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COMING SOON

On line έρευνα για τα e-payments στην Ελλάδα
Είστε έμπορος; Αν, ναι, λάβετε τώρα μέρος στην ανώνυμη on line
έρευνα για τις ηλεκτρονικές πληρωμές στην Ελλάδα.
Ακολουθήστε το link

LAST MINUTE

Η Courier Center παίρνει
9.5/10 πανελλαδικά
H Courier Center του ομίλου Μαρινάκη, βαθμολογείται
με 9,5/10 από τους πελάτες της σύμφωνα με την έρευνα
της e-satisfaction. Στα νησιά του Ιονίου βαθμολόγησαν
τις υπηρεσίες της εταιρείας με 9.9/10 ενώ σε Ήπειρο, Ν.
Αιγαίο και Α. Μακεδονία & Θράκη με 9.9, 9.7 και 9.8/10,
αντίστοιχα.
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Συνολικά 272 έλεγχοι που αφορούσαν στο
παράνομο εμπόριο, πραγματοποιήθηκαν από τη
ΔΙ.Μ.Ε.Α. και επιβλήθηκαν πρόστιμα 30.800 ευρώ.
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Ο κολοσσός του διαδικτυακού εμπορίου,
Amazon, θα προσλάβει 150.000 εποχικούς
υπαλλήλους για την περίοδο των εορτών.
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Την Rockstar Unplugged, μια λειτουργική σειρά
ποτών με σπόρους κάνναβης, παρουσίασε η
PepsiCo (Blueberry, Passion Fruit, Raspberry
Cucumber).
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Με στόχο την προστασία των διανομέων της,
η Wolt αναστέλλει παραγγελειοληψία και
παραδόσεις σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.
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Η Microsoft ανακοίνωσε ότι θα τερματίσει
τη λειτουργία του LinkedIn στην Κίνα,
επικαλούμενη «προκλητικό περιβάλλον
λειτουργίας».
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To Facebook στα χρόνια
του metaverse
Να δημιουργήσει 10.000 νέες θέσεις
εργασίας υψηλής εξειδίκευσης στην EE
στην επόμενη πενταετία, σχεδιάζει το
Facebook. Σε πρώτη φάση θα επενδύσει
50 εκατ. δολάρια για τη δημιουργία του
"metaverse", ενός διαδικτυακού κόσμου
όπου οι χρήστες θα συνυπάρχουν και θα
επικοινωνούν σε εικονικούς χώρους.

Black Friday 2021: SOS από τα e-shops
Η αγορά των FMCG αλλά και των διαρκών αγαθών προετοιμάζεται
με ταχείς ρυθμούς τόσο για την Black Friday στις 26 Νοεμβρίου
και την Cyber Monday, που την ακολουθεί. Ωστόσο υπάρχουν
ανησυχίες διεθνώς για το κατά πόσο τα ηλεκτρονικά καταστήματα θα
καταφέρουν να αντέξουν τον όγκο των παραγγελιών.
Φέτος η Black Friday, η πιο «υπερκαταναλωτική» ημέρα του
έτους, είναι στις 26 Νοεμβρίου 2021 ενώ τρεις ημέρες μετά, στις
29 Νοεμβρίου, είναι η Cyber Monday που ουσιαστικά προσφέρει
μια ευκαιρία σε μικρότερους διαδικτυακούς λιανοπωλητές να
ανταγωνιστούν τις μεγαλύτερες αλυσίδες. Όπως σημειώνουν
οι νέες εταιρείες, θα πρέπει να προχωρήσουν με προσοχή και
να αναβαθμίσουν τις βάσεις τους καθώς είναι πολύ πιθανό να
αντιμετωπίσουν προβλήματα με το λογισμικό τους.
Σύμφωνα με την κ. Gillian Livingstone διευθύνουσα σύμβουλο σε
εταιρεία που προσφέρει cloud, «τα πιο κοινά προβλήματα που μπορεί
να αντιμετωπίσουν τα ηλεκτρονικά καταστήματα αφορούν σε προϊόντα
που ενώ εμφανίζονται πως είναι σε απόθεμα στην πραγματικότητα
δεν υπάρχουν, αλλά και οι χρόνοι παράδοσης καθώς πολλές φορές οι
χρόνοι που υπόσχονται δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν».

Netflix Hub σε συνεργασία
με τη Walmart
Walmart και Netflix συνεργάζονται για
τη δημιουργία ενός νέου ψηφιακού
προορισμού, ονόματι Netflix Hub, στο
site της Walmart. Τους επόμενους μήνες,
οι πελάτες θα είναι σε θέση να βρουν
προϊόντα, όπως μουσική, ένδυση, παιχνίδια,
βιβλία μαγειρικής, παιχνίδια, κιτ τροφίμων,
που αφορούν σε δημοφιλή shows του
Netflix, όπως είναι τα “Stranger Things”,
“Nailed It!”, “CoComelon”, “Squibb Game”
κ.ά.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Τάσος Κωνσταντάτος, Creative Director της Koolmetrix

Η data driven Φιλοσοφία της Koolmetrix
Την ανανέωση της εταιρικής
ταυτότητας και τον ολικό
επανασχεδιασμό του MyShoe
πραγματοποίησε η Koolmetrix. Το
MyShoe αποτελεί ένα μοναδικό
παράδειγμα για το πως η Data Driven
φιλοσοφία της Koolmetrix, συνιστά
το μέλλον στο e-Commerce design.
«Η σχεδίαση του νέου MyShoe
πραγματοποιήθηκε με γνώμονα
τη βελτιστοποίηση του customer
journey και τη μεγιστοποίηση του
CR σε όλα τα επίπεδα. Η ανανέωση
της εταιρικής ταυτότητας προέκυψε
μέσα από τη βαθιά ανάλυση όλων
των δεδομένων που είχαμε στη
διάθεσή μας, προκειμένου η νέα
εικόνα του MyShoe να έρθει πιο
κοντά στο αγοραστικό του κοινό και
να ταυτιστούν με αυτό» αναφέρει
ο Τάσος Κωνσταντάτος, Creative
Director της Koolmetrix.
Ποιες παραμέτρους λάβατε
υπόψιν προκειμένου να προβείτε
στον επανασχεδιασμό;
Μέσα από την ανάλυση της
αγοραστικής συμπεριφοράς των
χρηστών, εντοπίστηκαν όλα τα
pain points του προηγούμενου
σχεδιασμού. Γνωρίζαμε από
την αρχή τις λύσεις, οι οποίες
εφαρμόστηκαν σε ένα ξεκάθαρο
σχεδιαστικά περιβάλλον που
αντανακλά το νέο Brand Character
του MyShoe. Σε κάθε στάδιο
πραγματοποιήθηκαν δοκιμές και
συνεντεύξεις προς επιβεβαίωση των
αποτελεσμάτων. Η φιλοσοφία στον
σχεδιασμό που ακολουθούμε, έχει
κύριο στόχο την απόδοση και όχι
μόνο το αισθητικό αποτέλεσμα.
Που έγκειται η βελτιστοποίηση
του customer journey και με ποια
εργαλεία καθορίζονται πλέον
οι personas των πελατών του
MyShoe;
Η βελτιστοποίηση επιτυγχάνεται
μέσα από διάφορα επίπεδα. Σήμερα

πάνω από το 80% των χρηστών
χρησιμοποιεί για τις αγορές το
κινητό του, οπότε η απλοποίηση
στην πλοήγηση, αλλά και η
ελαχιστοποίηση των κινήσεων είναι
από τα μεγαλύτερα ζητούμενα. Η
ψυχολογία πίσω από την χρωματική
παλέτα, αλλά και η βελτιστοποίηση
στην εμφάνιση και διάταξη των
αντικειμένων μέσα στο χώρο,
συμβάλλουν στη δημιουργία σωστών
σημείων προσοχής (focus areas).
Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζεις
το κοινό σου, που καθορίζεται μέσα
από ανάλυση όλων των διαθέσιμων
δεδομένων (Analytics, CRM κ.λπ.),
και γίνεται η κατηγοριοποίησή τους
σε Personas.
Ο τακτικός επανασχεδιασμός
ενός e-shop αποτελεί προϋπόθεση
για υψηλό CR σε όλα τα funnels;
Δεν είναι πάντοτε απαραίτητος
ο ολικός επανασχεδιασμός ενός
e-shop, αλλά η συνεχής μελέτη
των δεδομένων που καθορίζουν
την αποδοτικότητά του. Η
βελτιστοποίηση πραγματοποιείται
με συνεχή A/B tests και αξιολόγηση
των αποτελεσμάτων, προκειμένου να
επιτυγχάνεται το μέγιστο ποσοστό
CR. Αν υπάρχουν δομικά προβλήματα
ή χρειάζονται ουσιαστικές βελτιώσεις,
τότε ο ολικός επανασχεδιασμός είναι
προτιμότερος.
Ποιο είναι το συγκριτικό σας
πλεονέκτημα για τη βελτίωση του
ROI;
Στην Koolmetrix διαθέτουμε
τεχνογνωσία στο e-Commerce
και in-house εργαλεία που μας
επιτρέπουν να διαχειριζόμαστε
πολύ πιο αποδοτικά τη διαφημιστική
επένδυση, δίνοντας ένα εξαιρετικά
σημαντικό πλεονέκτημα έναντι του
ανταγωνισμού. Επίσης, η λογική
του CRO και της βελτιστοποίησης
μέσω Α/Β testing σε όλο το “path to
conversion” αλλά και τα creatives,

