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COMING SOON

Έρχεται το
Franco Manca
Όπως ανακοίνωσε η
Fulham Shore, στην οποίο
ανήκουν οι αλυσίδες
εστιατορίων Franco
Manca και Real Greek,
έχει υπογράψει συμφωνία
δικαιόχρησης για
επέκταση στην Ελλάδα.

LAST MINUTE
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Χλιαρό ήταν το ξεκίνημα των φετινών ενδιάμεσων
εκπτώσεων μετά τα νέα μέτρα της κυβέρνησης
για τους ανεμβολίαστους.
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Η Alphabet, μητρική της Google, δημιούργησε
την Isomorphic Labs, εταιρεία AI με στόχο την
ανάπτυξη φαρμάκων.
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H Buffalo Wild Wings δοκιμάζει ρομπότ που
μαγειρεύει φτερά κοτόπουλου, καθώς υπάρχει
πρόβλημα με το προσωπικό.

Απόβαση σε Ελλάδα και Πορτογαλία
κάνει το About You
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Η About You, η γερμανική πλατφόρμα μόδας ξεκίνησε τις
δραστηριότητές της σε Eλλάδα και Πορτογαλία μετά τα
λανσαρίσματα στις αγορές της Ισπανίας και της Ιταλίας
τον περασμένο μήνα και πλέον δραστηριοποιείται σε 26
ευρωπαϊκές αγορές. Η About You είναι θυγατρική του
Collin.

H OK! Anytime Markets Α.Ε. ανακοίνωσε την
εξαγορά της KOSMOTHESS CASH & CARRY στη
Β. Ελλάδα.
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Οι παγκόσμιες συνδέσεις 5G θα τριπλασιαστούν
το 2021 και θα φτάσουν τα 637 εκατ. δολάρια.
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ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ
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Η DoorDash εξαγοράζει
τη Wolt
Έναντι 7 δις ευρώ, η Αμερικανική DoorDash
εξαγόρασε τη Φινλανδική Wolt, ένα deal
που συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα
που έχουν γίνει στον χώρο παράδοσης
φαγητού. Έτσι, στο χαρτοφυλάκιο της
DoorDash περνάνε 23 ευρωπαϊκές αγορές,
συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Salesforce: επιβραδύνεται η ανάπτυξη του
ηλεκτρονικού εμπορίου παγκοσμίως
Οι παγκόσμιες διαδικτυακές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 11% το γ’
τρίμηνο του 2021. Πρόκειται για υψηλότερη αύξηση σε σχέση με το
προηγούμενο τρίμηνο, όταν οι διαδικτυακές πωλήσεις αυξήθηκαν
κατά 2%. Ωστόσο, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, είναι
ορατό ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο επιβραδύνεται.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, φαίνεται ότι τα ηλεκτρονικά καταστήματα
έχουν σημειώσει αύξηση πωλήσεων στα επίπεδα πριν από την
πανδημία. Η ετήσια ανάπτυξη έφτασε το 11% το γ’ τρίμηνο, ενώ
πέρυσι η ανάπτυξη ήταν 63% την ίδια περίοδο. Αυτά τα δεδομένα
δημοσιεύονται στο νέο δείκτη αγορών του γ’ τριμήνου της χρονιάς
από τη Salesforce.
Το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ανατολική Ευρώπη αναπτύσσεται
ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο, και αυτό το τρίμηνο σημείωσε
αύξηση 40% σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο πέρυσι. Το Ηνωμένο
Βασίλειο αποτυπώνει ανάπτυξη 20%, η Ολλανδία έφτασε το 18% και
η Ιταλία το 15%. Στα στοιχεία της έκθεσης αναφέρονται επίσης και
τα ποσοστά μετατροπών, τα οποία αντικατοπτρίζουν το ποσοστό των
επισκεπτών ενός e-shop που υποβάλουν τελικά μια παραγγελία. Το
παγκόσμιο ποσοστό μετατροπών το γ’ τρίμηνο ήταν 2,4%.

