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COMING SOON

Σκλαβενίτης:
Θεσσαλονίκη
και Πάτρα οι
επόμενοι σταθμοί
του e-shop
Σε Θεσσαλονίκη και
Πάτρα αναμένεται να
επεκταθεί το e-shop
της Σκλαβενίτης. Το
ηλεκτρονικό κατάστημα
της αλυσίδας ήδη
λειτουργεί στη Λάρισα.

LAST MINUTE

eMAG: στην Ελλάδα η μεγαλύτερη
ρουμανική εταιρεία e-commerce
Την είσοδό της στην Ελλάδα δρομολογεί η μεγαλύτερη
εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου της Ρουμανίας, E-Mag.
To marketplace έχει έρθει ήδη σε επαφή με το Γραφείο
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής
Πρεσβείας στο Βουκουρέστι και έχει ζητήσει ενημέρωση
για Επιχειρηματικούς Συνδέσμους και Φορείς σε ΑθήναΠειραιά-Θεσσαλονίκη.
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Εργαστήριο, με θέμα «Digital branding για ΜμΕ»,
στις 10/11 από ΣΕΒ και Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.
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Η Yahoo διέκοψε τις διαδικτυακές της
υπηρεσίες στην Κίνα, σηματοδοτώντας το
τελευταίο στάδιο αποχώρησής της.
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Το 39% των Γερμανών και το 37% των Άγγλων,
δεν θα χρησιμοποιήσουν σύντομα τη μέθοδο
«αγοράστε τώρα, πληρώστε αργότερα».
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Ενεργή η «ψηφιακή ενημέρωση κίνησης» (ΑΑΔΕ)
όπου πολίτες και επιχειρήσεις θα βλέπουν τι
πλήρωσαν σε Εφορία κ.ά.
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Τα προβλήματα στην αλυσίδα εφοδιασμού
κόστισαν σε πωλήσεις στην Apple έξι δις $
το δ’ τρίμηνο.
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Μέσω cloud συνδέονται
οι ιχθυόσκαλες
Σε ψηφιοποίηση οι ιχθυόσκαλες της
χώρας του Οργανισμού Κεντρικών
Αγορών και Αλιείας, που ετοιμάζεται
για το τρίτο του marketplace, της eΙχθυόσκαλας: ηλεκτρονική διασύνδεση
των 11 ιχθυοσκαλών σε G Cloud,
πλήρης ψηφιοποίηση συναλλαγών,
ηλεκτρονική ανταλλαγή παραστατικών,
ιχνηλασιμότητα προέλευσης αλιευμάτων
και ανασχεδιασμός της ολικής λειτουργίας
μέσω νέου ERP.

e-Commerce: αυξήσεις
σε όλους τους κλάδους
Στις αλλαγές που έχουν καταγραφεί στη συμπεριφορά των
καταναλωτών, λόγω της πανδημίας και ειδικά στην αύξηση του
ηλεκτρονικού εμπορίου, αναφέρθηκε μιλώντας, στην ΕΡΤ ο Μάκης
Σαββίδης αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικού Εμπορίου, μέλος
Δ.Σ. ευρωπαϊκής ομοσπονδίας ηλεκτρονικού εμπορίου και μέλος Δ.Σ.
του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών.
Όπως δήλωσε, «βλέπουμε μεγάλες αυξήσεις στις ηλεκτρονικές
παραγγελίες σε όλους τους κλάδους. Είναι μεγάλο το όφελος
για την ελληνική οικονομία από τις εξαγωγές μέσω ηλεκτρονικού
εμπορίου. Οι αγορές της Αθήνας και όλης της χώρας είναι ο πιο
ασφαλής προορισμός για τις αγορές μας, τηρούμε τα πρωτόκολλα.
Οι εκπτώσεις που θα γίνουν αυτό το διάστημα θα είναι πολύ μεγάλες,
υπάρχει πολύ εμπόρευμα στην αγορά που δεν έχει διατεθεί.»
Ποιες κατηγορίες σημείωσαν αύξηση: προϊόντα για κατοικίδια
108%, αρτοποιίας 70%, καλλυντικά / είδη περιποίησης 69%, ποτά /
αναψυκτικά 65%, χαρτικά / είδη καθαρισμού 61%, φρέσκα τρόφιμα
58%, συσκευασμένα / κατεψυγμένα 57%, τρόφιμα για βρέφη και
παιδιά 47%. Οι καταναλωτές προτιμούν laptops, desktops (59%) και
η πιο δημοφιλής ώρα και ημέρα για online αγορές, είναι η Δευτέρα
11:00-12:00 το πρωί.

Το 40% των επιχειρήσεων
δεν είναι ικανοποιημένες
με τον αριθμό των
επαναλαμβανόμενων
πελατών
Σύμφωνα με τη Μobiplus το 40% των
επιχειρήσεων δεν είναι ικανοποιημένες από
τον αριθμό των πελατών που επανέρχονται
σε αυτές. Οι επαναλαμβανόμενες πωλήσεις
είναι το «κλειδί» και η εταιρεία παρέχει
υπηρεσίες πρόβλεψης των μελλοντικών
αγορών των πελατών και προτάσεις
εξατομικευμένων προσφορών και
προϊόντων, μέσω ΑΙ, Prediction Engineering
και Μobiplus shopping recommender.
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Ο δικός μας «Γιάννης»
με τη Nike και τη Mattel

Συνεργασία BestPrice & BoxNow: καινοτόμος
τρόπος παράδοσης μέσω Lockers για 3.100+
eshops
Το BestPrice.gr, η 1η Πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στην ελληνική
αγορά, και η BoxNow, η εταιρεία ταχυμεταφορών με το μεγαλύτερο
δίκτυο Αυτομάτων Μηχανημάτων Παραλαβής Δεμάτων (lockers)
στη χώρα, προχώρησαν σε στρατηγική συνεργασία με στόχο να
προσφέρουν έναν καινοτόμο τρόπο παράδοσης δεμάτων στα
ηλεκτρονικά καταστήματα που συμμετέχουν στην Πλατφόρμα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση των εταιρειών, η συνεργασία των δυο
εταιρειών εξασφαλίζει προνομιακούς όρους και οφέλη για το σύνολο
των ηλεκτρονικών καταστημάτων που προβάλλονται στο BestPrice.
gr, τα οποία υπερβαίνουν τα 3.100 συνολικά. Πιο συγκεκριμένα, τα
ηλεκτρονικά καταστήματα θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν την
υπηρεσία αποστολής παραγγελιών της BoxNow. Επιπλέον, θα έχουν
τη δυνατότητα τοποθέτησης BoxNow Locker στον εξωτερικό χώρο
του καταστήματός τους.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η παράδοση μέσω lockers αποτελεί μια
ανερχόμενη μέθοδο παράδοσης καθώς είναι διαθέσιμη στον πελάτη
24/7, προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο ελευθερία και έλεγχο της
διαδικασίας παραλαβής στον τελικό καταναλωτή. Αξίζει να σημειωθεί,
ότι τα lockers της BoxNow είναι φιλικά προς το Περιβάλλον καθώς
λειτουργούν με 100% ηλιακή ενέργεια και δεν απαιτούν παροχή
ηλεκτρικού ρεύματος.

Η Nike και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
γιορτάζουν τα 50 χρόνια UNO®
παρουσιάζοντας μια σειρά υποδημάτων,
ρούχων, θεματικές κάρτες UNO® και
ένα UNO Αpp-Event. Παράλληλα η Mattel
ανακοινώνει τη νέα συνεργασία μεταξύ του
UNO® και της Nike.