φέρνει πολύ σημαντικές βελτιώσεις
στην απόδοση του διαφημιστικού
budget. Κάνοντας συνεχώς τεστς
και μετρώντας με στατιστική
σημαντικότητα τα αποτελέσματα
μας, αποκομίζουμε γνώση και
ξεχωρίζουμε βέλτιστες πρακτικές
τις οποίες μετά εφαρμόζουμε σε
όλα τα υπόλοιπα e-shops που
διαχειριζόμαστε. Με αυτόν τον
τρόπο, η βελτιστοποίηση γίνεται
πολύ πιο γρήγορα σε όλα τα
accounts μας, και έτσι πολύ σύντομα
οι πελάτες μας βλέπουν θεαματικά
αποτελέσματα σε επίπεδο ROAS.
Πόσο σημαντική είναι η επένδυση
των e-shops σε διαφήμιση μέσω
Google & Facebook Ads;
Η διαφήμιση μέσω Google &
Facebook ads είναι καθοριστική
για την επίτευξη ανάπτυξης και
κερδοφορίας των e-shops. Με
την αγορά να γίνεται όλο και πιο
ανταγωνιστική και με την εισροή
μεγάλων e-shops από το εξωτερικό,
λεπτομέρειες στο budget allocation
και στο setup των accounts, μπορεί
να είναι καθοριστικές για την
επιβίωση των ελληνικών e-shops.
Είναι αυτό που λέμε πως το “παιχνίδι
κρίνεται στις λεπτομέρειες”, βέβαια
στην προκειμένη, οι λεπτομέρειες
μπορεί να εξοικονομήσουν
εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε ad
spending ετησίως.
Πως βλέπετε να κινείται το eCommerce μετά την πανδημία; Θα
επιστρέψει στους παλαιότερους
ρυθμούς ή ήρθε για να μείνει;
Το e-Commerce συνεχίζει την
έντονη δυναμική που πορεία, και
θεωρούμε πως θα συνεχίσει αυτόν
τον ρυθμό και μετά την πανδημία.
Τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε
καθημερινά, δείχνουν πως οι
Έλληνες καταναλωτές συνεχίζουν να
διαλέγουν όλο και περισσότερο τα
online κανάλια για τις αγορές τους.
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ΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΩ∆ΙΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΣΤΟΥΣ… ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ!
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
του Νικόλα Λουμίδη, υπεύθυνου Ανάπτυξης και Καινοτομίας των Καφεκοπτείων Λουμίδη

«Καφεκοπτεία Λουμίδη: συνεχίζεται
το success story και στο e-Commerce»

Ο κ. Νικόλας Λουμίδης, υπεύθυνος
Ανάπτυξης και Καινοτομίας των
Καφεκοπτείων Λουμίδη.

Έναν αιώνα μετά τη δημιουργία
των «Καφεκοπτείων Λουμίδη», η 3η
γενιά της εμβληματικής οικογένειας
συνεχίζει την παράδοση έχοντας
ως κεντρική της φιλοσοφία «οι
όποιες μελλοντικές αποφάσεις
να καθορίζονται από τις τάσεις
της εποχής». Έτσι ακριβώς έγινε
και με τη δημιουργία e-shop που
καλύπτει πανελλαδικά τη ζήτηση
εξυπηρετώντας την Αττική και
φυσικά όλες τις μεγάλες πόλεις, την
Περιφέρεια και τα νησιά.
«Ο λόγος που μας ώθησε στη
δημιουργία του ηλεκτρονικού μας
καταστήματος ήταν πρωτίστως
η δημιουργία και ενίσχυση ενός
νέου καναλιού πώλησης των
προϊόντων μας σύμφωνα με τις
τάσεις της εποχής» αναφέρει ο κ.
Νικόλας Λουμίδης, υπεύθυνος
Ανάπτυξης και Καινοτομίας των
Καφεκοπτείων Λουμίδη: “Η επιθυμία
των καταναλωτών για εύκολες και
γρήγορες αγορές ακόμη και από το
κινητό τους δημιούργησαν την νέα
γενιά καφεκοπτείου μέσα από το
www.kl.gr. Το μεγάλο πλεονέκτημα
του e-shop είναι ότι μπορούμε να
καλύψουμε πανελλαδικά τη ζήτηση,
24/7 και να εξυπηρετήσουμε πελάτες
που προηγουμένως δεν μπορούσαμε
καθώς δεν είχαν εύκολη πρόσβαση
στα καταστήματα. Έτσι, λοιπόν
ένας μεγάλος αριθμός παραγγελιών
έρχεται πλέον από την Περιφέρεια και
τα νησιά.”

Ποιες είναι οι επιδόσεις του e-shop
από τον Μάρτιο μέχρι σήμερα και
ποιοι οι στόχοι σας σε επίπεδο
πωλήσεων Vs φυσικές πωλήσεις;
Με τη συμπλήρωση ενός χρόνου
λειτουργίας του e-shop, τα
στατιστικά δείχνουν να είναι
ενθαρρυντικά καθώς μέχρι και
σήμερα έχουμε καταγράψει έναν
σπουδαίο αριθμό επισκέψεων και
παραγγελιών. Επίσης, από τις
μέχρι τώρα πωλήσεις μας φαίνεται
ο ελληνικός καφές να κυριαρχεί
στις προτιμήσεις των καταναλωτών
και να κρατά την ηγετική θέση
του στην κατανάλωση καφέ στο
σπίτι. Ο απώτερός μας στόχος
είναι οι ψηφιακές μας πωλήσεις
να καταφέρουν να φτάσουν ή και
να ξεπεράσουν τις πωλήσεις ενός
μεγάλου φυσικού καταστήματός μας
όπως είναι το κατάστημά μας στην
Ομόνοια ή στον Πειραιά.
Ποιο είναι το συγκριτικό σας
πλεονέκτημα;
Το συγκριτικό μας πλεονέκτημα είναι
η άριστη ποιότητα των προϊόντων
που προσφέρουμε. Όπως και στα
φυσικά μας καταστήματα έτσι
και στο e-καφεκοπτείο μας ο
φρεσκοκομμένος καφές, τον οποίο
αλέθουμε και συσκευάζουμε ακριβώς
πριν την τελική αποστολή του στον
πελάτη, αποτελεί το χαρακτηριστικό
μας γνώρισμα. Αυτό, σε συνδυασμό
με τη γρήγορη διεκπεραίωση
της παραγγελίας, την οποία
αποστέλλουμε συνήθως την επόμενη
κιόλας ημέρα από τη λήψη της.
Πρόκειται να δρομολογήσετε
ηλεκτρονικό κατάστημα χονδρικής
πώλησης;
Ο στόχος μας είναι η ενίσχυση των
ψηφιακών καναλιών πώλησης και η
προσαρμογή στις τάσεις της αγοράς.
Για το λόγο αυτό, διερευνούμε
όλα τα σενάρια και αναζητούμε
τις κατάλληλες συνθήκες για να
διευρύνουμε την e-Commerce

δραστηριότητα μας. Ανεξάρτητα από
τη μορφή του καναλιού πώλησης,
αυτό που μας ενδιαφέρει πάνω από
όλα είναι η ποιοτική εξυπηρέτηση και
η ικανοποίηση των πελατών μας.
Θα ξεκινήσετε συνεργασίες με
πλατφόρμες delivery, προκειμένου
τα προϊόντα να παραδίδονται εντός
λίγων ωρών στους πελάτες σας;
Οι πλατφόρμες delivery αποκτούν
ολοένα και μεγαλύτερη απήχηση,
λόγω των γρήγορων ρυθμών του
σύγχρονου τρόπου ζωής. Η ποικιλία
επιλογών, η ευκολία παραγγελίας, η
ασφάλεια πληρωμής και η ταχύτητα
παράδοσης που προσφέρουν τις
κάνει ιδιαίτερα ελκυστικές ειδικά
στα νεανικά καταναλωτικά κοινά.
Η παρουσία στις πλατφόρμες
delivery είναι κάτι το οποίο είναι
φυσικό να ενδιαφέρει όλους όσοι
δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό
εμπόριο τροφίμου. Σε αυτή τη
φάση, σαν Καφεκοπτεία Λουμίδη
εστιάζουμε όλη την ενέργεια στο δικό
μας ηλεκτρονικό κατάστημα!
Πότε θα δημιουργήσετε ειδική
εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα;
To e shop μας είναι 100% mobile
friendly και πάνω από 60%
των παραγγελιών μας γίνονται
καθημερινά από κινητά και tablet
εύκολα, γρήγορα και απλά! Η
αλήθεια είναι ότι ο ημερήσιος χρόνος
που αφιερώνουν οι καταναλωτές στη
χρήση των smartphones αυξάνεται
συνεχώς. Επίσης, η αγοραστική
συμπεριφορά των ηλεκτρονικών
καταναλωτών συνδέεται άμεσα με
την ευκολία και την ασφάλεια που
προσφέρουν ψηφιακά εργαλεία
όπως οι ειδικές εφαρμογές.
Παρακολουθούμε τις τεχνολογικές
εξελίξεις και αναζητούμε νέους
τρόπους εξέλιξης και βελτίωσης της
αγοραστικής εμπειρίας των πελατών
μας. Οι τάσεις της εποχής είναι αυτές
που καθοδηγούν τις μελλοντικές
αποφάσεις μας.
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Η Real Consulting
εξαγοράζει Cloudideas
Σε συμφωνία για την εξαγορά του 60%
των μετοχών της Cloudideas προέβη η
Real Consulting. Η Cloudideas GmbH είναι
γερμανική εταιρεία, η οποία εξειδικεύεται
στην παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με
την πλατφόρμα Salesforce, την κορυφαία
πλατφόρμα διαχείρισης πελατειακών
σχέσεων σε διεθνές επίπεδο.

Συμφωνία ACS - Mobile Technology: έρχονται
και στην Ελλάδα «έξυπνες» θυρίδες KePol
Στη σύναψη συμφωνίας με την εταιρία ταχυμεταφορών ACS, εταιρία
του Ομίλου Quest, για την προμήθεια, εγκατάσταση και τεχνική
υποστήριξη συνολικά 205 σταθμών με «έξυπνες» θυρίδες KePol,
οι οποίες και θα καλύψουν το σύνολο της ελληνικής επικράτειας
προχώρησε η Mobile Technology.
Πρόκειται για την πρώτη εγκατάσταση «έξυπνων» θυρίδων (smart
lockers) που θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα και θα παρέχει
στους καταναλωτές τη δυνατότητα να παραλαμβάνουν (ή και να
παραδίδουν) τα δέματά τους με τη μέθοδο Click & Collect, δηλαδή
χωρίς ανθρώπινη επαφή, σε οποιαδήποτε ημέρα και ώρα.
Οι «έξυπνες» θυρίδες KePol, οι οποίες θα τοποθετηθούν αρχικά στην
Αττική και στην Θεσσαλονίκη, θα εγκατασταθούν σε εξωτερικούς
χώρους, καθώς είναι εξαιρετικά ασφαλείς και ανθεκτικές ακόμα και
σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Θα περιλαμβάνουν οθόνη αφής για
την πληκτρολόγηση των απαιτούμενων κωδικών πρόσβασης στις
θυρίδες, POS για όσους επιθυμούν να πληρώσουν με κάρτα κατά
την παραλαβή του δέματός τους, σύστημα συναγερμού, κάμερα και
φωτισμό LED. H πιλοτική εγκατάσταση πέντε σταθμών σε επιλεγμένα
σημεία της Αθήνας έχει ήδη δρομολογηθεί για τις αρχές του 2022.
Σημειώνεται ότι το λογισμικό διασύνδεσης των έξυπνων θυρίδων
υλοποιείται εξολοκλήρου από την ACS.

