκαιρίες 
αξίας, μεταξύ άλλων και στις “άκρες” 
της εταιρείας, όπου οι εργαζόμενοι 
είναι πιο κοντά στους πελάτες.

Τα δεδομένα είναι η Επιχείρηση!
Οι εταιρείες που θα είναι ανθεκτικές 
στο μέλλον παίρνουν στα σοβαρά τα 
δεδομένα. Η δημιουργία τεχνολογι-
κών πλατφορμών πλούσιων σε δεδο-
μένα αλλάζει το τοπίο. Η άνοδος της 
Netflix είναι ένα σχετικό παράδειγμα, 
όπως καταδεικνύεται από τη μετάβα-

σή της από ένα μικρό, ηλεκτρονικό 
πάροχο DVD, σε μια πολύπλευρη πα-
γκόσμια πλατφόρμα, σε μια υπηρεσία 
λήψης και δημιουργίας περιεχομένου.
Η Netflix πέτυχε την ανάπτυξή της 
αξιοποιώντας τα δεδομένα των 
χρηστών της στους πανίσχυρους 
αλγόριθμους που δημιούργησαν τη 
μηχανή προτάσεων της. Το σύστημα 
συστάσεων της εταιρείας αντιστοιχεί 
στο 80% του χρόνου που αφιερώνουν 
οι πελάτες στη ροή περιεχομένου 
Netflix. Οι εταιρείες έτοιμες για το 
μέλλον κατανοούν ότι τα δεδομένα 
τους μπορούν να ενισχύουν συνεχώς 
τις αποφάσεις και την ατζέντα αξίας 
με απροσδόκητους και πολλά υπο-
σχόμενους τρόπους.
Για να εκμεταλλευτούν στο έπακρο 
τα δεδομένα, οι κορυφαίοι οργανι-
σμοί πρέπει να αντιμετωπίσουν ένα 
σύνθετο σύνολο καθηκόντων: Πρέπει 
να δημιουργήσουν εντυπωσιακές 
προσεγγίσεις στη διαχείριση δεδο-
μένων, διαδικασίες επανασχεδιασμού 
ως αρθρωτές εφαρμογές. Να αξι-
οποιήσουν τα οφέλη της κλιμακού-
μενης τεχνολογίας βασισμένης στο 
cloud και να τα υποστηρίξουν όλα 
αυτά μέσω προϋπολογισμών τεχνο-
λογίας μεταβλητού κόστους που ανα-
κατανέμονται δυναμικά. 
Υψηλή ταχύτητα λήψη αποφάσε-
ων χρησιμοποιώντας την Τεχνητή 
Νοημοσύνη και Recommendation 
Engineering Recommendation 
engines έχουν γίνει πλέον το κεντρικό 
χαρακτηριστικό της κάθε επιχείρη-
σης.

Του Γιάννη Σταμούλη, CEO MOBIPLUS

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

«Αυτό που πολλοί ηγέτες φοβήθηκαν και επιβεβαιώνει η πανδημία,  
είναι ότι οι εταιρείες τους οργανώθηκαν για έναν κόσμο που εξαφανίζεται»

ΑΠΟΨΗ
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Η μόδα των third party brands
Πολλοί retailers έχουν κυκλοφορήσει μάρκες τρίτων μερών στις πλατ-
φόρμες τους. Με την προσθήκη third party brand, οι retailers μπορούν να 
δοκιμάσουν την εισαγωγή νέων τύπων προϊόντων και νέες εστιάσεις για 
προϊόντα, χωρίς να περάσουν από την παραγωγική διαδικασία τους.

Το Facebook λανσάρει newsletter πλατφόρμα  
Με δωρεάν και επί πληρωμή περιεχόμενο 
Το Facebook λάνσαρε μια ανεξάρτητη πλατφόρμα newsletters, συνδυά-
ζοντας το δωρεάν και επί πληρωμή περιεχόμενο, ως απάντηση στο «οι-
κοσύστημα των media», όπως χαρακτηριστικά το περιέγραψε ο CEO της 
Facebook, Mark Zuckerberg. Το Facebook επιμένει ότι οι γράφοντες, οι 
creators, οι οποίοι θα χρησιμοποιούν την πλατφόρμα «Bulletin» θα έχουν 
«πλήρη ελευθερία λόγου». 

Μεγαλύτερη πρόσβαση 
στα data θέλουν  
οι advertisers 
H πλειονότητα των Ευρωπαίων διαφη-
μιζόμενων θέλουν να συνεργάζονται 
πιο στενά με τους συνεργάτες για να 
εξασφαλίζουν πιο ευρεία, πιο διάφανη 
πρόσβαση σε δεδομένα καταναλωτών, 
σύμφωνα με νέα έρευνα της Kantar. Τα 
τρία τέταρτα (76%) των διαφημιζόμε-
νων στην Ευρώπη, πιστεύουν πως θα 
δεδομένα θα έπρεπε να ήταν καλύτερα 
ενσωματωμένα με τη διαφημιστική δια-
δικασία και στους οργανισμούς τους και 
ως μέρος διαλόγου δεδομένων με τα 
agencies τους. Το 82% των διαφημιζόμε-
νων αισθάνονται πως τα brands θα έπρε-
πε να κοιτάζουν πέρα από τα first-party 
data, και τα third party, εκείνα που έχουν 
πάρει έγκριση, για να εμπλουτίσουν την 
κατανόηση των πελατών τους και να α-
πομακρύνουν τα τυφλά σημεία. Μόνο το 
1/3 των Ευρωπαίων διαφημιζόμενων αι-
σθάνονται πως τα syndicated data τους 
παρέχουν πραγματοποιήσιμα insights 
ενώ το 15% δηλώνει πως είναι εύκολο 
να προσαρμοστούν. Η Kantar μίλησε σε 
672 στελέχη της διαφήμισης από 39 χώ-
ρες και συνδύασε τις απαντήσεις με τα 
δικά της data προκειμένου να αναπτύξει 
λεπτομερή εικόνα για το πως οι διαφημι-
ζόμενοι βελτιστοποιούν τις σχέσεις τους 
με τον καταναλωτή και ξεκλειδώνουν τις 
αντιστάσεις τους.