Καλπάζουν τα e-φρέσκα
τρόφιμα
Τα φρέσκα τρόφιμα είναι η κατηγορία με τη
μεγαλύτερη online καταναλωτική δαπάνη
με βάση έρευνα για το γ’ τρίμηνο του 2021
στο online grocery, που πραγματοποίησε η
Convert Group. Από τη μέση συνολική αξία
καλαθιού που ανέρχεται στα 76,3 ευρώ μαζί
με τους φόρους, τα 25,8 ευρώ αντιστοιχούν
σε μέση αξία καλαθιού με φόρους για τα
φρέσκα τρόφιμα.
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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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Αύξηση 60% το γ’ τρίμηνο
στα online S/M
Viva Wallet και PayPal για Smart Checkout
Η PayPal είναι πλέον διαθέσιμη ως μέθοδος πληρωμής στη Smart
Checkout. Εάν σκοπεύετε να ξεκινήσετε τις online πωλήσεις, η σελίδα
πληρωμών Smart Checkout αποτελεί την ιδανική λύση, με εύκολο και
γρήγορο Integration, αυξημένα ποσοστά ολοκλήρωσης αγορών και
συνεχείς αυτόματες αναβαθμίσεις. Μια σελίδα πληρωμών με μοναδικά
προνόμια, όπως:
•	Απαιτεί ελάχιστο χρόνο υλοποίησης και προσφέρει όλες τις out-ofthe box λειτουργίες και μεθόδους πληρωμής
•	Συμμόρφωση με τους κανονισμούς και τους κανόνες ασφάλειας
(PSD2, Strong Customer Authentication, 3DS κ.λπ.)
•	Υποστήριξη πληρωμών με digital wallet όπως Apple Pay και Google
Pay
•	Yποστήριξη εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής όπως η Pay Pal
•	Δυνατότητα χρήσης σε 17 γλώσσες
•	Δεν απαιτεί ενημερώσεις, καθώς η Viva Wallet προσφέρει
καθημερινά βελτιώσεις και νέες δυνατότητες:
	Προσφορά νέων λειτουργιών με σκοπό την αύξηση του ποσοστού
ολοκλήρωσης αγορών
	Παροχή εναλλακτικών μεθόδων πληρωμής
	Συνεχής συμμόρφωση με τους κανόνες ασφαλείας
	Aύξηση πωλήσεων έως και 21%:
	Πληρωμή σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα και ακόμη
γρηγορότερα όταν χρησιμοποιείται digital wallet ή αποθηκευμένη
κάρτα
	Απομνημονεύει τις προηγούμενες πληρωμές και τις προτιμήσεις
των πελατών
	Δυναμική απεικόνιση μεθόδων πληρωμής που είναι πιο πιθανό να
οδηγήσουν σε ολοκλήρωση αγορών

Ο κλάδος των Online Super Market
συνεχίζει την ανάπτυξή του με το γ’ τρίμηνο
να χαρακτηρίζεται από αύξηση 60% των
πωλήσεων συγκριτικά με το αντίστοιχο γ’
τρίμηνο του 2020, σύμφωνα με το report
που δημοσίευσε η Convert Group: +108%
σε προϊόντα για κατοικίδια, +70% σε
προϊόντα αρτοποιίας, +69% σε καλλυντικά
και είδη περιποίησης κ.ά.

Προσοχή στις επενδύσεις
στο Logistics
«Περισσότερο προσεκτικοί σε επερχόμενες
επενδύσεις οφείλουν να είναι οι επενδυτές
στον κλάδο των logistics», όπως
υπογράμμισε η Ελένη Βαφιά, Managing
Partner, VALUES a member of EVA,
εξηγώντας ότι «η Ελλάδα δεν διαθέτει τις
υποδομές άλλων χωρών, όπως η Γερμανία».
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Ο Εμπορικός Σύλλογος
για τις εκπτώσεις
Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών ενημερώνει
ότι το δεκαπενθήμερο των φθινοπωρινών
ενδιάμεσων εκπτώσεων, θα διεξαχθεί
από την 1η έως και την 15η Νοεμβρίου
2021. Κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων
εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της
παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής
αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται
με έκπτωση, επιτρέπεται η αναγραφή και
η εμπορική επικοινωνία του ποσοστού
έκπτωσης.

Συνήγορος Καταναλωτή: να προετοιμαστούν
οι εταιρείες κούριερ ενόψει εορτών
Την εγρήγορση των ταχυδρομικών παρόχων ζητάει ο Συνήγορος
του Καταναλωτή από επιχειρήσεις αναφέροντας πως «για
πολλούς καταναλωτές έχει παγιωθεί η συνήθεια των ηλεκτρονικών
συναλλαγών, με αποτέλεσμα το ηλεκτρονικό εμπόριο να ανθεί και
να είμαστε σε θέση να προβλέψουμε με σχετική βεβαιότητα ότι θα
σημειώσει για μια ακόμα φορά πολύ υψηλές επιδόσεις το αμέσως
επόμενο διάστημα».
Στο πλαίσιο αυτό, ο «Συνήγορος του Καταναλωτή» και το Ευρωπαϊκό
Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας συστήνουν:
•	Την κάλυψη τυχόν διαπιστωμένων κενών και την έγκαιρη
προετοιμασία, όπου απαιτείται σε υλικές και τεχνολογικές υποδομές,
προκειμένου για την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη
ικανοποίηση της αναμενόμενης αυξημένης ζήτησης σε ταχυδρομικές
υπηρεσίες.
•	Την ικανοποιητική στελέχωση των υπηρεσιών front desk, logistics και
last mile, ώστε να μην παρατηρηθούν ξανά καθυστερήσεις.
•	Την εξασφάλιση της δυνατότητας πληρωμής αγαθών επί
αντικαταβολή με ηλεκτρονικά μέσα (POS) όχι μόνο στα ταχυδρομικά
καταστήματα, αλλά και στους διανομείς που πραγματοποιούν κατ'
οίκον επιδόσεις.
•	Την ταχεία και αποτελεσματική διαχείριση παραπόνων των
καταναλωτών, καθώς και τη γρήγορη ανταπόκριση στις κλήσεις
των δημόσιων Αρχών για συνεργασία σε θέματα τήρησης της
νομοθεσίας.

Την online αναζήτηση νέων
προϊόντων προκρίνουν
οι καταναλωτές
Στα online κανάλια προτιμούν οι
καταναλωτές να αναζητούν νέα προϊόντα,
αναφέρει η CX εταιρεία Bazaarvoice. Το
64% βρίσκουν ευκολότερη την πλοήγηση
και αναζήτηση νέων προϊόντων online,
έναντι 32% που δηλώνουν ότι η αναζήτησή
του γίνεται ευκολότερη στο κατάστημα.
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Ταχεία παράδοση
για την Carrefour

Ποιες τάσεις έρχονται στο e-Commerce
το 2022;
Live video
Διαδικτυακές διαβουλεύσεις μέσω βίντεο από τα σημεία πώλησης.
Φωνητικά chatbots
Αυτή η επιλογή είναι πολύ άνετη, κάνει επίσης τα έξοδα χαμηλότερα.
Το ρομπότ μπορεί να κάνει εξερχόμενες κλήσεις, να προσφέρει
διάφορα προϊόντα για τους πελάτες σύμφωνα με ένα προετοιμασμένο
σενάριο.
Χρήση φωνητικού βοηθού
Πολλές διαδικτυακές επιχειρήσεις ακολουθούν την τάση του βοηθού
φωνής. Για παράδειγμα, μια υπηρεσία όπως η Yandex Alice. Στο
Amazon οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Amazon Echo
και να αγοράσουν αγαθά.
Η άνεση και η απλότητα της αγοράς
Οι χρήστες θα χρησιμοποιούν τον ιστότοπο μόνο εάν είναι άνετος και
εύκολος στην πλοήγηση.
Περιβαλλοντικά αγαθά
Οι σύγχρονοι πελάτες ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν τα αγαθά, τα
οποία έχουν κατασκευαστεί, επανεπεξεργαστεί ή προστατεύσει το
περιβάλλον.
Πωλήσεις omnichannel
Καθώς τα διαδικτυακά καταστήματα έρχονταν στη ζωή μας, οι
δυνητικοί πελάτες μπορεί να αποφασίσουν πού και υπό ποιους όρους
θα κάνουν τη συμφωνία.
Εάν η διαφήμιση υπάρχει σε διάφορες πλατφόρμες, η πιθανότητα
κάποιος να επισκεφθεί το κατάστημα είναι υψηλότερη.
Αρχική συσκευασία
Μια τάση για όμορφες συσκευασίες είναι μόνιμα σε ζήτηση, είναι
ένα εξαιρετικό όργανο, που προσελκύει πιθανούς πελάτες. Εάν η
συσκευασία είναι πρωτότυπη, η πιθανότητα αγοράς του προϊόντος
είναι υψηλότερη.
Τρόποι γρήγορης πληρωμής
Η άμεση πληρωμή είναι μια σημαντική πτυχή για την αύξηση του
εισοδήματος. Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να παρέχει τον ταχύτερο τρόπο
πώλησης και λήψης των χρημάτων.
Πωλήσεις απευθείας στον καταναλωτή
Οι επιχειρήσεις επιλέγουν την άμεση πώληση ως έναν νέο τρόπο
πώλησης αγαθών στους τελικούς καταναλωτές. Αυτή η μέθοδος
ονομάζεται D2C (απευθείας στον καταναλωτή).
M-Commerce
Οι χρήστες smartphone είναι οι πιο δραστήριοι στο διαδίκτυο τώρα.
Έτσι, προφανώς, τα διαδικτυακά καταστήματα για κινητά τηλέφωνα
είναι μια σωστή τάση.

