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COMING SOON

Βlack Friday 2021:
πότε πέφτει φέτος
Η Black Friday έρχεται στις
26/11 με τα καταστήματα
να έχουν να αντιμετωπίσουν
την έλλειψη αποθεμάτων,
απόρροια της εκτίναξης των
τιμών.

LAST MINUTE

Η MediaMarkt λανσάρει
πανευρωπαϊκό marketplace
Η MediaMarkt πρόκειται να λανσάρει ένα ευρωπαϊκό
marketplace, ξεκινώντας από τη Benelux (ενώ έχει
ήδη ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία στη Γερμανία,
την Αυστρία και την Ισπανία. Η γερμανική εταιρεία τα
τελευταία χρόνια γίνεται όλο και περισσότερο ένας
omnichannel λιανοπωλητής, δημιουργώντας πλέον και το
δικό της marketplace.
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Ξεκίνησε το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για
ψηφιακό μάρκετινγκ για 5.000 άνεργους νέους
έως 29 ετών.
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Vestart, ένα νέο digital marketing agency και
design studio, που έκανε την είσοδό του στην
ελληνική αγορά.
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Κοινό πρόγραμμα «Secure Delivery to Vehicle»,
στη Μ. Βρετανία από Ford και Hermes για
παράδοση δεμάτων στα αυτοκίνητα.
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To dmall.gr, σας πηγαίνει διαδικτυακή “βόλτα”
στις βιτρίνες των καταστημάτων ένδυσης &
υπόδησης στην πόλη της Κοζάνης.
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Την έβδομη επένδυσή του, ύψους 5,5 εκατ.
ευρώ ανακοίνωσε το επενδυτικό κεφάλαιο
Elikonos 2, στην Etpa Packaging.
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Netflix - Συνεργασία
με Walmart.com για
πωλήσεις με μπλουζάκια
«Squid Game»
Η Netflix δημιουργεί έναν αποκλειστικό
κόμβο στο Walmart.com για τα
εμπορεύματα του Netflix, το Netflix Hub.
Πρόκειται για την πρώτη «ηλεκτρονική
βιτρίνα» που έχει δημιουργήσει το
Netflix -εκτός του e-shop του- και ήδη
τα μπλουζάκια Squid Game γίνονται
ανάρπαστα.

H e-food εξαγόρασε την Kiosky's
H Delivery Hero, η γερμανική εταιρεία στην οποία ανήκει το efood,
προχώρησε σε γνωστοποίηση προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού
ότι στις 2 Σεπτεμβρίου κατέληξε σε συμφωνία για την εξαγορά των
εταιρειών «Άλφα Διανομές Ζαχαρώδη Ποτά Ψιλικά Α.Ε.», ΙΝΚΑΤ,
delivery.gr και e-table.gr, που ανήκουν στον όμιλο Μούχαλη.
Το τίμημα της εξαγοράς δεν έχει γίνει γνωστό αλλά η κίνηση συνιστά
σαφή ένδειξη των αλλαγών που βρίσκονται σε εξέλιξη στην εγχώρια
αγορά λιανικής με το efood να θέλει να διευρύνει σημαντικά τη θέση
του.
Η είδηση επιβεβαιώνει την πρόθεση της Delivery Hero να εισέλθει
δυναμικά στην αγορά της μικρής λιανικής που έχει τζίρο 8 δις ευρώ
και αλλάζει τα δεδομένα, αφού η εταιρεία αποκτά και φυσικά σημεία
πώλησης, ενισχύοντας παράλληλα και το δίκτυο των dark stores της.
Πρόσφατα προχώρησε σε ΑΜΚ 2 εκατ. ευρώ της θυγατρικής της στην
Ελλάδα, Delivery Hero DMart Greece Α.Ε. Ως προς την γνωστοποίηση
στην Επιτροπή Ανταγωνισμού η Delivery Hero SE αναφέρει ότι από
02.09.2021 σύναψε Συμφωνία Αγοραπωλησίας σύμφωνα με την
οποία η Delivery Hero SE θα αποκτήσει τον αποκλειστικό έλεγχο των
εταιρειών του Ομίλου Μούχαλη.

Η Netsteps για την PrimeTel
Τη δημιουργία του νέου e-shop της
PrimeTel, εταιρείας επικοινωνίας με έδρα
την Κύπρο, ανέλαβε η NetSteps. Βάση για
τον σχεδιασμό και τη λειτουργικότητά του
αποτέλεσε το βέλτιστο customer experience
μέσα από έναν απλό και elegant, όπως
τον χαρακτηρίζει η NetSteps, σχεδιασμό.
Η PrimeTel επέλεξε τη NetSteps ως τον
μοναδικό solution partner της Magento σε
Ελλάδα και Κύπρο.
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ΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΩ∆ΙΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΣΤΟΥΣ… ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ!

24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
WWW.LAWTECHSUMMIT.GR

facebook.com/InfoComConferences
instagram.com/infocomworld
youtube.com/InfoComWorld
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Με τον Γιώργο Κλαδάκη, Managing Director Business Development στη Younet Digital Life

Younet Digital Life: υπηρεσίες tailor made
Web design. Digital
marketing, e-shop
solutions, creative
services, όπου
υπηρεσία και να
αναζητεί η αγορά,
η Younet Digital Life
ανταποκρίνεται με
γνώμονα την tailor made λύση. Αυτό
άλλωστε συνιστά και το συγκριτικό
της πλεονέκτημα. «Πιστεύουμε ότι
κάθε πελάτης μας αποτελεί ξεχωριστό
project και αναλύοντας τις ανάγκες
του, δίνουμε εξατομικευμένες λύσεις
για την επιχείρησή του» αναφέρει
ο κ. Γιώργος Κλαδάκης, Managing
Director Business Development στη
Younet Digital Life και προσθέτει:
«Έτσι, μας δίνεται η δυνατότητα να
αναλύσουμε τo υφιστάμενο state
της επιχείρησης, αναγνωρίζοντας
τυχόν προβλήματα και ελλείψεις, με
σκοπό να εφαρμόσουμε λύσεις που
θα φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα
στην Digital Παρουσία του πελάτη,
σε συνολικό επίπεδο (Site, Social
Media, Google ads, Email marketing,
e-commerce λύσεις)».
Ποιες τάσεις επικρατούν στο Digital
Marketing στη μετά Covid εποχή και
ποιες από αυτές υιοθετείτε;
Είναι γεγονός ότι, λόγω του
lockdown, οι καταναλωτές δαπάνησαν
περισσότερο χρόνο από ποτέ
στο διαδίκτυο. Έτσι, ενθάρρυναν
τις εμπορικές επιχειρήσεις να
αναζητήσουν πλήθος φρέσκων
πρακτικών για την online προώθηση
των προϊόντων και υπηρεσιών
τους, ακολουθώντας τις τελευταίες
τάσεις στο κόσμο του Digital. Οι
επιχειρήσεις που έδρασαν άμεσα
και συμμετείχαν σε αυτό το άλμα
ψηφιακού μετασχηματισμού, είδαν
το growth rate τους να αυξάνεται
κατά μέσο όρο 37%, σε σχέση με
προ Covid εποχές. Όσον αφορά στα
Trends που επικρατούν στον κόσμο

του Digital Marketing, καθώς κάθε
project είναι διαφορετικό και έχει
διαφορετικές ανάγκες, εκτελούμε
hybrid και πολυμορφικά strategies, τα
οποία περιλαμβάνουν τα τελευταία
trends. Πέντε από τα βασικότερα
latest trends που έχουμε υιοθετήσει
είναι: Interactive Content, Customer
Segmentation, Personalization, Image
and Video SEO for Visual Searches &
Video Marketing.
Εστιάζετε ιδιαίτερα στον
Τουρισμό που είναι και η
βαριά μας βιομηχανία. Πόσο
διαφοροποιηθήκατε στον κλάδο
αυτόν και προς ποια κατεύθυνση
μετά την πανδημία;
O κλάδος του τουρισμού και της
φιλοξενίας είναι από τους πρώτους
που επλήγησαν από την πανδημία και
καλείται να αντιμετωπίσει σημαντικές
προκλήσεις. Η Younet Digital Life
αναλύοντας τα latest trends και market
needs, δημιούργησε το Nemeseas, το
πρώτο παγκοσμίως αυτόνομο plug-in
για το Wordpress, για ηλεκτρονική
κράτηση ξαπλώστρας- τραπεζιού για
ξενοδοχεία, beach bars & πισίνες.
Γνώμονάς μας το βέλτιστο User
Experience αλλά και η δυνατότητα
να παρέχουμε σε ΜμΕ λογισμικά, τα
οποία λειτουργούν ανεξάρτητα και
αυτόνομα, χωρίς κρυφές χρεώσεις και
συνδρομές.
Πως βλέπετε να κινείται το
e-commerce μετά την πανδημία;
Θα επιστρέψει στους παλαιότερους
ρυθμούς ή ήρθε για να μείνει;
Το ηλεκτρονικό εμπόριο είχε αρχίσει
να καταγράφει σημαντική ανοδική
πορεία τόσο στην Ελλάδα όσο σε
παγκόσμιο επίπεδο, ήδη πριν από
την πανδημία. Η αλήθεια είναι πως
με την έξαρση της πανδημίας, το
ηλεκτρονικό εμπόριο εκτοξεύτηκε
και το online επιχειρείν αποτελούσε
μονόδρομο για τις επιχειρήσεις. Στη

