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Μασούτης eshop:  
νέα συνεργασία με το Vita4you 
Η είσοδος των προϊόντων του Vita4you.gr στο Μασούτης 
eshop συμπληρώνει την ολοκληρωμένη πολυκαναλική 
εμπειρία, προσφέροντας ευρεία γκάμα προϊόντων σε 
μεγάλες προσφορές. Ο πελάτης θα μπορεί να επιλέξει 
ανάμεσα σε δημοφιλείς εταιρείες όπως: Apivita, 
Frezyderm, Korres, Health Aid, Vichy, La Roche Posay, 
Lamberts, Health Aid.

ΤΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ E-SHOPS

E-Commerce News

05 Η Yandex σύναψε συμφωνία $1 δις για την 
εξαγορά των ποσοστών της Uber σε ρωσικά 
joint ventures. 

04 Η Schneider Electric κατέλαβε τη 4η θέση, 
στην ετήσια κατάταξη των εταιρικών αλυσίδων 
εφοδιασμού της Gartner. 

03 Η Whole Foods δοκιμάζει την Just Walk Out 
τεχνολογία Amazon στην Ουάσιγκτον DC και 
την Καλιφόρνια.

02 Η UPS εξαγόρασε τη Roadie, μια startup 
που συνδέει καταναλωτές με οδηγούς, για 
παράδοση αυθημερόν.

01 Στην Boca Raton της Florida θα δημιουργηθεί 
το νέο κατάστημα Amazon Fresh, που θα 
περιλαμβάνει και drive-thru.

LAST MINUTE

DIGITAL MEDIA       •       E-BUSINESS       •       RETAIL MARKET

Θα πλήξει το κύμα 
ανατιμήσεων  
το e-Commerce;      
Φόβοι για κύμα ανατιμήσεων και 
στο e-Commerce εκφράζονται 
από την αγορά για προϊόντα 
σούπερ μάρκετ, delivery αλλά και 
άλλα εισαγόμενα είδη. 
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Έρευνα Sitecore: η κατανάλωση την περίοδο 
των Χριστουγέννων
Η Sitecore®, παγκόσμιος ηγέτης λογισμικού διαχείρισης ψηφιακού 
περιεχομένου, δημοσιεύει την έρευνα Holiday Shopping Trends 2021 
που διερευνά τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές παγκοσμίως 
σκοπεύουν να ανακάμψουν, να προβληματιστούν και να περάσουν 
τις γιορτές φέτος. Αρκετά πάνω από τους μισούς (66%) καταναλωτές 
στην Ελλάδα, σκοπεύουν να κάνουν το 2021 μεγαλύτερες και πιο 
προσεγμένες αγορές την περίοδο των Χριστουγέννων, εν μέρει και 
λόγω του γεγονότος ότι το 42% αυτών δηλώνει ότι έχει αποταμιεύσει 
περισσότερα για τις φετινές διακοπές σε σύγκριση με πέρυσι. Οι 
Έλληνες τοποθετούν επίσης υψηλά την ψυχική τους υγεία, έπειτα 
από μια ακόμη δύσκολη χρονιά εξαιτίας της πανδημίας, με το 50% να 
βλέπει τα δώρα στον εαυτό του σαν μια μορφή θεραπείας.
Η έρευνα Holiday Shopping Trends 2021 φέρνει στην επιφάνεια 
ζητήματα σχετικά με το πώς αισθάνονται οι καταναλωτές για τις 
φετινές γιορτές και τις σκέψεις τους για τα δώρα, τις αγορές των 
γιορτών και τα έξοδα που σκοπεύουν να κάνουν. Τα δεδομένα που 
προκύπτουν προσφέρουν πολύτιμη πληροφόρηση για τους τομείς 
του λιανικού εμπορίου, των ταξιδιών, της αυτοκινητοβιομηχανίας 
και άλλων, ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν πιο ξεχωριστές 
εμπειρίες που θα ανταποκριθούν πιο αποτελεσματικά στις συνεχώς 
εξελισσόμενες προτιμήσεις και απαιτήσεις των καταναλωτών.
•  Το 84% των καταναλωτών αναφέρει πως η πανδημία τους ώθησε 

να ασχοληθούν περισσότερο με την ψυχική τους υγεία, τις δικές 
τους, αλλά και τις ανάγκες της οικογένειας, των φίλων και των 
συναδέλφων τους

•  Το 77% εκτιμά περισσότερο τα ταξίδια και τις άλλες κουλτούρες 
τώρα σε σχέση με την προ-πανδημίας εποχή

•  Το 83% εκτιμά περισσότερο τον χρόνο που περνά στο σπίτι και τις 
απλές απολαύσεις της ζωής τώρα, εξαιτίας της πανδημίας.

Ανοδική πορεία για τη 
Foodlink με 11 κέντρα 
διανομής σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη
Ανοδική πορεία του κύκλου εργασιών σε 
μια αγορά που χαρακτηρίζεται από τις 
δυσκολίες μιας οικονομίας που επιχειρεί 
να επανεκκινήσει μετά την πανδημία, 
σημειώνει φέτος η Foodlink.
Αυτή είναι η εικόνα που προέκυψε από 
την πρόσφατη ετήσια τακτική γενική 
συνέλευση των μετόχων της εισηγμένης 
εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται στο 
χώρο των μεταφορών και των logistics, 
διαθέτοντας 11 κέντρα διανομής στην 
Αθήνα και 1 στη Θεσσαλονίκη.