Την υπηρεσία ταχείας παράδοσης,
Carrefour Sprint, η οποία παραδίδει
είδη grocery σε λιγότερο από 15 λεπτά,
εγκαινίασε η γαλλική αλυσίδα supermarket,
Carrefour, σε συνεργασία με τις εταιρείες
Uber Eats και Cajoo. Με την ευκαιρία της
επίσημης έναρξης της νέας υπηρεσίας, ο
retailer ανακοίνωσε ότι η Carrefour Sprint
ξεκινά με σχεδόν 2.000 προϊόντα διατροφής
και μη.

Αλλαγές στον Greca
Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο Δ.Σ. του
Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού
Εμπορίου - GR.EC.A., ύστερα απο την
αποχώρηση της κ. Σταυρούλας Κακκαβά
ως Εκπροσώπου του you.gr και Γ.Γ. απο το
Δ.Σ. Έπειτα από ομόφωνη απόφαση του
Δ.Σ., η κ. Μαρίνα Βασιλαρά αναλαμβάνει
καθήκοντα Γ.Σ. ενώ καλωσορίζει τον
Αλέξανδρο Ρούστα, Γενικό Διευθυντή
της Quest On Line , ως μέλος του Δ.Σ.
Πρόεδρος παραμένει η κ. Κατερίνα
Φραϊδάκη συντονίστρια των δράσεων
Ηλεκτρονικού Εμπορίου στο ELTRUN.

Black Friday 3603
από τη Mediacube
Η Mediacube υλοποιεί για 2η χρονιά το
Black Friday 3603, μια ολοκληρωμένη λύση
που αναπτύχθηκε από το R&D τμήμα της,
με σκοπό να υποστηρίξει τις μεγάλες και
μεσαίες e-commerce επιχειρήσεις που
θέλουν να αξιοποιήσουν την Black Friday.
Το Black Friday 3603 αξιοποιεί όλα τα digital
κανάλια που θα πλαισιώσουν τις 5 φάσεις
μιας Black Friday στρατηγικής.
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Ρομπότ στη Μόσχα
Ένας στόλος από 36 ρομπότ, που βασίζεται
στην Τεχνητή Νοημοσύνη ανέλαβε
τον νευραλγικό τομέα των Ρωσικών
Ταχυδρομείων με την υποστήριξη του
Yandex. Με μέγεθος όσο μια βαλίτσα
και κίνηση σε έξι τροχούς, η διανομή
αλληλογραφίας γίνεται σε απόσταση 2 χλμ
από συμβαλλόμενα ταχυδρομεία.

Τα Σ/Μ επενδύουν στα e-shops
Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναμένεται να συνεχίσει την ανάπτυξη του e-shop
της με επενδύσεις εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η Σκλαβενίτης έως τέλος
του έτους προγραμματίζει να επεκτείνει τη δραστηριότητά της σε
Πάτρα και Θεσσαλονίκη.
Η ΑΒ Βασιλόπουλος προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες
ανάγκες των ηλεκτρονικών πωλήσεων, ολοκλήρωσε πρόσφατα
επένδυση 10 εκατ. ευρώ. Με εφαλτήριο το πρώτο κατάστημα
της αλυσίδας για την εξυπηρέτηση των παραγγελιών του e-shop,
συνολικού εμβαδού 7.000 τ.μ. στο Ρέντη, η διοίκηση της εταιρείας
σχεδιάζει τις επόμενες κινήσεις της για να διατηρήσει και να αναπτύξει
το μερίδιο αγοράς της στην ελληνική αγορά. Το e-shop της εταιρείας
αναμένεται να επεκταθεί και σε άλλες τοποθεσίες της Ελλάδας, ενώ
η αλυσίδα επενδύει 50 εκατ. ευρώ στην ανακαίνιση καταστημάτων,
στον εμπλουτισμό της προϊοντικής της γκάμας και στον ψηφιακό
μετασχηματισμό.
Η αλυσίδα Σκλαβενίτης έχει επενδύσει πάνω από 200 εκατ. ευρώ στην
προσθήκη νέων καταστημάτων, σε τεχνολογικό εξοπλισμό, σε νέα
προϊόντα και στο e-shop. Η εταιρεία προσφέρει δωρεάν παραδόσεις
για αγορές άνω των 30 ευρώ, ενώ στη Λάρισα η εξυπηρέτηση των
πελατών πραγματοποιείται μέσω του hyper καταστήματος.

Η Alibaba προετοιμάζεται
για τη «Singles Day»
Το μεγαλύτερο εμπορικό event της
Ευρώπης, το οποίο παρομοιάζεται με την
αμερικανική Black Friday και την Prime Day
της Amazon, είναι γνωστό και ως «Double
11» αφού πέφτει την 11η ημέρα του 11ου
μήνα κάθε χρόνο. Για τη Singles Day η
AliExpess θα αυξήσει τις πτήσεις charter
από 80, σε 100 ανά εβδομάδα.
11
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Το success story της Trasys
Η Trasys Greece γιορτάζει τη συμπλήρωση
15 ετών και είναι μέλος του ομίλου The NRB
Group και μια από τις ηγέτιδες εταιρείες
στο χώρο της ανάπτυξης εφαρμογών
Πληροφορικής στην Ελλάδα. Έχει αύξηση
του κύκλου εργασιών της από 5 εκατ. ευρώ
το 2015 σε 15 εκατ. ευρώ το 2020.
«Η Trasys Greece θα συνεχίσει την πορεία
της με γνώμονα την ποιότητα και με πλήρη
ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων της
με τις βέλτιστες πρακτικές του ομίλου The
NRB Group. Στο πλαίσιο του αναπτυξιακού
σχεδιασμού του ομίλου, η Trasys Greece
θα συμβάλει στην φιλόδοξη στρατηγική
ανάπτυξής του για τα επόμενα 5 χρόνια, η
οποία προβλέπει την αύξηση του κύκλου
εργασιών του από 500 εκατ. ευρώ σε 750
εκατ. ευρώ. Με ορίζοντα το μέλλον, η NRB
δεσμεύεται για την περαιτέρω ανάπτυξη
των δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα,
παραμένοντας ανοιχτή, συνεργάσιμη και
συνεχίζοντας να συμβάλλει στις ψηφιακές
φιλοδοξίες του συνόλου της κοινωνίας.
Έχουμε απεριόριστη εμπιστοσύνη στην
ομάδα της Trasys Greece και είμαστε
βέβαιοι ότι θα συνεχίσουν να κατακτούν
τους αναπτυξιακούς και καινοτόμους
στόχους που θέτουν και μέσα στα επόμενα
χρόνια», δήλωσε ο Pascal Laffineur,
Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου NRB.
«Φέτος, η Trasys Greece συμπληρώνει
15 χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας
και το γεγονός ότι εξακολουθούμε να
εξελισσόμαστε και να κερδίζουμε διακρίσεις
όλα αυτά τα χρόνια, επιβεβαιώνει την
υιοθέτηση ορθής στρατηγικής, που
αποβλέπει στο να παραμένουμε επίκαιροι
και καινοτόμοι. Είμαστε εξαιρετικά
περήφανοι, που απασχολούμε πολλά
από τα λαμπρά μυαλά του κλάδου και
προσβλέπουμε στην περαιτέρω ανάπτυξή
μας με την επέκταση του πελατολογίου μας
και προς τον ευρωπαϊκό ιδιωτικό τομέα,
καθώς και τη δημιουργία περισσότερων
από 30 νέων θέσεων εργασίας. Αυτό θα
επιτρέψει μια κλιμακούμενη και επιτυχημένη
ανάπτυξη μέσα στα επόμενα χρόνια.»
καταλήγει ο Νικόλας Στρουμπούλης,
Country Manager της Trasys Greece.
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ΑΠΟΨΗ
Μανώλης Γ. Ψαρουδάκης, Αντιπροέδρος της ΕΣΕΕ και υποψήφιος με τον συνδυασμό:
«Ενωμένο Κρητικό Εμπόριο» για την Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης (Ο.Ε.Σ.Κ) - Κρητών Εμπόριο

