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Νέα καμπάνια από το Skroutz  
για τα δωρεάν μεταφορικά  
Το Skroutz παρουσιάζει νέα διαφημιστική καμπάνια για 
το Skroutz Plus, τη νέα συνδρομητική υπηρεσία που 
προσφέρει δωρεάν μεταφορικά στις online αγορές.
Με slogan «Το Skroutz που ξέρεις, με ένα ακόμα plus», η 
καμπάνια παρουσιάζει 3 ταινίες με κεντρικό πρωταγωνιστή 
που, ως συνδρομητής του Skroutz Plus, απολαμβάνει 
δωρεάν μεταφορικά στις ηλεκτρονικές του αγορές. Την 
καμπάνια υπογράφει η McCann Athens. 
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Δημοφιλέστερα αντικείμενα για την Ελλάδα, 
οι καρτ-ποστάλ των Ο.Α. στην Αρχαία Αθή-
να και σουβέρ της Heineken (e-Bay).

Η Albertsons πρόσθεσε την υπηρεσία delivery 
της Uber σε περίπου 1.200 καταστήματα του 
ομίλου (Safeway, Jewel-Osco).

Η Instacart σύναψε συνεργασία με την 
Fabric, για να ενσωματώσει ρομποτικές 
λύσεις στις υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπο-
ρίου.

Η συνεργασία Amazon και Affirm επιτρέπει 
στους καταναλωτές να αγοράζουν ακριβά προ-
ϊόντα και να πληρώνουν με δόσεις. 

Η Gap εξαγοράζει τη Drapr που επιτρέπει 
στους πελάτες να δημιουργούν 3D avatars 
και να δοκιμάζουν ρούχα virtually. 

LAST MINUTE

ΕΣΠΑ e-λιανικό  
Ο δεύτερος κύκλος αιτήσεων του ΕΣΠΑ e-λιανικό για επιδότηση έως €5.000 για τη 

δημιουργία ή αναβάθμιση e-shop ολοκληρώνεται την Τετάρτη 29/9 ώρα 15:00.

ΤΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ E-SHOPS
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Συνεργασία BestPrice.gr και Stoferno.gr  
για αυθημερόν παράδοση
Νέα στρατηγική συνεργασία ανακοίνωσαν το BestPrice.gr και το Stoferno.gr, 
με στόχο να προσφέρουν καινοτόμες υπηρεσίες αυθημερόν παράδοσης 
στα συνεργαζόμενα καταστήματα του BestPrice.gr.
Η συνεργασία έρχεται να δώσει λύση στις αυξημένες ανάγκες του e-κατα-
ναλωτή και εμπόρου για άμεση παράδοση των παραγγελιών, προσφέρο-
ντας υπηρεσίες αυθημερόν παράδοσης ή/και εγγυημένης παράδοσης την 
επόμενη ημέρα, για τα 3.000 e-shop που συμμετέχουν στο BestPrice.gr. 
“Είναι μεγάλη μας τιμή που συνεργαζόμαστε με το BestPrice.gr με κοινό 
στόχο, να προσφέρουμε premium υπηρεσίες courier διανομής στα eshop 
που συμμετέχουν στην Πλατφόρμα. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του e-
commerce της Ελλάδας που υλοποιείται μια τέτοια συνεργασία και χαιρόμα-
στε πάρα πολύ που πρωτοπορούμε μαζί με το BestPrice.gr σε αυτό”, ανέφερε 
ο CEO του Stoferno.gr, Δημήτρης Λυκούρης.
 
Ο Γιώργος Παπαδάκης, CEO της The Best Company δήλωσε “Είμαστε χα-
ρούμενοι που μέσω της συνεργασίας με την stoferno.gr έχουμε τη δυνατότητα 
να προσφέρουμε στους συνεργάτες μας μια λύση premium παράδοσης σε 
προνομιακή τιμή. Η υπηρεσία αυτή εκτιμούμε ότι θα έχει θετικό αντίκτυπο 
στην αγορά του e-commerce στην Ελλάδα, λειτουργώντας ενθαρρυντικά 
στους καταναλωτές που ενδιαφέρονται για άμεση παράδοση.”

E-shop και σούπερ 
μάρκετ έφεραν  
στην Coral Innovations 
πάνω από 3 εκατ. 
επιπλέον τζίρο  
Toν ανοδικό δρόμο που ακολούθη-
σαν σε πωλήσεις το οργανωμένο 
λιανεμπόριο αλλά και τα ηλεκτρο-
νικά καταστήματα, διέγραψε η 
Coral Innovations, θυγατρική του 
ομίλου Coral Α.Ε, όπως δείχνουν τα 
αποτελέσματα της (+3 εκατ. ευρώ).

Amazon Fresh και Whole 
Foods δοκιμάζουν τη 
στρατηγική του Amazon 
στα φυσικά καταστήματα
Το concept Amazon Fresh, το οποίο 
ξεκίνησε πριν από λιγότερο από 
ένα χρόνο στην Καλιφόρνια, είναι η 
απάντηση της υψηλής τεχνολογίας 
του κολοσσού του ηλεκτρονικού 
εμπορίου διεθνώς σε μια βελτιωμέ-
νη εμπειρία αγορών. Τοποθετείται 
στην αγορά με σταθερά χαμηλές 
τιμές, καθώς ανταγωνίζεται στο 
συμβατικό κλάδο των σούπερ μάρ-
κετ. 
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Ηλεκτρονικό εμπόριο: στα 830 δισ. δολάρια  
ο τζίρος στην Ευρώπη το 2021 
Έξι στους δέκα Ευρωπαίους κάνουν πλέον ηλεκτρονικές αγορές. Μέχρι 
τα τέλη του 2021, οι online αγοραστές στη Γηραιά Ήπειρο θα ξεπεράσουν 
τα 500 εκατ. από περίπου 480 εκατ. ευρώ πέρυσι.
Με ορίζοντα το 2025, το ποσοστό διείσδυσης του online εμπορίου στην 
Ευρώπη αναμένεται να υπερβεί το 67%. Η συνολική αξία των online συ-
ναλλαγών στην Ευρώπη αναμένεται να ανακάμψει κατά το τρέχον έτος. 
Οι εκτιμήσεις τοποθετούν την αξία των συναλλαγών ψηφιακού εμπορίου 
στην Ευρώπη στα $824 δισ., που μεταφράζεται σε άνοδο κατά 22,15% σε 
ετήσια βάση. 
Σύμφωνα με στοιχεία του Trading Platforms, η αξία των συναλλαγών της 
δραστηριότητας του ψηφιακού εμπορίου στην Ευρώπη ήταν σταθερά 
ανοδική μέχρι την εμφάνιση της πανδημίας. Ωστόσο, ως αποτέλεσμα 
της αβεβαιότητας που προκάλεσε η COVID-19, το ηλεκτρονικό εμπόριο 
παρουσίασε μείωση κατά 12,18% το 2020 και διαμορφώθηκε στα 674 δισ. 
δολάρια. 

Στο 1 τρισ. δολάρια ο πήχης
Εκτιμάται ότι εντός της επόμενης διετίας (έως το 2023) η συνολική αξία 
των συναλλαγών e-Commerce στην Ευρώπη θα υπερβεί το ορόσημο του 1 
τρισ. δολαρίων. 

Η Ralph Lauren πουλάει 
ψηφιακά ρούχα για 
avatars   
Η Ralph Lauren προσφέρει popped 
collars και sundresses σε μια νέα 
γενιά avatars, καθώς προχωρά 
στην πώληση ψηφιακών ενδυμάτων 
μέσα στο metaverse. Η εταιρεία 
σχεδίασε μια εικονική σειρά ρού-
χων μέσα στο Zepeto, το νοτιοκο-
ρεατικό κοινωνικό δίκτυο.