+13% το e-Commerce στη
Γαλλία την 4ετία
Ο τομέας ηλεκτρονικού εμπορίου στη
Γαλλία ανήλθε στα 112,2 δις ευρώ το 2020.
Σε σύγκριση με το 2019, οι πωλήσεις στο
διαδίκτυο αυξήθηκαν κατά 8,5%.
Αυτή η αύξηση δεν ήταν ομοιογενής σε όλα
τα προϊόντα, καθώς οι πωλήσεις υπηρεσιών
επλήγησαν σοβαρά, λόγω της πανδημίας.
Σε σύγκριση με τα προηγούμενα τέσσερα
χρόνια, οι πωλήσεις στο διαδίκτυο
αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 13% ετησίως.
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Αυξάνεται η ζήτηση
για in-game ad formats

H τεχνογνωσία της Action για τα social media
ως πλατφόρμα για e-shops με influencer
marketing
Tο εμπόριο στα social media (social commerce) -δηλαδή η διαδικασία
πώλησης προϊόντων απευθείας από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσηςαναπτύσσεται εντυπωσιακά γρήγορα. Σκεφτείτε μόνο τον τρόπο
με τον οποίο μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, το
Instagram και πιο πρόσφατα το TikTok με τη νέα του λειτουργία
αγορών, δίνουν στους χρήστες την ευκαιρία να αγοράσουν κάτι
που τους τραβάει την προσοχή, χωρίς να αποσυνδεθούν καν από
την εφαρμογή. Τα ηλεκτρονικά καταστήματα προβάλλουν διαρκώς
τα προϊόντα που λανσάρονται και διαφημίζουν τις προσφορές
της εταιρείας τους. Σύμφωνα με το Facebook for business, 130
εκατομμύρια χρήστες του Instagram πατάνε σε μια τουλάχιστον
ανάρτηση σε μηνιαία βάση για να μάθουν περισσότερα για κάποιο
προϊόν. Με τις online πωλήσεις να αποτελούν πλέον αναπόσπαστο
κομμάτι των Influencer Marketing campaigns, τα brands, για να
κερδίσουν το μέγιστο από τις συνεργασίες τους, θα πρέπει να
στοχεύσουν στους κατάλληλους δημιουργούς περιεχομένου που θα
βοηθήσουν στην άμεση πώληση προϊόντων στα Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης.
Η ομάδα της Action Global Communications αξιοποιεί τη μακροχρόνια
εμπειρία και τεχνογνωσία της, ώστε να διασφαλίσει πως κάθε
στρατηγική καμπάνια Influencer Marketing αναπτύσσεται και εκτελείται
για να προσφέρει μετρήσιμα αποτελέσματα και μέγιστο αντίκτυπο,
σύμφωνα με τους εμπορικούς στόχους του πελάτη. Από τη χάραξη
στρατηγικής Influencer Marketing, την επιλογή των influencers και την
υλοποίηση της καμπάνιας, μέχρι την παρακολούθηση και την υποβολή
εκθέσεων αναφοράς, τη διαχείριση των social media και τη συνολική
καθοδήγηση και συμβουλευτική. Η Action Global Communications
έχει επενδύσει σε μια από τις πιο προηγμένες πλατφόρμες βάσης
δεδομένων και ανάλυσης influencers στον κόσμο, την Campaygn.
Μέσω αυτής της πλατφόρμας, δημιουργεί, διαχειρίζεται και αξιολογεί
κάθε καμπάνια, για να βελτιστοποιήσει τις επενδύσεις της στο
Influencer Marketing.

Η Adverty, εταιρεία adtech που προσφέρει
in-game ad formats, θέτει τις βάσεις
για μεγαλύτερη εμπλοκή των brands
που εμφανίζονται στα παιχνίδια, με το
λανσάρισμα ενός διαδραστικού format. Το
format παρουσιάστηκε στο IAB UK Gaming
Upfronts και είναι διαθέσιμο στο Magic
Finger 3D, ένα παιχνίδι iOS και Android από
την ολλανδική Lucky Kat.

Με χαμηλούς ρυθμούς
οι πωλήσεις PL προϊόντων
Τα PL προϊόντα δυσκολεύτηκαν να
συμβαδίσουν με τις προσφορές των
επώνυμων brands το 2020, σύμφωνα με τα
στοιχεία της IRI και την Food Dive. Κατά το
έτος που έληξε στις 19 Σεπτεμβρίου 2021,
οι πωλήσεις προϊόντων επώνυμων σημάτων
αυξήθηκαν κατά 3,6% σε $536 δις, ενώ οι
πωλήσεις PL προϊόντων αυξήθηκαν μόνο
κατά 1,5% στα $142 δις.

Η ψηφιακή μόδα κάνει
θραύση
Υπάρχουν μοντέλα και influencers που είναι
φανατικοί αγοραστές ψηφιακών ρούχων. Οι
προβλέψεις αναφέρουν ότι ενδεχομένως
στο μέλλον οι περισσότερες μάρκες να
έχουν παρουσία και στην ψηφιακή μόδα.
Προβλέπεται ότι οι περισσότεροι θα έχουν
έναν ψηφιακό εαυτό, ένα avatar, και πλέον
δεν θα χρειάζεται η φυσική υπόσταση
για να βιώσουμε την συγκίνηση ενός
καινούριου ρούχου. Οι περιβαλλοντικές
ανησυχίες είναι επίσης το κλειδί για την
ελκυστικότητά των ψηφιακών ρούχων.
Η παραδοσιακή βιομηχανία μόδας είναι
ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες
ρύπανσης.
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Τεχνολογία: τo 77%
του κοινού χρησιμοποιεί
συσκευή ή υπηρεσία
τεχνητής νοημοσύνης

Οι 7 κορυφαίες τάσεις στα e-commerce
logistics για το 2021

Παρά την ευρεία χρήση της τεχνητής
νοημοσύνης μόλις το 33% των χρηστών το
αντιλαμβάνεται θεωρώντας ότι το προϊόν
ή η υπηρεσία που χρησιμοποιεί βρίσκεται
ακόμη στον αναλογικό κόσμο. Πράγματι
8 στους 10 καταναλωτές χρησιμοποιούν
κάποια συσκευή ή υπηρεσία που η
λειτουργία της βασίζεται σε ΑΙ, όμως μόλις
το 33% το αντιλαμβάνεται.

Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου απογείωσε την αγορά των ecommerce logistics, η οποία έφτασε τα 368 δις ευρώ το 2020. Αυτές
είναι οι 7 κορυφαίες τάσεις που κυριάρχησαν το 2021.
1.	Big Data
Τα μεγάλα δεδομένα μπορούν να αναπτύξουν μια πιο
εξατομικευμένη εμπειρία αγορών, χωρίζοντας τους πελάτες
τους με βάση το δημογραφικό προφίλ τους και προηγούμενες
αγοραστικές συμπεριφορές. Τα Big data είναι σημαντικά
στο να βοηθούν τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου να
λάβουν αποφάσεις για τα logistics τους και να βελτιώνουν την
αποδοτικότητά τους.
2.	Διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο
Οι καταναλωτές επιλέγουν να αγοράζουν εκτός των συνόρων τους
λόγω χαμηλότερου κόστους, ή της μη διαθεσιμότητας προϊόντων
στη χώρα τους, ενώ οι λιανοπωλητές έχουν την ευκαιρία να
επεκταθούν διεθνώς και να προσεγγίσουν νέους πελάτες.
3.	Πελατοκεντρική προσέγγιση
Από τη βοήθεια στις επιλογές των πελατών με παρουσιάσεις
και κριτικές, έως την ενημέρωση σχετικά με τις παραδόσεις των
παραγγελιών τους, κάθε έμπορος μπορεί να αναλάβει δράση για
να βελτιώσει την εμπειρία των πελατών του.
4.	Απευθείας στον καταναλωτή
Με τις εταιρείες που εφαρμόζουν το μοντέλο DTC να σημειώνουν
αστρονομική αύξηση πωλήσεων, τα παραδοσιακά εμπορικά
σήματα λιανικής και όμιλοι επενδύσεων, επενδύουν επίσης σε
στρατηγικές απευθείας προσέγγισης των καταναλωτών.
5.	Σημεία συλλογής δεμάτων
Οι καταναλωτές που την υιοθετούν αυξάνονται διαρκώς, αλλά
και οι λιανοπωλητές ανταποκρίνονται σε αυτή τη ζήτηση,
προσφέροντας σημεία συλλογής ως εναλλακτική λύση
παράδοσης.
6.	Άνοδος του Κοινωνικού Εμπορίου
Πλέον, οι έμποροι μπορούν να συνδεθούν με τους πελάτες στα
κοινωνικά μέσα και για την άμεση πώληση προϊόντων.
7.	Βιωσιμότητα
Η πανδημία ανέδειξε τον αντίκτυπο της οικονομικής
δραστηριότητας στον πλανήτη και επομένως τη δυνατότητα
των επιχειρήσεων και των καταναλωτών να κάνουν ουσιαστικές
αλλαγές.

