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Fast track αύξηση για e-πωλήσεις F+D 
Η ταχύτερα αναπτυσσόμενη κατηγορία ηλεκτρονικών 
πωλήσεων για τα επόμενα χρόνια θα είναι των τροφίμων 
και ποτών, σύμφωνα με τη Forrester η οποία αναμένει το 
μερίδιο της κατηγορίας να αυξηθεί από το 5,4% στο 10,4% 
μεταξύ 2020-2024 και να ανέλθει στο 17% των e-πωλήσεων 
των ΗΠΑ το 2024.
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Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έκανε το 
πρώτο βήμα προς την κυκλοφορία μιας ψη-
φιακής έκδοσης του ευρώ.

Η Daalchini Technologies ανακοίνωσε την τοπο-
θέτηση αυτόματων πωλητών, που λειτουργούν 
μέσω IoT, σε ταξί και λεωφορεία. 

Με τη Sabo συνεργάστηκε η ΦΑΓΕ, για 
project ρομποτικών συστημάτων, της πλή-
ρως αυτοματοποιημένης γραμμής ρομποτι-
κής παλετοποίησης.

Σύμφωνα με την πλατφόρμα grocery εταιρειών 
Pitchbook, έχουν συγκεντρωθεί φέτος $10 δις 
έναντι $7 δις πέρυσι.

Η Grubhub συνεργάζεται με την Yandex 
Self-Driving, για να φέρει στα κολλέγια των 
Η.Π.Α ρομπότ για παραγγελίες.

LAST MINUTE

7 στις 10 e-αγορές θα γίνουν φέτος μέσω κινητών 
Οι παγκόσμιες πωλήσεις μέσω Διαδικτύου εκτιμάται ότι θα αυξηθούν φέτος 

κατά 11,5% και θα αγγίξουν τα $ 11,6 τρις.
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Επιτροπή Ανταγωνισμού:  
τον Οκτώβριο η έκθεση για το e-commerce
Το επόμενο διάστημα πρόκειται να δημοσιευθεί η Ενδιάμεση Έκθεση για 
την κλαδική έρευνα για το e- Commerce, της Επιτροπής Ανταγωνισμού κα-
θώς και να πραγματοποιηθεί η 2η δημόσια διαβούλευση.
Η τελική έκθεση για το e-Commerce πρόκειται να δημοσιευθεί τον Οκτώ-
βριο του 2021. Αυτό αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο του 2021.
Στο νέο τεύχος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες για τις 
αποφάσεις της Επιτροπής, τους ελέγχους που διεξήγαγε, τις κλαδικές 
έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη, τις επικείμενες συνεδριάσεις της, τις 
συνεργασίες της με διεθνείς οργανισμούς, τις επιμορφωτικές ημερίδες που 
διοργάνωσε, αλλά και χρήσιμες πληροφορίες για πολίτες και επιχειρήσεις.

Ψηλά στις καταναλωτικές συνήθειες
Σε ό,τι αφορά στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο, αναφέρει το δελτίο ότι η Επιτρο-
πή, αποφάσισε την έναρξη κλαδικής έρευνας, λαμβάνοντας υπόψη της τη 
σημαντική θέση που κατέχει πλέον το e-Commerce στις καταναλωτικές 
συνήθειες των Ελλήνων ως ένα αξιόπιστο σύστημα διανομής προϊόντων και 
υπηρεσιών, αλλά και τη δυνατότητα των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων 
να ευνοήσουν την ανάπτυξη στρεβλώσεων του ανταγωνισμού στο ψηφιακό 
περιβάλλον.

Επένδυση 2 εκατ. ευρώ 
για το νέο Public  
στο Golden Hall 
Καινοτόμες υπηρεσίες, διευρυμένη 
ποικιλία και νέα εμπειρία αγορών 
φέρνει το Public στο Golden Hall. 
Το νέο κατάστημα καλύπτει 3.200 
τ.μ. και εκτείνεται σε 3 επίπεδα, 
διευρύνοντας τη γκάμα και φιλοξε-
νώντας περισσότερους από 50.000 
κωδικούς.

Τα δέματα 
αντιπροσωπεύουν 
το 50% των εσόδων 
ταχυδρομικών ομίλων
Σύμφωνα με έκθεση της 
International Post Corporation (IPC), 
τα αποτελέσματα του 2020 έδειξαν 
χαμηλότερη ανάπτυξη 1,6%, έναντι 
+ 5% το 2019. Ο Holger Winklbauer, 
CEO δήλωσε: «O COVID υπήρξε 
επιταχυντής των διαρθρωτικών τά-
σεων στον ταχυδρομικό τομέα. Κα-
θώς ο όγκος της αλληλογραφίας 
μειώθηκε, ειδικά τα διαφημιστικά 
μηνύματα, τα δέματα αντιπροσω-
πεύουν πάνω από το 50% των εσό-
δων».
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Καλοί πελάτες, οι omnichannel πελάτες 
Οι καταναλωτές που επιλέγουν την omnichannel εμπειρία, αγοράζουν πιο 
συχνά και δαπανούν μέχρι και 20% περισσότερο, σε σύγκριση με αυτούς 
που προτιμούν αγορές μόνο από τα καταστήματα, σύμφωνα με έρευνα 
της Symphony RetailAI. Επιπλέον, από τους πελάτες που πραγματοποίη-
σαν ηλεκτρονική αγορά το α’ τρίμηνο του 2021, 7 στους 10 επέστρεψαν 
και αγόρασαν ξανά, εντός του τριμήνου. Τα δεδομένα έδειξαν ότι, αν έ-
νας πελάτης του Διαδικτύου επιστρέψει στο κανάλι 7 φορές μέσα στους 
πρώτους τρεις μήνες, τότε είναι 3 φορές πιθανότερο να γίνει μόνιμος. 
«Επειδή οι περισσότεροι grocery retailers λειτουργούν με στενά περιθώρια 
κέρδους, είναι σημαντικό, να βρουν τρόπους να κερδίσουν μεγαλύτερο 
μερίδιο από τα χρήματα που δαπανούν οι καταναλωτές, ενισχύοντας πα-
ράλληλα, την πελατειακή τους πίστη», αναφέρει ο Chris Koziol, CEO της 
Symphony RetailAI. «Η παροχή στους πελάτες διαδικτυακού καναλιού 
για να ψωνίζουν, όπως και όποτε θέλουν αυτοί, αποτελεί βασικό παρά-
γοντα διαφοροποίησης, όπως βλέπουμε από την αυξανόμενη πίστη των 
omnichannel αγοραστών. Επομένως, η τάση για διαδικτυακές grocery α-
γορές θα πρέπει να εκληφθεί ως win-win omnichannel σενάριο και όχι σαν 
μάχη μεταξύ καταστημάτων και e-shops.»

Το C-Lime λανσάρει  
η Swatch  
H Swatch λανσάρει το νέο C-Lime, 
το οποίο διευρύνει τη συλλογή Big 
Bold Bioceramic. Αποτελούμενο 
από 2/3 κεραμικού και 1/3 βιολογι-
κής προέλευσης πλαστικού, το μο-
νόχρωμο μοντέλο στην απόχρωση 
του lime, τοποθετείται ως απόλυτο 
αξεσουάρ. Το C-Lime διατίθεται 
αποκλειστικά online.