TikTok | Ετοιμάζει 
e-shop μαζί με τη 
Shopify
Νέα δυνατότητα θα έχουν σύντο-
μα οι χρήστες της δημοφιλούς 
πλατφόρμας TikTok, αποκτώντας 
νέο εργαλείο αγορών. Η καναδική 
εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου 
Shopify ανακοίνωσε ότι οι επιχειρή-
σεις θα μπορούν να προσθέσουν 
μια καρτέλα αγορών στα προφίλ 
τους στο TikTok για να δημιουρ-
γήσουν μια «μίνι βιτρίνα» που θα 
συνδέεται απευθείας με το ηλε-
κτρονικό τους κατάστημα για ολο-
κλήρωση αγοράς. 
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CLICK
ME

https://www.protocol.gr/ecn


7 

O εμβολιασμός επηρεάζει τις καταναλωτικές 
συνήθειες
Σύμφωνα με έρευνα του ΙΕΛΚΑ 

Διαφορές στην καταναλωτική συμπεριφορά ανάμεσα σε καταναλωτικό 
κοινό που έχει ή σκοπεύει να εμβολιαστεί ενάντια στον ιό Covid-19 και 
σε μη εμβολιασμένο καταδεικνύει νέα έρευνα του ΙΕΛΚΑ (Ινστιτούτο Έ-
ρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών) σε δείγμα συνολικά 950 
ατόμων. Ενδεικτικά, το 66% των μη εμβολιασμένων θεωρούν ότι είναι 
ασφαλές να κυκλοφορούν έξω όπως πριν, ενώ μόλις το 23% των εμβολια-
σμένων διατηρεί την ίδια άποψη. Στα καταστήματα super market 1 στους 
2 εμβολιασμένους θεωρούν τα μέτρα υπερβολικά, άποψη την οποία μοι-
ράζεται μόλις 1 στους 8 μη εμβολιασμένους. Το 47% των εμβολιασμένων 
προσπαθεί να κάνει γρήγορα τις αγορές του στο super market, έναντι 19% 
των μη εμβολιασμένων, ενώ το 33% του εμβολιασμένου κοινού δηλώνουν 
ότι απολυμαίνουν τα προϊόντα πριν τα βάλουν στο σπίτι τους, έναντι 13% 
του μη εμβολιασμένου κόσμου. Αντίστοιχα, το 32% του εμβολιασμένου 
κοινού δηλώνει ότι αποφεύγει τα χύμα προϊόντα έναντι 17% των μη εμ-
βολιασμένων. Παράλληλα, σε σχέση με τις ηλεκτρονικές αγορές, το 14% 
των εμβολιασμένων προτίθενται να αγοράσουν εξ αποστάσεως τρόφιμα 
έναντι 6% των μη εμβολιασμένων.

Οι Antetokounbros 
δίνουν το 50%  
των εσόδων από  
το e-shop τους  
στους πυρόπληκτους
Τα αδέρφια αποφάσισαν να δώ-
σουν το 50% των εσόδων του e-
shop τους για να στηριχτούν οι 
πυρόπληκτοι.
Πρόσφατα έδωσαν τη δυνατότητα 
σε πυρόπληκτους να φιλοξενηθούν 
σε ξενοδοχεία όταν δεν μπορούσαν 
να μείνουν στα σπίτια τους.

Γενική Γραμματεία 
Εμπορίου:  
πρόστιμα σε e-shops 
για προϊόντα - «μαϊμού»
Η Γ.Γ. Εμπορίου & Προστασίας του 
Καταναλωτή του Υπουργείου Ανά-
πτυξης ανακοινώνει την εβδομαδι-
αία επιχειρησιακή δραστηριότητα 
της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγ-
χου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) για την 
αντιμετώπιση του παράνομου ε-
μπορίου στο σύνολο της επικράτει-
ας: Επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 
12.750 ευρώ ενώ κατασχέθηκαν 
1.095 τεμάχια απομιμητικών ειδών, 
από τα οποία τα 650 πωλούνταν α-
πό ηλεκτρονικά καταστήματα.
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Νέοι κανόνες στο ηλεκτρονικό εμπόριο
Σύμφωνα με ανακοίνωση του τμήματος τελωνείων, από την 1η Ιουλίου 2021, 
η απαλλαγή από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για την εισαγωγή 
αγαθών, η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τα €17,09 καταργήθηκε, ως εκ 
τούτου τα αγαθά επιβαρύνονται με ΦΠΑ από το πρώτο ευρώ.
Η απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς, σε απευθείας αποστολές α-
πό τρίτες χώρες η πραγματική αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τα €150 ανά 
αποστολή, εξακολουθεί να παραχωρείται. Εξαιρούνται τα οινοπνευματώδη, 
καπνικά, αρώματα και κολόνιες.

Επίσης, από την 1η Ιουλίου 2021, τέθηκε σε εφαρμογή το ειδικό καθεστώς 
ΦΠΑ για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτες 
χώρες, των οποίων η πραγματική αξία δεν υπερβαίνει τα 150 ευρώ (μονο-
απευθυντική θυρίδα για τις εισαγωγές IOSS). Τα αγαθά αποστέλλονται ή 
μεταφέρονται απευθείας από χώρα εκτός της ΕΕ στην Ένωση. Από το ειδικό 
αυτό καθεστώς εξαιρούνται τα αγαθά που υπόκεινται σε φόρους κατανάλω-
σης.
Το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το ειδικό καθεστώς στις εξ αποστάσεως 
πωλήσεις αγαθών από τρίτες χώρες, επιβάλλει το ΦΠΑ κατά τον χρόνο της 
αποδοχής της πληρωμής από τον αγοραστή. Το ΦΠΑ επιβάλλεται με το συ-
ντελεστή που ισχύει στο κράτος μέλος της (ΚΜ) όπου τα αγαθά πρόκειται να 
παραδοθούν.
Σε κάθε υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο που χρησιμοποιεί το εν λόγω ειδι-
κό καθεστώς (ηλεκτρονική επιχείρηση πωλήσεων ή ηλεκτρονική διεπαφή/
πλατφόρμα), χορηγείται ένας ατομικός αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ 
(αριθμός IOSS). Ο αριθμός αυτός χρησιμοποιείται από τους ταχυδρομικούς 
φορείς και τους παρόχους υπηρεσιών ταχυμεταφορών στη δήλωση των 
αγαθών προς τις τελωνειακές αρχές κατά την εισαγωγή. Η δήλωση γίνεται 
με τη συμπλήρωση και υποβολή τελωνειακής διασάφησης με συγκεκριμένο 
σύνολο δεδομένων.
Με την υποβολή της διασάφησης, οι τελωνειακές αρχές προβαίνουν σε αυ-
τόματο έλεγχο της εγκυρότητας του ατομικού αριθμού φορολογικού μητρώ-
ου ΦΠΑ (αριθμός IOSS).

Σε ανοδική τροχιά το 
ηλεκτρονικό εμπόριο 
Η δυναμική πορεία που διαγράφει 
το e-commerce στη χώρα αποτυπώ-
νεται στο διαχρονικά, σταθερά, αυ-
ξανόμενο ποσοστό που καταλαμβά-
νουν οι ηλεκτρονικές πωλήσεις στο 
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ). 
Οι e-πωλήσεις είναι τα τελευταία 5 
χρόνια σε ανοδική τροχιά, σημειώ-
νοντας 82,7% αύξηση το 2019 σε 
σχέση με το 2015, ενώ η πρόβλεψη 
για το 2020 ήταν για περαιτέρω 
37,8% αύξηση σε σχέση με το 2019. 
Ο κύκλος εργασιών υπερδιπλασιά-
στηκε μεταξύ 2015-2020 (από 4,10 
δισ. ευρώ σε 10,7 δισ. ευρώ). 

Συνεργασία Walmart  
με Adobe 
Μέσω μιας στρατηγικής συνεργα-
σίας με την Adobe, η Walmart θα 
ενσωματώσει την πρόσβαση στο 
Marketplace της Walmart, καθώς 
και τις διάφορες τεχνολογίες online 
και in-store fulfillment και pickup, 
στην Adobe Commerce Platform. 
Οι τεχνολογίες θα είναι διαθέσιμες 
τόσο στους πελάτες της Adobe 
Commerce όσο και στους πελάτες 
της Magento Open Source. Η συμ-
φωνία θα επιτρέψει στη Walmart να 
προσεγγίσει χιλιάδες λιανοπωλητές.