Η Generation Y στην έκθεση
Beyond 4.0
Η 4η βιομηχανική επανάσταση βρίσκεται
σε υψηλά ποσοστά εφαρμογής στην
καθημερινότητά μας, αναφέρει σε
ανακοίνωση της η ελληνική πολυεθνική
Generation Y - International eBusiness
Hub, με αφορμή τη συμμετοχή της στη
μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας και
καινοτομίας στη ΝΑ Ευρώπη, Beyond
4.0, που διεξήχθη από τις 14 έως τις 16
Οκτωβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό &
Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Σκλαβενίτης: τζίρος 3,15 δις
ευρώ και επιστροφή στην
κερδοφορία
Θετικό ρυθμό ανάπτυξης συνεχίζει να
καταγράφει η αλυσίδα σούπερ μάρκετ
Σκλαβενίτης το 2021. Η εταιρεία με τζίρο
3,15 δις ευρώ, έχει δρομολογήσει μια
σειρά στρατηγικών κινήσεων, μεταξύ
των οποίων την ανακαίνιση 25 ακόμη
καταστημάτων, την ίδρυση 7 νέων και
την ανάπτυξη του e-shop και σε άλλες
πόλεις και περιοχές εκτός της περιφέρειας
Αττικής, με δεύτερο σταθμό τη Λάρισα,
όπου πρόσφατα ξεκίνησε η λειτουργία του
Σκλαβενίτης eMarket.
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Πτήσεις drones στο Τελ
Αβίβ για μεταφορά σούσι
και φαρμάκων
Ξεκίνησε το ισραηλινό πιλοτικό
πρόγραμμα «Drone Initiative» με
τη συμμετοχή μη επανδρωμένων
αεροσκαφών που θα πραγματοποιούν
300 πτήσεις ημερησίως σε ανοιχτούς
χώρους, εκτελώντας διαφορετικά είδη
εργασιών ακόμη και να μεταφέρουν
φιάλες αίματος σε νοσοκομεία και
κλινικές.

Amazon: πρώτα ρωτάει μετά λανσάρει
H επιτυχία του Amazon οφείλεται και στην έμφαση δίνει σε κάποια
βήματα της διαδικασίας και στο γεγονός ότι η αναζήτηση ξεκινά
από το να βρεθεί το αποτέλεσμα, η αξία του νέου προϊόντος και
όχι να οριστεί εξ αρχής ποιο ακριβώς θα είναι το προϊόν. Αρχικά
εντοπίζεται η ανάγκη κάλυψης ενός νέου προϊόντος, συνεπώς και
ποιο είναι το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Αυτό δεν μπορεί να
καθοριστεί τυχαία, αλλά αποφασίζεται έπειτα από την απαραίτητη
έρευνα αγοράς, τουλάχιστον στα πεδία που ενδεχομένως αφορούν
το νέο προϊόν. Το πιο αποτελεσματικό είναι να ερωτηθούν οι ίδιοι οι
δυνητικοί χρήστες/πελάτες του προϊόντος, ώστε να αναγνωριστούν
οι ανάγκες τους, τι λείπει από την αγορά που να τους αφορά
και να τους είναι χρήσιμο, ποια κενά υπάρχουν που μπορούν να
καλυφθούν. Όταν καθοριστεί αυτό, τότε μπορεί η ομάδα του product
development να πει ότι το νέο της προϊόν απέκτησε αντικείμενο.
Έπειτα, είναι απαραίτητο να επιβεβαιωθεί ότι αυτό που το νέο προϊόν
φιλοδοξεί να προσφέρει όντως εξυπηρετεί το target group· ότι
είναι τόσο χρήσιμο, που οι δυνητικοί πελάτες να είναι πρόθυμοι να
πληρώσουν.

Διαζύγιο Κινέζων
e-εμπόρων και Amazon;
Σε αναθεώρηση βρίσκεται η αμοιβαία
επωφελής σχέση μεταξύ Amazon και
εμπόρων από την Κίνα, η οποία έχει
αποδειχθεί καθοριστική για την ανάπτυξη
της third-party αγοράς. Ένας εμπορικός
όμιλος στη Shenzhen ενθάρρυνε τους
Κινέζους εμπόρους να εξαρτώνται
λιγότερο από τo marketplace της
Amazon και τους προσέφερε 309.000
δολ. για να δημιουργήσουν τα δικά τους
καταστήματα στο Shopify.
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ΑΠΟΨΗ

Η Sitecore λανσάρει πακέτο επιχειρηματικών υπηρεσιών SaaS

Η Sitecore ανακοινώνει το μέλλον της
Πλατφόρμας Ψηφιακής Εμπειρίας,
λανσάροντας το πρώτο πακέτο
επιχειρηματικών υπηρεσιών SaaS στη
βιομηχανία.
H Sitecore®, ο παγκόσμιος ηγέτης
στην παροχή λογισμικού πλατφόρμας
ψηφιακής εμπειρίας, παρουσιάζει
σήμερα το Experience Manager
Cloud, την πρώτη, εξολοκλήρου
cloud-native, λύση που προσφέρει
στους επιχειρηματικούς χρήστες
την σχεδιαστική ευελιξία, την
φιλικότητα στην ενσωμάτωση και την
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 πλέον την πρώτη
σουίτα SaaS του είδους της, που
έρχεται να επαναπροσδιορίσει
τον τρόπο που το περιεχόμενο, η
ενορχήστρωση εμπειριών, το εμπόριο
και τα analytics υποστηρίζουν τις
σύγχρονες επιχειρήσεις. Η εταιρεία
ανακοινώνει επίσης μια σειρά από
νέες ενημερώσεις προϊόντων που
ενσωματώνουν τις πρόσφατες
εξαγορές, καθώς και το λανσάρισμα
συνδρομητικών προγραμμάτων
εκμάθησης.

Το λανσάρισμα της λύσης έρχεται σε
μια κρίσιμη στιγμή για τις εταιρείες
που επιθυμούν να ενισχύσουν
τη δέσμευση των πελατών, να
διατηρήσουν τους ψηφιακούς
πελάτες που κέρδισαν κατά τη
διάρκεια της πανδημίας και να
ενδυναμώσουν την ψηφιακή τους
παρουσία. Τα νέα προϊόντα και οι
υπηρεσίες που ανακοινώθηκαν στο
πλαίσιο του Sitecore Symposium,
επιλύουν την πρόκληση μάρκετινγκ
που καλείται να αντιμετωπίσει
καθολικά η βιομηχανία υπό τις
συνεχώς εξελισσόμενες ψηφιακές
συμπεριφορές των καταναλωτών.
Η νέα SaaS DXP της Sitecore,
η οποία είναι διαθέσιμη προς
τους πελάτες από σήμερα στις
περισσότερες περιοχές παγκοσμίως,
έχει χτιστεί πάνω σε μια scalable
αρχιτεκτονική, έτσι ώστε οι
τελικοί χρήστες να μπορούν να
προμηθεύονται τα καλύτερα δυνατά
προϊόντα ή μια ολοκληρωμένη
πλατφόρμα που προσαρμόζεται
για να υποστηρίξει τις ανάγκες από
τον υψηλό όγκο περιεχομένου,
επισκεπτών και επεξεργασίας
περιεχομένου. Η επεκτάσιμη
προσέγγιση δίνει τη δυνατότητα
στις εταιρείες να αξιοποιήσουν
το οικοσύστημα συνεργατών της
Sitecore που μετρά πάνω από 1.200
συνεργασίες, το εκτεταμένο δίκτυο
προγραμματιστών και την μακρά
εμπειρία της Sitecore στο να βοηθά
τις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται
και να βελτιώνουν την εμπειρία των
πελατών σε όλους τους κλάδους και
τις περιοχές.
Αυτή η νέα κατεύθυνση για την
Sitecore, επιβεβαιώνει τα φιλόδοξα
σχέδια που ανακοινώθηκαν νωρίτερα
φέτος, όταν η εταιρεία εξασφάλισε
επένδυση ύψους 1,2 δισ. δολαρίων
- τη μεγαλύτερη επένδυση που έχει
πραγματοποιηθεί στο χώρο της
τεχνολογίας μάρκετινγκ, η οποία
οδήγησε στις εξαγορές των Boxever,
Four51, Moosend και Reflektion.