Προσβάσιμο  
σε όλους το Clubhouse
Το Clubhouse είναι εκτός έκδοσης 
beta και θα τερματίσει τη λίστα α-
ναμονής και το σύστημα προσκλή-
σεων για να γίνει προσβάσιμο σε 
όλους. Πλέον, οποιοσδήποτε μπο-
ρεί να ακολουθήσει συνδέσμους 
Clubhouse, να μεταβεί στην κοινό-
τητα των δημιουργών ή να συμμε-
τάσχει σε δημόσια εκδήλωση.
Το Clubhouse παρουσιάζει νέο 
λογότυπο που φαίνεται οικείο, μια 
παραπλήσια έκδοση των emoji που 
έχει ήδη χρησιμοποιήσει. 
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ACS: παρουσίαση του νέου σύγχρονου  
κέντρου διαλογής
Ο Γενικός Διευθυντής της ACS, Κώστας Μενεγάκης συμμετείχε στο panel 
ταχυμεταφορών και logistics του 4ου Συνεδρίου Υποδομών και Μεταφο-
ρών που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής, στο οποίο παρουσί-
ασε για πρώτη φορά το νέο σύγχρονο κέντρο διαλογής της εταιρείας και 
τις δυνατότητές του.

Ο κ. Μενεγάκης, σημείωσε ότι «η ACS διαβλέποντας τη μακροπρόθεσμη 
εξέλιξη του ελληνικού e-commerce προχώρησε στην ολοκλήρωση της 
κατασκευής του νέου σύγχρονου κέντρου διαλογής δεμάτων (hub), ενός 
κτιρίου 30.000 τ.μ., στο Αιγάλεω, με αυτόματα μηχανήματα διαλογής δε-
μάτων τελευταίας τεχνολογίας. Με το νέο κέντρο διαλογής η εταιρεία θα 
υπερτριπλασιάσει την τρέχουσα δυναμικότητα διαλογής δεμάτων της, 
εκτινάσσοντάς την σε 50.000 αποστολές/ώρα ενώ θα έχει και τη δυνατό-
τητα να διαχειρίζεται πολύ μεγαλύτερους όγκους αποστολών, σε πολύ 
μικρότερο χρονικό διάστημα σε σχέση με σήμερα». 
Πρόσθεσε ότι «για την ACS ο μόνος τρόπος για να βελτιωθεί το last - mile 
είναι να αυτοματοποιηθούν περαιτέρω οι διαδικασίες, να απλοποιηθούν 
για τον πελάτη και να εξαλειφθούν καθυστερήσεις μη παράδοσης που 
ανεβάζουν τα κόστη στις αρχικές συμφωνίες με τα e-shops και επιβαρύ-
νουν τους χρόνους παράδοσης». 

ΑΒ Βασιλόπουλος: 
πρώτο σε αναγνώριση  
το online κανάλι
Τα ΑΒ Βασιλόπουλος αναδεικνύουν 
κατά 80% ως «τον πιο αναγνωρί-
σιμο retailer» στο οικοσύστημα 
των ψηφιακών καταστημάτων τα 
στοιχεία των Convert Group και 
ΙΕΛΚΑ, που χαρτογραφούν τις κα-
ταναλωτικές συνήθειες και τάσεις 
που διαγράφονται στο τοπίο των 
ηλεκτρονικών Σ/Μ. 

Παράνομα τα fake 
reviews στην Αγγλία
Η Competition and Markets 
Authority (CMA) στη Μ. Βρετανία 
θα έχει τη δυνατότητα να επιβά-
λει πρόστιμο σε έναν διαδικτυακό 
retailer αξίας έως και 10% των ετή-
σιων εσόδων του, επειδή εμφανίζει 
ψευδείς κριτικές ενθαρρύνοντας 
τον καταναλωτή να ξοδέψει πε-
ρισσότερα χρήματα. Amazon και 
Google βρίσκονται υπό την έρευνα 
της CMA σχετικά με τις ψευδείς 
κριτικές στις διαδικτυακές τους 
πλατφόρμες.
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Deloitte: οι πρώτοι σε online πωλήσεις σε μόδα 
και παπούτσια στην Ελλάδα
Η Deloitte εκτιμά ότι θα αναπτυχθεί ραγδαία τα επόμενα χρόνια η εγχώρια 
online αγορά ένδυσης και υπόδησης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι «στην πα-
ρούσα συγκυρία δεν πρόκειται για μια κατακερματισμένη αγορά». 
Πρώτο σε πωλήσεις e-shop στην Ελλάδα είναι το e-papoutsia, πολωνικών 
συμφερόντων, με μερίδιο 6,7%. Ακολουθεί στη 2η θέση η ZARA με μερίδιο 
6,3%. Στην 3η θέση με 3,1% βρίσκεται η Shein και ακολουθούν με 2,8% η 
Celestine και με αντίστοιχο μερίδιο η Nike και η Bershka, ενώ ο Σουηδικός 
όμιλος H&M έχει 2,7%. 

Σε επίπεδο ομίλων, εάν στο ποσοστό της ZARA προστεθεί και αυτό της 
Bershka, τότε η Inditex καταλαμβάνει την 1η θέση με 9,1%.

Σε αυτή την αγορά εισήλθε πρόσφατα η γερμανικών συμφερόντων About 
You που ιδρύθηκε στα μέσα της περασμένης δεκαετίας και στην οποία πο-
σοστό περί το 30% ελέγχει η εταιρεία ενδυμάτων Bestseller. Η About You 
εστιάζει κυρίως σε γυναίκες ηλικίας 20 και 30 ετών. 
Την έλευσή του στην Ελλάδα προετοιμάζει και ο Ισραηλινός όμιλος Fox με 
το e-shop Terminal X.

e-αγορές B2C στο 
Λιανεμπόριο Τροφίμων
Δύο στους 3 αγοραστές e-
supermarket υιοθέτησαν τις e- α-
γορές στο lockdown ενώ στα 146 
ευρώ ανέρχεται η μέση μηνιαία 
δαπάνη των αγοραστών– 35% της 
συνολικής. Ένας στους 2 αγοράζει 
τουλάχιστον 1 φορά τον μήνα ή συ-
χνότερα τρόφιμα μέσω διαδικτύου.

Το e-Commerce καταλύτης για Ενέργεια και 
Περιβάλλον 

Το e-Commerce αλλάζει τις 
προσεγγίσεις για τη βιωσι-
μότητα της εφοδιαστικής 
αλυσίδας στις ΗΠΑ, σύμφωνα 
με έρευνα της DHL. Μια νέα 
Λευκή Βίβλος με θέμα «ECO-
mmerce: Πώς το ηλεκτρονικό 
εμπόριο μπορεί να οικοδομή-
σει τη βιώσιμη αλυσίδα εφοδι-
ασμού του αύριο» υποστηρίζει 
ότι η ταχεία ανάπτυξη του 
e-Commerce φέρνει ευκαιρίες 
για τη μείωση των εκπομπών 
εντός της αλυσίδας εφοδια-
σμού. 
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Efood: νέο ευέλικτο μοντέλο 
συνεργασίας

Νέο και ευέλικτο 
μοντέλο συνερ-
γασίας με τους 
διανομείς υιοθετεί 
η E-food με στόχο 
να προσελκύσει 
νέους συνεργάτες, 
προκειμένου να 
καλύψει τις αυξα-
νόμενες ανάγκες 

που περιλαμβάνουν και το efood market, που έχει αυξήσει τον 
όγκο των παραγγελιών του. “Καθώς οι διανομείς είναι μια κα-
τηγορία εργαζομένων που έχει υποστεί πολλά στην αγορά, η 
εταιρεία προτίθεται να τους παράσχει ευκαιρίες και ευέλικτο 
τρόπο λειτουργίας”. Η υπηρεσία, delivered by efood, θα πλαι-
σιωθεί με 6.000 διανομείς.