+147 δις στο 
e-Commerce
H αύξηση των πωλήσεων φέτος θα 
εξακολουθεί να βασίζεται στη μαζική 
αναθεώρηση προς τα πάνω από το 
2020, με αποτέλεσμα οι συνολικές 
πωλήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου 
για το 2021 να είναι πάνω από 147 
δισεκατομμύρια δολάρια μεγαλύτε-
ρες από ό, τι περιμέναμε πριν από 
την πανδημία. Προβλέπουμε ότι οι 
πωλήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου θα 
αυξηθούν 13,7% φέτος, φθάνοντας 
τα 908,73 δισεκατομμύρια δολάρια.
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BestPrice.gr και WWF Ελλάς ενώνουν τις 
δυνάμεις τους για ένα καλύτερο μέλλον
Με σύνθημα "υιοθέτησε ένα καλύτερο μέλλον", το BestPrice.gr ανακοίνω-
σε την έναρξη της συνεργασίας του με το WWF Ελλάς, στο πλαίσιο του 
"BestPrice Give". Συγκεκριμένα, το BestPrice.gr δημιούργησε μία ειδική ενό-
τητα, όπου οι χρήστες της Πλατφόρμας θα ενημερώνονται για τους τρόπους 
που μπορούν να στηρίζουν τη δράση του WWF Ελλάς μέσω της συμβολικής 
υιοθεσίας ενός απειλούμενου είδους (π.χ. χελώνα καρέτα, δελφίνι, τίγρης, 
πάντα, πολική αρκούδα, πιγκουίνος).
Το BestPrice Give λειτουργεί ως ξεχωριστός “χώρος” στο BestPrice.gr από 
το 2019, εξασφαλίζοντας σε Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς (ΜΚΟ) τη 
δωρεάν προβολή των προϊόντων τους στο καταναλωτικό κοινό της χώρας. 
Στόχος του BestPrice Give είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα 
που αφορούν τη φιλανθρωπία, την προστασία του περιβάλλοντος και των 
ζώων καθώς και η διάδοση του μηνύματος που πρεσβεύει κάθε ΜΚΟ σε κά-
θε γωνιά της Ελλάδας.

Σήμερα, το BestPrice Give έχει ανασχεδιαστεί πλήρως, ώστε οι καταναλωτές 
να ενημερώνονται όχι μόνο για το πώς μπορούν να παραγγείλουν ηλεκτρο-
νικά για να στηρίξουν με την αγορά τους ένα κοινωφελή σκοπό, αλλά και 
για όλους τους διαθέσιμους τρόπους που μπορούν να προσφέρουν, όπως 
χρηματική δωρεά ή συμβολική υιοθεσία. Γιατί η προσφορά δεν έχει όρια. Και 
κάθε κίνηση, ακόμη και μικρή, μετράει για ένα καλύτερο μέλλον.
«Κάνοντας κάποιος μια συμβολική υιοθεσία, κάνει τη διαφορά μεταξύ εξα-
φάνισης και επιβίωσης για ένα πολύτιμο κομμάτι της άγριας ζωής, συμβάλ-
λοντας παράλληλα, στη δημιουργία ενός καλύτερου αύριο για όλους μας! 
Ευχαριστούμε θερμά το BestPrice.gr για αυτή την ξεχωριστή πρωτοβουλία 
του και καλούμε όλους τους πολίτες να δείξουν την αγάπη τους στο περι-
βάλλον, στηρίζοντας το έργο και τις προσπάθειες του WWF Ελλάς», δήλωσε 
ο Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Επικεφαλής τμήματος ανάπτυξης, WWF Ελλάς.

Η Delivery Hero 
επενδύει σε Dmarts 
Την υλοποίηση επενδύσεων σε 
Dmarts, όπως ονομάζει τα dark 
stores για τις γρήγορες παραδόσεις 
προϊόντων η Delivery Hero, σχεδιά-
ζει η γερμανική πολυεθνική για το 
υπόλοιπο του 2021. Η εταιρεία έχει 
επίσης στο πλάνο της την είσοδο σε 
νέες αγορές όπως το Βιετνάμ, το 
Περού και το Εκουαδόρ, ενώ ήδη α-
νακοίνωσε το λανσάρισμα μiας νέας 
πλατφόρμας στην Τουρκία από την 
τοπική θυγατρική της. Πρόκειται για 
την Mahall, μια πλατφόρμα quick 
commerce.

Συνεργασία  
Bestprice.gr - ΕΣΠ  
Το Bestprice.gr και ο Εμπορικός 
Σύλλογος Πειραιώς ανακοίνωσαν 
τη στρατηγική τους συνεργασία, με 
σκοπό να συμβάλουν στην ψηφιακή 
ανάπτυξη των καταστημάτων-μελών 
του Συλλόγου. Στο πλαίσιο της πρω-
τοβουλίας, τα καταστήματα-μέλη 
ενός από τους μεγαλύτερους εμπο-
ρικούς συλλόγους της χώρας θα 
έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιή-
σουν το Bestprice.gr ως online κανά-
λι προβολής και να ενταχθούν στην 
πλατφόρμα με προνομιακούς όρους.

+20% τα online 
Φαρμακεία
Ο κλάδος του Online Φαρμακείου 
κατέγραψε τον ρυθμό ανάπτυξης 
20% στην αξία των online πω-
λήσεων, το πρώτο εξάμηνο του 
2021 συγκριτικά με το αντίστοιχο 
εξάμηνο του 2020. H συνολική α-
ξία των online αγορών στα Online 
Φαρμακεία άγγιξε τα €123,5 εκ. με 
ΦΠΑ, σύμφωνα με την εκτίμηση της 
Convert Group. Στις αγορές από τα 
online φαρμακεία δεν περιλαμβάνο-
νται τα ΜΗΣΥΦΑ.
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Επιτροπή Ανταγωνισμού: αναρτήθηκε μελέτη 
για ηλεκτρονικό εμπόριο και ξεκινάει δημόσια 
διαβούλευση
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού δημοσίευσε τη Δευτέρα 2/8 την ενδιάμεση έκθε-
ση επί της έρευνας που διεξάγει στον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου, και 
κήρυξε παράλληλα, την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης. Προσκαλεί δε, κάθε 
ενδιαφερόμενο να διατυπώσει τις απόψεις και τα σχόλιά του επί της έκθε-
σης, συμμετέχοντας στη σχετική ημερίδα-τηλεδιάσκεψη που θα διοργανωθεί 
εντός του μηνός Σεπτεμβρίου 2021, ή και υποβάλλοντας τις παρατηρήσεις 
του εγγράφως, με τη μορφή υπομνήματος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-
commercekladiki@epant.gr έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2021.

Μετά την ολοκλήρωση και επεξεργασία των στοιχείων που θα προκύψουν 
από τη δημόσια διαβούλευση, η τελική έκθεση θα δημοσιευτεί το αργότερο 
κατά τα τέλη του 2021. Η χάραξη ρυθμιστικής πολιτικής σχετικά με το ηλε-
κτρονικό εμπόριο δεν είναι εύκολη, καθώς απαιτείται ιδιαιτέρως προσεκτική 
στάθμιση των προστατευτέων έννομων αγαθών, με παράλληλους γνώμονες 
την ευημερία των καταναλωτών, τη διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας και 
την προώθηση της καινοτομίας, κατόπιν ουσιαστικής και λεπτομερούς δια-
βούλευσης όλων των εμπλεκόμενων μερών. Αναμφίβολα πάντως, απαιτείται 
η επιτελική και στρατηγική σχεδίαση του τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου 
με συνεργασία και διασύνδεση των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών προκει-
μένου:
•  να θεσπιστούν νέες διατάξεις όπου απαιτείται (με ταυτόχρονη κατάργηση 

των παρωχημένων) που να παρέχουν ευελιξία στην υιοθέτηση νέων επιχει-
ρηματικών μοντέλων για την ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου και των 
διασυνοριακών συναλλαγών, με πρωταρχικό ωστόσο μέλημα την ευημερία 
του καταναλωτή,

•  να επιτευχθεί η συνεπής και συνεκτική εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαι-
σίου και η συστηματική ερμηνεία του από τις αρμόδιες αρχές, η οποία 
μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία ενός ισότιμου πεδίου ανταγωνισμού, 
ενισχύοντας ταυτόχρονα την πρόσβαση των επιχειρήσεων στην ενιαία αγο-
ρά και την ανάπτυξη της δραστηριότητάς τους και

•  να παρασχεθούν κατευθυντήριες γραμμές για την ψηφιακή ενημέρωση 
των καταναλωτών.