Google Pay: διαθέσιμη και 
στην Ελλάδα η υπηρεσία 
ανέπαφων πληρωμών 
Η υπηρεσία Google Pay επιτρέπει 
ανέπαφες συναλλαγές με τη χρήση 
κινητού, με την προσθήκη χρεωστικής ή 
πιστωτικής κάρτας από συνεργαζόμενες 
τράπεζες. Ο χρήστης προσθέτει στην 
εφαρμογή μια πιστωτική, χρεωστική ή 
προπληρωμένη κάρτα και το Android 
smartphone μετατρέπεται σε πορτοφόλι. 
Το Google Pay είναι ήδη διαθέσιμο από 
την Alpha Bank, ενώ σύντομα και από τη 
Eurobank.

DKNY: αποκαλύπτει μια 
νέα ψηφιακή εκδοχή του 
εμβληματικού της Logo για 
φιλανθρωπικό σκοπό 
Η DKNY θα δημοπρατήσει το πρώτο 
της NFT με το νέο logo, με σκοπό να 
βοηθήσει το American Nurses Foundation 
(μη κερδοσκοπικός, φιλανθρωπικός 
οργανισμός της Αμερικανικής Ένωσης 
Νοσηλευτών) και μαζί με αυτό, να επιτύχει 
κάτι πρωτοποριακό για την βιομηχανία 
της μόδας - την ευκαιρία απόκτησης μιας 
μοναδικής εικονογραφίας. 
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TikTok όπως κοινωνικό εμπόριο! 
Το TikTok αποτελεί το δούρειο ίππο του Social Commerce καθώς οι 
έφηβοι αναζητούν στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης έμπνευση 
για τη μόδα. Ενώ οι μάρκες μόδας ποντάρουν πολλά διαφημίζοντας 
στο TikTok, οι νέοι επιχειρηματίες ανοίγουν το δικό τους δρόμο. 
Γνωστές εταιρείες λιανικής πώλησης, όπως η Abercrombie & Fitch και 
η Gap, αναζητούν τρόπους για να επωφεληθούν από τα viral βίντεο, 
όταν οι προβολές των αναρτημένων αντικειμένων εκτοξεύονται στα 
ύψη.
Οι influencers χρησιμοποιούν συχνά hashtags όπως #fashionhauls 
και #OOTD (outfit of the day), τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν 
υψηλά ποσοστά σύνδεσης με τους αγοραστές. Εναπόκειται στους 
λιανοπωλητές να διασφαλίσουν ότι υπάρχει επαρκές απόθεμα για 
να μεγιστοποιήσουν τις πωλήσεις όταν ένα προϊόν που προβάλλεται 
γίνεται viral.
Ο αλγόριθμος του Tik Tok ενθαρρύνει τη δημιουργία και την 
ανακάλυψη, επιτρέποντας στις μάρκες μεγαλύτερη ευκαιρία να 
επιτύχουν καμπάνιες με επίκεντρο το προϊόν, οι οποίες, όταν 
μοιράζονται, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν το φαινόμενο FOMO 
(φόβος της έλλειψης). Ενώ το εμπόριο στο TikTok βρίσκεται ακόμη 
σε πρωταρχικό στάδιο, ήδη ανταγωνίζεται την ομάδα κοινωνικών 
πλατφορμών του Facebook. 

Black Friday -  
Οι ανατιμήσεις  
θα φέρουν ελλείψεις
Αντιμέτωπη με μια δύσκολη σεζόν 
βρίσκεται η αγορά, η οποία πέρα από το 
επικείμενο κύμα ανατιμήσεων καλείται 
να διαχειριστεί έναν εξίσου μεγάλο 
κίνδυνο: την έλλειψη προϊόντων ενόψει 
της Black Friday και των Χριστουγέννων, 
περίοδοι όπου παραδοσιακά η ζήτηση 
εκτοξεύεται.

Win - win για 
καταστηματάρχες, κράτος, 
καταναλωτές οι κάρτες 
στην Κύπρο  
Από 18 Σεπτεμβρίου σχεδόν όλες οι 
επιχειρήσεις στην Κύπρο υποχρεούνται 
να αποδέχονται και πληρωμές με 
κάρτες. Ο Γενικός Γραμματέας του 
Παγκύπριου Συνδέσμου Λιανικού 
Εμπορίου, Μάριος Αντωνίου, χαρακτήρισε 
την αλλαγή ως «win-win» τόσο για τους 
καταστηματάρχες, όσο και για τους 
καταναλωτές αφού όπως σημειώνει και οι 
δύο κατηγορίες έχουν να κερδίσουν από 
την απόφαση.
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You Never Walk Alone

για τους αναγνώστες του E-COMMERCE NEWS
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ

Αξιολόγηση Αποτελεσματικότητας 
e-Shop και Προοπτική Βελτίωσης 

Online Πωλήσεων

Ανάλυση Ανταγωνισμού και Τάση Αγοράς   

CLICK
ME

https://wegimo.protocol.gr/
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Everest: επίθεση με delivery, e-ordering και 
συμμετοχή σε διαγωνισμούς
Απώλειες προκάλεσε η πανδημία στην αλυσίδα στον όμιλο Everest, με τον 
κύκλο εργασιών του να μειώνεται το 2020 κατά 46% συγκριτικά με το 2019, 
ενώ τις ζημίες μετά από φόρους να φτάνουν τα 18,9 εκατ. ευρώ, έναντι 1,9 εκατ. 
ευρώ το 2019. Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, η διοίκηση 
του ομίλου επιχειρεί να αξιοποιήσει τις νέες καταναλωτικές τάσεις, ποντάροντας 
στην ενίσχυση της υπηρεσίας delivery, τη χρήση της νέας τεχνολογίας για την 
περαιτέρω ανάπτυξη του e-ordering, τη βέλτιστη αξιοποίηση των εξωτερικών 
χώρων καθώς και τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς μαζικής σίτισης (σχολικά 
γεύματα, ευπαθείς ομάδες κ.λπ.). Νέα καταστήματα σε τρία αεροδρόμια 
της Fraport Στο πλαίσιο του ανοίγματος του τουρισμού, ο όμιλος Everest 
υλοποιεί πρόγραμμα επενδύσεων, στο πλαίσιο του οποίου εντός του Ιουνίου 
ολοκληρώθηκε η κατασκευή των νέων σημείων του ομίλου στα αεροδρόμια 
Θεσσαλονίκης, Σαντορίνης και Μυκόνου. Στο νέο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, ο 
όμιλος θα λειτουργήσει πέντε διαφορετικά concepts, μεταξύ των οποίων το νέο 
Pasteria del Mondo. Για το αεροδρόμιο της Μυκόνου, ο όμιλος έχει σχεδιάσει 
το νέο luxury resto-bar El Pelicano.

Cosmote: νέο Live Q&A 
για e-commerce και digital 
marketing 
Με ένα νέο live «Ερωτήσεων & 
Απαντήσεων», τη Δευτέρα 13 
Σεπτεμβρίου, ολοκληρώθηκε η 2η και η 3η 
θεματική ενότητα του νέου κύκλου δωρεάν 
online σεμιναρίων #GrowYourBusiness - 
The Digital Sessions για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο και το digital marketing. 

Περήφανη …φορολογούμενη 
η Amazon
"Περήφανη" για τη συνεισφορά της στην 
οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου δηλώνει 
η Amazon, με την πολυεθνική να καταβάλει 
φόρους £492 εκατ., τη στιγμή που τα 
περυσινά έσοδα της εκτοξεύτηκαν άνω 
του 50%, σε £20,63 δισ. από £13,73 δισ. 
το 2019. Η Amazon και οι άλλες μεγάλες 
τεχνολογικές εταιρείες που πληρώνουν 
φόρους επί των κερδών και όχι επί των 
εσόδων.
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Έρευνα: το 94% των Ελλήνων ψωνίζει 
συστηματικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας    
Αύξηση της κατανάλωσης προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας καταγράφει 
πανελλήνια έρευνα της Focus Bari μέσω του online panel Focus Bari | 
YouGov σε δείγμα 1.114 ατόμων που διεξήχθη τον Ιούλιο.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ποσοστό 94% των 
Ελλήνων ψωνίζει συστηματικά / τακτικά τουλάχιστον μια προϊοντική 
κατηγορία σε private label.
Η αγορά αυτή φαίνεται να έχει εξελιχθεί «γεωμετρικά» μέσα στην 
τελευταία 20ετία, συγκρίνοντας αντίστοιχες έρευνες της Focus 
Bari του 2000-2010-2021 που δείχνουν ότι το 2000, ένας στους 
δύο Έλληνες καταναλωτές (50%) αγόραζε τακτικά / συστηματικά 
τουλάχιστον ένα είδος σε private label.
Αυτό που επίσης παρουσιάζει μεγάλη διαφοροποίηση είναι η ποικιλία 
των διαφορετικών ειδών που οι καταναλωτές δηλώνουν ότι αγοράζουν 
συστηματικά σε private label, με τα χαρτικά να προηγούνται, να 
ακολουθούν τα απορρυπαντικά / καθαριστικά, καθώς και 40 περίπου 
άλλα είδη.
Αξιοσημείωτο είναι ότι η πλειονότητα (ποσοστό 71%) θεωρεί ότι τα 
προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας αξίζουν τα χρήματά τους. Το αντίστοιχο 
ποσοστό το 2010 ήταν 64%. Η πλειονότητα εξακολουθεί να προτιμά 
τα brands όταν τα βρει σε προσφορές/τιμές που πλησιάζουν των 
private labels.

Glami: τα 5 νέα trends  
στην e-Μόδα  
Τα πέντε νέα trends της σεζόν 
συγκέντρωσε η μηχανή αναζήτησης 
μόδας, Glami, όπως αυτά 
διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή, μέσα 
από τις αναζητήσεις των επισκεπτών 
της. Αυτά είναι τα εξής: • Must-have 
sneakers • Ευρύχωρα σακίδια πλάτης  
• Διαχρονικό μπουφάν • Τie-Dye  
• Cool-Girl!