Κώδικες QR διπλής κατεύθυνσης 
Σύμφωνα με την Juniper μέχρι το 2022 ο αριθμός των κου-
πονιών που θα εξαργυρωθούν με κωδικούς QR θα εκτοξευ-
θεί στα 5,3 δις. Οι κώδικες QR δεν είναι κάτι καινούργιο, 
ωστόσο οι αμφίδρομοι κώδικες QR, που κατοχυρώθηκαν με 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από την ContactPigeon, παρέχουν 
στους λιανοπωλητές πολύ μεγαλύτερη ευελιξία κατά τη 
συλλογή δεδομένων συμπεριφοράς των χρηστών την ίδια 
στιγμή. 

Just walk out!
Η Amazon άνοιξε πρόσφατα το 5ο κατάστημα Amazon Fresh 
στο Λονδίνο, το οποίο χρησιμοποιεί το flagship της τεχνολο-
γίας “just walk out”. 
Αυτό επιτρέπει στους αγοραστές να συνδεθούν μέσω του 
λογαριασμού τους στo Amazon κατά την είσοδό τους στο 
κατάστημα, να επιλέξουν τα προϊόντα τους και στη συνέχεια 
να φύγουν, πληρώνοντάς τα αυτόματα μέσω του λογαρια-
σμού τους κατά την έξοδό τους. 

Το νέο e-shop της ΑΕΚ  
είναι πραγματικότητα
Η Think Plus αποδεχόμενη την πρόκληση, υλοποίη-
σε το νέο σύγχρονο Shopify ηλεκτρονικό κατάστημα 
της ποδοσφαιρικής ομάδας της ΑΕΚ. Το Shopify 
δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, καθώς πρό-
κειται για μια από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες 
ηλεκτρονικού εμπορίου φιλοξενώντας πάνω από 1,7 
εκατ. e-shops στον κόσμο. Το τμήμα marketing και 
η εμπορική διοίκηση της ΑΕΚ γνωρίζοντας αυτά τα 
στοιχεία και έχοντας αντιληφθεί τη συνεχή δυναμική 
αλλά και τις δυνατότητες που προσφέρει η συγκε-
κριμένη πλατφόρμα, απευθύνθηκαν στην ομάδα της 
Think Plus για την υλοποίηση ενός σύγχρονου ηλε-
κτρονικού καταστήματος με τις τεχνικές απαιτήσεις 
να αφορούν στη διασύνδεση του e-shop με αυτομα-
τοποιημένο πρόγραμμα ERP και σύστημα αυτόμα-
της έκδοσης voucher για τη μεταφορική courier. 
Η διασύνδεση ενός Shopify e-shop με οποιοδήποτε 
εμπορικό πρόγραμμα ERP απαιτεί σωστή μελέτη 
των απαιτήσεων, πολλές εργατοώρες προγραμματι-
σμού και φυσικά ατέλειωτα test ετοιμότητας με στό-
χο να προβλεφθούν όλα τα πιθανά σενάρια. 
Η δημιουργία ενός e-shop στην πλατφόρμα του 
Shopify εξαρτάται από τον βαθμό γνώσης και κα-
τανόησης των προδιαγραφών του συστήματος, 
της λεγόμενης αρχιτεκτονικής κατασκευής του 
και επιπλέον γνώσεις προγραμματισμού εκτός της 
γλώσσας του Shopify. Με λίγα λόγια “προγραμμα-
τιστικά”, εξαιρετική γνώση των Liquid, CSS, HTML, 
Javascript και πιθανώς γνώσεις σχετικά με τη βιβλιο-
θήκη jQuery της Javascript. Η ομάδα της Think Plus 
έθεσε ως στόχο τη σχεδίαση του ταξιδιού και της 
πλοήγησης του επισκέπτη προβλέποντας διάφορα 
πιθανά σενάρια, όπως τη σελίδα 404, την πιθανή 
έλλειψη στην ποσότητα ενός προϊόντος μέχρι το αυ-
τοματοποιημένο e-mail που λαμβάνει ο υποψήφιος 
πελάτης όταν ξεχνά τα προϊόντα στο καλάθι του. 
ΑΕΚ και Think Plus, παίζουν πλέον μαζί στο «γήπε-
δο» του ηλεκτρονικού εμπορίου και σκοράρουν στις 
πωλήσεις αγαπημένων προϊόντων, όπως η νέα αγω-
νιστική εμφάνιση της ομάδας για τη σεζόν 21-22. 
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Η Rocket προσγειώθηκε στην Ελλάδα - Νέος παίκτης 
στην αγορά του online food delivery
Η Rocket, μια νέα υπηρεσία online παραγγελίας 
και διανομής φαγητού κάνει την εμφάνισή της 
στην ελληνική αγορά, μετά το επιτυχημένο της 
λανσάρισμα σε Ουκρανία, Ολλανδία, Κύπρο και 
Γαλλία. Μέσω της εύχρηστης εφαρμογής της για 
smartphones, και έχοντας θέσει ως προτεραιό-
τητα να προσφέρει βέλτιστη εμπειρία όχι μόνο 
στους πελάτες αλλά και στους συνεργάτες της, η 
Rocket δεσμεύεται να παρέχει εξαιρετική εξυπη-
ρέτηση και ασυναγώνιστα προνόμια τόσο στους 
καταναλωτές όσο και στα συνεργαζόμενα κατα-
στήματα εστίασης.
 
Η Clementine Joly, Διευθύντρια Marketing Ευρώπης δήλωσε σχετικά: «Σχεδι-
άσαμε τη στρατηγική επέκτασής μας έπειτα από εκτενή έρευνα που πραγμα-
τοποιήσαμε, σε συνεργασία με την PWC. Η Αθήνα βάσει διαφόρων κριτηρίων 
αναδείχθηκε ως ευκαιρία, οπότε αποφασίσαμε να κάνουμε το πρώτο βήμα 
ξεκινώντας από τη δημοφιλή περιοχή του Χαλανδρίου, όπου υπάρχουν πολλά 
καταστήματα εστίασης και εστιατόρια. Μία από τις κύριες προτεραιότητές μας 
είναι να αναπτύξουμε ισχυρούς δεσμούς με τα εστιατόρια της πόλης. Καθώς 
γνωρίζουμε ότι ήταν μια δύσκολη περίοδος για τους επιχειρηματίες του κλάδου, 
διασφαλίζουμε ένα συμφέρον σύστημα προμηθειών με απώτερο σκοπό να τους 
αποφέρουμε μεγαλύτερα κέρδη. Στόχος μας είναι να παρέχουμε φρεσκομαγει-
ρεμένο φαγητό γρήγορα, οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Στη Rocket, πιστεύουμε 
στην ανθρωποκεντρική υποστήριξη των συνεργατών μας και έχουμε ως προτε-
ραιότητα την επιτυχία των συνεργαζόμενων καταστημάτων του δικτύου μας».
 