DIGITAL MARKETING
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6 στους 10 Έλληνες έχουν λογαριασμό  
σε social media   
Ακόμη πιο στενή έκανε τη σχέση των Ελλήνων με τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης η πανδημική κρίση. Σήμερα, έξι στους δέκα (59%) Έλληνες 
πολίτες, ηλικίας 16-74 ετών, συμμετέχουν σε κοινωνικά δίκτυα. 
Το ποσοστό των Ελλήνων που είναι εγγεγραμμένοι σε μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης είναι αντίστοιχο με αυτό των υπόλοιπων Ευρωπαίων. Η Ελ-
λάδα βρίσκεται πολύ κοντά στον πανευρωπαϊκό μέσο όρο όσον αφορά 
τη χρήση των social media: το ποσοστό των Ευρωπαίων πολιτών που 
έχουν λογαριασμό σε social media φτάνει (στοιχεία 2020) το 57% και 
είναι αυξημένο κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2019. 
Το ποσοστό συμμετοχής στα κοινωνικά δίκτυα στην ΕΕ αυξάνεται 
σταθερά την τελευταία δεκαετία, αφού το 2011 το ποσοστό των Ευρω-
παίων που χρησιμοποιούσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν μόλις 
36% το 2011. 
Όπως σε όλη την Ευρώπη, έτσι και στην Ελλάδα, οι νεαρότερες ηλικί-
ες είναι ακόμη πιο φανατικοί οπαδοί των social media. Το ποσοστό των 
νέων στη χώρα μας, ηλικίας 16-24 ετών, που έχουν λογαριασμό στις 
αντίστοιχες πλατφόρμες, φτάνει το 90%. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος 
είναι 87%. 
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, χαμηλή παραμένει η 
διείσδυση των social media στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες. Από 
τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι μόλις το 13% των Ελλήνων, ηλικίας 64 
έως 75 ετών, είχαν το 2020 προφίλ σε κάποια πλατφόρμα κοινωνικής 
δικτύωσης. 
Ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος των πολιτών μεγαλύτερων η-
λικιών, που δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στα social media, είναι αρκετά 
υψηλότερος στην ΕΕ και φτάνει το 22%. 
Η Ελλάδα βρίσκεται σε ευθυγράμμιση με την Ευρώπη όσον αφορά τη 
χρήση των social media και βρίσκεται στο μέσον της σχετικής κατάτα-
ξης των πιο φανατικών Ευρωπαίων με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

«ΜΗΝ ΕΝΟΧΛΕΙΣΤΕ»:  
η νέα digital καμπάνια  
της Vapona   
Η καμπάνια «Μην ενοχλείστε» της Vapona 
υπενθυμίζει πως η πλήρης σειρά εντομο-
κτόνων της είναι ο νούμερο 1 σύμμαχος 
για ανέμελη ζωή χωρίς έντομα. Ήρωας 
της καμπάνιας είναι η Λούπυ το κουνούπι, 
αφού θα είναι η πρωταγωνίστρια του online 
διαγωνισμό στον λογαριασμό της Vapona 
στο Facebook. Αφού δεν μπορεί πια να μας 
τσιμπήσει, για να διατηρήσει τις κοινωνικές 
επαφές της έγινε δημοσκόπος. Καλεί το 
κοινό να απαντήσει «Ποια Παγκόσμια Hμέ-
ρα γιορτάζουμε στις 20/8». 

Facebook: 1 δισ.  
στους content makers 
Το Facebook θα πληρώσει 1 δις δολ. έως 
το 2022 στους δημιουργούς περιεχομένου 
για τις πλατφόρμες του. Στο Facebook θα 
λαμβάνουν bonus για να «τρέχουν» διαφη-
μίσεις στα video τους ή όταν φτάνουν ένα 
“tipping” όριο στα livestream. Στο Instagram 
θα πληρώνονται για να επιτρέπουν διαφη-
μίσεις στα IGTV video, να δέχονται tips στα 
livestreams ή να δημιουργούν video στο 
Reels. 

Η Κωτσόβολος στηρίζει την 
ελληνική ολυμπιακή ομάδα   
Τη στήριξή της στους Ολυμπιακούς και Πα-
ραολυμπιακούς του Τόκιο 2020, ως Υποστη-
ρικτής της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδας 
και Επίσημος Χορηγός της Ελληνικής Πα-
ραολυμπιακής Επιτροπής και της Ελληνικής 
Παραολυμπιακής Ομάδας ανακοινώνει η 
Kωτσόβολος. «Καλεί» τον κόσμο να γράψει 
μια ευχή και υπόσχεται να τη μεταφέρει με 
μοναδικό τρόπο στους αθλητές πριν την 
αναχώρησή τους για το Τόκιο.

Πέμπτη 22 /7 /2021
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