Υοunet Digital Life, όπως δείχνουν και
τα μέχρι τώρα δεδομένα, πιστεύουμε
ότι οι καταναλωτές θα συνεχίζουν
να πραγματοποιούν τις αγορές τους
ηλεκτρονικά. Το στοίχημα για κάθε
επιχείρηση θα είναι να προσφέρει
άψογο Custom Experience σε όλα
τα διαδικτυακά κανάλια πώλησης
που δραστηριοποιείται. Eπειδή ο
ανταγωνισμός συνεχώς θα μεγαλώνει,
οι επιχειρήσεις θα πρέπει συνεχώς
να εξελίσσονται ακολουθώντας τις
τελευταίες τάσεις.Visual Commerce,
360° Video Presentations, E-shops
που προάγουν την βιωσιμότητα,
εξατομίκευση περιεχομένου
και συστάσεις προϊόντων μέσω
τεχνολογιών ΑΙ, είναι μερικές μόνο
από τις τάσεις που θεωρούμε ότι θα
επικρατήσουν τα επόμενα χρόνια.
Και μια πιο προσωπική ερώτηση.
Έχετε αίσθηση γιατί σας
εμπιστεύονται οι πελάτες σας;
Έχουν μια κοινή αντίληψη ή ο
καθένας σας επιλέγει για τους
δικούς του λόγους;
Σας ευχαριστώ για την ερώτηση, την
οποία έχω κάνει πολλές φορές στον
εαυτό μου και στην ομάδα μας. Οι
πελάτες-συνεργάτες μας θεωρούμε
ότι μας επιλέγουν διότι αναλύουμε σε
βάθος τις ανάγκες τους, διεξάγουμε
SWOT Analysis και εξετάζουμε τον
εκάστοτε επαγγελματικό κλάδο
κάθετα χαράζοντας από κοινού
την ψηφιακή στρατηγική τους.
Επίσης, σχεδόν στο σύνολο των
πελατών-συνεργατών μας είναι
leader, ο καθένας στον κλάδο
του και έχουν την ανάγκη για μια
σταθερή και μακροχρόνια παρουσία
στον Digital Κόσμο, κάτι το οποίο
εξασφαλίζουμε με τις υπηρεσίες μας.
O σημαντικότερος ίσως λόγος που οι
πελάτες μας μας εμπιστεύονται είναι
γιατί σε βάθος χρόνου η συνεργασία
μας στηρίζεται στις διαπροσωπικές
και όχι στις πελατειακές σχέσεις.
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5 Λόγο ι να μ ας γνω ρ ίσετ ε
PPC Advertising | Social Media | SEO | Google Analytics
20 Χρόνια Digital Marketing (2001 - 2021)
Google Premier Partner
Στοχοθετημένη Ανάπτυξη Πελατολογίου

CLICK
ME

Ελάχιστη Εγγυημένη Απόδοση

You N eve r Walk A lo ne
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Στην ελληνική αγορά η Jokr

Ποιες ελληνικές επιχειρήσεις επηρεάζονται
από τις αλλαγές του ΦΠΑ στο e-commerce
Από 1ης Ιουλίου 2021, τέθηκε σε ισχύ μια σειρά νέων κανόνων ΦΠΑ
για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Περιπτώσεις ηλεκτρονικών πωλήσεων
από Ελληνικές επιχειρήσεις που εμπίπτουν στους νέους κανόνες:
- Εξ αποστάσεως πωλήσεις σε καταναλωτές άλλων κρατών μελών
της Ε.Ε. μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος της επιχείρησης ή μέσω
ηλεκτρονικής πλατφόρμας
Οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν τέτοιες συναλλαγές, έχουν την
υποχρέωση χρέωσης και απόδοσης ΦΠΑ στη χώρα εγκατάστασης
του πελάτη, όταν το ύψος των συναλλαγών τους προς καταναλωτές
άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε. σε ετήσια βάση υπερβαίνει τις 10.000
ευρώ.
- Εξ αποστάσεως πωλήσεις εισαγόμενων αγαθών χαμηλής αξίας,
απευθείας από το e-shop
Η περίπτωση αφορά εξ αποστάσεως πωλήσεις προϊόντων αξίας που
δεν υπερβαίνει τα 150 ευρώ ανά αποστολή, τα οποία η επιχείρηση
παραγγέλνει και φέρνει από τρίτη χώρα (εκτός Ε.Ε.), όπως η Κίνα
ή η Αγγλία και τα αποστέλλει σε πελάτη που βρίσκεται σε άλλο
κράτος - μέλος Ε.Ε. (π.χ. Κύπρος). Στην περίπτωση αυτή, η ελληνική
επιχείρηση που διενεργεί την πώληση έχει υποχρέωση χρέωσης και
απόδοσης ΦΠΑ στη χώρα εγκατάστασης του καταναλωτή.
- Εξ αποστάσεως Πωλήσεις εισαγόμενων αγαθών χαμηλής αξίας
μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας
Η περίπτωση αυτή είναι παρόμοια με την προηγούμενη, με τη
διαφορά ότι: (i) η πώληση γίνεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας
και (ii) ο πελάτης μπορεί να βρίσκεται και στην Ελλάδα (όχι
απαραίτητα σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε.). Στην περίπτωση
αυτή (υπό προϋποθέσεις), η ηλεκτρονική πλατφόρμα λειτουργεί
ως «θεωρούμενος προμηθευτής» και καθίσταται υπόχρεη για την
απόδοση του ΦΠΑ στη χώρα του πελάτη, αντί για την πωλήτρια
επιχείρηση.
Οι διαθέσιμες επιλογές που παρέχει η νομοθεσία είναι οι εξής:
•	One Stop Shop (“OSS”)
•	Import One Stop Shop (“IOSS”)
•	Ειδικές ρυθμίσεις

Πρόκειται για μια αμερικάνικη startup
εταιρεία που δημιουργήθηκε τον
περασμένο Μάρτιο και η οποία
"υπόσχεται" παραδόσεις εντός 15 λεπτών.
Η εταιρεία σύστησε στα τέλη Σεπτεμβρίου
θυγατρική εταιρεία στην Ελλάδα. Η Jokr
Greece Μονοπρόσωπη ΑΕ έχει αρχικό
κεφάλαιο €300.000 και στόχος της είναι
η διαδικτυακή ή μη διάθεση, πώληση
και παράδοση τροφίμων, αλκοολούχων
ποτών, προϊόντων υγιεινής και μικρής
λιανικής. Αρχικά η εταιρεία θα μπει στην
αγορά των μαγειρεμένων φαγητών.

Έμφαση στο online
για τα ΑΒ Βασιλόπουλος
Όπως υπογραμμίζεται στην οικονομική
έκθεση της ΑΒ Βασιλόπουλος
η κρίση επέβαλλε τη λειτουργία
omnichannel. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΑΒ
επιταχύνει τεχνολογικές επενδύσεις
οι οποίες περιλαμβάνουν την
υλοποίηση ηλεκτρονικού συστήματος
καταμέτρησης πελατών εντός των
φυσικών καταστημάτων, συστήματος
αναμονής και ειδοποίησης στο κινητό
για τα διάφορα τμήματα εξυπηρέτησης
εντός του καταστήματος, ηλεκτρονικής
σηματοδότησης τιμών και νέων
εφαρμογών προσωποποιημένης
πληροφόρησης και προσφορών.