Για το επόμενο διάστημα, ο στόχος είναι να ενταχθεί πληθώρα καταστημάτων 
εστίασης, που θα παρέχουν μεγάλη ποικιλία επιλογών στους καταναλωτές. Σε 
αυτή την κατεύθυνση και προκειμένου να προσελκύσει περισσότερους πελάτες, 
η υπηρεσία θα γίνει διαθέσιμη και στο κέντρο της Αθήνας, μέσα στις επόμενες 
εβδομάδες. Ήδη τα καταστήματα που έχουν ενταχθεί στην πλατφόρμα της 
Rocket επωφελούνται της υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης και των ανταγωνιστι-
κών προνομίων που παρέχει η πλατφόρμα, μεταξύ των οποίων χρέωση χαμηλό-
τερων προμηθειών, συμβουλευτικές υπηρεσίες marketing και προώθησης στα 
social media και επαγγελματική φωτογράφιση γευμάτων και πιάτων.
 
Διαθέσιμη σε Android και iOS, η εύχρηστη εφαρμογή της Rocket καθιστά την 
παραγγελία φαγητού πιο εύκολη από ποτέ. Ο χρήστης εγγράφεται στην υπηρε-
σία συμπληρώνοντας απλά τη διεύθυνση του και ο κατάλογος καταστημάτων και 
επιλογών εμφανίζεται αμέσως στην οθόνη, προκειμένου να μπορεί να επιλέξει 
εύκολα και γρήγορα το γεύμα ή ρόφημα της αρεσκείας του μέσα σε λίγα απλά 
βήματα. Ένα γρήγορο μενού σε μορφή carousel διευκολύνει ακόμα περισσότε-
ρο την επιλογή, εμφανίζοντας πρώτες τις πιο δημοφιλείς κατηγορίες γευμάτων 
για γρήγορη πρόσβαση, ενώ ελκυστικές προσφορές και εκπτώσεις παρουσιάζο-
νται στους χρήστες σε καθημερινή βάση. 

Γιατί Rocket;
•   Καθαρές τιμές, χωρίς ελάχιστη παραγγελία, χωρίς κρυφές χρεώσεις -ανταγω-

νιστικές προμήθειες! 
•   Γρήγορες και εύκολες παραγγελίες, σε λίγα απλά βήματα!
•   Πληρωμή με μετρητά ή κάρτα! Δωρεάν παράδοση!
•   Ανακυκλώσιμα υλικά, προαιρετική χρήση πλαστικού σερβίτσιου! 
 
Rocket: Every order is a win!

Η υπηρεσία Amazon 
Pay Later σύντομα 
και σε άλλες διεθνείς 
αγορές 
Η υπηρεσία «buy now, pay later» 
της Amazon η οποία δοκιμάζεται 
στην Ινδία έχει συγκεντρώσει 2 ε-
κατ. χρήστες ενώ σύντομα θα είναι 
διαθέσιμη και σε άλλες αγορές. 
Το Amazon Pay Later, η υπηρεσία 
BNPL, έχει χρησιμοποιηθεί πάνω 
από 10 εκατ. φορές, από τον πε-
ρασμένο Απρίλιο. Επιτρέπει στους 
καταναλωτές να πραγματοποιούν 
αγορές πίστωσης έως και 200 δο-
λάρια και να τα εξοφλούν μέσα σε 
12 άτοκες δόσεις. 

JCC Payment Systems:  
ο αξιόπιστος συνεργάτης 
Ασφαλείς λύσεις για συναλλαγές 
με κάρτες προσφέρει η JCC, σε 
όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, 
οι οποίες καλούνται να συμμορφω-
θούν με το διάταγμα της υποχρε-
ωτικής αποδοχής καρτών από τις 
18/9. Πάνω από 80 τομείς επιχειρή-
σεων λιανικού εμπορίου, εστίασης, 
αναψυχής, φιλοξενίας και υπηρε-
σιών παντός είδους, καθίστανται 
υπόχρεες να συμβαδίσουν με τα 
νέα δεδομένα.

Επιδοτούμενη κατάρτιση 
σε 190 εργαζόμενους
Επιδοτούμενη και δωρεάν κατάρτι-
ση και πιστοποίηση επαγγελματικών 
γνώσεων και δεξιοτήτων θα προ-
σφέρει το Επιμελητήριο Ηρακλείου 
σε 190 εργαζόμενους.
Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη 
δυνατότητα να παρακολουθήσουν 
προγράμματα κατάρτισης 200 
ωρών σε διάφορα θεματικά πε-
δία μεταξύ των οποίων: Πωλητής 
-Στέλεχος Εξαγωγικού - Διεθνούς 
Εμπορίου, Ειδικός συστημάτων 
ηλεκτρονικής προώθησης εται-
ρικής παρουσίας - Social media 
Marketing, Ειδικός Συστημάτων 
Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-
COMMERCE) κ.ά.
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Η βελτίωση του last mile 
Η ομάδα Last Mile της Amazon συνερ-
γάζεται με το κέντρο μεταφορών και 
logistics του ΜΙΤ σε έναν διαγωνισμό 
που για τη βελτίωση των παραδό-
σεων. Το Amazon Last Mile Routing 
Research Challenge θα ζητήσει από 
ακαδημαϊκές ομάδες, να εκπαιδεύ-
σουν μοντέλα μηχανικής εκμάθησης, 
για να προβλέψουν τις διαδρομές 
παράδοσης.

Πάνω από 1.000 
ανεξάρτητοι πωλητές 
του Amazon έκαναν 1 
εκατ. λίρες σε πωλήσεις  
To Amazon έχει πάνω από 1.000 α-
νεξάρτητους πωλητές στην Αγγλία 
με 1 εκατ. λίρες σε πωλήσεις πέρυσι, 
καθώς τόσο οι έμποροι όσο και οι α-
γοραστές εστίασαν στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα της εταιρείας κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας. Σύμφωνα με 
τον κολοσσό λιανικής, οι αριθμοί των 
πωλητών αυξήθηκαν κατά 20% στο 
Ηνωμένο Βασίλειο πέρυσι.

To Amazon κατηγορείται για πώληση επικίνδυνων 
προϊόντων από τρίτους πωλητές
Το Amazon κατηγορείται από την Consumer Product Safety Commission 
(CPSC) των ΗΠΑ η οποία επιδιώκει να αναγκάσει την εταιρεία να ανακαλέσει 
χιλιάδες προϊόντα αυξημένου κινδύνου που μπορεί να αποβούν μοιραία και 
να προκαλέσουν μέχρι και θάνατο. Η CPSC υπέβαλε διοικητική καταγγελία 
εναντίον του Amazon προσπαθώντας να το αναγκάσει να αποδεχτεί τις 
ευθύνες του και να σταματήσει την πώληση επικίνδυνων προϊόντων από τρί-
τους πωλητές της πλατφόρμας. 