Υπόμνημα ΕΣΕΕ  
στη ΔΕΘ 2021
«Τα μέτρα που έχει λάβει η Πολιτεία 
για την προστασία επιχειρήσεων και 
νοικοκυριών από την πανδημία μπορεί να 
κινήθηκαν προς τη σωστή κατεύθυνση, 
ωστόσο γίνεται ήδη φανερό ότι οι μικρές 
και πολύ μικρές επιχειρήσεις χρειάζονται 
περαιτέρω στήριξη» αναφέρει ο ΕΣΕΕ 
και προσθέτει ότι οι επιχειρήσεις που 
έχουν ενισχύσει το ψηφιακό τους 
portfolio μοιάζουν να διαθέτουν ένα 
σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα.»
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Οι online αγορές από e-φαρμακεία  
θα υπερβούν τα $177 δισ. το 2026
Σε μια πολλά υποσχόμενη αγορά για το παγκόσμιο ηλεκτρονικό 
εμπόριο εξελίσσεται αυτή των ηλεκτρονικών φαρμακείων. Σύμφωνα 
με εκτιμήσεις διεθνών ερευνών, οι online αγορές από ψηφιακά 
φαρμακεία αναμένεται να ξεπεράσουν σε αξία τα $177 δισ. το 
2026 σε συνταγογραφούμενα, μη-συνταγογραφούμενα φάρμακα, 
παραφάρμακα και άλλα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης.
Ο κλάδος των ηλεκτρονικών φαρμακείων -σύμφωνα με στοιχεία που 
επικαλείται η Convert Group- θεωρείται ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος 
από όλους τους κλάδους του παγκόσμιου ηλεκτρονικού εμπορίου. 
Αυτή η τάση αποδίδεται, κυρίως, στην καθιέρωση της ηλεκτρονικής 
συνταγογράφησης σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο. 
Η θέση της Ελλάδας
Η Ελλάδα, από την πλευρά της, χτίζει -και μάλιστα με αξιώσεις- τη 
θέση της στον παγκόσμιο χάρτη των online φαρμακείων. Σύμφωνα με 
τα στοιχεία της Convert Group, το διάστημα Απριλίου 2020 - Μαρτίου 
2021, τα ελληνικά φαρμακεία κατατάχθηκαν ένατα σε επισκέψεις ανά 
χίλιους κατοίκους, στη λίστα με τις κορυφαίες 20 χώρες. 
Πάντως, η Ελλάδα παραμένει ανάμεσα στις πέντε χώρες από τις 96 
που μελετήθηκαν (Ελλάδα, Αλγερία, Κύπρος, Μαρόκο και Τουρκία), 
όπου οι κάτοικοι της δεν μπορούν να αγοράσουν ΜΗΣΥΦΑ (μη 
συνταγογραφούμενα φάρμακα) online. Παρ’ όλο που οι Έλληνες 
καταναλωτές περιορίζονται σε online αγορές καλλυντικών, 
συμπληρωμάτων διατροφής, βρεφικών και προϊόντων υγιεινής από 
τα οnline φαρμακεία, η δημοφιλία του ηλεκτρονικού καναλιού είναι 
αξιοσημείωτη στη χώρα μας. 
Τη στιγμή που στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται η πώληση ΜΥΣΗΦΑ, 
47 από τις 96 χώρες της έρευνας επιτρέπουν ήδη την αγορά 
συνταγογραφούμενων φαρμάκων (Rx) στο online περιβάλλον. 
Κι αυτό καθώς πολλές χώρες, που ήταν αρνητικές στη πώληση 
συνταγογραφούμενων φαρμάκων οnline, άλλαξαν στάση λόγω της 
πανδημίας.
Ακόμα και στη Ρωσία, όπου το θέμα ήταν σε διαβούλευση για χρόνια, 
η Ρωσική Δούμα ψήφισε με διαδικασίες εξπρές ολίγων ημερών 
υπέρ της οnline πώλησης συνταγογραφούμενων φαρμάκων, τον 
Απρίλιο του 2020, εξαιρώντας τις ψυχοτρόπες ουσίες και τα νόμιμα 
ναρκωτικά.

Το νέο site του Ραδιοταξί 
Κέρκυρας από την ΕΛΕΔ
Την Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου 
εμπιστεύτηκε το Ραδιοταξί Κέρκυρας για τη 
σχεδίαση και την κατασκευή του νέου του 
site www.corfutaxi.gr.
Στην αρχική σελίδα, μέσω του slider, ο 
χρήστης μπορεί να δει διάφορες εικόνες 
από τις όμορφες γωνιές του νησιού ενώ 
κάνοντας scrolling down, μπορεί εύκολα και 
γρήγορα να ενημερωθεί για τις υπηρεσίες 
του corfutaxi.
Στο header ο επισκέπτης μπορεί να 
ενημερωθεί σχετικά με την εταιρεία, και να 
δει τις υπηρεσίες της.

Ανοδικά η Wolt
Για το 2021, κύριος στόχος της Wolt 
Market είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της 
δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών και 
για αυτόν τον λόγο, ενισχύεται με υψηλής 
ποιότητας δυναμικό. Η επίτευξη του 
στόχου θα βελτιώσει τα αποτελέσματα της 
εταιρείας σε σχέση με την προηγούμενη 
χρήση", αναφέρεται χαρακτηριστικά 
στην οικονομική έκθεση της εταιρείας. Η 
εταιρεία, κατά το 2020, κατέγραψε αύξηση 
324% στον τζίρο της.

Ρομπότ στο Λος Άντζελες 
Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Los Angeles 
(LAX) ξεκίνησε πιλοτικό πρόγραμμα 
παράδοσης τροφίμων από ένα φορτηγό-
ρομπότ 18 κιλών. Το ρομπότ με το 
όνομα, NomNom, είναι ένα ημιαυτόνομο 
όχημα που κινείται με 6 μίλια την ώρα και 
χρησιμοποιεί έναν άνθρωπο οδηγό για να 
περιηγηθεί στο αεροδρόμιο. Το ρομπότ, 
έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί από την 
Piaggio Fast Forward. 

Πέμπτη 16 /9 /2021
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Η Amazon στήνει το δικό 
της δίκτυο μεταφοράς    
Σε εξέλιξη το σχέδιο της Amazon για 
ανάπτυξη αυτοτελούς μεταφορικής 
δραστηριότητας, καθώς δεν αρκείται 
στην παράδοση προϊόντων που 
αγοράζονται από το site της. Η 
εταιρεία εξυπηρετεί με ίδια μέσα 
εξωτερικούς πελάτες της σε μια 
προσπάθεια να ανταγωνιστεί 
κολοσσούς (FedEx και UPS). 