Τα νέα ψηφιακά Β2Β & Β2C
ηλεκτρονικά καταστήματα
της ΔΑΦΝΗΣ Α.Ε. από την
Generation Y!
Θέτοντας την εμπιστοσύνη της πάνω
στην τεχνογνωσία της Generation Y
- International eBusiness Hub για το
σχεδιασμό και υλοποίηση της e-commerce
B2B και B2C ταυτότητάς της, η ΔΑΦΝΗΣ
Α.Ε. είναι πλέον έτοιμη να αναδείξει την
πολύχρονη εμπειρία της στον τομέα των
επαγγελματικών προϊόντων κομμωτικής
μέσα στο πιο αντιπροσωπευτικό, σύγχρονο
και καινοτόμο ψηφιακό περιβάλλον.
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Έρευνα ΕΕΑ: μεγάλη
ανησυχία για τις ανατιμήσεις

H Generation Y φέρνει στην Ελλάδα
την πιο cutting-edge AI μηχανή αναζήτησης
Η Generation Y - International eBusiness Hub ανέλαβε την
αποκλειστική αντιπροσωπεία του γαλλικού κολοσσού Algolia
στην Ελλάδα, με την πιο cutting-edge μηχανή αναζήτησης και
υπερπροσωποποιημένης εμπειρίας onsite.
Το Algolia Site Search αποτελεί πλατφόρμα αναζήτησης περιεχομένου
που δέχεται πάνω από 40 δις αναζητήσεις το μήνα, στα ηλεκτρονικά
καταστήματα και web portals που έχει εγκατασταθεί. Επιτρέπει
στις επιχειρήσεις να χτίζουν, να διαχειρίζονται και να προσφέρουν
απόλυτα προσωποποιημένες αγοραστικές εμπειρίες στους πελάτες
τους, βασισμένες στο περιεχόμενο προηγούμενων αναζητήσεών τους
onsite. Με Intelligent Search και χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που
προσφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ), οι επιχειρήσεις που διαθέτουν
το Algolia Site Search αυξάνουν τη μετατροπή του ενδιαφέροντος του
χρήστη σε αγορά (conversion rate), κατά 30%.
Ερευνώντας τις εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς, η Generation
Y προχώρησε σε αυτήν τη μεγάλη αποκλειστική συνεργασία με
την Algolia, δίνοντας τη δυνατότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις να
μεγιστοποιούν το engagement και loyalty των πελατών τους και να
αυξάνεται η κερδοφορία τους.
Η κ. Sol ne Le Saout, Manager Partnerships EMEA της Algolia δήλωσε
για τη συνεργασία: «Η Algolia είναι υπερήφανη που συνεργάζεται
με τη Generation Y, προκειμένου να καλύψει καλύτερα τις ανάγκες
των εταιρειών στη δημιουργία καλύτερων ψηφιακών εμπειριών.
Η αποστολή μας είναι να διευρύνουμε περαιτέρω τα έσοδα των
επιχειρήσεων και η τεχνογνωσία της Generation Y σε συνδυασμό
με τη δική μας λύση, η οποία είναι η καλύτερη για αναζήτηση και
ανακάλυψη, θα ωθήσουν τους πελάτες μας στο επόμενο επίπεδο
ανάπτυξής τους.»
O κ. Αναστάσιος Σπανίδης, CEO & co-Founder της Generation Y,
δήλωσε: «Στη διαρκή προσπάθειά μας να προσφέρουμε τις κορυφαίες
και πιο εξελιγμένες τεχνολογικά, λύσεις στο χώρο του e-business,
προχωρήσαμε σε αποκλειστική συνεργασία με την πανίσχυρη διεθνή
πλατφόρμα της.»

Σχεδόν όλοι οι καταναλωτές (82%)
-και ακόμα περισσότεροι από τους
επιχειρηματίες/επαγγελματίες (86%)αξιολογούν τις αυξήσεις στις τιμές, ως
ένα (αρκετά έως πολύ) μεγάλο πρόβλημα.
Αυτό προκύπτει από την έρευνα της Pulse
RC σε συνεργασία και για λογαριασμό του
Επαγγελματικού Επιμελητήριου Αθηνών.
Μάλιστα περισσότεροι από 6 στους
10 απαντούν ότι και οι πρωτοβουλίες
της κυβέρνησης είναι προς τη σωστή
κατεύθυνση (65% και για τα δύο πακέτα
μέτρων).