Δημιουργία e-shop
μέσα από την εφαρμογή
Prosvasis GO
Η Prosvasis, μέλος του Ομίλου
εταιρειών SOFTONE, προχώρησε στον
εμπλουτισμό της εφαρμογής Prosvasis
GO, με την προσθήκη νέας λειτουργίας
δημιουργίας e-shop. Σε συνεργασία με
την εταιρεία Yorenda, κατασκευαστές
ολοκληρωμένων SaaS και e-commerce
πλατφορμών, η Prosvasis παρέχει
στους χρήστες του Prosvasis GO τη
δυνατότητα να δημιουργήσουν εύκολα
και γρήγορα το ηλεκτρονικό κατάστημα
της δικής τους επιχείρησης.
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REVOLUTION
OF THE
EVOLUTION!
24 - 25 - 26
2021

facebook.com/InfoComConferences
instagram.com/infocomworld
youtube.com/InfoComWorld
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ΑΠΟΨΗ

Με τον Γιώργο Γκαραγκάνη, Project Manager της Plushost.gr

Μόλις 3 sec… αντέχει η υπομονή του καναναλωτ-e
Η ευκαιρία και η πρόκληση της
πανδημίας έφερε στο e-Commerce
ευρύτατα δημογραφικά κοινά
που ή θα καθυστερούσαν να
εμβαθύνουν και να υιοθετήσουν
αυτή τη μέθοδο αγορών ή και δεν
θα «συναντιόντουσαν» ποτέ με το eshopping. Ένα από τα θέματα που
ανέδειξε αυτή η κατά συνθήκη σχέση,
ήταν αυτό της ταχύτητας απόκρισης
των e-pages. Καθώς το 40% των
online αγοραστών παγκοσμίως
εγκαταλείπουν ένα site αν χρειάζεται
να περιμένουν περισσότερα από 3
sec για να φορτώσει, η ταχύτητα
φόρτωσης αποτελεί το «νέο χρυσάφι»
στο e-commerce.
Η ιστορία είναι αμφίδρομη:
όσο περισσότερα ηλεκτρονικά
καταστήματα στέκονται στο ύψος των
περιστάσεων, τόσο αυξάνονται και οι
απαιτήσεις των καταναλωτών αλλά και
το αντίστροφο: Όσο ο καταναλωτής
λειτουργεί χωρίς έλεος, τόσο και τα
e-shops προσαρμόζονται στα νέα
δεδομένα στη δαρβινική λογική του
«Die or Adapt».
Η επένδυση στην ταχύτητα
Γιατί πρέπει -λοιπόν- να επενδύσει ο eretailer σε ένα γρήγορο e-shop;
Πρώτα από όλα για να ισχυροποιήσει
αυτό που αποκαλούμε «συνολική
εμπειρία χρήστη». Εφόσον η πρώτη
(και πιο σημαντική) επαφή ενός
χρήστη με το e-shop συνοδευτεί
από δυσάρεστες καθυστερήσεις
και ανιαρές αναμονές, δύσκολα θα
υπάρξει δεύτερη φορά.
•	Εξίσου σημαντικό ρόλο
διαδραματίζει η Ταχύτητα
Φόρτωσης στην τοποθέτηση του eshop στις υψηλότερες κατατάξεις
στα οργανικά αποτελέσματα. Και
τούτο γιατί είναι γνωστό, ότι η
Google ανταμείβει κάθε website
με γρήγορη ταχύτητα φόρτωσης
καθώς το loading speed αποτελεί
σημαντικό παράγοντα κατάταξης
SEO.
•	Παράλληλα η ταχύτητα

φόρτωσης μπορεί να επηρεάσει
τη βαθμολογία (quality score) στα
Google Ads. Όσο υψηλότερο
είναι, τόσο χαμηλότερο θα είναι το
κόστος ανά κλικ που πληρώνει ο
ιδιοκτήτης ενός e-shop.
•	Εκεί που πραγματικά η Ταχύτητα
αποτελεί το ιδανικό εργαλείο
για την… εξόρυξη χρυσού στο
e-Commerce, είναι η αύξηση του
αριθμού των μετατροπών, του
conversion rate. Με την αύξηση
του conversion rate ενός e-shop,
εκτοξεύονται πωλήσεις και κέρδη.
Ο γρήγορος βάζει πρώτος καλάθι
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό,
η βελτιστοποίηση της ταχύτητας
φόρτωσης μιας ιστοσελίδας
αποτελεί μονόδρομο. Σύμφωνα με
τον κ. Γιώργο Γκαραγκάνη Project
Manager της Plushost.gr, «υπάρχουν
αρκετοί παράγοντες που μπορεί
να επηρεάζουν την ταχύτητα μιας
ιστοσελίδας. Και για ΟΛΑ τη βασική
ευθύνη φέρει το e-commerce agency.
Ας δούμε πώς: πίσω από τα όμορφα
γραφικά και τα εντυπωσιακά animation
υπάρχει... κώδικας και τα λάθη
στον κώδικα μπορεί να στοιχίσουν
σημαντικά στο website. Λανθασμένος
κώδικας και μη-δομημένες σειρές,
υπερβολική (ή άσκοπη) χρήση
plugin, επιλογή template με πολλά
κρυμμένα «σκουπίδια» στον κώδικα
και χρήση custom CMS το οποίο δεν
αναβαθμίζεται, αποτελούν τις κύριες
αιτίες εξαιτίας των οποίων «σέρνεται»
ένα e-shop.
Εικόνες μεγάλου μεγέθους
Μια ακόμη συχνή αιτία που καθυστερεί
ένα e-shop, είναι το μεγάλο μέγεθος
των εικόνων ή η επεξεργασία των
φωτογραφιών χωρίς προηγούμενη
βελτιστοποίηση του όγκου τους. Το
σημείο ισορροπίας μεταξύ της σωστής
ανάλυσης -που να πουλάει το προϊόνκαι του μεγέθους του αρχείου αποτελεί
καθοριστική παράμετρος βελτίωσης
της ταχύτητας φόρτωσης.

Υπερφορτωμένο Design
Ένα όμορφο ψηφιακό περιβάλλον
έχει ως απώτερο στόχο την καλύτερη
εμπειρία του χρήστη. Όμως μια
τεράστια εικόνα στο slider του
homepage και ένα HD video είναι
ικανά να «πατήσουν φρένο» ή ακόμη
και να τραβήξουν χειρόφρενο στη
φόρτωση του e-shop.
Hosting Server
Τελευταίο, μα όχι αμελητέο, είναι το
θέμα της επιλογής hosting server.
Μπορεί να φαίνεται καλή ιδέα το
ανέβασμα μιας σελίδας ή ενός e-shop
σε ένα shared hosting provider που
προσφέρει "unlimited" bandwidth,
emails, disk space κ.ά., αλλά
δυστυχώς τα περισσότερα shared
hosting environments αποτυγχάνουν
να δώσουν καλούς χρόνους
απόκρισης σε περιόδους υψηλής
κίνησης της σελίδας.
Η φιλοξενία σε ένα hosting provider
με γρήγορο server εγγυάται γρήγορο
loading speed. Η υπηρεσία φιλοξενίας
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην
απόδοση του e-shop.
Η λύση βρίσκεται στο μοντέλο της
συνεργασίας με το εκάστοτε ecommerce agency. Αν η αντιμετώπιση
κάθε πρόκλησης ή η λύση κάθε
προβλήματος είναι συνδεδεμένη
με την αμοιβή του, τα πράγματα
γίνονται γρήγορα… απλά. Για
εμάς στην Plushost «η ταχύτητα
φόρτωσης αποτελεί ένα από τα
κεντρικά προβλήματα που πρέπει
να λύνονται σε ένα e-shop. Ωστόσο
καθώς ο ανταγωνισμός εντείνεται, ο
παράγοντας ‘ταχύτητα’ και ‘χρόνος’
δεν αφορά μόνο στη φόρτωση
αλλά και στην εξυπηρέτηση, την
προσαρμογή, στο last mile. Γιατί τι
νόημα έχει η ταχύτητα φόρτωσης για
ένα ηλεκτρονικό κατάστημα όταν η
υπόλοιπη εξυπηρέτηση, η ποιότητα και
η παράδοση των προϊόντων κάνουν
τον e-καταναλωτή να ‘φορτώνει’ από
άγχος και νεύρα;».
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Η Anytime ασφαλίζει
το πρώτο drone διανομής
φαρμάκων
Η Anytime της Interamerican είναι χορηγός
πιλοτικής δοκιμής drone, το οποίο «πέταξε»
δοκιμαστικά στα Τρίκαλα, μεταφέροντας
φάρμακα, με αφορμή την Ευρωπαϊκή
Εβδομάδα Κινητικότητας. Ο Δήμος
Τρικκαίων και το e-trikala εφαρμόζουν τη
συγκεκριμένη υπηρεσία, στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού προγράμματος Harmony.