Για πρώτη φορά, οι εταιρείες
μπορούν να ακολουθήσουν μια
σπονδυλωτή προσέγγιση για την
επίτευξη των στόχων ψηφιακής
εμπειρίας, καθώς η Sitecore έχει
ενσωματώσει το χαρτοφυλάκιό της
μέσω μιας scalable αρχιτεκτονικής
στο cloud. Οι πελάτες μπορούν
πλέον να διαμορφώνουν και να
συνδέουν τα προϊόντα μέσω APIs
ανάλογα με τις ανάγκες τους, για
να επιτύχουν ταχύτερη απόδοση
και να έχουν τη δυνατότητα να
αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους
για να διαφοροποιηθούν στην αγορά
γρηγορότερα από τον ανταγωνισμό.
Τέλος, με την micro-services based,
cloud-native τεχνολογία είναι δυνατή
η κλιμάκωση ή αποκλιμάκωση της
δραστηριότητας, και η άμεση αλλαγή
περιεχομένου στα διαφορετικά
κανάλια.
Ο Στηβ Τζικάκης, CEO της Sitecore
σχολίασε: «Η σημερινή ανακοίνωση
επιβεβαιώνει τη φιλοδοξία μας να
ταράξουμε τα νερά στην αγορά
και να βοηθήσουμε τις εταιρείες
να προπορευτούν αξιοποιώντας
τεχνολογία αιχμής. Οι πρόσφατες
εξαγορές έπαιξαν θεμελιώδη ρόλο
στην οικοδόμηση της εξαιρετικά
προηγμένης, scalable πλατφόρμας
που διαθέτουμε σήμερα, κάτι
που θεωρούμε ως το μέλλον της
DXP. Οι προσδοκίες των πελατών
αλλάζουν διαρκώς, επομένως είναι
σημαντικό οι εταιρείες να μπορούν
να εργάζονται σε πραγματικό χρόνο,
προσαρμόζοντας τις εμπειρίες
ώστε να συμβαδίζουν με τη ζήτηση.
Εμείς τις υποστηρίζουμε με την
τεχνολογία που θα το καταστήσει
αυτό δυνατό. Με τη συγκέντρωση
του χαρτοφυλακίου μας στο cloud,
οι εταιρείες μπορούν να επιτύχουν
ακριβώς αυτό και να απολαύσουν μια
πραγματικά ενοποιημένη, ευέλικτη
και κλιμακούμενη πλατφόρμα
- παρέχοντας εξατομικευμένες
εμπειρίες για τους πελάτες τους,
ανεξάρτητα από το κανάλι.»
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Τί έκανε η Πλαίσιο στην πανδημία;
Ισχυρή κερδοφορία, ισχυρό ταμείο και διευρυμένη
πελατειακή βάση είναι ο απολογισμός της Πλαίσιο. Η
εταιρεία κατέγραψε αύξηση πωλήσεων στο υψηλότερο
επίπεδο της δεκαετίας, αποτελώντας ένα ελληνικό
success story ως αποτέλεσμα των προσπαθειών
της, που συνοψίζονται στις επενδύσεις στα logistics,
στο ηλεκτρονικό εμπόριο και την omnichannel
δραστηριότητα.
Στο α’ Εξάμηνο του 2021, η εταιρεία πέτυχε σημαντική
αύξηση των πωλήσεων στα 199,2 εκατ. ευρώ από 148,6
εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με
+34,1%, ενώ, εάν συνυπολογιστούν οι επιπτώσεις των
επιδοτούμενων πωλήσεων του προγράμματος «Ψηφιακή
Μέριμνα», η μεταβολή είναι +25,2%. Το EBITDA
κινήθηκε αυξητικά φτάνοντας στα 6,6 εκατ. ευρώ
από 5,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο
με μεταβολή +24,2% και τα επίπεδα ταμειακής και
καθαρής ρευστότητας διαμορφώθηκαν υψηλά στα 39,2
εκατ. ευρώ και 21,8 εκατ. ευρώ και τα ίδια κεφάλαια στα
96 εκατ. ευρώ.
Σχολιάζοντας, ο Πρόεδρος του Πλαισίου, κ. Γεώργιος
Γεράρδος, ανέφερε πως «οι ενοποιημένες πωλήσεις
στο πρώτο εξάμηνο του 2021 (αύξηση 34,1%)
αντικατοπτρίζουν εκτός από το συνεχές κτίσιμο
εμπιστοσύνης στο brand Πλαίσιο και της αξιοπιστίας
μας, την επέκταση της πελατειακής μας βάσης, ιδίως
πέρα από τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις,
και τη συνεπακόλουθη σημαντική αύξηση των
μεριδίων αγοράς. Συνεχίζοντας τη στρατηγική του
συνεχούς diversification, επεκτείναμε τις εργασίες
μας στην κατηγορία των Οικιακών Συσκευών το 2019,
πετυχαίνοντας στο τρέχον εξάμηνο σημαντική άνοδο
των σχετικών πωλήσεων κατά σχεδόν 150% σε σχέση
με το εξάμηνο 2020. Το επίπεδο των πωλήσεων που
προσεγγίζει αυτό του εξαμήνου του 2008, της χρονιάς
που καταγράψαμε τον υψηλότερο κύκλο εργασιών,
οδήγησε στη βελτιωμένη κερδοφορία του Ομίλου που,
σε επίπεδο προ φόρων, ήταν περίπου τετραπλάσια
σε σχέση με πέρυσι, αλλά και η υψηλότερη κατά τα
τελευταία έξι χρόνια.»

Μαρκάρει την Amazon
το Shopify
Το Shopify συνεχίζει να είναι ένας βασικός
ανταγωνιστής στο ηλεκτρονικό εμπόριο για την
Amazon. Ένας από τους τρόπους που κερδίζει την
κυριαρχία του είναι η ενίσχυση των προσφορών του για
τους ανεξάρτητους πωλητές του. Το eBay, ανακοίνωσε
ότι εστιάζει στην second hand αγορά. Η εταιρεία
παρατήρησε αύξηση (400%) στις πωλήσεις των
μεταχειρισμένων καταναλωτικών προϊόντων στο eBay
από το 2018.
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ΑΠΟΨΗ

Του Γιάννη Σταμούλη, CEO Mobiplus

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

H mystring μαντεύει τι εσώρουχα και μαγιό
θα πάρει ο πελάτης!
H mystring μαντεύει τι εσώρουχα
και μαγιό θα πάρει ο πελάτης! Το
e-shop της εταιρείας, η mobile
εφαρμογή της εταιρείας μαντεύουν
τι θέλει ο κάθε πελάτης ξεχωριστά
και θα το παρουσιάζουν. Η
επιχείρηση mystring είναι μια από
τις σημαντικές εταιρείες πώλησης
γυναικείων εσωρούχων και μαγιό
στην ελληνική αγορά. Έχει
σημαντική προϊστορία στο χώρο
με έμφαση στην ποιότητα, στην
ταχύτητα εξυπηρέτησης και στην
τεχνολογία. Η mystring διαθέτει
μόνο ελληνικά και ευρωπαϊκά
προϊόντα, που κατασκευάζονται,
ράβονται και συσκευάζονται
στην E.E. Υψηλής ποιότητας και
αισθητικής, κατασκευασμένα με
υψηλά standards υγιεινής, για τη
μοντέρνα και δυναμική γυναίκα,
που έχει αυτοπεποίθηση και θέλει
να αισθάνεται τολμηρή, σέξι και
εντυπωσιακή.
Η εταιρεία επενδύει σημαντικά
τα τελευταία χρόνια στην στην
καλύτερη εξυπηρέτηση του
πελάτη. Η Τεχνολογία είναι ένας
από τους σημαντικούς πυλώνες
για να κατορθώσει να πιάσει τους
παραπάνω στόχους.
Έτσι αγκάλιασε την Artificial
Intelligence και το mobiplus
shopping recommendation έτσι
ώστε να μπορέσει να ανεβάσει
την επιχείρηση σε ένα παραπάνω
επίπεδο. Μπορεί να μαντεύει
λοιπόν τι θα αγοράσει ο πελάτης
την επομένη εβδομάδα, να το
ενημερώνει και να το φέρνει στο
eshop η να πάρει τηλέφωνο να
κάνει την αγορά. Δεν περιμένει πότε
ο υπάρχων πελάτης θα κάνει search
να ψάξει για εσώρουχα η μαγιό.
Αυτό κάνουν σήμερα οι κ κορυφαίες
εταιρείες στον κόσμο. Amazon,
Netflix, Target, Facebook, Telenor,
Youtube, Tik Tok και πολλές άλλες.

Παρακάτω μπορείτε να
ανακαλύψετε μερικά από τα
ευρήματα της artificial intelligence
μέσα στα transactional δεδομένα
της εταιρείας mystring.
Αφού τα δεδομένα αγορών των
πελατών του mystring ανέβηκαν με
απλό csv file, το Machine Learning
Engine του mobiplus shopping
recommender ανακάλυψε όλα τα
clusters αγορών πελατών μέσα στα
δεδομένα.
Βρήκε μέσα στα δεδομένα αγορών
του e-shop τους παρακάτω
συσχετισμούς: Βρήκε ότι για το
συγκεκριμένο του business όποιος
αγοράζει τα προϊόντα με μαύρη
περιγραφή μετά θέλει και ένα
από τα παρακάτω: G–String Από
Ελαστική Δαντέλα Σε Τέσσερα
Χρώματα - μαύρο, G-String από
Ελαστική Δαντέλα σε Τέσσερα
Χρώματα - λευκό κοκ. Βρήκε επίσης
συσχετισμούς στις αγορές των
προϊόντων βασισμένες στο υλικό
του προϊόντος. Δηλαδή κάποιος που
αγοράζει το προϊόν Α με υλικό Β
μετά συνήθως αγοράζει προϊόν Γ με
υλικό Β. Επίσης βρήκε ότι υπάρχει
κουλτούρα στις αγορές. Δηλαδή μια
πελάτισσα που αγοράζει προϊόντα
sexy συνεχίζει και αγοράζει
προϊόντα sexy. Μια πελάτισσα που
αγοράζει προϊόντα classic συνεχίζει
και αγοράζει προϊόντα classic. Άρα
ο Recommender έμαθε να προτείνει
προϊόντα αυτόματα σύμφωνα με
τους παραπάνω κανόνες. Μέχρι
τώρα έβαζες εσύ τους κανόνες ποια
προϊόντα θα δει ο καταναλωτής. Οι
Recommender algorithms βρίσκουν
αυτοί τους κανόνες μέσα στα
δεδομένα αγορών των πελατών
σου. Αυτοί λοιπόν μαντεύουν τι
θέλει να αγοράσει ο κάθε πελάτης
ξεχωριστά. Τον ενημερώνουν στο
mail του, στο κινητό του και στο eshop σου.