Οφέλη από την
ψηφιακή λύση
Τα δυνητικά οικονομικά οφέλη από την
υιοθέτηση μιας πλήρως ψηφιακής λύσης
για τη διευκόλυνση του καταναλωτή
και τη διαμόρφωση νέου μοντέλου
αφορολόγητων αγορών, εστιασμένο
στην Τεχνολογία, αναδεικνύει έρευνα του
CEBR, για λογαριασμό της Refundit, σε 7
χώρες της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένης της
Ελλάδας. Όλες οι χώρες θα ωφελούνταν
από σημαντική αύξηση στα κρατικά έσοδα,
παρά την ενδεχόμενη απώλεια εσόδων από
την επιστροφή φόρου.

Αυτόνομα φορτηγά
μεταφέρουν φορτίο
σε καταστήματα Walmart
στο Αρκάνσας
Η Walmart βασίζεται σε αυτόνομα φορτηγά
χωρίς οδηγό για να μεταφέρει αποστολές
από αποθήκες σε καταστήματα λιανικής
στο Bentonville του Αρκάνσας.
Τα φορτηγά προέρχονται από μια εταιρεία
της Silicon Valley, που ονομάζεται Gatik, η
οποία ειδικεύεται στο να βοηθά εταιρείες
να στέλνουν αγαθά από κέντρα διαλογής
σε φυσικά καταστήματα.
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Νέα συνεργασία της
Generation Y με την Alumil

Τι συνιστά η Ένωση Εργαζομένων
Καταναλωτών Ελλάδος για τις αγορές
την Black Friday και τη Monday
Καθώς η Black Friday, η «γιορτή των καταναλωτών» με τις μεγάλες
προσφορές των εμπορικών καταστημάτων πλησιάζει στις 26
Νοεμβρίου με την Cyber Monday να ακολουθεί στις 29 Νοεμβρίου,
η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος αναφέρεται στους 5
κανόνες που διασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές δεν θα πέσουν θύματα
«προσφορών» και απάτης:
•	Να κάνουν έρευνα αγοράς και να ελέγχουν όχι μόνο την τιμή
(αρχική και νέα) αλλά και την ποιότητα των προϊόντων. Επίσης, να
αναζητούν στο διαδίκτυο την τιμή του προϊόντος που πρόκειται να
επιλέξουν, βάσει κωδικού ή αριθμού μοντέλου, ώστε να είναι βέβαιοι
ότι η τιμή που έχουν εντοπίσει είναι η πιο συμφέρουσα.
•	Να οριοθετήσουν τις ανάγκες τους και να προγραμματίσουν με
λίστα τις αγορές που πρόκειται να κάνουν, οι οποίες θα συμβαδίζουν
με τον προσωπικό ή οικογενειακό τους προϋπολογισμό,
αποφεύγοντας αλόγιστες δαπάνες.
•	Να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες και τους όρους της
συναλλαγής τους όταν αγοράζουν προϊόντα με δόσεις. Ιδίως για
αγορές με πιστωτική κάρτα, να είναι πάντα ενημερωμένοι για τους
όρους και τις προϋποθέσεις της συγκεκριμένης αγοράς.
•	Τα προϊόντα πρέπει να φέρουν την αρχική τιμή και την τιμή
προσφοράς (όχι το ποσοστό έκπτωσης). Προσοχή! Στις προσφορές
συχνά αναγράφεται ότι δεν γίνονται αλλαγές, γι’ αυτό εάν
μετανιώσετε, δεν έχετε τη δυνατότητα αλλαγής.
•	Να ζητάνε πάντα την απόδειξη για τα προϊόντα που έχουν αγοράσει.
Σε περίπτωση που το προϊόν είναι ελαττωματικό και θελήσουν να
το επιστρέψουν ή να το αλλάξουν, η επίδειξη της απόδειξης είναι
απαραίτητη.
Η Γενική Διεύθυνση Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων συνιστά στους καταναλωτές να είναι
ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις αγορές τους εκείνη την ημέρα.