ACS: ανέπαφη παράδοση με κωδικό PIN
Παρατείνονται έως 31/3 οι ανέπαφες συναλλαγές έως €50 ευρώ χωρίς
PIN
Η νέα υπηρεσία δυνατότητας ανέπαφης παραλαβής με τη χρήση
PIN από την ACS - Τέσσερις αριθμοί πλέον η ανέπαφη υπογραφή
Η ACS Ταχυδρομικές Υπηρεσίες, στο πλαίσιο της συνεχούς
αναβάθμισης των υπηρεσιών της, προσφέρει στους πελάτες της
τη δυνατότητα ανέπαφης παραλαβής των αποστολών τους, με τη
χρήση μοναδικού κωδικού (PIN), χωρίς να απαιτείται η υπογραφή του
παραλήπτη της αποστολής.
Το PIN γνωστοποιείται με μήνυμα sms ή Viber στον παραλήπτη,
αποστέλλεται στο κινητό του σε κάθε αποστολή και για λόγους
ασφάλειας ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη αποστολή.
Κατά τη διαδικασία παράδοσης, ο παραλήπτης έχει τη δυνατότητα να
κάνει χρήση αυτής της νέας δωρεάν υπηρεσίας, ενημερώνοντας τον
διανομέα ότι διαθέτει PIN ανέπαφης παράδοσης. Η ίδια διαδικασία
ισχύει και για την παραλαβή της αποστολής από τη reception του
καταστήματος παράδοσης.
H ACS, αξιολογώντας καθημερινά τις παρεχόμενες υπηρεσίες της,
ενεργεί με γνώμονα τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών της, ενώ
θέτει παράλληλα ως προτεραιότητα την υγεία και την ασφάλεια του
κοινωνικού συνόλου.

H μεταρρύθμιση
του εμπορίου
Είκοσι εννέα CEOs από τις μεγαλύτερες
εταιρείες του κόσμου κάλεσαν τις
κυβερνήσεις να συνεργαστούν και να
δεσμευτούν εκ νέου για μεταρρύθμιση
του εμπορίου και να αποφύγουν τον
προστατευτισμό. «Οι ηγέτες των
επιχειρήσεων στέλνουν σαφή μηνύματα
στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής ότι
η αλλαγή είναι απαραίτητη και εφικτή»,
δήλωσε ο Borge Brende, πρόεδρος του
World Economic Forum.
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Jumbo: χαοτικές
καταστάσεις στην αλυσίδα
τροφοδοσίας
Για "χαοτικές καταστάσεις" στην
τροφοδοτική αλυσίδα και για συνέχιση
της ανοδικής πορείας του κόστους
ενέργειας κάνει λόγο ο όμιλος JUMBO
σε ενημέρωση του για την πορεία των
πωλήσεων στο 9μηνο, υπογραμμίζοντας
ότι "πρώτες ύλες και μεταφορικό κόστος
διατηρούνται σε ιστορικά απαράδεκτα
επίπεδα".

Το e-Commerce βλέπει …καλά Χριστούγεννα
Το Ecommerce Trend Report που δημοσιεύτηκε από την εταιρεία
ειδών συσκευασίας Packhelp, περιλαμβάνει αποτελέσματα έρευνας
σε περισσότερες από 400 ευρωπαϊκά e-shops: Πολύ λίγοι έμποροι,
σε ποσοστό μόλις 11%, προετοιμάστηκαν για τις γιορτές κατά το β’
τρίμηνο και στην αρχή του γ’ τριμήνου του έτους. Οι περισσότερες
επιχειρήσεις (62%) προετοιμάζονται για την περίοδο των εορτών
τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Υπάρχει και ένα 27% περίπου των
e-shop ξεκινούν την προετοιμασία τους μόλις τον Οκτώβριο ή τον
Νοέμβριο.
Στο Η. Βασίλειο οι έμποροι ετοιμάζονται έγκαιρα, αφού ξεκινούν -ή
είναι πιθανότερο να ξεκινήσουν- την προετοιμασία τους στα τέλη του
β’ τριμήνου του έτους.
Ενώ το 50% των εταιρειών που ερωτήθηκαν απάντησαν ότι έχουν
κάνει κάποιες προετοιμασίες, μόνο το 4% δηλώνουν έτοιμες για την
εορταστική σεζόν. Περίπου το 22% παραδέχεται ότι είναι εντελώς
απροετοίμαστο, ενώ άλλο ένα 22% δήλωσε ότι είναι "κάπως"
προετοιμασμένο.
Όσον αφορά στο social commerce, μόλις το 17% επικεντρώνεται
στην πώληση μέσω Social Media, ωστόσο, το 81% των ερωτηθέντων
συμφωνούν ότι «οι εταιρείες που δεν επενδύουν στο κοινωνικό
εμπόριο θα μείνουν πίσω».

Διασύνδεση Galaxy της
Epsilon SingularLogic με
myshoe - Ν.Ι.ΜΙΝΟΓΛΟΥ
Ολοκληρώθηκε η διασύνδεση του Galaxy
της Epsilon SingularLogic με τα 4 e-shop
της myshoe - Ν.Ι.ΜΙΝΟΓΛΟΥ Α.Ε., για τη
διαχείριση του όγκου παραγγελιών της
και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του
διεθνούς πελατολογίου της. Η myshoe
- Ν.Ι.ΜΙΝΟΓΛΟΥ Α.Ε. δραστηριοποιείται
στο e-Commerce, τις εισαγωγές και το
χονδρεμπόριο. Διαχειρίζεται τέσσερα
e-shops, με πρωταρχικό σημείο
αναφοράς το myshoe.gr.
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eMarketer: στα 620 δισ.
δολάρια ο τζίρος του
e-commerce στη Δ. Ευρώπη

Έρευνα: το 14,4% των λιανικών πωλήσεων
στην Ευρώπη θα γίνει φέτος online
Στα $620 δισ. θα φτάσει φέτος η αξία των πωλήσεων ηλεκτρονικού
εμπορίου στη Δυτική Ευρώπη. Μέχρι τα τέλη του 2021, οι πωλήσεις
μέσω του ψηφιακού καναλιού στην περιοχή της Δυτικής Ευρώπης θα
αποτελούν ποσοστό 14,4% των συνολικών λιανικών πωλήσεων στην
περιοχή, που μεταφράζεται σε αξία σε $620 δις. Η πρόβλεψη ανήκει
στην eMarketer και είναι ήδη αναθεωρημένη επί τα βελτίω σε σχέση
με την προηγούμενη εκτίμηση της εταιρείας, που τοποθετούσε τον
πήχη των πωλήσεων στα κάτω από τα $580 δις όχι νωρίτερα από το
2022.
Η πανδημία ώθησε τις επιχειρήσεις του λιανεμπορίου να οξύνουν τα
ψηφιακά τους αντανακλαστικά, δημιουργώντας άμεσα τις κατάλληλες
υποδομές, για να υποστηρίξουν την αύξηση των ηλεκτρονικών
πωλήσεων. Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο του ηλεκτρονικού εμπορίου
στις λιανικές πωλήσεις αυξήθηκε εντυπωσιακά από την έναρξη της
πανδημίας: Από 10,1% το 2019, έφθασε στο 13,4% το 2020, φέτος
θα ανέλθει στο 14,4% φέτος, ενώ για το 2022 οι εκτιμήσεις το
τοποθετούν στο 14,8%.
Να σημειωθεί ότι σε απόλυτα μεγέθη η αξία των ηλεκτρονικών
πωλήσεων στη Δυτική Ευρώπη ήταν μόλις $430 δις το 2019, βρέθηκε
στα επίπεδα των $560 δις το 2020, ενώ για το 2022 η πρόβλεψη είναι
για $660 δισ.
Υστέρηση έναντι των ανταγωνιστών
Παρά την αύξηση που σημειώνεται στις ηλεκτρονικές πωλήσεις στην
ευρωπαϊκή αγορά, το e-Commerce στην περιοχή υπολείπεται σε
σχέση με άλλες ανταγωνιστικές οικονομίες. Το ηλεκτρονικό εμπόριο
λιανικής θα συνεχίσει να αυξάνεται στη Δυτική Ευρώπη, τόσο ως
αξία αγοράς όσο και ως μερίδιο των συνολικών πωλήσεων. Σε μια
τριετία, οι e-πωλήσεις θα ξεπεράσουν τα $700 δις ενώ το 2025, θα
εκτοξευθούν στα $760 δις ή το 16% των λιανικών πωλήσεων της
Δ.Ευρώπης.