Όταν μπαίνει ο πελάτης στο e-shop
σου βλέπει τα προϊόντα που αυτός
θέλει να αγοράσει.
Το e-shop της εταιρείας, η
mobile εφαρμογή της εταιρείας
μαντεύουν τι θέλει ο κάθε πελάτης
ξεχωριστά και θα το παρουσιάζουν.
Παρουσιάζουν τα προϊόντα εκείνα
που κάνει predict το recommendation
engineering ότι θέλει να αγοράσει ο
πελάτης, δίνοντας έτσι εντυπωσιακή
εμπειρία, ανεβάζοντας την επαφή
του καταναλωτή με την επιχείρηση
σε επόμενο επίπεδο. Ένα επίπεδο
που δημιουργεί ενθουσιασμό μέσα
από τις νέες ανακαλύψεις του
καταναλωτή. Ενθουσιασμό από το
να ανακαλύπτει νέα προϊόντα και
εμπειρίες που τον ενδιαφέρουν
χωρίς καμία προσπάθεια από αυτόν.
Το recommendation engineering
μπορεί και μαντεύει διαφορές
ανάγκες αγοράς που έχουμε,
μαντεύει την εμπειρία που θέλουμε
να έχουμε μετά, και μας την
προτείνει. Κάνει έτσι τη ζωή μας
ωραιότερη.
H εταιρεία my string έχει πολλά
ταξίδια καταναλωτών μέσα
στη βάση της. Αυτά τα ταξίδια
ανακαλύπτει η artificial intelligence
και το prediction engineering ,
και μπορεί έτσι και μαντεύει ο
καταναλωτής που μπαίνει μέσα σε
ποιο ταξίδι είναι και ποια εμπειρία
- προϊόν - εσώρουχο - μαγιό
θα ήθελε μετά. Πολλές φόρες
όταν αγοράζουμε πράγματα δεν
γνωρίζουμε επαρκώς την επομένη
επιλογή μας. Θέλουμε κάποια
βοήθεια. Βοήθεια να ανακαλύψουμε
μια καινούργια εμπειρία, για να
γίνουμε χαρούμενοι. Αυτό κάνει
σήμερα το mobiplus shopping
recommendation. Κάνει τους
πελάτες σας χαρούμενους, αυξάνει
τα έσοδά σας έως 30% και κάνει και
εσάς χαρούμενους!
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Digital Wise και Henkel
μαζί για το Neomat
Σε ένα νέο project για το Neomat
προχώρησε η Digital Wise μαζί
με τη Henkel και τον Γιάννη
Τσιμιτσέλη. Νέο positioning, σλόγκαν,
ανανεωμένες συσκευασίες μαζί με
μια 360o καμπάνια, που επιμελήθηκε
η DigitalWise, σηματοδοτούν τη νέα
εποχή Neomat.

Το φετινό #IamRemarkable της Google
Για δεύτερη φορά η Google πραγματοποιεί στην Ελλάδα έως τις 24/10 το
#IamRemarkable. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή διαδικτυακή εμπειρία
που περιλαμβάνει ομιλίες, workshops και άλλες δράσεις εμψύχωσης
και ενδυνάμωσης. H ιδέα γεννήθηκε μέσα στην ίδια τη Google, αρχικά
εσωτερικά, με τη μορφή σεμιναρίου για την ενδυνάμωση του δικού
της προσωπικού και την ενθάρρυνση των γυναικών να κατακτήσουν
περισσότερες ηγετικές θέσεις.
Στο πλαίσιο της εβδομάδας #IamRemarkable, η Google έχει προσκαλέσει
σημαντικούς ομιλητές που θα μοιραστούν με το κοινό στην Ελλάδα τη δική
τους ιστορία. Επίσης, θα συμμετάσχουν οργανισμοί που θα προσφέρουν
σεμινάρια για την ενδυνάμωση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Έως σήμερα,
έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 10.000 σεμινάρια #IamRemarkable,
στα οποία έχουν συμμετάσχει παγκοσμίως πάνω από 140.000 άτομα
από περισσότερες από 130 χώρες. Ανάμεσα στις προσωπικότητες που
πλαισιώνουν το φετινό #IamRemarkable της Google, είναι η Μαρία
Συρεγγέλα, υφυπουργός Εργασίας, ο Kώστας Μπακογιάννης, δήμαρχος
Αθηναίων, η Χριστίνα Σαρρή, συγγραφέας και η πρώτη Ελληνίδα BookTuber
με τύφλωση, η Αφροδίτη Παναγιωτάκου, διευθύντρια Πολιτισμού του
Ιδρύματος Ωνάση, o Αντώνης Τσαπατάκης, oλυμπιονίκης στην κολύμβηση
και η Πέγκυ Αντωνάκου, γενική διευθύντρια, Google ΝΑ.

Tech Top 5 for a better
life από την Κωτσόβολος
Η Κωτσόβολος παρουσιάζει τη νέα
της ψηφιακή εκπομπή «Tech Top 5
for a better life», στο κανάλι της στο
YouTube. Στη νέα σειρά επεισοδίων,
με παρουσιαστή τον Γιώργο Λέντζα,
αποκαλύπτονται τα τεχνολογικά
trends και gadgets της εποχής
που κάνουν τη ζωή καλύτερη.
Κάθε επεισόδιο είναι θεματικό και
αφιερωμένο σε διαφορετική πτυχή
της καθημερινότητας.
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Η Google συντάσσεται με
τους ελληνικούς Κώδικες
διαφήμισης
Μετά την ένταξη της Google
στην EASA (European Advertising
Standards Alliance), η Google
πρόσθεσε στα ad policies που
εφαρμόζει την υποχρέωση τήρησης
και των κωδίκων αυτορρύθμισης που
ισχύουν στη διαφημιστική αγορά.
Οι διαφημιζόμενοι της Google στην
Ελλάδα έχουν την υποχρέωση να
εφαρμόζουν τον Ελληνικό Κώδικα
Διαφήμισης - Επικοινωνίας (ΕΚΔ-Ε),
και τις Αποφάσεις του Συμβουλίου
Ελέγχου Επικοινωνίας (ΣΕΕ).

Εικονική influencer με πραγματικές πωλήσεις
Αυτή είναι η Reah Keem. Η Keem δεν είναι πραγματικός άνθρωπος, είναι
άβαταρ. Η Keem εργάζεται ως εικονική influencer την οποία προσλαμβάνουν
εταιρείες για να προωθήσουν τα προϊόντα τους. Δεν είναι η μόνη. Τα
τελευταία χρόνια εικονικές influencers όπως οι Lil Miquela (2.9m Instagram
followers), Rozy (80.000 followers) και Knox Frost (848,000 followers) έχουν
εργαστεί με κάθε είδους εταιρεία και άτομα, από τον Calvin Klein έως τον
Dior ακόμη και τον ΠΟΥ.
Γιατί τις προτιμούν;
1ον.	Δεν κοστίζουν το ίδιο με τους αληθινούς ανθρώπους, το περιεχόμενο
που παράγουν δημιουργείται πολύ πιο γρήγορα (είναι πολύ απλό για
τους σχεδιαστές να βάλουν εικονικά ρούχα ή μια νέα γκαρνταρόμπα
και να τις τοποθετήσουν σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη από
το να μεταφερθεί ένας πραγματικός άνθρωπος οπουδήποτε για
φωτογράφηση).
2ον.	Είναι αποτελεσματικές. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι εικονικές influencers
έχουν τρεις φορές περισσότερο engagement με το κοινό τους.
3ον.	Ίσως το πιο σημαντικό: δεν έχουν προσωπική ζωή άρα δεν αποτελούν
σε καμία περίπτωση κίνδυνο για τη φήμη της εταιρείας.
4ον.	Δεν γερνούν ποτέ.

Το Brandwatch
στην αναζήτηση
Έχοντας ως εργαλείο την
Brandwatch, ο χρήστης με απλό
τρόπο δημιουργεί ένα query με τον
όρο αναζήτησης που χρειάζεται.
Έπειτα βλέπει να ξεδιπλώνονται
μπροστά του δημογραφικά
insights που αποτελούν άσσο στο
μανίκι του για τη δημιουργία ενός
περιεχομένου που θα συναρπάσει το
κοινό.
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Πλαίσιο: λανσάρει
την υπηρεσία
«Γεια. Με Γεια.»
Τα καταστήματα Πλαίσιο λανσάρουν
τη νέα υπηρεσία «Γεια. Με Γεια.»,
ένα νέο πρόγραμμα απόσυρσης απόκτησης της Πλαίσιο Computers,
όπου μπορεί κανείς να αποχαιρετήσει
το παλιό του smartphone,
κερδίζοντας όφελος έως 700 ευρώ
για την αγορά του νέου.

Facebook: «Κάντε break από το Instagram»
Τρία νέα εργαλεία θα εισάγει το Facebook για να περιορίσει την επιβλαβή
χρήση του αδελφού Instagram από τους εφήβους. Αυτό δήλωσε ο
αντιπρόεδρος Global Affairs του Facebook, Nick Clegg, σε πρόσφατη
συνέντευξή του. Μιλώντας στην εκπομπή του CNN, State of the Union, ο
Nick Clegg δήλωσε πως η εταιρεία θα εισαγάγει το feature “take a break”,
παροτρύνοντας τους νέους χρήστες να αποσυνδεθούν από το Instagram
εκεί όπου θα υπάρχουν ενδείξεις πως μπορεί να το χρησιμοποιούν κατά έναν
δυνητικά επιζήμιο τρόπο. Παράλληλα με αυτό, η νέα λειτουργία θα ωθεί τους
έφηβους χρήστες του Instagram που παρακολουθούν το ίδιο περιεχόμενο
επανειλημμένα να αναζητήσουν κάτι διαφορετικό, ενώ θα λανσάρει νέα
εργαλεία ελέγχου για τους γονείς τους ή τους κηδεμόνες τους. «Θα
παρουσιάσουμε νέα εργαλεία, με προαιρετικές επιλογές ελέγχου προφανώς,
έτσι ώστε οι ενήλικοι να μπορούν να επιβλέπουν τι κάνουν τα παιδιά τους
online», συμπλήρωσε. Ο αντιπρόεδρος Global Affairs του Facebook, Nick
Clegg δήλωσε επίσης ότι παγώνουν τα πλάνα για δημιουργία της νέας
πλατφόρμας Instagram Kids, που είχε προκαλέσει πολλές αντιδράσεις.