Ανάμεσα στα συγκεκριμένα ακατάλληλα προϊόντα, τα οποία ανήκουν σε 
πολλές και διαφορετικές κατηγορίες συμπεριλήφθηκαν: 400.000 συσκευές 
θερμότητας για μαλλιά που πωλήθηκαν χωρίς προστασία σε περίπτωση ηλε-
κτροπληξίας, 24.000 ελαττωματικούς ανιχνευτές μονοξειδίου του άνθρακα 
χωρίς συναγερμό και πολλά παιδικά ενδύματα, τα οποία έχουν δημιουργη-
θεί παραβιάζοντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις σχετικά με την ασφάλεια 
των εύφλεκτων υφασμάτων.
Η συγκεκριμένη ενέργεια αποτελεί είναι τεράστιο βήμα για όλες αυτές τις 
πλατφόρμες λιανικής τρίτων πωλητών να ενεργούν με πιο αποτελεσματικό 
τρόπο. Μέσω αυτού προστατεύονται οι καταναλωτές, από τυχόν μελλοντικά 
ατυχήματα ιδιαιτέρως επικίνδυνα. Tο Amazon υποστηρίζει ότι έχει αφαιρέ-
σει από την πλατφόρμα συντριπτική πλειονότητα των συγκεκριμένων προϊό-
ντων, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιεί επιστροφές των χρημάτων. 
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Το γραφείο Οικονομικών και Εμπο-
ρικών Υποθέσεων του υπουργείου 
Εξωτερικών στη Σανγκάη εξέδωσε 
οδηγίες πλεύσης για ασφαλή επιχει-
ρηματική δραστηριότητα στην Κίνα.
Η Κίνα μπορεί συχνά να παρουσιάζει 
ευκαιρίες για της Έλληνες εμπόρους 
- επιχειρηματίες, εντούτοις η συνεργα-
σία αυτή μπορεί να κρύβει κινδύνους. 
Δυστυχώς είναι συχνό το φαινόμενο 
επιχειρήσεων που είτε πέφτουν θύ-
ματα απάτης, είτε οδηγούνται σε οι-
κονομική ζημία από τη μη εκπλήρωση 
των συμφωνηθέντων εκ μέρους της 
κινεζικής εταιρείας, ενίοτε ακόμη και 
μετά από μακροχρόνια συνεργασία. 
Στη συχνότητα του φαινομένου συμ-
βάλλει και το μέγεθος της κινεζικής 
οικονομίας.
Της σημειώνεται σε ενημερωτικό 
έγγραφο του γραφείου Οικονομικών 
και Εμπορικών Υποθέσεων Σανγκάης, 
που δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική 
σελίδα του υπουργείου Εξωτερικών 
για της εξαγωγές (agora.mfa.gr), ο 
κάτωθι συνοπτικός οδηγός μπορεί να 
φανεί χρήσιμος για την αποφυγή κα-
κοτοπιών.

1.  Πρόληψη - Έλεγχος εταιρείας
Ως γνωστόν, το προλαμβάνειν είναι 
καλύτερο του θεραπεύειν. Σε της 
περιπτώσεις, οι Έλληνες έμποροι 
αναζητούν Κινέζους αντισυμβαλλό-
μενους μέσω του διαδικτύου ή μέσω 

εκθέσεων της οποίες επισκέπτονται. 
Επιβάλλεται μεγάλη προσοχή σε πε-
ριπτώσεις που οι όροι συνεργασίας 
ή τα περιθώρια κέρδους φαίνονται 
υπερβολικά δελεαστικά. Σε κάθε 
περίπτωση, της πρώτος έλεγχος μπο-
ρεί να διενεργηθεί από την Αρμόδια 
Ελληνική Προξενική Αρχή (εν προκει-
μένω το Γραφείο Οικονομικών και Ε-
μπορικών Υποθέσεων Σαγκάης) ή κά-
ποιον δικηγόρο, ως της την εγγραφή 
της εταιρείας στα Μητρώα Εταιρειών.
Ο έλεγχος της εξαντλείται στη δια-
πίστωση ύπαρξης της εταιρείας, την 
ημερομηνία ίδρυσής της, το αρχικό 
κεφάλαιο και τον νομικό εκπρόσω-
πο. Ακόμη και αν τα ανωτέρω δεν 
διασφαλίζουν την φερεγγυότητα της 
εταιρείας, σίγουρα αποτελούν μια 
πρώτη ένδειξη. Έχει παρατηρηθεί 
πως σε της περιπτώσεις δεν υφίστα-
ται καν εταιρεία. Της, μία παλαιότερη 
και μεγαλύτερη εταιρεία είναι προ-
φανώς πιο αξιόπιστη σε σχέση με μια 
νεοσύστατη. Αντίγραφο της άδειας 
λειτουργίας της εταιρείας καθώς και 
της ταυτότητας ή διαβατηρίου του 
νομικού εκπροσώπου της εταιρείας 
αποτελούν επιπλέον εχέγγυα, τα ο-
ποία δέον να ζητηθούν, ιδίως εφόσον 
προχωρήσει η συνεργασία.
Για ακόμα μεγαλύτερη εξασφάλιση, 
οφείλει ο Έλληνας έμπορος/επιχει-
ρηματίας να επιδιώκει, ο της ή μέσω 
δικηγόρου, επί τόπου έλεγχο της 

κτιριακές εγκαταστάσεις (γραφείο, 
εργοστάσιο, κτλ). Έχει παρατηρηθεί 
πως κτιριακές εγκαταστάσεις που πα-
ρουσιάζονται στην ιστοσελίδα ή στο 
έντυπο φυλλάδιο της, δεν ανταποκρί-
νονται συχνά στην πραγματικότητα. 
Συνιστάται λοιπόν, προσοχή, ιδίως 
στην περίπτωση που ο Κινέζος αντι-
συμβαλλόμενος αποφεύγει να δεχθεί 
τον Έλληνα έμπορο στα γραφεία 
του.

2. Επικοινωνία
H επικοινωνία του Έλληνα επιχειρη-
ματία με τον Κινέζο συνεργάτη του 
θα πρέπει να γίνεται με την καλύτερη 
δυνατόν διασφάλιση, ήτοι:
•   ηλεκτρονική διεύθυνση εταιρείας 

και όχι hotmail, yahoo κτλ. Που πα-
ραπέμπει σε προσωπική ηλεκτρο-
νική διεύθυνση. Σημαντικό είναι το 
e-mail της εταιρείας να ομοιάζει 
στο δεύτερο μέρος του (δηλ. μετά 
το @) με την ιστοσελίδα της εται-
ρείας.

•   η τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας 
να παραπέμπει σε σταθερή γραμμή 
και όχι σε αριθμό κινητής τηλεφωνί-
ας. Τα κινητά τηλέφωνα διαθέτουν, 
πέραν του τετραψήφιου κωδικού 
της χώρας (0086) επιπλέον 11 αριθ-
μούς ενώ τα σταθερά 10 (συμπερι-
λαμβανομένου του διψήφιου κωδι-
κού της πόλης, της για παράδειγμα 
η Σαγκάη έχει τον κωδικό 21). 
Παράδειγμα σταθερής γραμμής 
περιοχής πόλης Σαγκάης: +86-21-
66982790 
Παράδειγμα γραμμής κινητής 
τηλεφωνίας στην Κίνα: +86-136-
11830244

•   Στην ιστοσελίδα της εταιρείας θα 
πρέπει να αναφέρονται στοιχεία επι-
κοινωνίας (τηλέφωνα και ηλεκτρονι-
κές διευθύνσεις) ως ανωτέρω. 
Η ηλεκτρονική αλληλογραφία, για 
να αποτελέσει αποδεικτικό μέσο 
στα Κινέζικα Δικαστήρια θα πρέπει 
να είναι θεωρημένη από Συμβο-
λαιογράφο, κάτι το οποίο δεν είναι 
εύκολο. Επομένως, για σημαντικά 
ζητήματα, είναι προτιμητέα η ηλε-
κτρονική τηλεομοιοτυπία (fax).