Σύμφωνα με το eMarketer, η αξία των
πωλήσεων μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου
στη Δυτική Ευρώπη θα φτάσει φέτος στα $
620 δις και θα αποτελούν ποσοστό 14,4%
των συνολικών λιανικών πωλήσεων στην
περιοχή.
Η πρόβλεψη είναι σημαντικά αναθεωρημένη
προς τα πάνω σε σχέση με την
προηγούμενη εκτίμηση της εταιρείας, που
προέβλεπε τις πωλήσεις να προσεγγίσουν
το ορόσημο των $ 600 δις το 2022.

Ο ΣΕΚΕΕ στηρίζει το Elevate
Greece
Τη στήριξή του στο ελληνικό οικοσύστημα
των καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων
παρέχει ο ΣΕΚΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό
εντάσσεται και η ενεργός συμμετοχή
του Συνδέσμου στα βραβεία του
Elevate Greece στη ΔΕΘ. Ο ΣΕΚΕΕ ήταν
μεταξύ των φορέων που απένειμαν το
βραβείο «Αξιοποίησης Τεχνολογιών 4ης
Βιομηχανικής Επανάστασης», στο πλαίσιο
υποστήριξης των βραβείων. Το βραβείο
απέσπασε η Quanta & Qualia (Magos).

Με το βλέμμα στραμμένο
στο AR τα Ray-Ban
Το Facebook, με τα Ray-Ban Stories,
παίρνει τη σκυτάλη στον «αγώνα» των smart
glasses από το Snapchat Spectacles και
το Google Glass, με το βλέμμα στραμμένο
στην επαυξημένη πραγματικότητα. Το νέο
αυτό ζευγάρι γυαλιών, που δημιουργήθηκε
στα πρότυπα του κλασικού σχεδιασμού
Wayfarer της Ray-Ban, δίνει τη δυνατότητα
στον χρήστη να ακούσει το podcast που
επιθυμεί.
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Νέα shopping features
λανσάρει το Pinterest
Με το λανσάρισμα νέων shopping features,
το Pinterest στοχεύει να αναδημιουργήσει
την εμπειρία ενός mall, αλλά με
personalized τρόπο, στον χώρο του social
commerce. Η πλατφόρμα παρουσίασε
τα νέα της shopping features, τα οποία
έρχονται να διευκολύνουν brands και
εμπόρους.

PepsiCo: πώς με όπλο τα data βοηθά
τα Σ/Μ να αυξήσουν τις πωλήσεις τους
Το όπλο των data χρησιμοποιεί η PepsiCo προκειμένου να βοηθήσει
τα καταστήματα λιανικής να αυξήσουν τις πωλήσεις τους, ενισχύοντας
και τις πωλήσεις του δικού της χαρτοφυλακίου αναψυκτικών και
σνακ. Μέσα από την πλατφόρμα Pepviz, ο αμερικανικός κολοσσός
χρησιμοποιεί αναλυτικά στοιχεία και άλλα εργαλεία για να διασφαλίσει
ότι σε κάθε κατάστημα μεταφέρεται το σωστό μείγμα προϊόντων και
ότι χρησιμοποιείται με βέλτιστο τρόπο ο χώρος στο ράφι. Μέσα από
την πλατφόρμα, παρέχεται η δυνατότητα αξιοποίησης των δεδομένων
για τα καταστήματα και τους αγοραστές προκειμένου να καλυφθούν
καλύτερα οι ανάγκες των καταναλωτών, οι οποίες μερικές φορές
ενδέχεται να διαφοροποιούνται από κατάστημα σε κατάστημα.
Επιπλέον, η συλλογή δεδομένων μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό
ρόλο βοηθώντας τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ να αξιοποιήσουν με τον
βέλτιστο δυνατό τρόπο τον περιορισμένο χώρο στο ράφι. «Η PepsiCo
εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους η εταιρεία και οι αλυσίδες με
τις οποίες συνεργάζεται, μπορούν να συνεχίσουν από κοινού στη μετά
πανδημία εποχή», δήλωσε η αντιπρόεδρος του πολυεθνικού ομίλου, κ.
Kate Garner.

Η Sitecore λάνσαρε το πρώτο
πακέτο επιχειρηματικών
υπηρεσιών SaaS
H Sitecore παρουσίασε το Experience
Manager Cloud, την πρώτη, cloudnative, λύση που προσφέρει στους
επιχειρηματικούς χρήστες σχεδιαστική
ευελιξία, φιλικότητα στην ενσωμάτωση και
τη συγγραφική εμπειρία που χρειάζονται
για να δημιουργήσουν και να προσφέρουν
προσωποποιημένες ψηφιακές εμπειρίες.
Με αυτή τη νέα προσθήκη στην Digital
Experience Platform (DPX) η Sitecore
προσφέρει τη σουίτα SaaS που έρχεται
να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο που το
περιεχόμενο, η ενορχήστρωση εμπειριών,
το εμπόριο και τα analytics υποστηρίζουν
τις σύγχρονες επιχειρήσεις
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ΑΠΟΨΗ

Bernard Meunier, επικεφαλής στρατηγικών επιχειρηματικών μονάδων, μάρκετινγκ και πωλήσεων της Nestl

Για μια πιο ποιοτική παράδοση προϊόντων

Η πίεση για εντατική παραγωγή
-μερικές φορές εστιάζοντας σε
μεμονωμένες καλλιέργειες και
εξαντλημένα εδάφη- έχει πλήξει τα
οικοσυστήματα και τους ίδιους τους
αγρότες. Αυτός είναι ένας λόγος
πίσω από τις γεωργικές εκπομπές
CO2 που έχουν συμβάλει σημαντικά
στην κλιματική κρίση. Με αυτή τη
βασική πρόκληση, καταβάλλουμε
προσπάθειες στη Nestlé για την
προώθηση των αναγεννητικών
συστημάτων τροφίμων που
παρέχουν τα απαραίτητα τρόφιμα
για δισεκατομμύρια άτομα,
συμβάλλοντας παράλληλα στην
προστασία, την ανανέωση και την
αποκατάσταση του πλανήτη και των
κοινοτήτων μας. Ευτυχώς, αυτή
η φιλοδοξία είναι βαθιά συμβατή
με τις καταναλωτικές τάσεις που
θα καθορίσουν το μέλλον της
βιομηχανίας μας. Η προσέγγισή
μας για την προώθηση της
«αναγέννησης» ενσωματώνεται σε
τρεις από τις πιο κρίσιμες για τις
επιχειρήσεις τάσεις του 2021 για τις
εταιρείες τροφίμων και καταναλωτών:
- Οικονομική προσιτότητα: γειωμένη
στην οικονομική πραγματικότητα
Οι υγειονομικές και οικονομικές
επιπτώσεις των τελευταίων 18
μηνών έχουν αλλάξει τον τρόπο
με τον οποίο πολλά νοικοκυριά
διαχειρίζονται τον προϋπολογισμό
τους. Το να κάνουμε τα ποιοτικά

τρόφιμα προσβάσιμα και προσιτά
αποτελεί βασικό τμήμα της
αποστολής μας στη Nestlé και, τώρα
περισσότερο από ποτέ, είναι κάτι που
απαιτεί η αγορά. Έχω δει ξανά και
ξανά την παρανόηση ότι η οικονομική
προσιτότητα έρχεται σε αντίθεση
με την αναγέννηση - ακριβώς το
αντίθετο. Η αναγέννηση δεν μπορεί
να είναι μόνο για εξειδικευμένο
προϊόν, που προορίζεται για
λίγους προνομιούχους. Αυτές οι
πρακτικές πρέπει πραγματικά να
λειτουργούν σε κλίμακα για να
αποτελέσουν μέρος της λύσης
της κλιματικής κρίσης. Απλά
σκεφτείτε: κάθε δευτερόλεπτο
καταναλώνονται περισσότερα από
5.500 φλιτζάνια Nescafé παγκοσμίως.
Ακόμη και με αυτή την απίστευτη
κλίμακα και εξασφαλίζοντας
την προσβασιμότητα, ο Nescafé
υποστηρίζει τους αγρότες στο ταξίδι
προς την αναγέννηση. Κάθε χρόνο,
η Nescafé υποστηρίζει περίπου
100.000 κτηνοτρόφους καφέ σε
κρίσιμες πρακτικές βιωσιμότητας,
όπως η βελτίωση της ποιότητας των
καλλιεργειών, η διαφοροποίηση των
καλλιεργειών για καλύτερη φροντίδα
του εδάφους και η μείωση του
περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος
μέσω αποτελεσματικών μεθόδων
άρδευσης. Και η άποψή μας για
την αναγέννηση δεν σταματάει
στο έδαφος. Το project Nescafé
παρέχει επίσης κατάρτιση για την
ενδυνάμωση των γυναικών και των
νέων γεωργών στον οικονομικό
σχεδιασμό, την τήρηση αρχείων και
την επιχειρηματικότητα.
- Πριμοδότηση: η κίνηση για
πολυτέλεια μπορεί να στηρίξει τα
ίδια κεφάλαια της εφοδιαστικής
αλυσίδας Ενώ εκ πρώτης όψεως, η
αύξηση της πριμοδότησης μπορεί να
φαίνεται σε αντίθεση με την ανάγκη
προσιτότητας, ο περασμένος χρόνος
μας έδειξε ότι συμβαδίζουν. Πολλοί
από εμάς έχουμε γίνει δημιουργικοί
στο πώς να είναι η οικιακή μας ζωή