Οι Ανακατατάξεις στην ΑΓΟΡΑ: οι ευκαιρίες που δεν
πρέπει να πάνε χαμένες

Η παγκόσμια οικονομία φαίνεται να
εισέρχεται μετά από την κορύφωση
της πανδημίας του COVID-19
σε μια κρίση απότομης αύξησης
των τιμών των αγαθών, με αιχμές
τα τρόφιμα, την ενέργεια και τις

μεταφορές. Συνοπτικά, το βασικό
γνώρισμα της κρίσης αυτής είναι η
αύξηση του Εναρμονισμένου Δείκτη
Τιμών Καταναλωτή (και φυσικά
του πληθωρισμού), κύρια λόγω: α.
της επαναφοράς της ζήτησης από

τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις
σε προ Covid επίπεδα, β. των
ανεπαρκειών σε πρώτων υλών (λόγω
προβλημάτων στην παραγωγή και
την εφοδιαστική αλυσίδα), γ. της
ολιγοπωλιακής συγκέντρωσης της
προσφοράς βασικών commodities,
αλλά και δ. των ιδιαίτερα αυξημένων
μεταφορικών ναύλων. Ένα
χαρακτηριστικό παράδειγμα του
φαινομένου αυτού είναι η αύξηση των
τιμών στα τρόφιμα, καθώς οι διεθνείς
τιμές τους αυξήθηκαν κατά 40% σε
σύγκριση με την αρχή της πανδημίας.
Όπως μας πληροφορούν οι
οικονομολόγοι, ένας παρατεταμένος
και υψηλότερος του αποδεκτού
πληθωρισμός αναμένεται να
προκαλέσει αναστάτωση και στις
χρηματαγορές, επηρεάζοντας
τις ιδιωτικές επενδύσεις σε μία,
ουσιαστικά αυτοτροφοδοτούμενη,
αντίδραση. Επιπρόσθετα, οι
επιπτώσεις του πληθωρισμού,
στο επίπεδο της αναδιανομής του
εισοδήματος, είναι ασύμμετρες
καθώς αυτός μειώνει περισσότερο
το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα
των ασθενέστερων οικονομικά
στρωμάτων, ενώ ταυτόχρονα ευνοεί
τους δανειζόμενους και πλήττει τους
δανειστές (σε περίπτωση πολιτικής
διατήρησης των βασικών επιτοκίων,
φυσικά). Σε κάθε περίπτωση, μια
αποτελεσματική οικονομική πολιτική,
μπορεί να μετριάσει τις αρνητικές
παρενέργειες του πληθωρισμού,
αμβλύνοντας μεταξύ άλλων τις
επιπτώσεις της αβεβαιότητας. Είναι
βεβαίως κάτι που, ευκολότερα
λέγεται παρά γίνεται, μιας και
το βασικότερο όπλο κατά του
πληθωρισμού που είναι η πολιτική
των επιτοκίων εξαρτάται από την
Ευρωπαϊκή κεντρική Τράπεζα, αλλά
και τους παγκοσμίους συσχετισμούς
μεταξύ των κυριότερων παγκόσμιων
παικτών. Όπως διαφαίνεται επί
του παρόντος, βασικό παράγοντα
πυροδότησης του φαινομένου
αποτελούν οι συσσωρευμένες
αποταμιεύσεις της πανδημίας,
13
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οι οποίες σήμερα μετατρέπονται
σε αυξημένη κατανάλωση λόγω
της σταδιακής επιστροφής των
οικονομιών στην κανονικότητα.
Επιπρόσθετα, (σύμφωνα με τους
οικονομολόγους του ΔΝΤ), η
αναγκαία δημοσιονομική επέκταση
κατά τη διάρκεια της πανδημίας
προκάλεσε αφενός συγκράτηση
της ανεργίας, αφετέρου όμως και
ταυτόχρονη υπερθέρμανση της
οικονομίας, με αποτέλεσμα την
αύξηση των τιμών. Αναμφίβολα, στο
επίπεδο της ελληνικής οικονομίας,
η αύξηση των τιμών (και κυρίως
των σχετιζόμενων με την ενέργεια ηλεκτρισμός, υγρά καύσιμα, φυσικό
αέριο) ενδέχεται να πυροδοτήσει
σημαντικές αναταράξεις στην αγορά,
δυσχεραίνοντας περισσότερο
τη διαδικασία της σταδιακής
επιστροφής της στην κανονικότητα.
Μια από τις προφανείς επιπτώσεις
της «κρίσης» στην οποία
αναφερόμαστε, είναι η περαιτέρω
διεύρυνση της ψαλίδας μεταξύ
μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων.
Ειδικότερα, οι μικρές εμπορικές
επιχειρήσεις της περιφέρειας
αναμένεται να δεχθούν πρόσθετη
(και ισχυρότατη) πίεση λόγω
της σημαντικής αύξησης του
μεταφορικού κόστους αλλά
και των γνωστών αναταράξεων
στην εφοδιαστική αλυσίδα.
Αναμφίβολα πάντως, η καλύτερη
του αναμενόμενου τουριστική
περίοδος αναθέρμανε τις τουριστικές
εισπράξεις και λειτούργησε σε ένα
μεγάλο βαθμό «λυτρωτικά» σε σχέση
με τις επιχειρήσεις που κινούνται
γύρω από το οικοσύστημα του
τουρισμού. Όμως, δεν θα πρέπει να
ξεχνάμε ότι, κατά βάσιν, η εσωτερική
ζήτηση είναι ο πραγματικός
κινητήριος μοχλός της Ελληνικής
αγοράς. Το οικοσύστημα των πολύ
μικρών επιχειρήσεων μας, οι οποίες
συνιστούν το 97.4% του συνόλου
των επιχειρήσεων, εξαρτάται από την
εγχώρια ζήτηση, η οποία δέχθηκε
ισχυρή συρρίκνωση κατά τη διάρκεια
της περιόδου της οικονομικής
ύφεσης αλλά και της σοβούσας
κρίσης της πανδημίας του COVID-19.
Στο επίπεδο αυτό, η πολιτική
στήριξης του διαθέσιμου
εισοδήματος των χαμηλών και

μεσαίων στρωμάτων είναι κρίσιμη
για μια διατηρήσιμη επαναφορά
της αγοράς, αλλά επίσης και για
τη μεσοπρόθεσμη βιωσιμότητα
των Ελληνικών μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων.
Από την άλλη, οι ΜμΕ θα πρέπει να
κατανοήσουν την αλλαγή στο «πνεύμα
των καιρών» και να προωθήσουν
τάχιστα τον ψηφιακό και τον πράσινο
μετασχηματισμό τους, επιταχύνοντας
την προσαρμογή τους στις
κατακλυσμιαίες όπως διαφαίνονται,
αλλαγές που επιφέρει η εδραίωση
της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.
Ειδικά στο εμπόριο - τον
σημαντικότερο εργοδότη της χώρας,
οι κολοσσιαίοι αυτοί μετασχηματισμοί
απαιτούν (όπως αναφέρεται και
στη Λευκή Βίβλο του Λιανικού
Εμπορίου της ΕΣΕΕ) την σταδιακή
προσαρμογή όλων των επιχειρήσεων
μας στην συντελούμενη μεταστροφή
των καταναλωτικών προτύπων:
η επένδυση στο ηλεκτρονικό
εμπόριο, στους νέους (ψηφιακούς)
τρόπους πληρωμών, στις καινοτόμες
διαδικασίες προβολής και διαφήμισης,
στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) και
στη συμβατότητα των συστημάτων
πωλήσεων με την εξελισσόμενη
τεχνολογία του «διαδικτύου των
πραγμάτων» (IoTs), αποτελούν το
κινητήριο σχήμα της προσαρμογής
αυτής.
Τέλος, οι πόροι του Ταμείου
Ανάκαμψης και η νέα προγραμματική
περίοδος του ΕΣΠΑ 2021-2027
συνιστούν την μεγάλη ευκαιρία για
τη χρηματοδότηση των απαραίτητων
αυτών επενδύσεων. Η Χώρα μας
ζήτησε στήριξη ύψους 30,5 δις ευρώ
από το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα λάβει
17.8 δις ευρώ σε επιχορηγήσεις
(grants)και άλλα 12.7 δις ευρώ σε
δάνεια. Οι πόροι αυτοί μπορούν
και πρέπει να προωθήσουν τον
παραγωγικό μετασχηματισμό
της οικονομίας προς ένα βιώσιμο
παραγωγικό μοντέλο το οποίο,
μέσα από ιδιωτικές και δημόσιες
επενδύσεις (αλλά και με τις
συμπράξεις του ιδιωτικού και του
δημοσίου τομέα), θα είναι σε θέση να
παράξει διατηρήσιμες υπεραξίες για
τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους
και την κοινωνία στο σύνολο της.
Είναι θεμελιώδες για τις μικρομεσαίες