3. Συμβόλαιο συνεργασίας
Είναι πολύ σημαντικό σε μια διεθνή 

Πώς να αποφύγετε επιχειρηματικούς κινδύνους στην Κίνα

Πέμπτη 29 /7 /2021



13 

συνεργασία να υπάρχει γραπτό 
συμβόλαιο (ιδιωτικό συμφωνητικό), 
οποίο να εξασφαλίζει τα δικαιώμα-
τα τόσο του αγοραστή όσο και του 
πωλητή, περιλαμβάνοντας και ρήτρα 
περί μη εκπλήρωσης ή μη προσή-
κουσας εκπλήρωσης, με πρόβλεψη 
για διαιτησία. Σε κάθε περίπτωση 
μια γραπτή συμφωνία αποτελεί ένα 
είδος εγγύησης ότι υπάρχει μια ε-
λάχιστη σοβαρότητα και αξιοπιστία 
στην προσέγγιση της συνεργασίας.
Κατά τη διάρκεια των διαπραγμα-
τεύσεων, δέον είναι να μελετήσει 
της όρους της συμβάσεως κάποιος 
δικηγόρος, ώστε να γνωμοδοτεί αν 
είναι σύννομοι με το Κινεζικό δίκαιο. 
Σε καμία περίπτωση να μη βασιστεί 
ο Έλλην αντισυμβαλλόμενος σε 
υπόσχεση της κινεζικής πλευράς 
για παρέμβαση κάποιας υψηλά ι-
στάμενης γνωριμίας του με σκοπό 
την παράκαμψη/παραβίαση κάποιου 
νόμου, ώστε να εκτελεσθεί κάποιος 
όρος της συμβάσεως.
Αν η σύμβαση των μερών είναι σε 
δύο γλώσσες, η Κινεζική θεωρείται 
πως υπερισχύει. Οφείλει κανείς να 
διασφαλίσει ότι δεν υπάρχουν δια-
φορές μεταξύ των δύο κειμένων.
Κατά τη σύναψη της συμφωνίας, 
είναι αναγκαίο ο Έλληνας έμπορος/
επιχειρηματίας να απαιτεί τη συμβο-
λαιογραφική θεώρηση της υπογρα-
φής του αντισυμβαλλομένου ώστε 
σε περίπτωση δικαστικής διαμάχης 
να μπορεί να γίνει αποδεκτή η σύμ-
βαση της από τα Δικαστήρια. Επειδή 
η Κίνα δεν είναι συμβαλλόμενη χώρα 
στη Συμφωνία της Χάγης (apostille), 
η θεώρηση πρέπει να γίνει κατά 
σειρά από συμβολαιογράφο, το 
Υπουργείο Εξωτερικών Κίνας (ή 
παράρτημα αυτού) και την ελληνική 
Προξενική Αρχή.
Κατάλογος δικηγορικών γραφείων 
που ασχολούνται μπορεί να της απο-
σταλεί κατόπιν σχετικού αιτήματος.

4. Επιστασία φορτίων
Στην πώληση εξ αποστάσεως μεγά-
λη σημασία έχει η επιστασία της πα-
ραγγελίας από αξιόπιστο ενδιάμεσο 
που ενεργεί εξ ονόματος και για λο-
γαριασμό του αγοραστή και μπορεί 
να τον εξασφαλίσει από σοβαρούς 
κινδύνους (εξαπάτησης, ελαττωματι-
κότητας προϊόντων, αδυναμίας χρή-

σης των προϊόντων, σε περίπτωση 
που χρειάζονται τεχνική υποστήριξη 
και αυτή, τελικά, δεν δίνεται από τον 
πωλητή, κ.α.).
Σε περίπτωση παραγγελίας και α-
ποστολής εμπορευμάτων από την 
Κίνα, δέον είναι να ζητήσει ο Έλλην 
αντισυμβαλλόμενος της υπηρεσί-
ες εταιρείας που ελέγχει πως τα 
εμπορεύματα που αποστέλλονται 
είναι τα συμφωνηθέντα βάσει της 
συμβάσεως. Φυσικά η επιστασία έχει 
κάποιο κόστος, οπότε ο Έλληνας 
επιχειρηματίας πρέπει να σταθμίσει 
πολύ προσεκτικά το κόστος αυτό με 
το ενδεχόμενο ρίσκο. Σε κάθε περί-
πτωση, από πλευράς της θεωρούμε 
πως η διασφάλιση είναι προτιμότε-
ρη, έστω και με κάποια οικονομική 
επιβάρυνση. Κατάλογος σχετικών 
εταιρειών μπορεί να της αποσταλεί 
κατόπιν σχετικού αιτήματος.

5. Πληρωμές
Δεν συνιστάται η καταβολή μέρους 
ή όλου του ποσού της συμφωνίας 
πριν την ολοκλήρωση της επιστασί-
ας. Απαίτηση ή επιμονή της κινεζι-
κής εταιρείας για την προκαταβολή 
ολόκληρου του ποσού, θεωρείται 
ιδιαίτερα επικίνδυνη.
Σε ό,τι αφορά στις πληρωμές, οφεί-
λει ο Έλληνας αντισυμβαλλόμενος 
να δείχνει περισσότερη επιμέλεια 
στην περίπτωση που ο Κινέζος αντι-
συμβαλλόμενος του ζητάει να εκτε-
λείται η πληρωμή μέσω εταιρειών 
της η Western Union, ή σε offshore 
τραπεζικό λογαριασμό (σημείω-
ση: μπορεί να είναι λογαριασμός 
offshore στο όνομα της κινεζικής 
εταιρείας, παρεχόμενος από κινεζική 
τράπεζα). Το φυσιολογικό είναι πως 
η πληρωμή θα πρέπει να γίνεται σε 
κατάστημα τραπέζης που βρίσκε-
ται στην περιοχή της καταστατικής 
έδρας της κινεζικής εταιρείας. 
Επιπλέον, μία εξουσιοδότηση από 
πλευράς κινεζικής εταιρείας για 
προσέγγιση τράπεζας, όπου διατη-
ρείται ο εταιρικός λογαριασμός και 
στον οποίο θα γίνει η πληρωμή πα-
ρέχει επιπλέον ασφάλεια. Ο Έλλη-
νας επιχειρηματίας μπορεί, με αυτόν 
τον τρόπο, να ελέγξει εάν ο λογα-
ριασμός κατάθεσης ανήκει στην εν 
λόγω κινεζική εταιρεία.
Σε περίπτωση που ο Κινέζος αντι-

συμβαλλόμενος ζητήσει από τον 
Έλληνα να του αποστείλει κάποιο 
ποσό (προκαταβολή ή εξόφληση) σε 
άλλο τραπεζικό λογαριασμό με την 
πρόφαση πως ο λογαριασμός δεν 
λειτουργεί προσωρινά, συνίσταται 
ο Έλληνας αντισυμβαλλόμενος να 
επικοινωνήσει άμεσα τηλεφωνικώς 
με τον Κινέζο, καθώς είναι πιθανό 
ο λογαριασμός ηλεκτρονικής του 
αλληλογραφίας να έχει παραβιαστεί. 
Σε καμία περίπτωση να μη δεχθεί να 
στείλει χρήματα σε άλλο τραπεζικό 
λογαριασμό πλην του αρχικώς συμ-
φωνηθέντος.
Σε περίπτωση που ο Έλλην αντι-
συμβαλλόμενος παρέχει υπηρεσίες/
προϊόντα σε Κινέζο αντισυμβαλλό-
μενο, θα πρέπει να εξασφαλίσει όσο 
το δυνατόν καλύτερα πως θα εκτε-
λεστεί η πληρωμή του συμβατικού 
τιμήματος. Αν είναι αποδεκτή η πλη-
ρωμή μέσω L/C, θα ήταν, σαφώς, 
προτιμητέα.