ξεχωριστή και χαρούμενη - αυτό
μπορεί να σημαίνει μαγείρεμα
με κορυφαία συστατικά, ένα
απολαυστικό επιδόρπιο ή ένα ειδικό
προϊόν που μπορεί να απολαύσει
κανείς. Η Incoa χρησιμοποιεί
ξεχασμένα μέρη του φυτού κακάο
αντί να προσθέτει ζάχαρη, ενώ
υποστηρίζει τις κοινότητες των
αγροκτημάτων του Σχεδίου Κακάο
της Nestlé. Καθώς οι καταναλωτές
επενδύουν σε προϊόντα υψηλής
ποιότητας, ενιαίας προέλευσης
και ιχνηλασιμότητας, οι γεωργοί
μπορούν να δουν περισσότερες
πριμοδοτήσεις και κίνητρα για τις
επενδύσεις που πραγματοποιούν σε
πρακτικές ποιότητας συστατικών και
αναγέννησης.
- Ψηφιοποίηση: σύγχρονη
παράδοση σημαίνει απίστευτη
ακρίβεια. Τέλος, μια τάση της
αγοράς που αναπτύσσεται εδώ και
μια δεκαετία, αλλά έχει φτάσει στο
ζενίθ τους τελευταίους 18 μήνες:
ο κατακλυσμός πληροφοριών,
αποφάσεων αγοράς και δράσεων
που συμβαίνουν στο ψηφιακό
περιβάλλον. Το ψηφιακό υπερβαίνει
το ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο.
Σε κλίμακα, αυτή η θεμελιώδης
αλλαγή αγγίζει κάθε πτυχή της ζωής
μας αυτή τη στιγμή. Στη γεωργική
βιομηχανία, τα ψηφιακά εργαλεία
συμβάλλουν στην ενημέρωση του
κλάδου των μικροκαλλιεργητών,
στον σχεδιασμό και την ασφάλιση
απο τις μεταβαλλόμενες καιρικές
συνθήκες και στη διαμόρφωση των
τιμών της αγοράς για τα προϊόντα
τους. Η σαφήνεια και η προβολή
των ψηφιακών συστημάτων
μπορούν να μας βοηθήσουν να
γίνουν οι επιχειρήσεις πιο λιτές
και αποδοτικότερες με λιγότερα
αποθέματα, λιγότερα απόβλητα
και καλύτερη χρήση των πόρων
στο ταξίδι μας για τη μείωση
της περιβαλλοντικής βλάβης,
αναπτύσσοντας παράλληλα
αναγεννητικές πρακτικές.
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ΑΠΟΨΗ

Του Γιάννη Σταμούλη, CEO Mobiplus

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Πώς είναι τα νέα e-shops με Recommendation Engineering;

To κάθε e-shop στο εξής θα
προσφέρει μια πολύ personalized
εμπειρία στον πελάτη. Ο κάθε
πελάτης βλέπει κάτι εντελώς
διαφορετικό από τον προηγούμενο
η τον επόμενο. Χρησιμοποιώντας
Artificial Intelligence και Machine
Learning θα «μαντεύει» (Predict) τα
προϊόντα που θέλει να αγοράσει
ο κάθε πελάτης ξεχωριστά και θα
τα παρουσιάζει. Όταν κάνει login
μπορούμε να καταλάβουμε ποιος
είναι και η εμπειρία που θα έχει θα
είναι πραγματικά εντυπωσιακή.
Πρακτικά λοιπόν στο εξής όταν

μπαίνει ο πελάτης στο e-shop σου
θα πρέπει να τον πείσεις να κάνει
login.
Θα μπορεί να ανακαλύψει χωρίς
καμία προσπάθεια προϊόντα που
δεν είχε φανταστεί ότι είχες στο
e-shop σου και ακόμη περισσότερο
εντυπωσιακό ότι και ο ίδιος δεν
είχε φανταστεί ότι τα ήθελε. Η
τεχνολογία του Recommendation
engineering ανακαλύπτει για τον
πελάτη σου προϊόντα που δεν είχε
σκεφτεί να κάνει search.
Μέχρι τώρα τα e-shops δεν
προσπαθούσαν σε μεγάλο βαθμό