επιχειρήσεις του εμπορίου το να
κατανοήσουν την αναγκαιότητα
του μετασχηματισμού αυτού, να
επενδύσουν στο ανθρώπινο κεφάλαιο
τους αλλά και υποστηριχτούν από
τους ευρωπαϊκούς πόρους. Ο στόχος
δεν είναι άλλος από τη βελτίωση της
μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μας
σε όλα τα στάδια των παγκόσμιων
οικονομικών κύκλων ούτως ώστε, ως
Ελληνικό Εμπόριο, στο τέλος των
κρίσεων που βιώνουμε να βρεθούμε
όρθιοι, ανταγωνιστικότεροι και
περισσότερο αισιόδοξοι.
Μπορούμε πιστεύω να
συμφωνήσουμε ότι βρισκόμαστε
σήμερα σε ένα σημείο καμπής ως
προς το μέλλον του Ελληνικού
Εμπορίου. Προσωπικά, μου δίνει
μεγάλη χαρά και αισιοδοξία το
γεγονός ότι, ως ζωντανά κύτταρα
της κοινωνίας έχουμε επιτέλους
αντιτάξει στο πνεύμα της αδράνειας,
της ενδοσκόπησης και ίσως της
παραίτησης, την συναδελφική
συμμετοχικότητα, την ενδυνάμωση
των συλλογικών μας οργάνων,
την διεκδίκηση των δικαίων μας.
Είναι ενδεικτικό το ότι, απρόσμενα,
η συμμετοχή των συναδέλφων
στην ανάδειξη των εκπροσώπων
μας στη διοίκηση των εμπορικών
συλλόγων της Κρήτης εκτινάχθηκε:
από τους 1.783 συμμετέχοντες
στις προηγούμενες αρχαιρεσίες,
φτάσαμε στους 2.603, με αντίστοιχη
αύξηση των εκλεκτόρων μας στην
ΕΣΕΕ - από τους 28 στους 43
σήμερα, προσδίνοντας στις τοπικές
μας προτάσεις μας αυξημένη
δυναμική. Επίσης είναι πολύ
αισιόδοξο το ότι, η συμμετοχή της
γυναικείας επιχειρηματικότητας
αλλά και της συμμετοχής της στα
όργανα διοίκησης μας, έχει αυξηθεί
εντυπωσιακά.
Θα ήθελα λοιπόν κλείνοντας να
διαβεβαιώσω τους συναδέλφους
ότι το ενδιαφέρον και η στήριξη
τους στα πρόσωπα μας, είναι για
όλους εμάς τόσο μια υπενθύμιση της
ευθύνης που επωμιζόμαστε απέναντι
στο σύνολο, όσο και μία δυνατή
παρακαταθήκη για τις πρωτοβουλίες,
τις συνεργασίες / συνέργιες αλλά
και για τους αγώνες που βρίσκονται
μπροστά μας.
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Του Γιάννη Σταμούλη, CEO Mobiplus

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Ανακαλύψτε τη δουλειά που κάνουν οι καταναλωτές
για να προσλάβουν το προϊόν σας!

Στη σημερινή ψηφιακή εποχή, τα
στελέχη των επιχειρήσεων συλλέγουν
μεγάλες ποσότητες δεδομένων
προσπαθώντας να αναπτύξουν το
επόμενο must-have προϊόν για τους
καταναλωτές, αλλά οι προσπάθειες
εταιρικής καινοτομίας παραμένουν
οδυνηρά χτυπημένες ή χαμένες.
Σε μια πρόσφατη δημοσκόπηση της
McKinsey διαπιστώθηκε ότι το 84%
των διευθυντικών στελεχών δήλωσαν
ότι «η καινοτομία ήταν εξαιρετικά
σημαντική για την ανάπτυξη των
επιχειρήσεων», όμως το 94 % ήταν
δυσαρεστημένοι με τις δικές τους
επιδόσεις στην καινοτομία. Γιατί
όμως αποτυγχάνουν τόσο πολλές
πρωτοβουλίες καινοτομίας;
Ο Clayton M. Christensen, καθηγητής
διοίκησης επιχειρήσεων στο Harvard
Business School, που θεωρείται
ευρέως ως o κορυφαίος ειδικός

στον κόσμο στην καινοτομία και
δημιουργός της θεωρίας της
ανατρεπτικής καινοτομίας, αναφέρει
ότι «τα στελέχη συχνά αποτυγχάνουν
επειδή μελετούν λάθος δεδομένα
για προϊόντα και πελάτες, το οποίο
τα οδηγεί σε ακούσιες διαδικασίες
καινοτομίας σχεδιασμού που
‘παράγουν μετριότητα’». Μάλιστα
γράφει για αυτό το πρόβλημα στο
βιβλίο, «Competing Against Luck:
Η Ιστορία της Καινοτομίας και της
Επιλογής Πελατών (The Story of
Innovation and Customer Choice)».
«Για χρόνια, ήμουν επικεντρωμένος
στην κατανόηση των λόγων
για τους οποίους οι μεγάλες
εταιρείες αποτυγχάνουν, αλλά
συνειδητοποίησα ότι ποτέ δεν είχα
σκεφτεί το αντίστροφο πρόβλημα:
Πώς γνωρίζουν οι επιτυχημένες
εταιρείες πώς να αναπτύσσονται;»,

γράφει ο Christensen. Το μυστικό για
να κερδίσετε το παιχνίδι καινοτομίας
έγκειται στην κατανόηση του τι κάνει
τους πελάτες να επιλέγουν αυτό που
τους βοηθά να πετύχουν πρόοδο σε
κάτι με το οποίο παλεύουν στη ζωή
τους.
Για να πάρουν τις σωστές
απαντήσεις, επισημαίνει ο
Christensen, τα στελέχη θα πρέπει να
ρωτήσουν: «Ποια δουλειά θα ήθελαν
οι καταναλωτές να προσλάβουν ένα
προϊόν για να το κάνουν;».
“ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΙΤΑΞΕΤΕ ΤΟΝ
ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ
ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ. ΓΙΝΕΤΑΙ
ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΠΟΛΛΩΝ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ.”
«Για μένα, αυτή είναι μια καλή ιδέα»,
γράφει ο Christensen για τη Θεωρία
της Εργασίας που Πρέπει να Γίνει.
«Όταν αγοράζουμε ένα προϊόν,
ουσιαστικά «προσλαμβάνουμε» κάτι
για να ολοκληρώνουμε μια δουλειά.
Δείτε ένα ενδιαφέρον παράδειγμα
αναφορικά με το πως τα κατάφερε η
McDonalds με το milkshake! Αν κάνει
σωστά τη δουλειά, προσλαμβάνουμε
ξανά το ίδιο προϊόν.
Και αν το προϊόν κάνει τη δουλειά
άθλια, θα κοιτάξουμε γύρω για
κάτι άλλο που θα μπορούσαμε να
προσλάβουμε για να λύσουμε το
πρόβλημα.» Απλώς δείτε τις εταιρείες
που έχουν σημειώσει επιτυχία στην
καινοτομία. Οι ιδρυτές της Uber
αναγνώρισαν ότι οι συγκοινωνίες
δεν κατάφερναν να κάνουν καλή
δουλειά και βρήκαν έναν τρόπο
για να παίρνουν ένα ταξί και να
παρέχουν υπηρεσίες αυτοκινήτων,
επιτρέποντας στους καταναλωτές
να μετακινούνται μέσα σε λίγα λεπτά
χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό τους.
Οι δουλειές παραμένουν σχετικά
οι ίδιες με την πάροδο του χρόνου,
απλά η τεχνολογία μας δίνει τη
δυνατότητα να τις κάνουμε καλυτέρα.
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Η Care.com, η διαδικτυακή υπηρεσία
για τη φροντίδα παιδιών, τη φροντίδα
ηλικιωμένων και κατοικίδιων ζώων,
αναπτύχθηκε πριν από 10 χρόνια
από τη Sheila Marcelo, αφότου
αγωνίστηκε να εκπληρώσει τις δικές
της ανάγκες φροντίδας παιδιών. Η
εταιρεία έχει τώρα περισσότερα από
20 εκατομμύρια μέλη που καλύπτουν
18 χώρες, και τα έσοδά της για το
2015 ανήλθαν 140 εκατομμύρια
δολάρια. Βοηθά αν μια εταιρεία
μπορεί να πουλήσει όχι μόνο ένα
προϊόν, αλλά μια εμπειρία.
Τα κορίτσια στην προεφηβεία
«προσλαμβάνουν» κούκλες American
Girl για να επικυρώσουν την αίσθηση
της αυτο-αξίας τους, ενώ οι μητέρες
(αυτές που πραγματικά αγοράζουν
τις κούκλες) πληρώνουν ένα αντίτιμο
-περισσότερο από $100 ανά κούκλαεν μέρει ως έναν τρόπο για να
συνδεθούν με τις κόρες τους.
Η εταιρεία έχει πουλήσει 29
εκατομμύρια κούκλες και
πραγματοποιεί περισσότερα από
$500 εκατομμύρια πωλήσεις κάθε
χρόνο.
Σε μια συνέντευξη του Κλέιτον
Κρίστενσεν με την Ντίνα Γκέρντεμαν
στο Harvard Business Review
αναφέρει:
Ντίνα Γκέρντεμαν:
Μπορείτε να μας αναλύσετε την
πεποίθηση ότι οι πελάτες δεν
αγοράζουν απλώς προϊόντα ή
υπηρεσίες, αλλά «προσλαμβάνουν»
προϊόντα για να κάνουν μια δουλειά;
Κλέιτον Κρίστενσεν:
Κάθε μέρα πράγματα συμβαίνουν
σε μας. Εργασίες δημιουργούνται
στη ζωή μας που πρέπει να κάνουμε.
Κάποιες είναι μικρές δουλειές,
κάποιες μεγάλες. Μερικές δουλειές
εμφανίζονται απρόβλεπτα. Άλλες
φορές ξέρουμε ότι έρχονται. Όταν
συνειδητοποιούμε ότι έχουμε μια
δουλειά να κάνουμε, απλώνουμε το
χέρι και βάζουμε κάτι στη ζωή μας
για να κάνουμε τη δουλειά.
Ντίνα Γκέρντεμαν:
Φαίνεται πως πολλές εταιρείες
κάνουν το λάθος να διαλέγουν και να
επιλέγουν δεδομένα που ταιριάζουν
στις προκαταλήψεις τους, σωστά;