Samsung:
παρουσίασε το “Life
Unstoppable 2021”
Η Samsung Electronics παρουσίασε
το “Life Unstoppable 2021”, μια
ταινία μικρού μήκους που ξεναγεί
τους θεατές στο “house of surprises”
της Samsung. To Life Unstoppable:
“house of surprises” ακολουθεί το
ταξίδι μιας οικογένειας ιδιαίτερων
χαρακτήρων σε ένα σπίτι δείχνοντας
τους τρόπους με τους οποίους
το οικοσύστημα συνδεδεμένων
συσκευών της Samsung τους δίνει
τη δυνατότητα να απολαμβάνουν μια
ζωή χωρίς διακοπές.
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10Ο ΣΥΝΈΔΡΙΟ E-BUSINESS AND SOCIAL MEDIA WORLD: Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ

H ώρα του Social Commerce και του Social Intelligence

Μια αναλυτική και σε βάθος
ακτινογραφία της αγοράς αλλά
και τις τάσεις και προοπτικές του
Ηλεκτρονικού Εμπορίου, των Social
Media και του Digital Marketing
παρουσίασαν οι ομιλητές και
keynote-speakers στους
4.000 και πλέον e-συνέδρους
που παρακολούθησαν το 10ο
e-business and social media world.
Η γενική αίσθηση και το κεντρικό
συμπέρασμα που εν πολλοίς
αφήνει πίσω του το συνέδριο είναι
ότι η αγορά και των δύο κλάδων
ωρίμασε με γεωμετρική πρόοδο
ενσωματώνοντας εργαλεία και τάσεις
που οι «γκουρού» του Ηλεκτρονικού
Εμπορίου, της Έρευνας και των
Social Media υπολόγιζαν ότι θα
κατακτούσε η Ελλάδα μετά το 2025.
Η συντριπτική πλειονότητα των
ομιλητών του συνεδρίου, το
οποίο πραγματοποιήθηκε υπό
την αιγίδα του GRECA και του
ΣΕΚΕΕ, συμφωνεί ότι η πανδημία
υπήρξε καταλυτική μάλιστα όπως
οι περισσότεροι επεσήμαναν
χαρακτηριστικά, «η ωρίμανση του
social commerce και της social
intelligence αποτελούν δύο από
τις ελάχιστες θετικές επιπτώσεις
της συνθήκης Covid-19». Με αυτή
τη διαπίστωση άλλωστε άνοιξε το
συνέδριο ο κ. Κώστας Νόστης,
Διευθύνων Σύμβουλος της Smart
Press για να δώσει το λόγο στους
Μάκη Σαββίδη, Αντιπρόεδρο του

GRECA και Μάνο Μακρομάλλη,
Αντιπρόεδρο του ΣΕΚΕΕ, Founding
Member Excelon, οι οποίοι
μοιράστηκαν από θεσμικής πλευράς
τις δικές τους εμπειρίες για τη
ραγδαία εξέλιξη του e-Commerce.
Στην πρώτη ενότητα της πρώτης
ημέρας οι σύνεδροι έμαθαν από
τους ομιλητές… τα μαθήματα της
επιτάχυνσης που προκάλεσε η
πανδημία (Lessons from the Covid
acceleration!) με τον κ. Αθανάσιο
Καμέα, CEO and Founder της
PlusHost.Gr να εστιάζει στο
καινοτόμο μοντέλο λειτουργίας της
εταιρείας του, το ADP, το οποίο
συνιστά το «μεγάλο στοίχημα για
το ηλεκτρονικό εμπόριο στη νέα
εποχή». Τι σημαίνει ADP στην αγορά
του e-εμπορίου; Εστίαση σε τρεις
δυναμικούς παράγοντες και πάντως
καθοριστικούς για την επιτυχία
ενός e-shop: Adaptation, Data,
Personalization.
Στη συνέχεια η κ. Νανά Ιωακειμίδου,
Chief Commercial Officer, Junior
Partner, Generation Y μίλησε για τον
τρόπο με τον οποίο μπορεί ένας
e-λιανέμπορος να εντυπωσιάσει
τους πελάτες του και να χαράξει
μια κερδοφόρα πορεία, ενώ ο κ.
Κάρολος Τσιλιγκιριάν, CEO, GIM
μοιράστηκε την τεχνογνωσία του
αναφορικά με το πώς τα e-shops
μπορούν να αναβαθμίσουν τις δομές
και τις επιδόσεις τους. Στην τεράστια
αξία που αντλεί ένα

e-shop από το Trustmark, το
Ελληνικό σήμα αξιοπιστίας,
αναφέρθηκε ο κ. Αλέξανδρος
Λεούσης, Μέλος Δ.Σ. GRECA και
Founder & General Manager Digilex
ενώ ο κ. Δημήτρης Δημητριάδης,
Chief Innovation Officer,
TheFutureCats, παρουσίασε τις
θετικές πτυχές του Social Commerce
στο Facebook και το Instagram. Η
κ. Φωτεινή Σκαπινάκη, Commercial
Manager, Logika αναφέρθηκε στο
νέο «χρυσάφι» στον χώρο των
logistics, την επίδοση (Performance)
ενώ η κ. Ξένια Κούρτογλου, Founder
& Managing Partner, Focus Bar
παρουσίασε τις τελευταίες τάσεις
στις συμπεριφορές των Ελλήνων
καταναλωτών και των μεγάλων
«παικτών» του λιανεμπορίου στο eCommerce, μέσα από τα τελευταία
στοιχεία των Focus on Tech Life Web
και Focus Bari | YouGov BrandIndex,
που έδειξαν συνοπτικά τα εξής:
Η αγορά μετά …Covid
Όλοι οι Έλληνες ηλικίας 13-74
ετών είναι πλέον χρήστες internet
και περισσότεροι από 3 στους 4
πραγματοποιούν ηλεκτρονικές
αγορές. Συγκρίνοντας την «προ &
μετά Covid» εποχή παρατηρείται
κυριολεκτικά εκτόξευση στα είδη
που αγοράζονται online, στους
διαφορετικούς τρόπους πληρωμής
και σχεδόν διπλασιασμός της
δαπάνης σε αγορές προϊόντων και
υπηρεσιών online. Σημαντική είναι
πλέον η χρήση του ηλεκτρονικού
εμπορίου και από τους «ώριμους
ενήλικες 55-64 ετών», σημείωσε
χαρακτηριστικά η κ. Κούρτογλου
προσθέτοντας ότι «οι δύο στους
τρεις κάνουν ηλεκτρονικές αγορές,
ενώ εννιά στους δέκα βρίσκονται
ενεργά στα social media».
Όσον αφορά στους «αμιγώς
digital retailers» σε σύγκριση με
τους «omnichannel big players»,
παρατηρούμε από στοιχεία της
BrandIndex από 11/9/20 έως 23/9/21
ότι οι πρώτοι κερδίζουν σημαντικό
έδαφος σε θετικό buzz και σε
consideration επόμενης αγοράς,
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έχοντας μπει ενεργά στο top of
mind των καταναλωτών, ενώ… οι
«omnichannel» μεγάλοι παίκτες
του λιανεμπορίου διατηρούν
σχετικό προβάδισμα ως προς την
αντιλαμβανόμενη ποιότητα των
προϊόντων τους.
The Leaders’ Opinion Growth is a process!
Η δεύτερη ενότητα εμβάθυνε
περαιτέρω σε θέματα ανάπτυξης
και κερδοφορίας με τον κ. Τίμο
Χαϊκάλη, General Manager, Zackret
Sport να ξεκινά τη συζήτηση και
τους κ. Φώτη Αντωνόπουλο, Γενικό
Διευθυντή, ToFarmakeioMou.gr
και Βασίλη Αλεξόπουλο, General
Manager, Protean Technologies να
προδιαγράφουν τη δυναμική και
τις μελλοντικές προοπτικές ενός
χώρου όπου η «αλλαγή» είναι η
μόνη σταθερά. Και οι τρεις ομιλητές
μοιράστηκαν με τους συνέδρους τις
Στρατηγικές, τα εργαλεία, τις τάσεις
και τα «μυστικά» του growth και του
performance.
Η 3η ενότητα με τίτλο «The
Backbone & the Ecosystem»
ξεκίνησε με ομιλητή τον κ. Δημήτρη
Θεοφάνους, Managing Director,
eTURN ο οποίος μίλησε για την αξία
της Επιχειρηματικής Υπομονής ή
Ανοχής στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο.
Ο κ. Hugo Lebre, Sales Director,
Sitecore International, αναφέρθηκε
στην ανάγκη ανάλυσης του
περιεχομένου, της εμπειρίας και
του εμπορίου για την προσφορά
συναρπαστικών ψηφιακών εμπειριών
ενώ ο κ. Κωστής Μπισκίνης, Group
Account Director / Media Head Communication Factory ανέφερε
ότι η πανδημία «ενηλικίωσε» βίαια
το ψηφιακό κανάλι πωλήσεων
προσθέτοντας ότι προ πανδημίας
το e-commerce ήταν το territory
των e-businesses ενώ σήμερα το
e-purchase είναι territory όλου του
λιανεμπορίου. Την ενότητα έκλεισαν
οι κ. Γιάννης Ελπίδης, Managing
Director, Darkpony (Shopify or
WooCommerce?), Θοδωρής
Καυκής, Co-founder & COO, Mynext.
io (Deliver like Amazon!), Νικόλας
Χατζηδάκης, Co Founder & CTO,
AfterSalesPro! Ο οποίος αναφέρθηκε
στην αυτόματη και μαζική έκδοση
Voucher, Ιωάννης Κισκιπελής, Data

Driven Marketer | Head of Digital
@ONIT! (ONIT! TikTok ads for eCommerce), Γεώργιος Μαρκατάτος,
CEO, Regate, Πρόεδρος ΣΕΚΕΕ
(Leveraging the power of WordPress,
WooCommerce and Regate Effective
Mobile CRM, to achieve maximum
Customer Experience), Δημήτρης
Λυκούρης, CEO, StoFerno.gr
(Stoferno.gr: Transforming Courier
for e-Commerce). Τέλος η κα Έλενα
Σπυροπούλου, Δικηγόρος, DPO,
Διαμεσολαβήτρια έδωσε πολύ
εύστοχα και κατατοπιστικά ορισμένες
κρίσιμες νομικές διαστάσεις του
Ηλεκτρονικού Εμπορίου.
Δουλειές υπάρχουν,
πάσχουμε στο upskilling
Με δεδομένο ότι η στελέχωση
με εξειδικευμένους συνεργάτες
αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα
προβλήματα του χώρου, η ενότητα
Careers and Recruiting, έβαλε στο
τραπέζι μια κρίσιμη διάσταση: ο κ.
Θεόφιλος Βασιλειάδης, Founder
and CEO Socital & Kariera.GR έκανε
λόγο για ανάγκη διαρκούς upskilling
τονίζοντας ότι «συχνά τα στελέχη
της αγοράς πρέπει να ξεμάθουν
ό,τι έμαθαν για να προσθέσουν
νέες γνώσεις». Οι κ. Δημήτρης
Μανιάτης, CEO Upstream και Φάνης
Ρήγας, Founder Accelerate Growth,
αναφέρθηκαν στις δεξαμενές
αλίευσης στελεχών, στο επίπεδο
εκπαίδευσης και εμπειρίας και στις
αμοιβές και τις βέλτιστες πρακτικές
των επιχειρήσεων.
Ιστορίες επιτυχίας και workshop
Η 4η ενότητα ήταν αφιερωμένη σε
πετυχημένα Case Studies των:
Α
θανάσιου Καμέα, CEO
and Founder, PlusHost.Gr:
PERSONALIZATION: Το reasons
why του success story της
NOBACCO
Γ
ιάννη Στεργίου, CEO, Δίαυλος
Μεταφορική: The transport (r)
evolution!
Κ
ωνσταντίνου Ουζούνη, Founder
& CEO, LiveOn: Enabling Digital
Communication & Events through
the LiveOn platform
Φ
ώτη Ε. Ζαμπνάρη, Head
of Development, YouNet: Ο
τουρισμός στο δρόμο του
ψηφιακού μετασχηματισμού