να κάνει login ο χρήστης γιατί δεν
είχαν κάτι εντυπωσιακό να του
προσφέρουν, κάποιο σημαντικό
όφελος. Χρησιμοποιώντας όμως
Recommendation engine όταν κάνει
login ο χρήστης θα βλέπει προϊόντα
που αυτός θέλει να αγοράσει,
νέες αφίξεις που τον ενδιαφέρουν,
προσφορές που τον ενδιαφέρουν.
Αυτά θα είναι διαφορετικά από
πελάτη σε πελάτη. Όταν λοιπόν
μπαίνει μέσα και κάνει login, το
Home page θα είναι διαφορετικό
από χρήστη σε χρήστη. Όταν
μπαίνει μέσα στην κατηγορία
προϊόντων η κατηγορία θα είναι
διαφορετική από χρήστη σε χρήστη.
Θα έχει προϊόντα που αυτός θέλει
να αγοράσει. Όταν πατά ένα
προϊόν από κάτω θα εμφανίζονται
Recommended προϊόντα που αυτός
θέλει να αγοράσει. Όταν βάλει
στο καλάθι του προϊόντα από κάτω
εμφανίζονται προϊόντα που αυτός
θέλει να αγοράσει η αγοράζονται
μαζί με το προϊόν αυτό και δεν το
είχε σκεφτεί.
Μην ξεχνάς ότι τα recommended
προϊόντα δημιουργούνται από το
recommendation engine κάνοντας
learn από τα δικά σου δεδομένα
αγορών πελατών. Είναι προϊόντα που
ήδη πελάτες σου αγοράζουν η τα
θέλουν μαζί αλλά ποτέ έως σήμερα
δεν τα είχες χρησιμοποιήσει γιατί
δεν είχες Artificial Intelligence για να
τα ανακαλύψεις.
Παρακάτω λοιπόν θα δώσουμε
μερικά παραδείγματα πως θα είναι
το eshop σου χρησιμοποιώντας
recommendation engineering,
προσφέροντας μια εντυπωσιακή
εμπειρία στον χρήστη και
αυξάνοντας έτσι τα έσοδά σου έως
30%.
Ο χρήστης πλέον θα προσδοκά
να μπαίνει στο e-shop σου και να
ανακαλύπτει προϊόντα και υπηρεσίες
που τον κάνουν χαρούμενο χωρίς
15
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σκέψη. Δεν θα χρειάζεσαι πολλαπλά
e-mail κάθε μήνα σε κάθε χρήστη για
να “πιάσεις” αυτόν που θέλει κάτι
να αγοράσει. Θα του προσφέρεις
μια συναρπαστική εμπειρία και
θα έρχεται πίσω ξανά και ξανά!
Θα χρησιμοποιήσουμε εδώ σαν
παράδειγμα την Amazon που ξέρει
πολύ καλά το recommendation
engineering αλλά υπάρχουν και
χιλιάδες 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, εντοπίστηκαν
45 διαφορετικά widget συστάσεων
μόνο στην αρχική σελίδα.
Τα εν λόγω widget συστάσεων
παρουσιάζουν τα προϊόντα τα οποία
θα δει ο χρήστης χρησιμοποιώντας
advance machine learning τα με
διάφορες μεταβλητές ανά χρήστη,
όπως:
	•	Τοποθεσία
	•	Πρόσφατες αγορές
	•	Fenia κοντά σας / στο Ahmad,
ανά κατηγορία, τάσεις αγορών,
εποχιακή τάση
	•	Αποθηκευμένα είδη ή λίστες
	•	Πρόσφορες ή εκπτώσεις
	•	Αγορές που έχουν ολοκληρώσει
άλλοι πελάτες μετά από
προβολή παρόμοιων προϊόντων
	•	Κριτικές χρηστών
	•	Κορυφαίες επιλογές για τους
πελάτες
Τόσο το e-shop για κινητά όσο
και η εφαρμογή μιμούνται ο ένας
τον άλλο, και κάθε ένα από αυτά
διαθέτει μακροσκελείς αρχικές
σελίδες με δεκάδες 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
κύριους φάρους ανακάλυψης.
Μια μοναδική περίπτωση χρήσης
συστάσεων που αναπτύσσει η
Amazon υπάρχει στις σελίδες
λεπτομερειών των προϊόντων (PDP).
Οι συστάσεις, που παρουσιάζονται
παρακάτω, είναι σχεδόν
απεριόριστες.
Η Amazon δεν περιορίζει τον αριθμό
των συστάσεων ανά widget σε αυτές
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
αλγόριθμό της 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, επιτρέποντας στους
χρήστες να πραγματοποιούν
ατέρμονες εναλλαγές μεταξύ των
προϊόντων που είναι παρόμοια με το
τρέχον προϊόν σε προβολή.
Homepage
Tο σταθερό μενού αρχικής σελίδας
στην τοποθεσία της επιφάνειας
εργασίας είναι βελτιστοποιημένο
για τους συνδεδεμένους χρήστες,
εμφάνιση περισσότερων επιλογών
μενού, όπως «Αγορά ξανά» και
«Ιστορικό περιήγησης» ως μια
ώθηση προς την ανακάλυψη
προϊόντων και δημιουργίας μιας
καλύτερης εμπειρίας χρήστη.
Αυτά τα στοιχεία μενού δεν
εξυπηρετούν τους πρωτογενείς/
ανώνυμους χρήστες επειδή δεν
έχουν καμία αγορά ή περιήγηση η
προσβάσιμο ιστορικό.
Αντίθετα, αυτοί εξυπηρετούνται
αποκλειστικά με τα βασικά στοιχεία
του μενού.
Ενθάρρυνση επανάληψης αγορών
στη γραμμή μενού της αρχικής
σελίδας για γνωστούς χρήστες
Το «Buy Again» είναι μια ειδικά
κατασκευασμένη σελίδα που
είναι εξαιρετικά 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 λιανικού εμπορίου μέσω
e-εμπορίου.
Συστάσεις αρχικής σελίδας ανά
κατηγορία
Στην αρχική σελίδα, η Amazon
προτείνει είδη με βάση το ιστορικό
περιήγησης/αγοράς την αρχική
σελίδα, ταξινομημένη κατά
κατηγορία.
Αρχική σελίδα - προτάσεις βάσει
προσφορών
Η Amazon δίνει προσωπικές
συστάσεις που βασίζονται σε
συνεχείς συμφωνίες οι οποίες
ικανοποιούν τις απαιτήσεις
του χρήστη, συσχετισμούς και
ενδιαφέροντα.
Συστάσεις περιεχομένου για
γνωστούς χρήστες στην αρχική
σελίδα επιφάνειας εργασίας
Η Amazon προσφέρει
εξατομικευμένες προτάσεις
περιεχομένου για τους χρήστες
που επιστρέφουν (μουσική, βίντεο,
περιεχόμενο, κ.λπ.) και γραφικά
στοιχεία προτάσεων με βάση το
προηγούμενο ιστορικό χρήστη.
Έλεγχος στοιχείου CTA στην
αρχική σελίδα
Η αρχική σελίδα στο mobile web
περιλαμβάνει μια ροή με μια
ατελείωτη κύλιση, που διαθέτει
αρκετές, εξατομικευμένα γραφικά
στοιχεία.
Αυτό ενθαρρύνει τους χρήστες
να αναθεωρήσουν μια πρόσφατη
αγορά από την τροφοδοσία της
αρχικής σελίδας τους.
Μηνύματα εντοπισμού προϊόντων
Μετά την εξέταση ενός
εξαντλητικού καταλόγου
εξατομικευμένων συστάσεων για
αρχική σελίδα, στους χρήστες
παρέχεται ένα μήνυμα που εξηγεί
ότι αυτό είναι το τέλος της εμπειρίας
αρχικής πρότασης και στη συνέχεια
ενθαρρύνονται να περιηγηθούν στο
προϊόν κατηγορίες.
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Cosmote:
4η ενότητα σεμιναρίων
Η COSMOTE παρουσιάζει νέα σειρά
δωρεάν online σεμιναρίων στο κανάλι
της στο YouTube, για να δώσει σε
κάθε επιχείρηση γνώση, ώστε να μπει
δυναμικά στον ψηφιακό κόσμο. Η 4η
ενότητα της σειράς δωρεάν online
σεμιναρίων περιλαμβάνει Digital
Marketing και Ηλεκτρονικό Εμπόριο.

Αύξηση πωλήσεων λόγω του online καναλιού
αναμένει το λιανεμπόριο τροφίμων
Αύξηση των πωλήσεων το β’ εξάμηνο του 2021 (+0,7%), αλλά και συνολικά
το 2021 (+0,8%), αναμένει το ελληνικό λιανεμπόριο τροφίμων. Ο κλάδος
εδράζει την αισιοδοξία του για αύξηση των πωλήσεων κατά τη φετινή χρήση
σε τέσσερις παράγοντες, με τις online πωλήσεις να κατέχουν την τρίτη θέση.
Το 57% των στελεχών του κλάδου εκτιμά ότι η αναμενόμενη για το
2021 αύξηση των πωλήσεων συνδέεται με τις ηλεκτρονικές αγορές.
Ειδικότερα, το 57% των στελεχών του κλάδου του λιανεμπορίου FMCG
στην Ελλάδα δηλώνει ότι θετική επίδραση στις πωλήσεις θα έχει η αύξηση
της εξυπηρέτησης/παράδοσης στο σπίτι, δηλαδή οι ηλεκτρονικές αγορές.
Το 77% συνδέει την αναμενόμενη άνοδο των πωλήσεων με την αυξημένη
τουριστική κίνηση του 2021, το 62% με το πακέτο φοροελαφρύνσεων που
ανακοινώθηκε και το 56% με την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
Αντίθετα, σύμφωνα με τα στελέχη του κλάδου, που συμμετείχαν στην
κυλιόμενη Έρευνα Τάσεων του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου
Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), έντονα αρνητική επίδραση στις πωλήσεις
αναμένεται να έχουν οι αυξήσεις των τιμών των προϊόντων και τα μέτρα
περιορισμού πρόσβασης στα καταστήματα σουπερμάρκετ.

Η Wolt εγκαινιάζει τη
συνεργασία της με την
DUST+CREAM
H Wolt ανακοινώνει τη νέα της
συνεργασία με τα καταστήματα
DUST+CREAM. Η συνεργασία
αρχικά αφορά σε δύο καταστήματα
στην Αττική (Ερμού 85, Αθήνα &
Σιβιτανίδου 8, Καλλιθέα) και ένα στη
Θεσσαλονίκη (Αλ. Παπαναστασίου
150, Χαριλάου). Οι πελάτες της Wolt
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη μπορούν
να παραγγείλουν προϊόντα ομορφιάς
από το σπίτι ή το γραφείο τους, με
την παραγγελία να έρχεται στην
επιλεγμένη τοποθεσία σε περίπου
30’
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Skroutz: υπερδιπλάσια κέρδη
Σημαντική ενίσχυση τζίρου κατέγραψε
το 2020 η Skroutz. Ο κύκλος εργασιών
αυξήθηκε κατά 95,42% από τα 19,85
εκατ. ευρώ στα 38,8 εκατ. ευρώ ενώ
ακόμη μεγαλύτερη ήταν η άνοδος της
κερδοφορίας. Συγκεκριμένα, τα κέρδη προ
φόρων κυμάνθηκαν περί τα 16,5 εκατ. ευρώ
(+131%).