Έπειτα από επτά έτη συνεργασίας της
Alumil SA με την Generation Y - International
eBusiness Hub, οι δύο εταιρείες
επεκτείνουν φέτος ακόμη περισσότερο τη
συνεργασία τους.
Συγκεκριμένα, η Alumil ενισχύει τη
συνεργασία του με τη Generation Y,
αποσκοπώντας στην περαιτέρω προώθηση
του προγράμματος καινοτομίας και
τεχνογνωσίας της, το Alumil Academy,
μέσω δημιουργίας αυτόνομου ψηφιακού
προφίλ του. H Generation Y συνεχίζει να
της δείχνει το δρόμο σταθερά, οδηγώντας
την ανοδικά στη νέα εποχή.

Η έκρηξη της ζήτησης
ανέβασε τις τιμές για
logistics
Η υψηλή ζήτηση για αποθήκες και ακίνητα
logistics «ήρθε για να μείνει», οδηγώντας
ωστόσο σε αναπροσαρμογή μισθωμάτων
και αναζήτηση ποιοτικών ακινήτων. Αυτό
το συμπέρασμα αναδείχτηκε από στελέχη
του κλάδου των ακινήτων, κατά την 22η
Prodexpo. Η έκρηξη του ηλεκτρονικού
εμπορίου έφερε στο προσκήνιο την
εφοδιαστική αλυσίδα και την αναγκαιότητα
της βέλτιστης διαχείρισης αποθηκών /
εμπορευμάτων.

Οι πωλητές, νέοι
influencers στο Tik Tok
Τα ερασιτεχνικά βίντεο που φτιάχνουν
στο TikTok οι εργαζόμενοι καταστήματος
– αποκτούν virality. Πρόκειται για μια
σύγχρονη εκδοχή τού «από στόμα σε
στόμα», αφού οι εργαζόμενοι αποκτούν
αναγνωρισιμότητα στην τοπική κοινωνία
στην οποία δραστηριοποιείται το
κατάστημά τους. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα ο Craig Field, υπάλληλος σε
κατάστημα Marks and Spencer food, που
έγινε viral με ένα βιντεάκι στο TikTok με 1,3
εκατ. προβολές.
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Skroutz partner stories
της πανδημίας
Οι “Ιστορίες πίσω από το κουμπί” είναι
μερικές από τις ιστορίες καταστημάτων
του Skroutz Marketplace, που αντέδρασαν
άμεσα και αποτελεσματικά και κατάφεραν
να μεγαλώσουν την επιχείρησή τους,
κάνοντας το μεγάλο ψηφιακό «άλμα» κατά
τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης.

+27% τα Online Φαρμακεία
Τον ρυθμό ανάπτυξης +27% στην αξία (€) των online αγορών
κατέγραψε το κανάλι του Online Φαρμακείου στην Ελλάδα, το γ’
τρίμηνο του 2021, συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.
Σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιεύει η Convert Group, στις
κατηγορίες που αυξήθηκαν τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και
Σεπτέμβριο, αναδεικνύονται οι εξής: +37% σε συμπληρώματα
διατροφής και βιταμίνες, +31% σε βρεφικά και παιδικά είδη, +23% σε
προϊόντα ομορφιάς και προσωπικής φροντίδας και +20% σε προϊόντα
υγείας (με τις φαρμακευτικές μάσκες να συγκαταλέγονται σε αυτήν
την κατηγορία).
Υπενθυμίζεται ότι στις αγορές από τα online φαρμακεία δεν
περιλαμβάνονται τα ΜΗΣΥΦΑ (μη συνταγογραφούμενα φάρμακα),
καθότι η χώρα μας είναι η μόνη στην Ευρώπη που δεν έχει
εναρμονιστεί με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/62/ΕΕ και τον
Ευρωπαϊκό Κανονισμό 699/2014.
Όσον αφορά στο μέσο αγοραστικό καλάθι στο τρίτο τρίμηνο του 2021
αυξήθηκε στα €43,1 με το ΦΠΑ από €42,4 που ήταν στο τρίτο τρίμηνο
του 2020, ενώ η μέση ποσότητα προϊόντων αυξήθηκε σταθερά στα
4,6 τεμάχια από τα 4,3 την ίδια περίοδο του 2020, με τα 2 από αυτά να
αποτελούν προϊόντα Περιποίησης και Προσωπικής Φροντίδας.