Κλέιτον Κρίστενσεν:
Γράφοντας το βιβλίο, σκέφτηκα ότι
ο Θεός δεν δημιουργεί δεδομένα
για την ανθρωπότητα. Έχει κάνει
πολλά πράγματα για εμάς, αλλά τα
δεδομένα δεν είναι ένα από αυτά.
Κάθε στοιχείο δεδομένων που
βλέπουμε είναι ένα μικρό κλάσμα
των φαινομένων της θεωρίας που
προσπαθεί να συνοψίσει. Δεν λέει
όλη την ιστορία.
Δεν συνειδητοποιείτε ότι τα δεδομένα
που βλέπετε δεν έχουν την ουσία που
απαιτείται για να απαντήσετε στην
ερώτηση (καινοτομίας) που θέλετε να
απαντηθεί.
Ντίνα Γκέρντεμαν:
Επομένως, είναι σημαντικό να
παρατηρείτε τον πελάτη και να
κάνετε τις σωστές ερωτήσεις;
Κλέιτον Κρίστενσεν:
Ναι… Προσπαθείτε να μάθετε για το
προϊόν σας: Υπάρχει κάποια δουλειά
για τους πελάτες μας που πρέπει να
γίνει, αλλά κανένα προϊόν για να μην
κάνει τη δουλειά, σωστά;
Όταν κάποιος έχει μια δουλειά να
κάνει και δεν υπάρχει κάποιο προϊόν
που να έχει προφανώς σχεδιαστεί
για να κάνει αυτήν τη δουλειά,
καταφεύγει σε πρόχειρες λύσεις.
Ντίνα Γκέρντεμαν:
Λέτε ότι πολλοί μάνατζερ
αποτυγχάνουν στην καινοτομία
επειδή δεν λαμβάνουν υπόψη το
συγκεκριμένο πλαίσιο μιας εργασίας
που πρέπει να γίνει. Μπορείτε να
αναλύσετε γιατί αυτό είναι σημαντικό
για τον ορισμό μιας θέσης εργασίας
και την ανάπτυξη μιας καινοτόμου
λύσης;
Κλέιτον Κρίστενσεν:
Πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τις
περιστάσεις όταν κατανοείτε τη
δουλειά που πρέπει να γίνει.
Αν αυτή η ιδέα για τις δουλειές που
πρέπει να γίνουν είναι τόσο καλή
ιδέα, γιατί τόσο λίγες εταιρείες
οργανώνονται γύρω από αυτήν;
Συνειδητοποίησα ότι οι μάνατζερ
ανταποκρίνονται σε δεδομένα, και
έτσι όταν ξεκινούν την εταιρεία τους,
ζουν μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο και
είναι πολύ παρατηρητικοί σχετικά
με το ευρύτερο πλαίσιο. Αλλά το
ευρύτερο πλαίσιο δεν έχει φωνή.

Οπότε δεν μπορεί να ουρλιάξει
σε μένα: «Δεν καταλαβαίνετε το
περιεχόμενο!», πρέπει να την
παρατηρήσω.
“ΧΑΣΑΤΕ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΙ
ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΝΑ
ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΑΣ
ΕΞΑΡΧΗΣ”
Αν πετύχω και η εταιρεία αρχίσει
να απογειώνεται, ξαφνικά ως
μάνατζερ βρίσκομαι με δεδομένα
που στροβιλίζονται γύρω μου, και
τα δεδομένα αφορούν πελάτες,
ανταγωνισμό, προϊόντα, ανακλήσεις,
προβλήματα διανομής, και πρέπει να
απαντώ σε αυτά τα δεδομένα ακόμα
και όταν το περιβάλλον δεν μεταδίδει
καθόλου δεδομένα πια.
Πολύ γρήγορα οι εταιρείες
μπορούν να ορίσουν κατά λάθος
την επιχείρησή τους ως: Κάνουμε
αυτά τα προϊόντα και τα πουλάμε
σε αυτούς τους πελάτες με αυτά τα
χαρακτηριστικά.
Και χάνετε την επαφή με το
τι προκαλεί τους πελάτες να
αγοράσουν τα προϊόντα σας στην
πρώτη θέση…
H Artificial Intelligence και
Recommender systems βοηθά τον
καταναλωτή να ολοκληρώσει τη
δουλειά που πρέπει να κάνει με
εύκολο τρόπο.
Σημαντικό ρόλο εδώ παίζει η
περιρρέουσα ατμόσφαιρα τη στιγμή
εκείνη. Οι πελάτες μας κατά τη
στιγμή της αγοράς δεν ξέρουν
ακριβώς τι να επιλέξουν για να
κάνουν τη δουλειά και εμείς πρέπει
να τους βοηθήσουμε! Το σύστημα
θα πρέπει να λαμβάνει το customer
journey και data τα οποία είναι
αποθηκευμένα μέσα στα δεδομένα
αγορών σας και να βοηθά τον πελάτη
να φτάσει στο στόχο του.
Πολλοί πελάτες έχουν φτάσει στο
στόχο τους μέσα από τις υπηρεσίας
σας και ο mobiplus shopping
recommender χρησιμοποιεί τα
ταξίδια αυτά προκειμένου να
βοηθήσει και τους άλλους να
φτάσουν στον στόχο τους. Δοκιμάζει
πολλές φορές νέες διαδρομές σε
πραγματικό χρόνο, βλέπει τι δουλεύει
και τι όχι και προσπαθεί να κάνει τον
πελάτη σου χαρούμενο!
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Depop | Μια πλατφόρμα
για τη Γενιά Ζ
Το Depop απευθύνεται σε νεότερους
χρήστες, αλλά δεν είχε φτιαχτεί
ειδικά γι’ αυτούς. Ωστόσο, έχει
ένα σύνολο αξιών που τυχαίνει
να αρκετά διαδεδομένες στη
Γενιά Z. Ο ιστότοπος ενθαρρύνει
τη δημιουργικότητα και την
αυτό-έκφραση μέσω της ροής
φωτογραφιών τύπου Instagram.