Retargeting all-in-one
Η εταιρεία Retargeting Biz, η 
οποία δραστηριοποιείται ήδη σε 
4 ευρωπαϊκές αγορές (Ρουμανία, 
Ουγγαρία, Ελλάδα και Βουλγαρία), 
εγκαινίασε επίσημα τη νέα της all-in-
one αυτοματοποιημένη πλατφόρμα 
μάρκετινγκ για τα online καταστήματα 
και τους πελάτες τους σε τοπικό και 
διεθνές επίπεδο με μια επένδυση που 
ξεπέρασε τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Πέμπτη 16 /9 /2021
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ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Σκέψου με ΑΙ... όπως η McDonalds

Του Γιάννη Σταμούλη, CEO Mobiplus

ΑΠΟΨΗ

H McDonalds διαθέτει περισσότερα 
από 38.000 εστιατόρια διεθνώς με 
πωλήσεις 100 Δις Δολάρια. Από 
το 2017 άρχισε ένα μεγάλο ταξίδι 
για μια δραστική μοντερνοποίηση 
της επιχείρησης, χρησιμοποιώντας 
Artificial Intelligence. Τα βασικά 
προβλήματα της επιχείρησης ήταν 
η μείωση των επισκέψεων πελατών, 
ο μεγάλος ανταγωνισμός, η μεγάλη 
δυσκολία να βρει προσωπικό και 
σημαντικές αλλαγές στις προτιμήσεις 
των καταναλωτών. Η MacDonalds 
προσπαθούσε επειγόντως να αυξήσει 
τα έσοδα. Λόγω της πολύπλοκης 
αλυσίδας εφοδιασμού και των 
ανησυχιών για πολλές αλλαγές που 
κάνουν την εξυπηρέτηση πιο αργή η 
McDonalds είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για λύσεις που κάνουν το υπάρχον 
μενού περισσότερο ενδιαφέρον. 
Με περίπου το 65% των εσόδων να 
προέρχονται από την οδήγηση μέσω 
του καταστήματος είναι προφανές το 
μέρος να επικεντρωθεί στην αύξηση 
της αποδοτικότητας.
Αλλά πρόσφατες έρευνες δείχνουν 

ότι η McDonalds δεν τα πάει καλά και 
σε άλλα σημεία.
Σύμφωνα με το περιοδικό QSR 
έχει μέσο χρόνο παραγγελίας 
273 δευτερόλεπτων έναντι ενός 
μέσου όρου του κλάδου των 234 
δευτερολέπτων. Η έρευνα QSR 
έδειξε επίσης ότι μέχρι και στο 58% 
των πελατών δεν προσφέρονταν 
προτεινόμενες πωλήσεις από 
τους πωλητές. Αυτό συμβαίνει 
όταν ο πωλητής ενθαρρύνει τον 
πελάτη να πραγματοποιήσει 
πρόσθετες αγορές. Αυτό αποτελεί 
βασικό παράγοντα κερδοφορίας. 
Οι ανθρώπινες πωλήσεις είναι 
μια κοινή πρόκληση σε πολλά 
περιβάλλοντα λιανικής. Η McDonalds 
προσδιόρισε το Personalization 
και Recommendation Engineering 
ως λύση για την παρουσίαση 
πελατών με προϊόντα σχετικά με 
τις επιθυμίες τους. Εξυπηρετώντας 
περίπου 68 εκατομμύρια πελάτες την 
ημέρα η McDonalds δεν στερείται 
πωλήσεων, αλλά όπως το έθεσε 
ο Διευθύνων Σύμβουλος Steve 
Easterbrook “είναι για την άντληση 
διορατικότητας και νοημοσύνης 
από αυτό». Με τη μέθοδο Personal 
Recommendations η εταιρεία μπορεί 
να δείξει σε διαφορετική τοποθεσία 
διαφορετικό μενού, και αυτόματα 
να το αλλάζει ανάλογα την ώρα, 
τον τόπο και τη συγκεκριμένη 
κατάσταση ανά εστιατόριο. Τα data 
που χρησιμοποίησε η McDonalds 
για την εξατομίκευση του μενού 
περιλαμβάνουν τον καιρό, την ώρα 
της ημέρας και την ημερομηνία. Η 
εταιρεία αποφάσισε να προσφέρει 
στους πελάτες περισσότερο 
παγωτό αν ο καιρός είναι ζεστός 
και να κάνει τα ζεστά ποτά πιο 
εμφανή όταν είναι κρύο. Άλλα 
data που χρησιμοποιήθηκαν από 
τη Recommendation Engine είναι 
η διαθεσιμότητα αποθεμάτων 
σε πραγματικό χρόνο σε κάθε 
εστιατόριο, έτσι ώστε να μην 
εμφανίζονται στα μενού προϊόντα 
που δεν υπάρχουν.