Jumbo: + 7% οι πωλήσεις
στο δεκάμηνο
Αύξηση 7% παρουσίασαν οι πωλήσεις
του ομίλου Jumbo το 10μηνο Ιανουάριος
- Οκτώβριος. Στόχος της διοίκησης είναι
μέσω της κερδοφορίας και της ισχυρής
χρηματοοικονομικής της θέσης να
διαφυλάξει το μοντέλο της Jumbo απέναντι
στον καταναλωτή όσον αφορά την σχέση
τιμής - προϊόντος και να παραμένει πιστή
στη δέσμευσή της για χρηματική διανομή
κάθε χρόνο.
9
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Το Facebook επεκτείνει τη
δυνατότητα Live Shopping

Amazon aggregators |
Οι ανεξάρτητοι πωλητές
και η μεγέθυνσή τους
Οι ανεξάρτητοι πωλητές της Amazon αποτελούν σημαντικό
στοιχείο της αγοράς. To Amazon έχει πάνω από 1.000
ανεξάρτητους πωλητές στην Αγγλία με 1 εκατομμύριο λίρες σε
πωλήσεις πέρυσι, καθώς τόσο οι έμποροι όσο και οι αγοραστές
εστίασαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της εταιρείας κατά τη
διάρκεια της πανδημίας.
Οι third-party πωλητές στην αγορά του Amazon έχουν
δημιουργήσει 1,8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας καθώς οι πωλήσεις
ενισχύονται σε όλα τα αγοραστικά κανάλια. Συνολικά πουλήθηκαν
3,8 δις προϊόντα στο Amazon.com από τρίτους πωλητές στην
αγορά των ΗΠΑ, ενώ κατείχαν κατά μέσο όρο πωλήσεις αξίας
άνω των 200.000$ τους τελευταίους 12 μήνες που έληξαν στις 31
Αυγούστου, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν (18%) σε ετήσια βάση.
Ορισμένες native μάρκες του Amazon έχουν μεγαλώσει τόσο
πολύ που έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο, καθώς έχουν γίνει
ελκυστικές για το επενδυτικό κοινό, το οποίο διαθέτει μεγάλα
χρηματικά ποσά σε έναν νέο τομέα εταιρειών που μετατρέπουν
τα εμπορικά σήματα σε holding εταιρείες. Εταιρείες aggregators
όπως η Pharmapacks και η Anker είναι οι πρώτες, αλλά όλο και
περισσότερο, οι πωλητές του Amazon επιτυγχάνουν αρκετή
ανάπτυξη ώστε να μπορούν να σταθούν ως ανεξάρτητες μάρκες.
Οι δημόσιες εγγραφές και οι SPACs προσφέρουν μια πορεία προς
την παγκοσμιότητα. Αυτές οι εταιρείες χρησιμοποιούν τα χρήματα
που συγκεντρώνονται από τη δημόσια εγγραφή για να επενδύσουν
σε νέα κανάλια πωλήσεων και να επεκτείνουν την παρουσία τους
εκτός των παραδοσιακών αγορών.
Οι εταιρείες που επιχειρούν να αποκτήσουν Amazon-native
επιχειρήσεις έχουν συγκεντρώσει συνολικά 10,9 δις δολάρια
σε χρηματοδότηση από τον Απρίλιο του 2020. Ενώ λίγοι, όπως
η Thrasio και η Perch, έχουν λάβει το μεγαλύτερο μέρος αυτού
του κεφαλαίου. Να σημειωθεί ότι υπάρχουν πάνω από 80 ενεργοί
aggregators.

Το Facebook, του οποίου μητρική εταιρεία
είναι η Meta, ξεκινά το μεγαλύτερο
πρόγραμμα live αγορών που έχει γίνει μέχρι
σήμερα. Η νέα καθημερινή live shopping
δυνατότητα για τη χριστουγεννιάτικη
περίοδο θα είναι διαθέσιμη τόσο στο
Facebook όσο και στο Instagram
και μπορούν να έχουν πρόσβαση σε
αποκλειστικές συλλογές, προσφορές και
ολοκληρωμένες αγορές απευθείας από την
εφαρμογή χρησιμοποιώντας το Facebook
Pay. Μεγάλοι παίκτες όπως Walmart και
Macy’s συμφώνησαν να συμμετάσχουν.