6. Επίλυση διαφορών - διαιτησία
Για την αντιμετώπιση της απάτης, 
πρακτικά, η μόνη δυνατότητα που 
έχει κανείς, είναι να κινηθεί νομικά 
εναντίον της εταιρίας / προσώπου 
που τον εξαπάτησε, γεγονός που 
προϋποθέτει τη λήψη υπηρεσιών 
κάποιου τοπικού δικηγορικού γρα-
φείου. Μη εξαντλητικός κατάλογος 
κινεζικών δικηγορικών γραφείων 
καθώς και Ελλήνων δικηγόρων που 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή 
της Σαγκάης, μπορεί να της παρα-
σχεθεί κατόπιν σχετικού αιτήματος. 
Σημειώνεται, πάντως, ότι συνήθως 
η δικαστική επίλυση της διαφοράς 
είναι οικονομικά ασύμφορη και χρο-
νοβόρα, οπότε τονίζουμε και πάλι τη 
σημασία της πρόληψης.
Στην περίπτωση εμπορικών διαφο-
ρών, μπορεί να καταφύγει κανείς 
και σε διαιτησία ή διαμεσολάβηση 
(η διαφορά μεταξύ των δύο είναι ότι 
στην δεύτερη οι αποφάσεις δεν είναι 
δεσμευτικές για τα μέρη). Προϋπό-
θεση είναι να υπάρχει ρήτρα διαιτη-
σίας στο συμβόλαιο, την οποία και 
προτείνουμε, σε οποία περίπτωση 
μπορεί να προσφύγει και η μία εται-
ρεία μονομερώς. Εφόσον δεν υπάρ-
χει ρήτρα διαιτησίας, μπορεί κανείς 
να προσφύγει μόνο με τη σύμφωνη 
γνώμη και των δύο πλευρών.
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Ζούμε πλέον στην επα-
νάσταση της Τεχνητής 
Νοημοσύνης. Ο τρόπος 
σήμερα που οι επιχειρή-
σεις Λιανικής πουλούν, 
κάνουν Διαφήμιση και 

μάρκετινγκ τα προϊόντα τους θα αλ-
λάξει δραματικά την επομένη 10ετία. 
Δεν περιμένουμε πλέον τον κατανα-
λωτή να ψάξει να μας βρει αλλά προ-
βλέπουμε τι θα αγοράσει την επομένη 
εβδομάδα και με τη χρήση shopping 
recommendation engineering του προ-
τείνουμε και τον φέρνουμε στο φυσι-
κό η ηλεκτρονικό κατάστημα για την 
αγορά. Ο πατέρας του σύγχρονου 
μάρκετινγκ Philip Kotler σε μεγάλη 
παρουσίαση στην Κίνα με θέμα «Το 
μέλλον του Μάρκετινγκ» είπε: «Το 
μάρκετινγκ πλέον με τη χρήση της τε-
χνολογίας θα αλλάξει δραματικά! Οι 
εταιρείες με τη χρήση της τεχνολογί-
ας θα μπορούν να καταλάβουν αυτό-
ματα τι προϊόντα θέλουν οι πελάτες 
και να πουλούν σε αυτούς! Όλη αυτή 
όμως η επανάσταση βασίζεται στα 
Δεδομένα της εταιρείας σας». 
Από τα δεδομένα αυτά, το ΑΙ με το 
mobiplus shopping recommendation 
μπορεί να προβλέψει με σημαντική 
ακρίβεια τι θα αγοράσει ο πελάτης 
την επομένη εβδομάδα. Τα δεδομένα 
τα οποία είναι χρυσάφι για την επιχεί-
ρηση είναι αυτά που σχετίζονται με 
τις συναλλαγές του πελάτη.

Loyalty Club
Πολλές εταιρείες έχουν πρόγραμ-
μα Loyalty με κάρτα προνομίων που 

καταγράφονται όλες οι συναλλαγές 
του πελάτη. Εκεί υπάρχουν σημαντι-
κά δεδομένα σχετικά με τις αγορα-
στικές του συνήθειες.
Εκεί μπορείς να βρεις με τη χρή-
ση της Τεχνητής Νοημοσύνης και 
shopping recommendation πρότυπα 
συμπεριφοράς και να αναζητήσεις 
καταναλωτές που έχουν ίδια πρότυ-
πα και να προβλέπεις για τον καθένα 
ξεχωριστά τι θα αγοράσει το επόμε-
νο διάστημα.
Μια εταιρεία έχει συνήθως πρό-
γραμμα Loyalty για 10 χρόνια, με 
20.000 χρήστες, με στοιχεία και e-
mail του πελάτη, που παρέχει καλά 
δεδομένα για αρχή στο shopping 
recommendation!

Δεδομένα από καταστήματα
Τα καταστήματα εκδίδουν αποδείξεις 
και πολλές αλυσίδες στην απόδειξη 
συνδέουν τον πελάτη. Άλλες, αλυσί-
δες ωστόσο δεν συνδέουν τα στοι-
χεία του πελάτη.
Και χωρίς τα στοιχεία του πελάτη 
δεν μπορείς να δεις τι προϊόντα α-
γοράζονται μαζί και να μπορέσεις 
με τη χρήση του mobiplus shopping 
recommendation να προβλέψεις τι 
προϊόντα θα μπορούσες να πουλή-
σεις μαζί στο μέλλον. Επίσης τι προϊ-
όντα θα πρέπει να μπουν κοντά μέσα 
στο κατάστημα μιας και αγοράζονται 
μαζί. Η το ανάποδο! Στο ERP σου 
καταγράφονται αυτές όλες οι συναλ-
λαγές οι όποιες είναι «χρυσάφι» για 
την αύξηση εσόδων για την επιχείρη-
ση. Συνήθως επιχειρήσεις Λιανικής 

έχουν ERP από 2000-2010 όπου εκεί 
είναι τα δεδομένα σας και μπορούν 
να αξιοποιηθούν στο shopping 
recommendation.
Συνήθως εκεί έχεις 1 έως 5 αγορές 
τον χρόνο ανά πελάτη ανάλογα με 
τη δραστηριότητα που ανήκεις και 
σε άλλες περιπτώσεις όπως σουπερ-
μάρκετ μια αγορά ανά εβδομάδα.