Ο Recommender αφαιρεί επίσης 
προσωρινά τα σύνθετα προϊόντα 
από τις οθόνες μενού σε περιόδους 
αιχμής, για να ενθαρρύνει τους 
πελάτες να μην παραγγείλουν 
προϊόντα που χρειάζονται 
περισσότερο χρόνο για να 
προετοιμαστούν έτσι ώστε να μειώσει 
τον χρόνο σερβιρίσματος και την 
αύξηση ικανοποίησης πελατών. 
Η τεχνολογία Machine Learning 
και Recommendation Engineering 
θα επιτρέψουν στη McDonalds 
να δοκιμάζει και να προωθηθεί 
νέα προϊόντα με αποδοτικότητα 
συγκρίσιμη με μια διαδικτυακή 
επιχείρηση.
Πρόσθετα οφέλη θα δημιουργηθούν 
καθώς εφαρμόζουν Artificial 
Intelligence για να βέλτιστη 
διαχείριση αποθεμάτων και τη μείωση 
της σπατάλης.
Η McDonalds επίσης δοκιμάζει 
τη χρήση της αναγνώρισης 
πινακίδας οχημάτων οδηγών ώστε 
να προσθέσει ένα άλλο επίπεδο 
δεδομένων στη μηχανή προτάσεων. 
Οι αλγόριθμοι θα λαμβάνουν υπόψη 
το ιστορικό των προηγούμενων 
παραγγελιών και θα προτείνουν 
ακόμα πιο εξατομικευμένα προϊόντα 
και προωθητικές ενέργειες σε κάθε 
πελάτη.
Οι πελάτες εκτιμούν ότι οι 
συντομότερες γραμμές και οι 
εξατομικευμένες προτάσεις φαγητού 
είναι σχετικές και νόστιμες.
H ίδια τεχνολογία συστάσεων 
προσαρμόζεται για χρήση στα Kiosks 
παραγγελιών, σε εφαρμογές για 
κινητά και σε εφαρμογές Uber Eats 
(αντίστοιχο e-food).
Πολλές άλλες εταιρείες του ίδιου 
κλάδου ακολουθούν τη McDonalds, 
όπως η Sonic-Drive, η Taco Bell 
και άλλες, οι οποίες δείχνουν 
στους πελάτες personalized μενού, 
προσφορές, και άλλο περιεχόμενο με 
βάση ατομικές προτιμήσεις, ιστορικό 
γευμάτων, τοποθεσία, καιρός, 
διαθεσιμότητα προϊόντων, τιμές, 
χρόνους παραγγελιών κ.λπ.

Πέμπτη 16 /9 /2021
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Στροφή των διαφημιστών 
στα ESG
Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μπορεί 
να δώσουν στις διαφημιστικές τα 
κριτήρια ESG (Environmental, Social 
and Governance) όπως αποκαλύπτει 
έρευνα του Institute of Practicioners in 
Advertising (IPA), στην οποία συμμετείχαν 
μεταξύ άλλων, διευθυντικά στελέχη της 
Επικοινωνίας και του Marketing οι οποίοι 
ανέφεραν πως τα κριτήρια ESG είναι και 
θα γίνουν ακόμη πιο σημαντικά (84%) στις 
καθημερινές πρακτικές. 

Και στα audio tools  
η Facebook
To social audio app Clubhouse 
προστέθηκε μαζί με τους Snapchat, 
TikTok, Periscope, Foursquare και πολλούς 
άλλους, στη λίστα των πραγμάτων που το 
Facebook δεν κατάφερε να προβλέψει τη 
δημοτικότητά τους, για να καταλήξει μέσα 
στα χρόνια να δημιουργήσει τον κλώνο 
τους στην πλατφόρμα του. Ο γίγαντας των 
social media ανακοίνωσε τη δημιουργία 
του Live Audio Rooms και ουσιαστικά την 
είσοδό του στα audio tools. 

Η νέα καμπάνια της Gap βασίζεται στα 15 
λεπτά διασημότητας  
Η Gap παρουσίασε στις 7 Σεπτεμβρίου μια φθινοπωρινή 
διαφημιστική καμπάνια που σκιαγραφεί μια σειρά από δημιουργούς 
που είναι τόσο περήφανα ανεξάρτητοι όσο και με ευρύτερο κοινωνικό 
αντίκτυπο. Με τίτλο “Individuals”, η προσπάθεια παίζει με την έννοια 
των 15 λεπτών διασημότητας μέσα από προφίλ με βίντεο διάρκειας 
15’’ διαφορετικών ambassadors. 
Τα διαφημιστικά βίντεο προβάλλονται στην τηλεόραση και 
στα ψηφιακά δίκτυα. Η Gap συνεχίζει να ενισχύει τα μηνύματα 
αισιοδοξίας και ενσωμάτωσης, καθώς η κατηγορία λιανικού εμπορίου 
διανύει μια αβέβαιη φάση της πανδημίας και προετοιμάζεται για μια 
ασταθή περίοδο Χριστουγεννιάτικων διακοπών.
Η Gap ανατρέπει την έννοια των 15 λεπτών διασημότητας, 
παρουσιάζοντας προφίλ ανερχόμενων influencers, ακτιβιστών 
και καλλιτεχνών, των οποίων ο αντίκτυπος στους αντίστοιχους 
κλάδους εξελίσσεται σε μακροχρόνιο. Η καμπάνια “Individuals” 
επικεντρώνεται σε σύντομα βιογραφικά βίντεο που επιδιώκουν να 
αποτυπώσουν τις αξίες και τις φιλοδοξίες κάθε ambassador και το 
πώς αυτές οι ιδιότητες μπορούν να αποτελέσουν έμπνευση για το 
σύνολο της κοινότητας. 
Η Gap προσπαθεί να αποκαταστήσει τη θέση της ως πολιτιστικό 
σημείο αναφοράς, αφού έμεινε πίσω εν μέσω της στροφής των 
καταναλωτών προς τους ανταγωνιστές της γρήγορης μόδας 
και τις ιστοσελίδες ηλεκτρονικού εμπορίου. Μέρος αυτής της 
αναζωογόνησης περιλαμβάνει μεγάλη έμφαση στην ποικιλομορφία, 
την ενσωμάτωση και την αξιοποίηση της ιδιότητας της Gap ως 
μάρκας πολιτιστικής κληρονομιάς. 
Το “Individuals” προβάλλει τα ρούχα που έγιναν εμβληματικά 
στην ακμή της Gap τη δεκαετία του ’90 και τα οποία έχουν 
επαναπροσδιοριστεί για να ταιριάζουν καλύτερα στις σημερινές 
τάσεις, με χαλαρά jeans να συνδυάζονται με φούτερ και εξωτερικά 
ρούχα. Μαζί με το διαφημιστικό hero spot, η εταιρεία marketing 
γύρισε μια ξεχωριστή διαφήμιση τζιν. 
Η Gap συνεχίζει να στρέφεται προς τους πολιτιστικούς διαμορφωτές 
στην αναζήτηση ενός τόνου ανανέωσης και ενίσχυσης των 
πωλήσεων. 