Live από την  
Generation Y - 
International  
eBusiness Hub  
το νέο hub για  
τα μέλη της Ε.ΕΝ.Ε. 
Το νέο σύγχρονο τεχνολογικό hub 
για τα μέλη της Ελληνικής Ένω-
σης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε.) εί-
ναι πλέον live από την Generation 
Y - International eBusiness Hub! Η 
ελληνική πολυεθνική, Generation Y, 
δημιούργησε το νέο ψηφιακό αποτύ-
πωμα της E.EN.E. με έμφαση στην 
επικοινωνία και τη διαδραστικότητα, 
προκειμένου να αποτελέσει σύγ-
χρονο κανάλι επικοινωνίας ανάμεσα 
στους Επιχειρηματίες, δίνοντας έμ-
φαση στην εμπειρία των μελών και 
των επισκεπτών της σελίδας. 

Πρωτιά Σκλαβενίτη  
στο online 
Σε έρευνα που πραγματοποίησε το 
ΙΕΛΚΑ, μαζί με την εταιρεία, Convert 
Group, σε δείγμα 850 ατόμων, προ-
έκυψε ότι η αλυσίδα Σκλαβενίτης 
αποτελεί την πρώτη επιλογή στα φυ-
σικά καταστήματα, με ποσοστό 72%, 
ενώ στο online, την πρωτιά έχει η ΑΒ 
Βασιλόπουλος, με 44% (χωρίς όμως 
να περιλαμβάνονται οι συνεργασίες 
με third party deliveries). Ακολουθούν 
τα Lidl και τα My Market, με ποσοστό 
μεταξύ 35-40%.

Ο πρώτος οίκος μόδας 
που δέχεται πληρωμές 
σε κρυπτονομίσματα 
Ο όμιλος PHILIPP PLEIN αποτελεί 
τον πρώτο παγκοσμίως όμιλο μόδας 
που δέχεται πληρωμές σε κρυπτο-
νομίσματα. Μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν 15 διαφορετικά κρυπτονομί-
σματα, συμπεριλαμβανομένων των 
Bitcoin και Ethereum. 
Τα ψηφιακά νομίσματα γίνονται δε-
κτά για αγορές στο πλήθος φυσικών 
καταστημάτων λιανικής του ομίλου 
σε όλον τον κόσμο και κυρίως στην 
πλατφόρμα www.plein.com.
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Online Super Market: 
«άλμα» 122% το α' 
εξάμηνο του 2021 
Ο κλάδος των Online Super Market 
συνεχίζει να αναπτύσσεται με αλμα-
τώδεις ρυθμούς στην χώρα καθώς το 
α’ εξάμηνο του 2021 παρατηρήθηκε 
αύξηση 122% στην αξία των πωλήσε-
ων συγκριτικά με το αντίστοιχο πρώτο 
εξάμηνο του 2020. Η αξία των online 
αγορών άγγιξε το πρώτο εξάμηνο τα 
€140,6 εκ., και είναι βέβαιο πως θα 
ξεπεράσει κατά πολύ τα €163,8 με τα 
οποία έκλεισε συνολικά ο κλάδος το 
2020. 

UPS | Η μέγιστη ζήτηση 
θα ξεπεράσει τα 5 εκατ. 
πακέτα ημερησίως  
Η ζήτηση για την παράδοση πακέτων 
κατά την περίοδο των εορτών του 
2021 αναμένεται να υπερβεί την υφι-
στάμενη δυνατότητα των εταιρειών 
κατά περίπου 5 εκατομμύρια τεμάχια 
ημερησίως στην Αμερική, καθώς η 
UPS και οι ανταγωνιστές της προ-
ετοιμάζονται για την περίοδο των 
Χριστουγεννιάτικων διακοπών. Η UPS 
προσθέτει χωρητικότητα ενόψει της 
περιόδου αιχμής, συμπεριλαμβανο-
μένων 700.000 τ.μ. πρόσθετου χώρου 
διαλογής και περισσότερων αεροσκα-
φών μεταφοράς εμπορευμάτων.

Διεύρυνση συμφωνίας ελληνικής κυβέρνησης 
- Amazon Web Services για τη δημιουργία 
περιφερειακού κόμβου διαστήματος
Σύμφωνα με ανακοίνωση των υπουργείων Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης ανοίγονται νέες προοπτικές στους τομείς της πολιτικής διαστή-
ματος, των τηλεπικοινωνιών, των διαστημικών τεχνολογιών, της διαστημικής 
βιομηχανίας και της εκπαίδευσης για την Ελλάδα με τη συμφωνία που υπέ-
γραψαν η Ελληνική Κυβέρνηση και η Amazon Web Services. Το μνημόνιο 
συνεργασίας υπογράφηκε από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
Άδωνι Γεωργιάδη, τον Υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
Κυριάκο Πιερρακάκη, και τον Γενικό Διευθυντή της Amazon για την Ευρώπη, 
Μέση Ανατολή και Αφρική Cameron Brooks και αφορά σε οικονομικές και 
τεχνολογικές πρωτοβουλίες που θα αναπτυχθούν με επίκεντρο τη δημιουρ-
γία ενός Περιφερειακού Κόμβου Διαστήματος (regional space hub).

Πρόκειται για μια «ψηφιακή θερμοκοιτίδα», η οποία θα ενθαρρύνει και θα 
ενισχύει ερευνητικές και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που σχετίζονται 
με την πολιτική διαστήματος. Σκοπός είναι ο κόμβος να αποτελέσει μοχλό 
υλοποίησης των στόχων που έχει θέσει η χώρα αναφορικά με την ψηφιακή 
μετάβαση. Η λειτουργία του κόμβου περιλαμβάνει δύο επιμέρους δράσεις:
1.  Τη δημιουργία προγραμμάτων κατάρτισης και εξειδίκευσης για επαγγελ-

ματίες του χώρου της αεροδιαστημικής.

2.  Τη συλλογή, ανάπτυξη και διάθεση συνόλων δεδομένων σχετικά με το διά-
στημα.

Παρέχοντας πρόσβαση σε μια σειρά προγραμμάτων της, η Amazon θα υπο-
στηρίξει την ανάπτυξη της ελληνικής κοινότητας νεοφυών επιχειρήσεων και 
τεχνολογίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε προγράμματα ενδυνάμωσης γυ-
ναικών και νέων επαγγελματιών. Οι πρωτοβουλίες αυτές μεταφράζονται σε 
τεχνική υποστήριξη, κατάρτιση, πόρους, καθώς επίσης και οτιδήποτε μπορεί 
να συμβάλει στην περαιτέρω εξέλιξή τους.

H AWS είναι θυγατρική της Amazon και ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών 
υπολογιστικού νέφους (cloud).
Πέρυσι, η ελληνική κυβέρνηση είχε υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με 
την Amazon Web Services (ΑWS) για τη δημιουργία κόμβου του δικτύου 
Amazon CloudFront Edge που διατηρεί η αμερικανική εταιρεία στην Αθήνα. 
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Το e-shop της SARKK 
του Σαράντη 
Θετικό το 2020 για τη Sarkk ΑΒΕΕ, 
που αποτελεί αποκλειστικό διανομέα 
των προϊόντων Tommy Hilfiger και 
Calvin Klein. Η εταιρεία δηλώνει πως 
έχει καταφέρει να υπερβεί τον τζίρο 
του προϋπολογισμού της, καθώς και 
πως μέσα στο 2021 θα δημιουργήσει 
e-shop για το Calvin K.

Στη Σκλαβενίτης 
τα Coffee Island
H Coffee Island μπαίνει δυναμικά στον 
κλάδο του οργανωμένου λιανεμπορί-
ου, ανακοινώνοντας τη συνεργασία 
της με την αλυσίδα σούπερ μάρκετ, 
Σκλαβενίτης. Η εν λόγω συνεργασία 
ξεκίνησε στις 27 Ιουλίου, με την έ-
νταξη κωδικών καφεκοπτείου Coffee 
Island -στις κατηγορίες καφέ, κάψου-
λας, espresso, ελληνικού και φίλτρου- 
στα «ράφια» των υπεραγορών Σκλα-
βενίτης σε όλη την επικράτεια.