Η περίπτωση των e-shops
Πολλές επιχειρήσεις έχουν eshop α-
πό το 2010 και μετά, με 30.000 πελά-
τες, 3 αγορές το χρόνο ανά πελάτη. 
Ο πελάτης εδώ έχει 7 χρόνια ζωής με 
μέσο καλάθι 35 ευρώ και 3 προϊόντα 
μέσα. Έχεις 2000 επισκέψεις ανά 
ήμερα και έχεις έσοδα 1 εκατ. ευρώ. 
Κάθε κλικ που κάνει ο καταναλωτής 
στο προϊόν σου πρέπει να το κατα-
γράφεις.
Επίσης και τον χρόνο που κάθεται 
στο προϊόν καθώς άλλο 10 δεύτερα 
και άλλο 1 λεπτό. Από τις αγορές 
που κάνει ο χρήστης αυτός μπορείς 
να προβλέψεις τι θα αγοράσει ο ίδιος 
την επομένη φόρα, να τον ειδοποί-
ησης και να τον φέρεις στο φυσικό 
η ηλεκτρονικό κατάστημα για την 
αγορά. 
Αυτά είναι τα δεδομένα ενός μέσου 
shop και τα παραπάνω δεδομένα 
μπορούν να σε βοηθήσουν να προ-
βλέψεις τι θα αγοράσει ο πελάτης 
την επομένη εβδομάδα και να το 
προτείνεις.
Έτσι θα αυξήσεις τα έσοδά σου έως 
και 30% όπως το κάνουν και οι κορυ-
φαίοι του χώρου.

Του Γιάννη Σταμούλη, CEO MOBIPLUS

Τα Data της εταιρείας σας αυξάνουν τα έσοδα έως 30% στο e-commerce!

ΑΠΟΨΗ
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Καμπάνια για το inclusion στο Φεστιβάλ Καννών
Εκστρατεία με στόχο να προωθήσει τη διαφορετικότητα και συμπεριλη-
πτικότητα στον Κινηματογράφο και τα MME και να αναδείξει την ισότητα 
των φύλων και τη συμβολή των γυναικών στον τομέα, ξεκίνησε η Κομι-
σιόν στο Φεστιβάλ Κανών με τίτλο «CharactHer».

#BoycottHeineken από τη Heineken 
Την περασμένη Πέμπτη, η Heineken NV έτρεξε διαφήμιση διάρκειας 1’ 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πυροδοτώντας ολόκληρο κίνημα δια-
μαρτυρίας, υπό το σύνθημα #BoycottHeineken. Η διαφήμιση έδειχνε η-
λικιωμένους να χορεύουν σε ένα κλαμπ και να τρέχουν να κάνουν μπάνιο 
γυμνοί σε μια κοντινή παραλία. Τελείωνε με το μήνυμα: "Η νύχτα ανήκει 
στους εμβολιασμένους. Ώρα να γίνετε ένας απ’ αυτούς."

«Τριπλή» συνεργασία  
της Generation Y  
με τη FOODRINCO
Την πλήρη στρατηγική ενεργειών ψηφια-
κού μάρκετινγκ για 3 μεγάλα brands της 
γνωστής ελληνικής εταιρείας Foodrinco 
ανέλαβε η Generation Y - International 
eBusiness Hub, θέτοντας γερά θεμέλια 
για μια πολλά υποσχόμενη συνεργασία. 

H Foodrinco, κορυφαία ελληνική εται-
ρία στον τομέα τροφίμων και ποτών, η 
οποία ανήκει στον αμιγώς οικογενειακό 
όμιλο επιχειρήσεων ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ με 
ιστορία πλέον των εβδομήντα ετών και 
έχει εξασφαλίσει την αποκλειστική α-
ντιπροσώπευση στην Ελλάδα μερικών 
από τα μεγαλύτερα brands στον κλάδο 
παγκοσμίως, έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης 
στην Generation Y, αναθέτοντάς της την 
ψηφιακή προώθηση τριών από τα πιο 
δυνατά της «χαρτιά».

Επιστρατεύοντας την 21ετή εμπειρία, 
την τεχνογνωσία, την ηγετική θέση στον 
τομέα του Ψηφιακού Μετασχηματισμού, 
καθώς επίσης και την τεχνολογική και-
νοτομία της, η Generation Y ανέλαβε να 
οδηγήσει την ψηφιακή παρουσία των 
παρακάτω brands για λογαριασμό της 
Foodrinco:
•  To Vitamin Well, το λειτουργικό και 

εύγευστο μη αεριούχο ποτό, το οποίο 
είναι εμπλουτισμένο με βιταμίνες και 
ιχνοστοιχεία 

•  To NESTEA, το γνωστό brand το οποίο 
μας συστήνεται εκ νέου

•  Το Luke’s, το οποίο ανήκει στη σχετικά 
άγνωστη ακόμα στην Ευρώπη κατηγο-
ρία των hard seltzers

DIGITAL MARKETING
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Dentsu: πρόβλεψη για διπλάσιο ad spend  
το 2021
H παγκόσμια διαφημιστική αγορά επιστρέφει δυναμικά και θα κατα-
φέρει με άνεση να αναστρέψει την πτώση που σημείωσε το 2020 ως 
αποτέλεσμα της πανδημίας, σύμφωνα με το πιο πρόσφατο Dentsu Ad 
Spend Report. Τα στοιχεία του προβλέπουν πως η παγκόσμια αγορά 
θα σημειώσει ανάπτυξη 10,4%, με την συνολική παγκόσμια δαπάνη να 
ανέρχεται στα 634 δισεκατομμύρια δολάρια, σχεδόν διπλασιάζοντας 
την πρόβλεψη του 5,8% που περιλαμβανόταν στην τελευταία έκδοση 
του report τον Ιανουάριο. Η Dentsu επίσης αναθεώρησε την εκτίμηση 
της όσον αφορά την επίδοση της αγοράς την περασμένη χρονιάς, κά-
νοντας πλέον λόγια παγκόσμια πτώση της τάξης του 7,2% και όχι του 
8,8% Από τον συνδυασμό των δύο ομάδων στοιχείων, προκύπτει πως 
η παγκόσμια αγορά το 2021 θα είναι 2,5% μεγαλύτερη απ’ ότι ήταν 
το 2019. Όσο αφορά τους τομείς, η ανάλυση της Dentsu δείχνει πως 
ακριβώς το 50% της παγκόσμιας διαφημιστικής επένδυσης θα αφορά 
το digital, το οποίο αναμένεται πλέον να καταγράψει φέτος άνοδο ύ-
ψους 15,6%. Τα social media θα έχουν την καλύτερη επίδοση (+23% 
αντί για 18,3%). 

YouTube καμπάνια από το 
Responsibility Alliance των 
ΕΝΕΑΠ και ΣΕΑΟΠ
Στον «αέρα» η καμπάνια της Συμμαχίας για 
την Υπεύθυνη Πώληση Οινοπνευματωδών 
Ποτών-Responsibility Alliance, που υλοποι-
ούν η Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων 
Ποτών (ΕΝΕΑΠ) και ο Σύνδεσμος Ελλήνων 
Παραγωγών Αποσταγμάτων και Αλκοολού-
χων Ποτών (ΣΕΑΟΠ) με τίτλο «Ilenia talks 
by Responsibility Alliance».

Η διαφήμιση με συναίνεση 
αλλάζει το marketing
Οι εταιρείες θα πρέπει να δημιουργή-
σουν και να αξιοποιήσουν νέα εργαλεία 
marketing, αλλά πρέπει και να αγκαλιάσουν 
πολλές από τις τεχνικές που υπήρχαν σε 
μια εποχή πριν από τα cookies. Ορισμένοι 
τρόποι που επιτρέπουν τη διαφήμιση βάσει 
αδειών είναι το Ψηφιακό νόμισμα ως πλη-
ρωμή, οι Συνεργατικές κοινότητες δεδο-
μένων, οι επιλογές ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου πρώτης κατηγορίας, η αποκλειστική 
αφοσίωση βάσει αδειών, οι επιλογές χωρίς 
συνδρομή κ.ά.
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