Έρευνα της Ε.Ε.  
για την Google 
Αντιμέτωπη με νέα αντιμονοπωλιακή 
έρευνα των Αρχών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης βρίσκεται η Google, όπως 
μετέδωσε το γαλλικό τεχνολογικό site, 
mlex.com. Σύμφωνα με το σχετικό 
δημοσίευμα, στο επίκεντρο των αρχών 
της ΕΕ βρίσκεται το εάν ο τεχνολογικός 
κολοσσός πίεζε τους δημιουργούς των 
apps να ορίζουν το Google Assistant ως 
προεπιλεγμένη επιλογή στις συσκευές 
Android. Υπενθυμίζεται πως η Google ήδη, 
αντιμετωπίζει παρόμοιες έρευνες από την 
ΕΕ, οι οποίες ξεκινούν από το 2011.

DIGITAL MARKETING
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Έρευνα Brand 
Ambassadors  
από το Wisdrop 
Πρόσφατη έρευνα του 
Wisdrop αξιολόγησε διάσημες 
προσωπικότητες στην Ελλάδα, 
οι οποίες είναι ή θα μπορούσαν 
να είναι πρεσβευτές μαρκών. Η 
λίστα περιείχε τηλεπαρουσιαστές, 
τραγουδιστές, αθλητές, chef, 
ηθοποιούς, δημοσιογράφους και 
bloggers. Εκτός από τη μέτρηση 
της φήμης, η έρευνα εστίασε στα 
συναισθήματα.

WFA και ΣΔΕ 
διεξάγουν έρευνα  
για τη διαφορετικότητα 
και την ισότιμη ένταξη 
(DEI)  
Με στόχο να χαρτογραφήσει τη 
διαφορετικότητα και την ισότιμη 
ένταξη στον ευρύτερο κλάδο του 
marketing και της επικοινωνίας, 
η Παγκόσμια Ομοσπονδία 
Διαφημιζομένων (WFA) προχωρά 
στην πρώτη παγκόσμια έρευνα, 
σε συνεργασία με 22 εθνικούς 
συνδέσμους, μεταξύ των οποίων 
και ο ΣΔΕ. Σκοπός είναι τα 
αποτελέσματα να οδηγήσουν στη 
δημιουργία ενός action plan σε 
διεθνές και τοπικό επίπεδο.

Το Twitter λανσάρει συνδρομητική υπηρεσία για 
«super users»  
Την πολυαναμενόμενη συνδρομητική υπηρεσία Twitter Blue λανσάρει το 
Twitter, προσφέροντας στους πελάτες του αποκλειστικά features για την 
ανάκληση tweets και την οργάνωση posts. Στόχος της νέας υπηρεσίας 
είναι η μείωση της εξάρτησης του κοινωνικού δικτύου από έσοδα, τα οποία 
προέρχονται από τη διαφήμιση. Η υπηρεσία θα κοστίζει μόλις 2,99 δολάρια 
μηνιαίως και θα δίνει πρόσβαση σε μια πλειάδα εργαλείων, όπως «undo» 
πριν τη δημοσιοποίηση ενός post, την οργάνωση των bookmarked tweets σε 
φακέλους και τη διευκόλυνση ανάγνωσης μακροσκελών tweet threads. Επίσης, 
οι συνδρομητές θα έχουν στη διάθεσή τους ταχύτερη εξυπηρέτηση σε θέματα 
υποστήριξης πελατών και θα μπορούν να επιλέγουν το χρώμα της εφαρμογής 
και να τροποποιούν το εικονίδιό της σε συσκευές iOs. Το συνδρομητικό 
μοντέλο φιλοδοξεί να συμβάλλει στη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της 
πλατφόρμας, τη στιγμή που η πανδημία έχει κάνει ξεκάθαρους τους κινδύνους 
της υψηλής εξάρτησης από το digital advertising. Το suite απευθύνεται 
στους πιο παραγωγικούς από τους 200 εκατ. καθημερινούς χρήστες της 
πλατφόρμας, μεταξύ των οποίων δημοσιογράφοι, social media managers και 
όσοι την χρησιμοποιούν ως πρωτεύουσα πηγή πληροφόρησης. 
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Re-share sticker  
από το Instagram
Η μονάδα της Facebook Inc. 
ανακοίνωσε, την περασμένη 
Τρίτη, ότι θα παρέχει σε κατόχους 
λογαριασμού την επιλογή να 
προσθέσουν ένα «re-share» sticker 
στο επάνω μέρος των Instagram 
stories τους, επιτρέποντας στο 
κοινό να βλέπει μια λίστα από 
posts, τα οποία παρακολούθησαν, 
αποθήκευσαν ή «ανέβασαν» την 
τελευταία μία ώρα. 