Daimler Mobility - VISA:
το ηλεκτρονικό εμπόριο
έρχεται στο αυτοκίνητο
Από την άνοιξη του 2022, η τεχνολογία
της Visa θα επιτρέπει στους πελάτες
της Mercedes-Benz στην Ευρώπη, να
πληρώνουν με δακτυλικό αποτύπωμα στο
αυτοκίνητο. Στόχος της Daimler είναι να
μετατρέψει το αυτοκίνητο σε συσκευή
πληρωμής. Ως αποτέλεσμα της νέας
παγκόσμιας συνεργασίας μεταξύ της
Daimler Mobility και της Visa, η Daimler θα
προσφέρει τη δυνατότητα πληρωμών μέσω
του αυτοκινήτου.

Απόβαση της Terminal X
Mέσω αγγελίας που δημοσίευσε πριν από
λίγες ημέρες η Terminal X, του ισραηλινού
ομίλου Fox, αναζητά Country Director
για την Ελλάδα. Όπως αναφέρει στην
αγγελία η Terminal X, η οποία καταφθάνει
λίγο μετά από την έλευση της γερμανικής
About You, «στοχεύει να γίνει ο ηγέτης του
ηλεκτρονικού εμπορίου και της μόδας στην
Ελλάδα, βασισμένη στην επιτυχία της στο
Ισραήλ».
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Black Friday: προσφορά από
τη Celestyal Cruises
Τη νέα της προσφορά για την Black
Friday με τίτλο «Black Friday /Buy One
Get One (BOGO)» παρουσιάζει η Celestyal
Cruises και αφορά σε επιλεγμένες allinclusive κρουαζιέρες του 2022. Προτείνει
κρουαζιέρες ως επιλογή δώρου για την
εορταστική περίοδο.

Ο μετασχηματισμός του Ομίλου ΟΤΕ
διδάσκεται σε διεθνή πανεπιστήμια
Το παράδειγμα του επιτυχημένου μετασχηματισμού του ΟΤΕ κατά
τη δεκαετία της κρίσης μελέτησαν φοιτητές Executive MBA και
καθηγητές του William & Mary, και του ΟΠΑ. Οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές του αμερικανικού ιδρύματος επισκέφθηκαν τον ΟΤΕ στο
πλαίσιο του global immersion program του πανεπιστημίου.
Περιγράφοντας τον Όμιλο ΟΤΕ του σήμερα, ο κ. Τσαμάζ έκανε
λόγο για μια σύγχρονη εταιρεία που έχει θέσει τη βιώσιμη ανάπτυξη
στον πυρήνα της στρατηγικής της και έχει ενσωματώσει τα κριτήρια
ESG εδώ και χρόνια στη λειτουργία της. «Η βιώσιμη ανάπτυξη
δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα ή μια δράση ΕΚΕ. Δεν είναι θέμα
ακτιβισμού. Είναι κάτι βαθύτερο και πιο ουσιαστικό. Είναι τρόπος
σκέψης. Οικονομική ανάπτυξη και βιωσιμότητα είναι δύο όψεις
του ίδιου νομίσματος» είπε, και συμπλήρωσε: «Όραμά μας είναι
να δημιουργήσουμε έναν κόσμο καλύτερο για όλους. Έναν κόσμο
όπου οι επιχειρήσεις θα αναπτύσσονται έχοντας πλήρη επίγνωση
του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος. Έναν κόσμο όπου όλοι οι
άνθρωποι θα έχουν ισότιμη πρόσβαση στη συνδεσιμότητα και τις νέες
τεχνολογίες, για να μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που
φέρνουν.»

Στην ψηφιακή τεχνολογία
επενδύει η Burger King
Η Burger King αποτελεί εδώ και χρόνια
βασικό στοιχείο της αμερικανικής και
παγκόσμιας αγοράς fast food. Τώρα
ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει τις
προσφορές των κουπονιών, ώστε να
επενδύσει στην ψηφιακή τεχνολογία και
τα μέσα ενημέρωσης για να αποκτήσει
πιο “βιώσιμη ανάπτυξη”, παρά το γεγονός
ότι παραδέχτηκε ότι τα βραχυπρόθεσμα
οικονομικά μεγέθη θα μπορούσαν να
δεχτούν πλήγμα.
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Προς συμβιβασμό
Amazon με Ε.Ε.
Σε προκαταρκτικές συζητήσεις με
τις ρυθμιστικές αρχές ανταγωνισμού
της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται η
Amazon, για επίτευξη συμβιβασμού
σε δύο υποθέσεις παραβίασης της
αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας σχετικά
με τη χρήση δεδομένων των εμπόρων και
προτιμησιακής αντιμετώπισης των πωλητών
που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες logistics
και delivery της εταιρείας.