Η Apcopay συνεργάζεται με τη
Rakuten Viber στις πληρωμές
μέσω chatbots
Το διεθνές brand πληρωμών Apcopay,
μέλος της Apco Systems, ανακοινώνει τη
συνεργασία της με τη Rakuten Viber και
φέρνουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα τις
πληρωμές μέσω chatbots.
«Η πλατφόρμα Apcopay έχει σχεδιαστεί
έτσι ώστε να επεξεργάζεται υψηλούς
όγκους συναλλαγών με ασφάλεια, ταχύτητα
και μέσω πολλαπλών και διαφορετικών
μεθόδων πληρωμών», δήλωσε ο Πάρης
Κορωναίος, Country Manager της Apcopay
στην Ελλάδα.
18
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DIGITAL MARKETING

Η OTEAcademy γιόρτασε
την Παγκόσμια Ημέρα CX

Ψηφιακή κατάρτιση αστέγων με την υποστήριξη της
Microsoft
Τα αποτελέσματα του πρώτου προγράμματος START School of Integration
της Socialinnov, που εστιάζει στην εκπαίδευση ευάλωτων κοινωνικά ομάδων
με σκοπό την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, παρουσιάστηκαν σε
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων.
Το πρόγραμμα START School of Integration υλοποιήθηκε από τη Socialinnov
με την υποστήριξη της Microsoft και της Εταιρείας Ανάπτυξης και
Τουριστικής Προβολής Αθηνών (EATA), σε συνεργασία με τo Περιοδικό
Δρόμου «σχεδία» - Διογένης Μ.Κ.Ο.
Στην εκδήλωση έδωσε το «παρών» ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας
Μπακογιάννης.
Ο Θεοδόσης Μιχαλόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Microsoft Ελλάδας,
Κύπρου και Μάλτας τόνισε πως «είμαστε υπερήφανοι για τη συμμετοχή
μας σε μια συνέργεια που στηρίζει κοινωνικά ευάλωτους ανθρώπους ώστε
να βρουν τη δύναμη να σταθούν στα πόδια τους και να αισθανθούν ότι
ανήκουν σε μια κοινότητα που δεν τους ξεχνά. Απευθύνομαι στο ευρύτερο
επιχειρηματικό μας οικοσύστημα και στους επικεφαλής ανθρώπινου
δυναμικού των εταιριών που συνεργαζόμαστε, καλώντας τους να ανοίξουν
τις πόρτες τους και να δώσουν την ευκαιρία σε ανθρώπους που διάνυσαν μια
τόσο μεγάλη διαδρομή για να αλλάξουν τη ζωή τους προς το καλύτερο.»
Η Στέλλα Ψαρρού, διευθύντρια της Socialinnov, σημείωσε: «Το START
School of Integration της Socialinnov είναι ένα ολιστικό πρόγραμμα
εκπαίδευσης σε ψηφιακές δεξιότητες, προσωπικής ενδυνάμωσης και
επανένταξης στην αγορά εργασίας. Ένα πρόγραμμα που δεν έχει να κάνει
με αριθμούς αλλά με προσωπικές ιστορίες και όνειρα. Είναι μία σύμπραξη
οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών με βαθιά γνώση του πεδίου
παρέμβασης και του ιδιωτικού τομέα, με σκοπό να δώσει μία δεύτερη
ευκαιρία σε ανθρώπους που αντιμετώπισαν δυσκολίες και δεν τα παράτησαν.
Συνεχίζουμε να υπηρετούμε τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε ευκαιρίες
πρόσβασης στην εκπαίδευση σε περισσότερους ανθρώπους, ώστε κανείς να
μην νιώθει μόνος και αποκλεισμένος.»

Την Παγκόσμια Ημέρα Εμπειρίας
Πελάτη γιόρτασε για 9η χρονιά η
OTEAcademy, μέλος του διεθνούς
οργανισμού Customer Experience
Professionals Association (CXPA).
Με κεντρικό μήνυμα “Be Positive”,
η ΟΤΕAcademy διοργάνωσε
ένα δωρεάν online event για
επαγγελματίες, με στόχο την
ενσωμάτωση της «θετικότητας»
στην εμπειρία του πελάτη, σε κάθε
επιχειρηματική δραστηριότητα.
Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης
ήταν ο βραβευμένος συγγραφέας, κ.
Anand Tamboli από την Αυστραλία
και οι κ.κ. Α. Κουμαρινός και Ν.
Γιαννακόπουλος, μέλη της ομάδας
theSpeakers.

Νέος κύκλος «Γίνε
Ήρωας του Διαδικτύου»
από την Google
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την
ασφάλεια στο διαδίκτυο Έγκριση
για τη διεξαγωγή δεύτερου κύκλου
έλαβε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
της Google Ελλάδας, με τίτλο «Γίνε
Ήρωας του Διαδικτύου», το οποίο
τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων και
πραγματοποιείται από το Ινστιτούτο
Πληροφορικής του Ιδρύματος
Τεχνολογίας και Έρευνας και την
υποστήριξη χρηματοδότησης μέσω
του Google.org.
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Η Generation Y Official
Digital Partner του 10ου
Sustainability Forum
Ως Επίσημος Digital Partner στο
10o Sustainability Forum 2021, που
πραγματοποιήθηκε στις 9/10, η
Generation Y είχε την αποκλειστική
ψηφιακή προώθηση του forum σε
συνεργασία με την οργανώτρια
εταιρεία Global Sustain.

Έκθεση βιωσιμότητας για τη Μαρίνα Φλοίσβου
Την τρίτη έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης δημοσίευσε η Μαρίνα Φλοίσβου,
στην οποία παρουσιάζονται η στρατηγική και οι επιδόσεις της σε θέματα
περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διακυβέρνησης (ESG). Η έκθεση βιωσιμότητας
2020 έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα GRI Standards και του προτύπου
υπευθυνότητας με το ΑΑ1000AP (2018), ενώ έλαβε ανεξάρτητη εξωτερική
διασφάλιση από την TÜV Hellas (TÜV Nord). Ειδικότερα, στην έκθεση
παρουσιάζονται, στοιχεία σχετικά με:
	•	τη στρατηγική προσέγγιση της εταιρείας για τη βιώσιμη ανάπτυξη,
	•	την υπεύθυνη λειτουργία της μαρίνας ως ηγετικό πρότυπο της θαλάσσιας
τουριστικής οικονομίας στη χώρα μας, δημιουργώντας αξία για τους
πελάτες, τους επισκέπτες, τους συνεργάτες, τους μετόχους και τους
προμηθευτές της και γενικότερα για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της,
	•	την προστασία του περιβάλλοντος και
	•	τη φροντίδα για το ανθρώπινο δυναμικό της.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda Flisvos Marina AE, Σταύρος Κατσικάδης,
σε σχετική δήλωση επισημαίνει: «Για τη χρονιά που διανύουμε, αλλά και για τα
χρόνια που ακολουθούν, στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να λειτουργούμε
ως ηγετικό πρότυπο της θαλάσσιας τουριστικής οικονομίας στη χώρα
μας. Με υπευθυνότητα και σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους και στο
περιβάλλον, δημοσιοποιούμε τις καινοτόμες ενέργειες και τις δράσεις μας
και χρησιμοποιούμε νέες τεχνολογίες στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση των
επιδόσεών μας.»
Εκδότης-Διευθυντής
Κώστας Νόστης
Αρχισυντάκτρια
Σόνια Χαϊμαντά
Στη Σύνταξη Συνεργάστηκαν:
Δηµήτρης Θωµαδάκης, Χριστίνα Κιτσάτη,
Πέτρος Κυπραίος, Μάνος Κωνσταντινιάδης

Ανταποκριτές Εξωτερικού:
Otto Hansen, Markus Hoenig,
Dieter Hoenig (Γερµανία)
Διεύθυνση Διαφήμισης: Ειρήνη Νόστη
Τμήμα Διαφήμισης: Έλλη Μαστροµανώλη
Υπεύθυνη Παραγωγής: Ελένη Καπιτσάκη
DTP: Νίκος Χαλκιαδάκης
Λογιστήριο: Ανδρέας Λουλάκης

Ogilvy Experience
και στην Ελλάδα
H Ogilvy Ελλάδας, στο πλαίσιο
του διεθνούς ανασχηματισμού του
δικτύου της Ogilvy, λανσάρει την
Ogilvy Experience
(www.ogilvyexperience.com),
αποσκοπώντας να βοηθήσει τους
πελάτες της να δημιουργήσουν
impactful εμπειρίες σε όλα τα
στάδια του Customer Experience.
Οι υπηρεσίες που προσφέρει η
Ogilvy Experience περιλαμβάνουν:
Experience Strategy, Experience
Design, Data & Analytics, Insights
& Intelligence, Full Funnel
Activation και CRM & Loyalty.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Smart Press
Μάγερ 11, 104 38, Αθήνα,
Τηλ.: 210 5201500, 5230000
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