Τα πιο ακριβά Χριστούγεννα της δεκαετίας…
Μεγάλο πρόβλημα η ακρίβεια στην κυπριακή αγορά με τις αυξήσεις των
τιμών να επηρεάζουν το πορτοφόλι των πολιτών.
Σε παρέμβασή του στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Μέρα Μεσημέρι», ο γ.γ. του
Λιανικού Εμπορίου, Μάριος Αντωνίου, ανέφερε πως αναμένεται ότι «τα
φετινά Χριστούγεννα θα είναι από τα πιο ακριβά της τελευταίας δεκαετίας
από τη στιγμή που αυξάνονται οι τιμές των βασικών προϊόντων».
Τονίζει πως «ο Δεκέμβριος είναι ο πιο εμπορικός μήνας για το σύνολο του
λιανεμπορίου» ενώ εκφράζει την ελπίδα να μην επηρεαστεί σε μεγάλο
βαθμό και να τους τιμήσουν οι καταναλωτές στο μέτρο του εφικτού με τις
χριστουγεννιάτικες αγορές.
Όσον αφορά στις μεταφορές από το εξωτερικό ο γ.γ. του ΠΑΣΥΛΕ,
αναφέρει ότι «παρατηρούνται καθυστερήσεις λόγω έλλειψης προσωπικού
αλλά και των υγειονομικών πρωτοκόλλων». Υπάρχουν ανησυχίες αν κατά τη
χριστουγεννιάτική περίοδο που είναι αυξημένες οι παραγγελίες κυρίως σε
είδη ένδυσης και ηλεκτρονικών, θα έρθουν στην ώρα τους. Ο κ. Αντωνίου,
σημείωσε πως «μπήκαν οι αυξήσεις και επηρέασαν τις τελικές τιμές
των προϊόντων», ενώ τόνισε πως «θα διαφανεί το β’ δεκαπενθήμερο του
Νοεμβρίου αν θα υπάρξουν ελλείψεις».

Πρόστιμα για
προϊόντα - μαϊμού
Σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ, οι
επιχειρήσεις της ΔΙ.Μ.Ε.Α. για
την αντιμετώπιση του παράνομου
εμπορίου σε Αττική, Πελοπόννησο
και Κ. Μακεδονία, κατέληξαν στην
επιβολή προστίμων 36.100 ευρώ για
παράνομη διακίνηση απομιμητικών
προϊόντων και για παραβίαση του
Ν.4446/16 που αφορά στη χρήση
τερματικού αποδοχής καρτών
και μέσων πληρωμής με κάρτα
(POS). Κατασχέθηκαν 813 τεμάχια
απομιμητικών ειδών, από τα οποία
710 πωλούνταν από eshop.
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Χαμηλότερες και σταθερές
προμήθειες από τη ZEN.COM
Η νέα τιμολογιακή πολιτική της ZEN.
COM εξισορροπεί τους όρους υγιούς
ανταγωνισμού, προσφέροντας σε
πολύ περισσότερους επιχειρηματίες
ηλεκτρονικού εμπορίου την προοπτική της
μη διαθέσιμης έως τώρα αποταμίευσης. Οι
χαμηλότερες σταθερές προμήθειες στην
αγορά για τη διεκπεραίωση συναλλαγών
που πληρώνονται με κάρτες Mastercard και
Visa, καθώς και μέσω των Apple Pay και
Google Pay, δεν προορίζονται πλέον μόνο
για την ελίτ.

Η Generation Y
για την Πρόκος ΑΕΒΕ
Συνδρομητικά σούπερ μάρκετ με δωρεάν
delivery και εκπτώσεις
Την περασμένη Τετάρτη, η ολλανδική αλυσίδα σούπερ μάρκετ
Albert Heijn, θυγατρική του ομίλου Ahold Delhaize που στην Ελλάδα
δραστηριοποιείται μέσω της «ΑΒ Βασιλόπουλος», ανακοίνωσε την
έναρξη συνδρομητικής υπηρεσίας και έγινε η πρώτη αλυσίδα στην
Ολλανδία που εφαρμόζει κάτι τέτοιο. Με ετήσια συνδρομή 12 ευρώ,
η αλυσίδα υπόσχεται περισσότερες εκπτώσεις σε συγκεκριμένα
προϊόντα, εκπτώσεις στα μεταφορικά στην περίπτωση που κάποιος
παραγγέλνει ηλεκτρονικά και υποστηρίζει ότι η εξοικονόμηση για τον
συνδρομητή μπορεί να υπερβαίνει τα 100 ευρώ ετησίως.
Ο πελάτης πληρώνει μια μηνιαία συνδρομή και απολαμβάνει δωρεάν
μεταφορικά, επιλέγοντας συνήθως να παραλαμβάνει στο σπίτι σε
μηνιαία ή ακόμη και εβδομαδιαία βάση συγκεκριμένα είδη σούπερ
μάρκετ, από χαρτιά υγείας και φρέσκα λαχανικά έως έτοιμα γεύματα.
Το παραπάνω στην ουσία «χτίζει» υψηλή πιστότητα με τον πελάτη,
πολύ μεγαλύτερη από τα γνωστά προγράμματα επιβράβευσης με τις
κάρτες πόντων. Η επιχείρηση από την πλευρά της γνωρίζει ότι έχει ένα
σίγουρο πελατολόγιο και κάποια σίγουρα έσοδα, ενώ προσελκύει με
αυτόν τον τρόπο και άλλους πελάτες.
Η ολλανδική αλυσίδα Albert Heijn υποστηρίζει ότι η εξοικονόμηση για
τον συνδρομητή μπορεί να υπερβαίνει τα 100 ευρώ ετησίως.
Πρόσφατα, ο κ. Κωνσταντίνος Μαχαίρας, πρόεδρος του Ινστιτούτου
Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) εκτίμησε, ότι
δεν θα αργήσει η στιγμή που και στην Ελλάδα θα κάνουν την εμφάνισή
τους τα συνδρομητικά σούπερ μάρκετ. Στο εξωτερικό, εκτός από την
Ahold Delhaize, σε συνδρομητικές υπηρεσίες έχουν προχωρήσει το
τελευταίο διάστημα και άλλοι μεγάλοι παραδοσιακοί λιανέμποροι,
όπως η Carrefour στη Γαλλία (η αλυσίδα ξεκίνησε πιλοτικά την
υπηρεσία σε μέρος του δικτύου της μόλις τον Σεπτέμβριο), η Amazon
Subscribe & Save, η Albertsons, η Walmart Grocery.
Στο παρελθόν υπήρχε το welovesupermarket.gr των αδελφών Ζήβα
(σ.σ. πουλήθηκε στη Metro AEBE).

Νέα πρόκληση έφερε εις πέρας η
Generation Y - International eBusiness
Hub, η οποία ανέλαβε αποκλειστικά
το επόμενο βήμα του ψηφιακού
μετασχηματισμού της Πρόκος ΑΕΒΕ,
μέσω της δημιουργίας μιας custom
πλατφόρμας Β2Β e-commerce.
Η Πρόκος ΑΕΒΕ αποτελεί μια από
κορυφαίες βιομηχανίες παραγωγής ειδών
πάρτυ και επιτραπέζιων σκευών μιας
χρήσης στην Ευρώπη, ενώ το κεντρικό
της εργοστάσιο εδρεύει στα Οινόφυτα.

Και οι αποστολές
αντικειμένων αξίας
έως 150 ευρώ που
αποστέλλονται από
επιχείρηση σε επιχείρηση/
επιχειρήσεις (B2B) με
υπεραπλουστευμένη
διασάφηση Η7
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος που αφορά
τη συμπλήρωση της Εγκυκλίου Διοικητή
ΑΑΔΕ με θέμα «Τελωνειακές διαδικασίες
εισαγωγής και διαδικασίες απόδοσης
του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή αγαθών
μικρής αξίας (έως 150 ευρώ) από eπωλήσεις από 1/7/2021 – Ενδοκοινοτικές
εξ αποστάσεως πωλήσεις προϊόντων
υποκείμενων σε ΕΦΚ και φόρους
κατανάλωσης» ως προς τη χρήση της
υπερ-απλουστευμένης διασάφησης Η7 για
αποστολές αντικειμένων που προορίζονται
για επιχειρήσεις - αξίας έως 150 ευρώ.
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DIGITAL MARKETING

Snapchat: 1 δις $
από Διαφήμιση
Το Snapchat ξεπέρασε το 1 δις δολ.
σε διαφημιστικά έσοδα τριμήνου
για πρώτη φορά το γ’ τρίμηνο του
2021, φτάνοντας τα 1.067 δις, ενώ
ο ρυθμός ανάπτυξης της τάξης
του 57,3% αποτελεί μια σημαντική
επιβράδυνση σε σχέση με τα
προηγούμενα τρίμηνα.