Εκτόξευση του e-εμπορίου - Στοιχεία τραπεζών
Κατά 90% αυξήθηκε ο τζίρος για online αγορές είτε με πιστωτικές κάρτες εί-
τε με ηλεκτρονικές πιστώσεις (πχ μέσω IRIS) το 2020, σύμφωνα με τα επίση-
μα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στην 
ετήσια έκθεσή της "Payments Statistics”.

Οι συνολικές αγορές από μακριά, δηλαδή χωρίς τη χρήση POS μηχανή-
ματος σε κατάστημα, ανήλθαν το 2020 σε 4,3 δισ. ευρώ, έναντι 2,8 δισ. το 
2019. Τόσο σχεδόν ήταν και η συνολική μείωση του τζίρου στο λιανεμπόριο 
το 2020 (4,5 δισ.), σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Αυτό σημαίνει ότι εάν 
δεν υπήρχε το e-Commerce, τότε η απώλειες για το λιανεμπόριο θα ήταν 
σχεδόν διπλάσιες. Ένα επίσης στοιχείο που επιβεβαιώνεται για μια ακόμα 
φορά είναι η αύξηση των συναλλαγών με κάρτες, με μειωμένη τη μέση αξία 
συναλλαγών. 

Λύσεις e-commerce από τις τράπεζες
Οι ελληνικές τράπεζες, μετά τις πρώτες και γρήγορες, αλλά ασφαλείς και 
αποτελεσματικές λύσεις, που έδωσαν με το πρώτο lockdown, σήμερα σχε-
διάζουν τα επόμενα βήματα. Οι πρώτες λύσεις είχαν ως στόχο μια γρήγορη 
μέθοδο πληρωμής online που θα έδιναν τη δυνατότητα για ηλεκτρονικές 
πωλήσεις ακόμα και σε μαγαζιά που δεν είχαν το δικό τους eshop. Στη συνέ-
χεια ενσωματώθηκαν περισσότερες λειτουργίες και εναλλακτικές. 

Καλπάζει το 
e-Commerce στις ΗΠΑ  
Οι πωλήσεις ηλεκτρονικών αγορών 
το 2020 αυξήθηκαν κατά 32,4% από 
το 2019 σε 791,7 δις δολάρια στις 
ΗΠΑ. Το ηλεκτρονικό εμπόριο έκλεισε 
πέρυσι αντιπροσωπεύοντας το 14% 
του συνόλου των πωλήσεων στις 
ΗΠΑ, από 11% το 2019. Η Coresight 
Research προβλέπει ότι η αγορά 
livestream shopping είναι έτοιμη να 
φτάσει τα 6 δις δολάρια φέτος και τα 
25 δις μέχρι το 2023.
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ACS: δωρεάν υπηρεσίες 
μεταφοράς για είδη 
πρώτης ανάγκης προς 
τους πυρόπληκτους
H ACS, αξιολογώντας την κρισιμότη-
τα της κατάστασης και συνεπής στην 
άμεση ανταπόκριση σε κάθε έκτα-
κτη ανάγκη και φυσική καταστροφή 
στη χώρα μας, σε συνεργασία με το 
Πανελλαδικό Δίκτυο Καταστημάτων 
της, προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες 
μεταφοράς σε όσους φορείς / ΜΚΟ / 
Δήμους συγκεντρώνουν είδη πρώτης 
ανάγκης για την αποστολή ανθρωπι-
στικής βοήθειας προς τους πυρόπλη-
κτους.

DHL: παραγγέλνει 12 ηλεκτρικά αεροπλάνα 
μεταφοράς φορτίου
Η διεθνής μεταφορική εταιρεία, DHL, θα ξεκινήσει τις ηλεκτρικές πτήσεις, 
παραγγέλλοντας 12 ηλεκτρικά αεροσκάφη φορτίου από την Eviation.
Με τον καιρό θα συνηθίσουμε στην ιδέα ότι όλα τα οχήματα που θα κυκλο-
φορούν θα χρησιμοποιούν μπαταρίες αντί για βενζίνη, κάτι που βλέπουμε να 
συμβαίνει και στα εναέρια μέσα. Η UPS παρήγγειλε 10 ηλεκτρικά αεροσκά-
φη από την Beta Technologies και τώρα η DHL κάνει μια ανάλογη κίνηση.
Η Eviation θα προμηθεύσει την εταιρεία με 12 αεροσκάφη Alice, τα οποία 
μπορούν να πετάξουν 440 ναυτικά μίλια με μία μόνο φόρτιση, ενώ θα μπο-
ρούν να μεταφέρουν έως και 2.500 κιλά φορτίου. Απαιτούν μόνο έναν πιλότο 
και μπορούν να μεταφέρουν έως και εννέα επιβάτες, αν και η DHL θα επι-
κεντρωθεί στο φορτίο και όχι στους ανθρώπους. Σύμφωνα με πληροφορίες 
του Pcmag, η επαναφόρτιση του αεροσκάφους θα διαρκεί 30 λεπτά ανά 
ώρα πτήσης και θα μπορεί να γίνεται κατά την διάρκεια φορτοεκφόρτωσης. 
Η DHL θεωρεί το μικρό αεροσκάφος προσφέρει πλεονέκτημα αυξημένης 
αξιοπιστίας και μειωμένης συντήρησης, χάρη στους «προηγμένους ηλεκτρο-
κινητήρες» που έχουν λιγότερα κινούμενα μέρη από τα παραδοσιακά αερο-
σκάφη.

Ισχυροποιείται στους 
αποθηκευτικούς χώρους 
και στο Logistic η ΟΛΘ  
Να ισχυροποιήσει τη θέση της στον 
κλάδο των logistics, στοχεύει η ΟΛΘ 
ΑΕ και στο πλαίσιο αυτό, μέχρι τις 
30 Σεπτεμβρίου 2021, καλεί τους 
υποψηφίους ενδιαφερόμενους να 
καταθέσουν προτάσεις εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση 
των υφιστάμενων κτιριακών εγκατα-
στάσεών της.
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Ο νέος διεκδικητής  
του online delivery 
Δυναμική είσοδο επιχειρεί η Rocket 
Delivery, η οποία μπορεί να δημι-
ουργήθηκε μόλις προ τριετίας στην 
Ουκρανία, αλλά ακολουθεί μια παράλ-
ληλη εξωστρεφή πορεία έχοντας πα-
ρουσία επίσης σε Ολλανδία, Κύπρο, 
Γαλλία και Πορτογαλία.
Η ελληνική θυγατρική της Rocket, 
«Ρόκετ Ντελίβερι Μονοπρόσωπη ΙΚΕ», 
συστάθηκε πριν από περίπου δύο μή-
νες με μετοχικό κεφάλαιο 200 ευρώ 
και έδρα την Αγία Παρασκευή. 

Το 44% των Ελλήνων καταναλωτών θα συνεχίσει 
να αγοράζει συστηματικά online
Πέντε στους δέκα χρήστες διαδικτύου πραγματοποίησαν online αγορά εξ 
αποστάσεως τον τελευταίο μήνα, την ώρα που το 55% των online καταναλω-
τών δηλώνουν πλήρως ικανοποιημένοι με την παράδοση των προϊόντων. 

Παρ’ ότι έχει μειωθεί οριακά η ένταση των online αγορών σε σχέση με τον 
Δεκέμβριο 2020, το 44% των online καταναλωτών θα συνεχίσει σίγουρα να 
αγοράζει συστηματικά μέσω διαδικτύου και το επόμενο διάστημα, ενώ ένας 
στους δύο χρήστες του Διαδικτύου έχει πολυκαναλική τάση, αφού κάνει έ-
ρευνα αγοράς στο διαδίκτυο πριν αγοράσει τελικά σε φυσικό κατάστημα.