Πλατφόρμα 
προβλέψεων ΑΙ από 
την PwC Ελλάδας   
H PwC Ελλάδας σχεδίασε την 
IFP, μια ειδική πλατφόρμα 
αυτοματοποίησης και δημιουργίας 
προβλέψεων χρονοσειρών, μέσω 
διαδικασιών τεχνητής νοημοσύνης, 
με στόχο τη βελτιστοποίηση 
του επιχειρησιακού σχεδιασμού 
και τη λήψη αποφάσεων βάσει 
δεδομένων. Η πλατφόρμα απαντά 
στις ανάγκες που προκύπτουν 
από τη γρήγορη μετάβαση σε 
νέα λειτουργικά μοντέλα για τις 
επιχειρήσεις, τα οποία στηρίζονται 
σε Data Analytics, Big Data και AI.

Το Facebook επενδύει στο χώρο του gaming μέσω 
νέων παιχνιδιών φαντασίας  
Το Facebook προσθέτει αθλήματα φαντασίας και παιχνίδια που θα επιτρέπουν 
στους χρήστες να προβλέπουν τι θα συμβεί σε αθλήματα, τηλεοπτικές 
εκπομπές και ποπ κουλτούρα. Τα νέα παιχνίδια, που ονομάζονται Facebook 
Fantasy Games, κυκλοφορούν πρώτα σε iOS και Android για χρήστες στις ΗΠΑ 
και τον Καναδά. 
Διαθέσιμο το πρώτο παιχνίδι είναι το Pick & Play Sports, ένας καθημερινός 
διαγωνισμός πρόβλεψης που γίνεται με την Whistle Sports. Επιτρέπει στους 
οπαδούς να κερδίζουν πόντους για να μαντέψουν σωστά τους νικητές των 
αγώνων, τους πόντους που σημειώνει κάθε παίκτης ή άλλα γεγονότα κατά 
τη διάρκεια των αγώνων. Το Facebook θα κυκλοφορήσει επιπλέον παιχνίδια 
τους επόμενους μήνες, επιτρέποντας στους χρήστες να προβλέπουν τα 
αποτελέσματα τηλεοπτικών εκπομπών, όπως το “The Bachelorette” και το 
“Survivor”. Η προσθήκη παιχνιδιών φαντασίας θα μπορούσε να ενθαρρύνει 
τους χρήστες να περνούν περισσότερο χρόνο στην πλατφόρμα του Facebook.
Τον Ιούνιο, η Apple απέρριψε την εφαρμογή Facebook Gaming από το 
App Store, λέγοντας ότι παραβιάζει τους κανόνες της πλατφόρμας της. Το 
Facebook επανήλθε με μια λύση, επιτρέποντας στους χρήστες του iOS να 
έχουν πρόσβαση στο Facebook Gaming μέσω μιας εφαρμογής ιστού.
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Η Apple θα ζητά την 
άδεια των χρηστών για 
personalized ads 
Ενόψει του iOs 15 και της 
ανησυχίας για το privacy Μήνυμα 
στους χρήστες του App Store 
φέρεται ότι θα ξεκινήσει να 
αποστέλλει η Apple, με στόχο να 
διερευνήσει εάν επιθυμούν να 
λαμβάνουν targetted ads. 

Get Digital”  
από το Facebook  
Τον περασμένο Απρίλιο το 
Facebook παρουσίασε με επιτυχία 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα 
την ηλεκτρονική πλατφόρμα “Get 
Digital”, ένα έργο που ως βασικό 
στόχο έχει την σωστή ενημέρωση 
και πληροφόρηση για γονείς, 
παιδιά και εκπαιδευτικούς σχετικά 
με την ασφαλή πλοήγηση στο 
διαδίκτυο. Η νέα πλατφόρμα 
περιλαμβάνει ολοκληρωμένους 
οδηγούς καθώς και χρήσιμες 
πηγές για την αποφυγή απειλών 
και κινδύνων στο ίντερνετ. 

Το Snapchat βοηθάει τις εταιρείες να 
παρακολουθούν τις τάσεις  
Το Snapchat φιλοξενεί έναν τεράστιο αριθμό συνομιλιών μεταξύ των 293 
εκατομμυρίων ανθρώπων που χρησιμοποιούν την εφαρμογή ανταλλαγής 
φωτογραφιών καθημερινά. Η πλατφόρμα παρουσίασε τον Αύγουστο το 
Snapchat Trends, βοηθώντας τους marketers που αναζητούν πληροφορίες για 
τα θέματα που προκαλούν τις πιο εμφανείς συζητήσεις μεταξύ των νεότερων 
καταναλωτών. 
Ο ιστότοπος με το εργαλείο κοινωνικής ακρόασης όχι μόνο παρουσιάζει τις πιο 
δημοφιλείς τάσεις της περασμένης εβδομάδας, αλλά παρέχει πληροφορίες 
σχετικά με το πόσο συχνά χρησιμοποιούνται λέξεις-κλειδιά στις λεζάντες των 
φωτογραφιών. Το Snapchat Trends δεν παρακολουθεί τα ιδιωτικά μηνύματα 
και, αντ’ αυτού, αναδεικνύει τις τάσεις που προκύπτουν από τις δημόσιες 
Ιστορίες και του My Stories. 
Πρόκειται για ένα εργαλείο έρευνας αγοράς ανεπτυγμένο ειδικά για την 
πλατφόρμα, το οποίο οι μάρκες μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να 
ενημερώσουν τη στρατηγική marketing τους. Παρέχει στους marketers σύνολα 
νέων δεδομένων σχετικά με τους χρήστες του Snapchat και αναδεικνύει 
ευρύτερες τάσεις στην κοινότητα του Snapchat, τις οποίες οι μάρκες μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν για να σχεδιάσουν τις καμπάνιες και τη συνολική 
στρατηγική τους τόσο εντός όσο και εκτός της πλατφόρμας. 
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