ΕΟΤ και Yahoo διαφημίζουν την Ελλάδα με AR Ads
Online καμπάνια σε 10 χώρες
Ακολουθώντας το παράδειγμα της διεθνούς καμπάνιας του ΕΟΤ για το
2020 η οποία απέσπασε 1 Gold και 1 Silver στα Tourism Awards 2021,
η Yahoo (ex Verizon Media) έχει σχεδιάσει και συνεχίζει να υλοποιεί, σε
συνεργασία με τον ΕΟΤ, την online διαφημιστική καμπάνια της Ελλάδας,
η οποία προβάλλεται σε 10 χώρες και ολοκληρώνεται στις 30 Νοεμβρίου
του 2021. Όπως επισημαίνει η εταιρεία, είναι η πρώτη φορά που η
Ελλάδα διαφημίζεται διεθνώς μέσω χρήσης AR - Augmented Reality Ads
με Engagement Rate 11,5%, ενώ στο πλαίσιο της διεθνούς προβολής,
αξιοποιούνται παράλληλα τόσο τα Yahoo Native Ads (με προβολή σε Yahoo
Mail, Yahoo News, Apple News, Microsoft News, κ.ά.) με CTR 0,42%, όσο
και το premium format των Brand Stories με Interaction Rate 5,5%. Είναι
ενδεικτικό ότι ως στρατηγικός εταίρος του ΕΟΤ για περισσότερα από 17
χρόνια, η Yahoo έχει ως βασικό στόχο «τη βέλτιστη προώθηση της χώρας
στις διεθνείς αγορές, αξιοποιώντας πρωτογενή travel data & insights,
αποκλειστικά travel audiences και καινοτόμα ad formats».

Το e-παιχνίδι
του καλαμαριού
Καθώς το Squid Game αποτελεί
το νέο παγκόσμιο φαινόμενο, οι
πωλήσεις των λευκών παπουτσιών,
Vans, έχουν εκτοξευθεί κατά
7.800% από την πρεμιέρα αυτής
της νοτιοκορεάτικης σειράς του
Netflix, σύμφωνα με την Sole
Supplier. Επιπλέον, σύμφωνα με την
έκθεση Lyst, οι αναζητήσεις για τις
χαρακτηριστικές κόκκινες στολές,
που φοράνε οι παίκτες στη σειρά,
έχουν αυξηθεί κατά 62%.
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Η νέα συνεργασία
του Shopify με το Spotify
ενώνει τον κόσμο
του εμπορίου με την
ψυχαγωγία
Το Shopify ανακοίνωσε μια νέα
συνεργασία με την πλατφόρμα ροής
μουσικής Spotify, επιτρέποντας
στους μουσικούς να συνδέσουν τις
βιτρίνες των καταστημάτων τους
στο Shopify με τις σελίδες τους στο
Spotify.

Η Fender εισέρχεται στο TikTok επενδύοντας στο
ψηφιακό μέλλον
Η κατασκευάστρια οργάνων Fender, της οποίας οι κιθάρες Telecaster
και Stratocaster υπήρξαν σημαντικά μέρη του ηχητικού τοπίου της ροκ,
της ποπ και άλλων μουσικών ειδών προσαρμόζεται σε έναν νέο κόσμο
διαδικτυακών ενεργειών, συνεχών ηχογραφήσεων και νέων πλατφορμών για
την ανακάλυψη της μουσικής. Κορυφαία στη λίστα αυτή είναι το TikTok και
η Fender εγκαινιάζει τη δική της παρουσία στην εφαρμογή. Αυτό συμβαίνει
επειδή το TikTok έχει γίνει ένα τόσο εξαιρετικά γόνιμο έδαφος για τους
ανερχόμενους μουσικούς να δημοσιοποιήσουν τραγούδια και να γίνουν
γνωστοί από μόνοι τους.
Tο TikTok ανακοίνωσε ότι έχει πλέον ένα δις ενεργούς χρήστες, κάτι
που σημαίνει ότι 1 στους 8 ανθρώπους στον κόσμο χρησιμοποιούν την
πλατφόρμα τουλάχιστον μια φορά τον μήνα.
Στόχος της πλατφόρμας είναι να επεκταθεί και να εισέρθει ακόμα
περισσότερο στην αγορά, πράγμα που επιδιώκει μέσω διάφορων
δράσεων και καινοτόμων δραστηριοτήτων. Δοκιμάζει τα TikTok Stories,
κάνει προσπάθειες διεύρυνσης των δυνατοτήτων του Social commerce,
ενώ εξετάζει και νέες δυνατότητες που σχετίζονται με την επαυξημένη
πραγματικότητα, το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα βίντεο μεγαλύτερης
διάρκειας.

Twitter: αύξηση εσόδων
37% το γ’ τρίμηνο 2021
Το Twitter ανακοίνωσε ότι στο
τρίτο τρίμηνο του 2021 τα έσοδα
του εμφάνισαν σημαντική αύξηση
37% σε σχέση με ένα χρόνο πριν,
φθάνοντας τα 1,28 δισεκατομμύρια
δολάρια, το μεγαλύτερο μέρος των
οποίων προήλθε από διαφημίσεις
(1,14 δισεκατομμύρια δολάρια).
Η μετοχή του Twitter, το οποίο
εδρεύει στο Σαν Φρανσίσκο,
κινήθηκε ανοδικά στο αμερικανικό
χρηματιστήριο.
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Ο Γερμανός και
ο διαγωνισμός
«Catch the Treats»
Η Warply έχει σχεδιάσει και
διαχειρίζεται συνολικά το πρόγραμμα
επιβράβευσης Γερμανός, στο
πλαίσιο του οποίου «τρέχει»
καμπάνιες gamification και customer
engagement. Το πιο πρόσφατο,
το in-app παιχνίδι στο G App της
Γερμανός, με μεγάλα δώρα και
πολλή δημιουργικότητα.

Τα swipeable ads, το πιο engaging online
διαφημιστικό format
Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι καταναλωτές μεταξύ 18-35 ετών είναι πιθανότερο
να δαπανήσουν μεγαλύτερα ποσά σε αγορές την περίοδο των γιορτών, σε
σύγκριση με άλλες ηλικιακές ομάδες, σύμφωνα με την έρευνα Consumer
Insights for the 2021 Holiday Shopping Season της Outbrain. To 52%
των καταναλωτών όρισαν την ταχύτητα παράδοσης ως παράγοντα
που επηρεάζει την απόφαση αγοράς, ενώ το 38% εκτιμούν τη δωρεάν
ή με έκπτωση αποστολή. Σε άλλα ευρήματα της έρευνας, η απόφαση
αγοράς εξαρτάται και από τις αξίες τις οποίες πρεσβεύει ένα brand, με
το 54% να εστιάζει την προσβασιμότητα και τη διαθεσιμότητα, το 47%
στη βιωσιμότητα και το 43% στη στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων. Το
61% των καταναλωτών αναγνώρισε ότι η παρακολούθηση κάποιου video
επηρέασε τις αγορές του, ενώ το 45% αξιολογεί τα swipeable ads ως τον πιο
engaging τύπο διαφήμισης στο διαδίκτυο. Τον τελευταίο χρόνο, το 71% των
καταναλωτών παγκοσμίως αγόρασε ένα προϊόν εκτός της εγχώριας αγοράς
του και τέλος το 57% αρχίζει να προγραμματίζει τις αγορές του Black Friday
λίγες ημέρες ή ακόμα και δύο εβδομάδες νωρίτερα.
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

Super Follow”: η νέα
δυνατότητα του Twitter
Το Twitter έκανε διαθέσιμη τη νέα
του επιλογή “Super Follow” σε
όλους τους χρήστες iOS, η οποία θα
παρέχει περισσότερες δυνατότητες
δημιουργίας εσόδων στους
δημιουργούς, επεκτείνοντας την
δυνατότητά τους να αντλούν έσοδα
από τους μεγαλύτερους θαυμαστές
τους.
Το Super Follows επιτρέπει στους
χρήστες Twitter με περισσότερους
από 10.000 followers να ορίσουν μια
μηνιαία συνδρομή (έως $9,99).
Στοιχεία Επικοινωνίας
Smart Press
Μάγερ 11, 104 38, Αθήνα,
Τηλ.: 210 5201500, 5230000
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