Όλα αυτά διαπιστώνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Λιανικής Πωλήσεως 
Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ), στην 4η εξαμηνιαία έρευνα καταγραφής των online κα-
ταναλωτικών τάσεων στο λιανεμπόριο, με την επιστημονική υποστήριξη του 
εργαστηρίου ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η έρευνα 
έλαβε χώρα τον Ιούνιο-Ιούλιο του 2021, σε πανελλήνιο δείγμα 857 χρήστες 
του Διαδικτύου.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 50% των χρηστών διαδικτύ-
ου προέβη σε κάποια αγορά μέσω διαδικτύου το τελευταίο 15ήμερο, ποσο-
στό χαμηλότερο από την μέτρηση του Δεκεμβρίου (61%), αλλά διπλάσιο σε 
σχέση με τον Δεκέμβριο 2019 (26%).

Πρόστιμο 746 εκ. 
ευρώ στην Amazon 
για επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων  
Πρόστιμο 746 εκατομμυρίων ευρώ 
επιβλήθηκε στην Amazon από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση για την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
που παραβιάζουν τον Γενικό Κανονι-
σμό Προστασίας Δεδομένων, GDPR.

Η Amazon αποκάλυψε το γεγονός σε 
ρυθμιστική κατάθεση που κλήθηκε να 
πραγματοποιήσει. 
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O ΤΙΤΑΝ δημιουργεί 
το εργοστάσιο του 
μέλλοντος αξιοποιώντας 
την τεχνητή νοημοσύνη
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, στο πλαίσιο του 
ψηφιακού μετασχηματισμού του, 
δημιουργεί το έξυπνο εργοστάσιο τσι-
μέντου του μέλλοντος εφαρμόζοντας 
ένα πρόγραμμα καινοτομιών τεχνητής 
νοημοσύνης που περιλαμβάνουν τη 
χρήση αυτόνομων αλγορίθμων για τη 
βελτιστοποίηση της γραμμής παρα-
γωγής, σε πραγματικό χρόνο.

Έρευνα | Ο διαδικτυακός retailer  
με τις περισσότερες αναζητήσεις
Η κυριαρχία του Amazon στο ηλεκτρονικό εμπόριο των Η.Π.Α. επεκτείνεται, 
κατέχοντας την πρώτη θέση στο top five των κορυφαίων αναζητήσεων του 
Google. Σύμφωνα με στοιχεία της διαδικτυακής πλατφόρμας «DealDrop», 
τους τελευταίους 12 μήνες, το Amazon έχει κατά μέσο όρο 133 εκατομμύ-
ρια Google searches το μήνα στις ΗΠΑ. Το Walmart κατέχει την δεύτερη 
θέση με μέσο όρο 6,85 εκατομμύρια μηνιαίες αναζητήσεις στο Google για 
τις ΗΠΑ. Το Home Depot έχει 4,69 εκατομμύρια αναζητήσεις, το Target 3,31 
εκατομμύρια αναζητήσεις και το Best Buy 2,76 εκατομμύρια αναζητήσεις.

Ειδικότερα η πλατφόρμα DealDrop πραγματοποίησε έρευνα αποτελούμε-
νη από 3.001 Αμερικανούς καταναλωτές σχετικά με τις προτιμήσεις των 
αγορών τους. Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι το (37%) προτιμά να 
ψωνίζει στα φυσικά καταστήματα παρά στο διαδίκτυο. Το (22%) επιλέγει το 
Amazon για τις αγορές του συγκριτικά με άλλα site ηλεκτρονικού εμπορίου 
και το (19%) προτιμά να ψωνίζει στο διαδίκτυο παρά στα φυσικά καταστή-
ματα. Ακόμη το (13%) των ερωτηθέντων πραγματοποιεί τις αγορές του στο 
διαδίκτυο τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, ενώ το (21%) σπαταλούν 
περισσότερα χρήματα σε διαδικτυακές αγορές, απ’ ότι σε αγορές στα κατα-
στήματα. 

Συνεργασία ELLE  
με Verishop  
Το Elle, που ανήκει στην Hearst 
Magazines, ενώνει τις δυνάμεις του 
με τη Verishop, την πλατφόρμα αγο-
ρών που ιδρύθηκε από τον πρώην 
επικεφαλής στρατηγικής της Snap 
Inc. Imran Khan, για την παρουσίαση 
συλλογής και livestreaming εκδηλώ-
σεων beauty shopping, οι οποίες δι-
οργανώθηκαν από την beauty director 
του Elle.com. Το event παρουσίασης 
της συλλογής Elle Beauty Custom με-
ταδόθηκε ζωντανά από το Elle.com. 

Πέμπτη 2 /9 /2021
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To κάθε eshop στο εξής θα προσφέ-
ρει μια πολύ personalized εμπειρία 
στον πελάτη. Ο κάθε πελάτης βλέπει 
κάτι εντελώς διαφορετικό από τον 
προηγούμενο η τον επόμενο. Χρησι-
μοποιώντας Artificial Intelligence και 
Machine Learning Μαντεύει (Predict) 
τα προϊόντα που θέλει να αγοράσει 
ο κάθε πελάτης ξεχωριστά και τα 
παρουσιάζει. Όταν κάνει login μπο-
ρούμε να καταλάβουμε ποιος είναι 
και η εμπειρία που θα έχει θα είναι 
πραγματικά εντυπωσιακή. Πρακτικά 
λοιπόν στο εξής όταν μπαίνει ο πελά-
της στο eshop σου θα πρέπει να το 
πείσεις να κάνει login. Θα μπορεί να 
ανακαλύψει χωρίς καμία προσπάθεια 
προϊόντα που δεν είχε φανταστεί 
ότι είχες στο eshop σου και ακόμη 
περισσότερο εντυπωσιακό ότι και ο 
ίδιος δεν είχε φανταστεί ότι τα ήθελε. 
Ήταν κάπου στο υποσυνείδητο του 
ότι το χρειάζεται για να πάει την ζωή 
του λίγο πιο πέρα. Η τεχνολογία του 
Recommendation engineering ανακα-
λύπτει για τον πελάτη σου προϊόντα 
που δεν είχε σκεφτεί να κάνει search. 
Μέχρι τώρα τα eshops δεν προσπα-
θούσαν σε μεγάλο βαθμό να κάνει 
login ο χρήστης γιατί δεν είχαν κάτι 
εντυπωσιακό να του προσφέρουν κά-
ποιο σημαντικό όφελος.
Χρησιμοποιώντας όμως 
Recommendation engine όταν κάνει 
login ο χρήστης θα βλέπει

•  Προϊόντα που αυτός θέλει να αγο-
ράσει

•  Νέες αφίξεις που τον ενδιαφέρουν, 
εάν το ενδιαφέρουν

•  Πρόσφορες που τον ενδιαφέρουν
Αυτά θα είναι διαφορετικά από πελά-
τη σε πελάτη.
Όταν λοιπόν μπαίνει μέσα και κάνει 
login το Home page θα είναι δια-
φορετικό από χρήστη σε χρήστη. 
Όταν μπαίνει μέσα στην κατηγορία 
προϊόντων η κατηγορία θα είναι δι-
αφορετική από χρήστη σε χρήστη. 
Θα έχει προϊόντα που αυτός θέλει να 
αγοράσει.
Όταν πατά ένα προϊόν από κάτω θα 
εμφανίζονται Recommended προϊό-
ντα που αυτός θέλει να αγοράσει.
Όταν βάλει στο καλάθι του προϊόντα 
από κάτω εμφανίζονται προϊόντα που 
αυτός θέλει να αγοράσει η αγοράζο-
νται μαζί με το προϊόν αυτό και δεν 
το είχε σκεφτεί. Μην ξεχνάς ότι τα 
recommended προϊόντα δημιουργού-
νται από το recommendation engine 
κάνοντας learn από τα δικά σου δεδο-
μένα αγορών πελατών. Είναι προϊόντα 
που ήδη πελάτες σου αγοράζουν η τα 
θέλουν μαζί αλλά πότε έως σήμερα 
δεν τα είχες χρησιμοποιήσει γιατί δεν 
είχες Artificial Intelligence για να τα 
ανακαλύψεις.