Στην παράλληλη ενότητα των
workshop ξεχώρισε η παρουσίαση
του Μανώλη Λαμπόβα, CEO & CoFounder, Repath με τίτλο «Why your
business needs a CRM more than
ever».
Τα Social Media σε απόλυτα
επαγγελματική βάση
Η 2η ημέρα του συνεδρίου ήταν
αφιερωμένη στις τάσεις και τα νέα
εργαλεία των Μέσων Κοινωνικής
Δικτύωσης. Τις εργασίες του
συνεδρίου άνοιξε η κ. Ειρήνη
Νόστη, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Smart
Press η οποία έδωσε τον λόγο στον
Σέργιο Δημητριάδη, Καθηγητή και
πρόεδρο του τμήματος Marketing
και Επικοινωνίας του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών που
εξαιρετικά εύστοχα και συνοπτικά
περιέγραψε με ακαδημαϊκό πρόσημο
τη νέα εικόνα.
Στην 1η ενότητα -Digital & Social
Media Advertising: Που είναι το
ROAS;- διαπιστώθηκε ότι καθώς
οι επιχειρήσεις αγωνίζονται να
ανακτήσουν τις χαμένες πωλήσεις
μετά την πανδημία, τα brands
στρέφονται όλο και περισσότερο
στα Social Media προκειμένου
να ανταποκριθούν σε δύο εξίσου
επείγουσες και σημαντικές
επιταγές: Αφενός να επιτευχθεί
το πολυπόθητο ROAS (return on
advertising spend) και αφετέρου
προκειμένου να χτίσουν καινοτόμες
ψηφιακές εμπειρίες που κερδίζουν
μακροπρόθεσμη αφοσίωση
(engagement).
Στο «οπλοστάσιο» της στρατηγικής
των brands, δεσπόζουν το Premium
Display advertising, το Programmatic
Display advertising, φυσικά οι
Facebook & Instagram ads και
εννοείται το Google search ads και
το Conversion rate optimization. Για
όλα αυτά μίλησαν οι Χρύσα Φακή,
e-Business Strategist, Generation
Y (Maximize your ROAS with AI),
Γεωργία Ζαχαράκη, Digital Strategy
& Innovation Director, Tempo OMD
(Premium Display Advertising,
Programmatic and Native Ads),
Γαληνός Γιαγλής, Head of AdOps,
OCM (Programmatic Display
Αdvertising), Γιώργος Αραπογιάννης,
Managing Director, Human Minds
(Διαφήμιση στα Social Media - 3
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Συχνές Παρανοήσεις), Σταυρούλα
Κόγκα, Performance Marketing
Manager, Sem Wizard (Πώς το
offline conversion tracking μπορεί
να συμβάλλει στην αποτελεσματική
βελτιστοποίηση του ROAS στα
Google Ads), Βασίλης Πολύζος,
Co-Founder & Managing Director,
THE VSCOPE (Conversion rate
optimization) και Τίνα Μιχαηλίδου,
Founder, GR8 Communication (Τα
μυστικά του Social Media Content).
Adapt or Die;
Επιβεβαιώνοντας τον Δαρβίνο,
οι έξυπνες -και όχι πάντα
οι ισχυρότερες μάρκεςπροσαρμόστηκαν στη συνθήκη
Covid-19 και στη συνέχεια κέρδισαν
με δημιουργικούς, πρωτότυπους
τρόπους προσαρμογής και
στρατηγικές marketing για να
σπάσουν τον τοίχο της αδιαφορίας
μιας γενιάς που «ανθίζει» στα
Social Media. Έτσι, προσέγγισαν
με ιδιαίτερο τρόπο μιλώντας στη
γλώσσα τους και κυρίως στους
ψηφιακούς τόπους συνάντησής τους,
εκεί που «ζουν» και «επικοινωνούν»,
τις δύσκολες γενιές (Generation Z &
Υ καθώς και τη γενιά μετά Covid).
Η δύναμη των stories αναδεικνύεται
κυρίαρχη, ενώ νέα tools μπαίνουν
στην πρώτη γραμμή της μάχης, όπως
το audio και τα podcasts.
Στο παιχνίδι του Social Media
Marketing, υπάρχει μια σκληρή
αλήθεια: Τα λάθη κοστίζουν αρκετά
και όποιος χάσει, χάθηκε! Στη 2η
ενότητα -Social Media Marketing:
Adapt or Die!- ο κ. Παναγιώτης
Καζάνης, Managing Director &
Design Thinker, BaaS | Digital
αναφέρθηκε στις B2B Digital
Campaigns ενώ ακολούθησαν οι
κ. Νίκος Ξυδάς, Founder, Humble
Digital Agency (Learnings after

Εκδότης-Διευθυντής
Κώστας Νόστης
Αρχισυντάκτρια
Σόνια Χαϊμαντά
Στη Σύνταξη Συνεργάστηκαν:
Δηµήτρης Θωµαδάκης, Χριστίνα Κιτσάτη,
Πέτρος Κυπραίος, Μάνος Κωνσταντινιάδης

spending €7.000.000 on SoMe Ads),
Κατερίνα Δημητρακοπούλου,
Managing Director, Social Mellon (The
power of stories on social media),
Έθελ Αγγελάτου, LinkedIn Trainer
| Corporate & Employer Branding
Coach (Rise of Social Sell[in]g during
Covid-19) και Αντώνης Λίνας, Digital
Services Product Marketing Manager,
ΟΤΕ Group (Cosmote Digital
Marketing4U).
Νέες ιδέες, καινοτομίες και
ευφάνταστες στρατηγικές δεσπόζουν
στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται
παγιώνοντας στην καθημερινότητα
κυρίαρχες τάσεις από το μέλλον.
Εδραιώνεται η δυναμική του Content
marketing strategy και του Growth
marketing strategy, το Influencer
marketing strategy ωριμάζει, το
Reputation monitoring γίνεται όλο και
πιο επαγγελματικό, όπως άλλωστε
και το Affiliate marketing και SEO
copywriting. Last but not least, η
πιο πρόσφατη τάση, το Mobile
marketing η εφαρμογή του οποίου
γενικεύεται καθολικά, με εξαιρετικά
κατά κανόνα αποτελέσματα!
Για όλα αυτά μίλησαν στην 3η
ενότητα -Innovative Digital
Marketing Strategies- οι Πάνος
Αλεφραγκής, Head of Digital &
360 The Newtons Laboratory (Why
Nobody Cares About Your Content),
Αλέξανδρος Καράμπελας, Digital
Growth Strategist & Consultant - CEO
of GrowthOwls (Growth Marketing
Strategy), Λίνα Στούμπου, CCO Chief
Creative Officer, Susurrus (Influencer
marketing: From old school PR to the
digital ERA), Παναγιώτης Τσαντίλας,
Founder & CEO, Palo Services (WEB
and Social Intelligence με Τεχνητή
Νοημοσύνη), Σουζάνα Θεοδωρίδου,
Lead SEO Strategist & Co-Founder,
SEO Copywriting Agency (SEO
Copyrwriting: Μύθοι και αλήθειες),

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

Νικολέτα Γωνιανάκη, Head of SMEs,
Apifon (Mobile Marketing), Θωμάς
Σλάμαρης, Εκπαιδευτής πωλήσεων
και CRM strategist, I WANT 2
HELP! (Innovative Digital Marketing
Strategies - Εργαλεία και κόστος
για επιτυχημένο Digital Marketing
της μικρομεσαίας επιχείρησης) και
Στέφανος Σκλαβενίτης, Founder,
Flipside Digital Marketing (Nostalgia
sells).
Success stories
Στην κορύφωση του συνεδρίου οι
κ. Αποστόλης Αϊβαλής, Head of
Curriculum, Knowcrunch και Τάσος
Βελιάδης, Chief Strategist, Socialab
αφηγήθηκαν τις δικές τους Ιστορίες
επιτυχίας που έγραψαν από κοινού
τα Brands, οι εταιρείες και οι social
media strategists τους. Ο πρώτος
μίλησε για την επιτυχημένη καμπάνια
ενός σεμιναρίου της Knowcrunch
που απέδωσε το καταπληκτικό 51
ROAS (Black Friday case study! An
amazing R.O.A.S: 51) ενώ ο δεύτερος
μίλησε για την εκστρατεία της Durex
στα social media με τον ευφάνταστο
τίτλο (Let’s talk about sex).
Χορηγοί του συνεδρίου ήταν:
Knowcrunch, ACS, Generation Y,
Cosmote, Samsung, Genesis360,
Plushost.gr, Warply, Wind, GIM,
logika, Protocol, Accenture,
Candi, iSquare, aftersalesPro, cl8,
iwant2help, BaaS Digital,
Clever Point, modulus, Moosend,
regate, Sitecore, Digima, eTurn, GR8,
Kariera.gr, Lighhouse, Newness, Onit,
oktabit, reccodo.
Χορηγοί επικοινωνίας ήταν:
Ασφαλιστικό marketing, business
energy, crisis monitor, ECOζην,
epixeiro, Insurance Daily News,
Paloservices.com, Star Κ. Ελλάδας,
Στέντορας, tvstar.gr.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Smart Press
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