Παρακάτω λοιπόν θα δώσουμε με-
ρικά παραδείγματα πως θα είναι 

το eshop σου χρησιμοποιώντας 
recommendation engineering ,προ-
σφέροντας μια εντυπωσιακή εμπει-
ρία στον χρήστη και αυξάνοντας έτσι 
τα έσοδα σου έως 30%.
Ο χρήστης πλέον θα προσδόκα να 
μπαίνει στο eshop σου και να ανακα-
λύπτει προϊόντα και υπηρεσίες που 
τον κάνουν χαρούμενο χωρίς καμία 
προσπάθεια σκέψης.
Δεν θα χρειάζεσαι πολλαπλά e-mail 
κάθε μήνα σε κάθε χρήστη για να 
πιάσεις αυτόν που θέλει κάτι να αγο-
ράσει.
Θα του προσφέρεις μια συναρπαστι-
κή εμπειρία και θα έρχεται πίσω ξανά 
και ξανά!
Θα χρησιμοποιήσουμε εδώ σαν 
παράδειγμα την Amazon που ξέ-
ρει πολύ καλά το recommendation 
engineering αλλά υπάρχουν και χιλιά-
δες άλλοι που μπορείς να δεις όπως 
YouTube, Netflix, TikToc, Alibaba, 
Facebook, Linkedin, Spotify κ.λπ.
Παρατηρώντας το σχεδιασμό της 
Amazon βλέπουμε τα εξής:
Οι συστάσεις είναι πρακτικά ορατές 
σε κάθε σελίδα, ‘Evie και συσκευή, 
λαμβάνοντας ατελείωτα σχήματα και 
μορφές.
Μόνο στην εφαρμογή για κινητά, ε-
ντοπίστηκαν 45 διαφορετικά widget 
συστάσεων μόνο στην αρχική σελίδα.
Τα εν λόγω widget συστάσεων παρου-
σιάζουν τα προϊόντα τα οποία θα δει 
ο χρήστης χρησιμοποιώντας advance 
machine learning τα με διάφορες με-
ταβλητές ανά χρήστη, όπως:

•  Τοποθεσία
•  Πρόσφατες αγορές
•  Fenia κοντά σας / στο Ahmad, ανά 

κατηγορία, τάσεις αγορών, εποχια-
κή τάση

•  Αποθηκευμένα είδη ή λίστες
•  Πρόσφορες ή εκπτώσεις
•  Αγορές που έχουν ολοκληρώσει 

άλλοι πελάτες μετά από προβολή 
παρόμοιων προϊόντων

•  Κριτικές χρηστών

To μοντέλο Amazon δείχνει το δρόμο στο Predict

ΑΠΟΨΗ

Του Γιάννη Σταμούλη, CEO MOBIPLUS

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
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•  Κορυφαίες επιλογές για τους πελά-
τες

Τόσο το shop για κινητά όσο και η 
εφαρμογή μιμούνται ο ένας τον άλλο, 
και κάθε ένα από αυτά διαθέτει μα-
κροσκελείς αρχικές σελίδες με δεκά-
δες μοναδικές συστάσεις. Ορισμένες 
συστάσεις προάγουν την ανακάλυψη 
προϊόντων, ενώ άλλες ενθαρρύνουν 
τους χρήστες να αγοράζουν προϊόντα 
που αγοράστηκαν προηγουμένως. 
Οι συστάσεις περιεχομένου συχνά 
λαμβάνουν τη μορφή διαφημιστικών 
banners και εμφανίζονται επίσης σε 
διαφημιστικά μηνύματα.
Γενικά, η Amazon χρησιμοποιεί την 
αρχική σελίδα ως έναν από τους κύρι-
ους φάρους ανακάλυψης.
Μια μοναδική περίπτωση χρήσης συ-
στάσεων που αναπτύσσει η Amazon 
υπάρχει στις σελίδες λεπτομερειών 
των προϊόντων (PDP).

Οι συστάσεις, που παρουσιάζονται 
παρακάτω, είναι σχεδόν απεριόρι-
στες.
Η Amazon δεν περιορίζει τον αριθμό 
των συστάσεων ανά widget σε αυ-
τές τις σελίδες και προσαρμόζει την 
εμπειρία ανακάλυψης σε όλες τις 
συσκευές.
Στην επιφάνεια εργασίας, παραθέτει 
τον αριθμό των προϊόντων ανά widget 
στην επάνω δεξιά γωνία, πιθανώς 
χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο 
του για να εμφανίσει όσο το δυνατόν 
περισσότερες προτάσεις προϊόντων 
που ταιριάζουν με τα προκαθορισμένα 
κριτήρια για το συγκεκριμένο widget. 
Στα κινητά, αναπτύσσει μια οριζόντια 
λειτουργία απεριόριστης κύλισης, ε-
πιτρέποντας στους χρήστες να πραγ-
ματοποιούν ατέρμονες εναλλαγές 
μεταξύ των προϊόντων που είναι παρό-
μοια με το τρέχον προϊόν σε προβολή.

Homepage
Tο σταθερό μενού αρχικής σελίδας 
στην τοποθεσία της επιφάνειας εργα-
σίας είναι βελτιστοποιημένο για τους 
συνδεδεμένους χρήστες, εμφάνιση 
περισσότερων επιλογών μενού, όπως 
«Αγορά ξανά» και «Ιστορικό περιήγη-
σης» ως μια ώθηση προς την ανακά-
λυψη προϊόντων και δημιουργίας μιας 
καλύτερης εμπειρίας χρήστη. Αυτά 
τα στοιχεία μενού δεν εξυπηρετούν 

τους πρωτογενείς/ανώνυμους χρή-
στες επειδή δεν έχουν καμία αγορά 
ή περιήγηση η προσβάσιμο ιστορικό. 
Αντίθετα, αυτοί εξυπηρετούνται απο-
κλειστικά με τα βασικά στοιχεία του 
μενού.

(Amazon.com,» «Today’s Deals» κ.λπ.)
Ενθάρρυνση επανάληψης αγορών 
στη γραμμή μενού της αρχικής σελί-
δας για γνωστούς χρήστες
Το «Buy Again» είναι μια ειδικά κατα-
σκευασμένη σελίδα που είναι εξαιρε-
τικά χρήσιμη για τους χρήστες του 
Amazon. Έχουν τη δυνατότητα να 
περιηγηθούν στα προϊόντα που έχουν 
αγοραστεί στο παρελθόν με ευκολία 
και να επαναλάβουν αγορές, κάτι που 
είναι ασυνήθιστο στον κόσμο του λια-
νικού εμπορίου μέσω e-εμπορίου.

Συστάσεις αρχικής σελίδας ανά κα-
τηγορία
Στην αρχική σελίδα, η Amazon προ-
τείνει είδη με βάση το ιστορικό περι-
ήγησης/αγοράς την αρχική σελίδα, 
ταξινομημένη κατά κατηγορία.

Αρχική σελίδα προτάσεις βάσει προ-
σφορών
Η Amazon δίνει προσωπικές συστά-
σεις που βασίζονται σε συνεχείς συμ-
φωνίες οι οποίες ικανοποιούν τις α-
παιτήσεις του χρήστη, συσχετισμούς 
και ενδιαφέροντα.

Συστάσεις περιεχομένου για γνω-
στούς χρήστες στην αρχική σελίδα 
επιφάνειας εργασίας
Πλατφόρμα: Επιφάνεια εργασίας
Η Amazon προσφέρει εξατομικευμέ-
νες προτάσεις περιεχομένου για τους 
χρήστες που επιστρέφουν (μουσική, 
βίντεο, περιεχόμενο, κ.λπ.) και γρα-
φικά στοιχεία προτάσεων με βάση το 
προηγούμενο ιστορικό χρήστη.

Έλεγχος στοιχείου CTA στην αρχική 
σελίδα
Πλατφόρμα: Bill Web
Η αρχική σελίδα στο mobile web πε-
ριλαμβάνει μια ροή με μια ατελείωτη 
κύλιση, που διαθέτει αρκετές, εξατο-
μικευμένα γραφικά στοιχεία.

Μηνύματα εντοπισμού προϊόντων
Πλατφόρμα: Mobile Web
Μετά την εξέταση ενός εξαντλητι-

κού καταλόγου εξατομικευμένων 
συστάσεων για αρχική σελίδα, στους 
χρήστες παρέχεται ένα μήνυμα που 
εξηγεί ότι αυτό είναι το τέλος της 
εμπειρία αρχικής πρότασης και στη 
συνέχεια ενθαρρύνεται να περιηγη-
θείτε στο προϊόν κατηγορίες.
 
Buy Again
Συστάσεις με βάση την επανάληψη 
αγοράς για χρήστες που έχουν εισέλ-
θει
Πλατφόρμα: Mobile Web, Εφαρμογή
Τα προϊόντα παρουσιάζονται ως αυτά 
που άλλοι πελάτες της Amazon αγο-
ράζουν συχνά και πάλι, όπως καθώς 
και προϊόντα που «συχνά ξαναγοράζο-
νται» σε συγκεκριμένες κατηγορίες.

Συστάσεις Αγόρασε ξανά στο μενού
Πλατφόρμα: Επιφάνεια εργασίας
Στο αναπτυσσόμενο μενού της αρ-
χικής σελίδας, οι χρήστες εξυπηρε-
τούνται μέχρι 3 προϊόντα συστάσεων 
ειδών που έχουν αγοράσει μαζί με 
επιλογές μενού, δίνοντας χρήστες εύ-
κολη πρόσβαση για να ξαναγοράσουν 
αυτά τα στοιχεία (“Αγοράστε το ξανά” 
ενότητα).

Category pages
Συστάσεις σχετικά με τις σελίδες κα-
τηγοριών και τμημάτων για τους εγ-
γεγραμμένους και για πρώτη φορά/
ανώνυμους χρήστες
Πλατφόρμα: επιφάνεια εργασίας, 
Mobile Web, Εφαρμογή

Πολυάριθμες συστάσεις που εμφανί-
ζονται στο σελίδες κατηγοριών
Πλατφόρμα: Επιφάνεια εργασίας
Στους συνδεδεμένους χρήστες πα-
ρέχονται συστάσεις προϊόντων στην 
κατηγορία και τμήμα . Κάθε συστατικό 
πρότασης διαθέτει μια διαφορετική 
στρατηγική, όπως «Συνιστάται για 
εσάς», «Περισσότερες κορυφαίες επι-
λογές για εσάς» και «Οι περισσότεροι 
επιθυμούν».

Συστάσεις εντός κατηγορίας για α-
νώνυμους χρήστες
Πλατφόρμα: επιφάνεια εργασίας, 
Mobile Web, Εφαρμογή
Οι ανώνυμοι, νέοι χρήστες λαμβάνουν 
συστάσεις για «Best seller», «Most 
wish for» και «Top rated » στις σελίδες 
κατηγοριών.
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Το TikTok ανακοίνωσε τις Spark Ads για 
οργανικό περιεχόμενο
Η TikTok ανακοίνωσε τις Spark Ads, μια νέα μορφή native διαφημίσεων 
που επιτρέπει στα brands να ενισχύσουν το οργανικό περιεχόμενο ή πε-
ριεχόμενο από τρίτους δημιουργούς. Με τις νέες Spark Ads, οι εταιρείες 
μπορούν να εντοπίσουν και να υποστηρίξουν τυχόν υπάρχοντα οργανικά 
βίντεο.

Μεγάλες μάρκες απαιτούν δράση κατά του 
ρατσισμού στα social media 
Μετά την ανεξέλεγκτη ρατσιστική επίθεση που δέχτηκαν οι παίκτες της 
εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Αγγλίας στα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης μετά τον χαμένο τελικό, μάρκες, agencies και marketing οργανισμοί 
συγκεντρώθηκαν για να απαιτήσουν δράση. Περίπου 110 μάρκες και 
agencies υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή στο Facebook, το Instagram, το 
Twitter και το Snapchat καταδικάζοντας την «έλλειψη επαρκούς δράσης» 
των πλατφορμών.

E-commerce και online 
video «τροφοδοτούν» την 
αύξηση του adspend 
Εκτιμήσεις της Zenith για το 2021 Η πα-
γκόσμια διαφημιστική δαπάνη αναμένε-
ται να αυξηθεί κατά 11,2% το 2021, λόγω 
της αυξημένης ζήτησης για e-commerce 
και online video, σύμφωνα με την τε-
λευταία έκθεση Advertising Expenditure 
Forecasts της Zenith. Συγκεκριμένα, 
συνολικά αναμένεται να διατεθούν για 
διαφήμιση 522 δισ. λίρες φέτος, 31 δισ. 
περισσότερες από όσες είχαν διατεθεί 
πριν την πανδημία, το 2019. Παρόλο που 
η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου 
αναμένεται να επιβραδυνθεί, καθώς αί-
ρονται οι περιορισμοί της πανδημίας, η 
Zenith εκτιμά ότι το συγκεκριμένο κανάλι 
θα συνεχίσει να προσελκύει διαφημι-
στικές επενδύσεις σε διεθνές επίπεδο, 
καταγράφοντας 13% ανάπτυξη στο 
social media spend και 12% ανάπτυξη 
στο search το 2022. Παράλληλα, το 
online video advertising εκτιμάται ότι θα 
αποτελέσει το ταχύτερα αναπτυσσόμενο 
ψηφιακό κανάλι το 2021, με αύξηση 26% 
διεθνώς, φτάνοντας τις 49 δισ. λίρες. 
Επίσης, η Zenith προβλέπει ότι το global 
social media advertising θα αυξηθεί κα-
τά 25% τη φετινή χρονιά στις 107 δισ. 
λίρες, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το 
paid search, το οποίο θα αναπτυχθεί κα-
τά 19% στις 105 δισ. λίρες. 

DIGITAL MARKETING
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Κατά 55% αυξήθηκε το adspend στο digital 
commerce 
Το β΄ τρίμηνο, με αύξηση και του cost-per-click Αύξηση άνω του 50% 
σημείωσαν οι διαφημιστικές δαπάνες σε retail media πλατφόρμες, 
καθώς το cost-per-click άγγιξε νέο υψηλό, σύμφωνα με στοιχεία της 
digital advertising εταιρείας Skai. Συγκεκριμένα, το β΄ τρίμηνο του 
2021, τα retail media, τα οποία καλύπτουν πλατφόρμες όπως Amazon, 
Walmart και Instacart, κατέγραψαν αύξηση 55%, ενώ ο αριθμός των 
clicks αυξήθηκε κατά 25%. Παράλληλα, το Warc Data προβλέπει φέ-
τος αύξηση της διαφημιστικής δαπάνης στο e-commerce κατά 35%. 
Καθώς το adspend αυξάνεται με ταχύτερο ρυθμό από τα clicks, τα 
διαφημιστικά κόστη σε e-commerce πλατφόρμες αυξήθηκαν με το 
μέσο cost-per-click (CPC) για το retail media advertising να ανέρχεται 
σε 1,01 δολάρια, αυξημένο κατά 24% σε σχέση με πέρυσι. Επιπλέον, 
έρευνες αναφέρουν ότι το CPC του Amazon αυξήθηκε κατά 52% τον 
τελευταίο χρόνο. Τα αυξημένα κόστη θα μπορούσαν να αποτελέσουν 
πρόκληση για διαφημιζόμενους, καθώς οι online πωλήσεις καθίστανται 
πιο ανταγωνιστικές. Καθώς οι marketers επενδύουν μεγαλύτερα ποσά, 
η ευθυγράμμιση του brand building με το performance marketing απο-
κτά ζωτική σημασία. 

Η Taboola επενδύει σε 
brand safety και suitability 
targeting 
Σε συνεργασία με την DoubleVerify, ανα-
φορικά με το brand safety, προχώρησε η 
content recommendation engine Taboola, με 
στόχο να ελέγξει πιο αποτελεσματικά τη δι-
αφημιστική τοποθέτηση των media partners. 
Οι διαφημιζόμενοι συνεργάτες της Taboola, 
θα αποκτήσουν πρόσβαση στην τεχνολογία 
της DoubleVerify.

«Promote»: νέο ad feature 
από το TikTok 
Μετά από δοκιμές μηνών σε επιλεγμένα 
προφίλ, το TikTok παρουσιάζει επισήμως τη 
νέα επιλογή «Promote» για τις εταιρείες που 
διαθέτουν λογαριασμό στην πλατφόρμα 
του. Αρχής γενομένης από αυτόν τον μήνα, 
η επιλογή “Promote” είναι διαθέσιμη για να 
βοηθήσει τις εταιρείες να προσεγγίσουν 
περισσότερους ανθρώπους και να αναπτύ-
ξουν το community τους με τα videos τους. 
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