Η Nike μπαίνει δυναμικά στο metaverse είτε
για να πουλάει εικονικά προϊόντα είτε για να
τα προστατεύσει
Η Nike κατέθεσε αίτηση για την κατοχύρωση των ψηφιακών brands
της, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων που κυμαίνονται από
υποδήματα, ρούχα και αθλητικές τσάντες μέχρι έργα τέχνη, παιχνίδια
και αξεσουάρ.
Συγκεκριμένα, η εταιρεία αθλητικών ειδών πρόσφατα έκανε τέσσερις
επιμέρους αιτήσεις στο Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και
Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ για να προστατεύσει το σύμβολο
του brand του σε κατηγορίες εικονικών προϊόντων που μπορούν να
μεταφορτωθούν και σχετικές υπηρεσίες για καταστήματα λιανικής
πώλησης και ψυχαγωγίας. Το διάσημο σλόγκαν “Just Do It” και το
λογότυπο “Swoosh” της εταιρείας ήταν δύο από τις αιτήσεις που
κατατέθηκαν συνολικά. Επιπλέον, η Nike δημιουργεί δύο θέσεις
σχεδιαστών εικονικού υλικού, οι οποίοι θα διαδραματίσουν βασικό
και καθοριστικό ρόλο στον επαναπροσδιορισμό του ψηφιακού
κόσμου της εταιρείας, εισάγοντάς την στο metaverse και αυξάνοντας
τις ποικίλες δυνατότητες της. Αυτά τα αιτήματα υποδηλώνουν την
πιθανότητα ότι η εταιρεία σχεδιάζει είτε να πουλήσει τα προϊόντα της
ως εικονικά αγαθά ή μη-φθαρτά κουπόνια (NFTs) είτε προσπαθεί να
προστατεύσει τα προϊόντα της από το να γίνουν NFTs.

Τo σύμπαν του video
shopping και η εξέλιξή του
Ορισμένες από τις μεγαλύτερες
επενδύσεις ηλεκτρονικού εμπορίου
της χρονιάς κατευθύνθηκαν στο video
shopping. Mεγάλοι τεχνολογικοί παίκτες,
συμπεριλαμβανομένων των Instagram,
TikTok, Snapchat, Facebook, Pinterest,
Youtube και Amazon επενδύουν στο
livestream εμπόριο. Οι νέοι καταναλωτές
βρίσκουν έμπνευση για προϊόντα σε
πλατφόρμες όπως το Youtube και το
TikTok, και υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία από
εταιρείες που έχουν επενδύσει σε αυτή την
προσέγγιση.
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Ο μεγάλος εργοδότης
Amazon
Οι third-party πωλητές στην αγορά του
Amazon έχουν δημιουργήσει 1,8 εκατ.
θέσεις εργασίας καθώς οι πωλήσεις
ενισχύονται σε όλα τα κανάλια, σύμφωνα με
τη τελευταία έκθεση της εταιρείας σχετικά
με τις ΜμΕ που εδρεύουν στην πλατφόρμα
της. Πουλήθηκαν 3,8 δις προϊόντα στο
Amazon.com από τρίτους πωλητές στην
αγορά των ΗΠΑ, ενώ κατείχαν κατά μέσο
όρο πωλήσεις αξίας άνω των 200.000$
τους τελευταίους 12 μήνες σημειώνοντας
αύξηση σχεδόν (18%) σε ετήσια βάση.

Η Meta με νέο
global media agency
Στη Spark Foundry του Publicis Groupe
ανέθεσε τον global media λογαριασμό
της η Meta, μετά από spec στο οποίο
ενεπλάκησαν τόσο η ήδη ανάδοχος Dentsu,
όσο και η Havas Media. Ο διαγωνισμός
ξεκίνησε τον περασμένο Μάρτιο, υπό την
επίβλεψη της ID Comms, και καλύπτει όλα
τα brands της Meta, συμπεριλαμβανομένων
των social media πλατφορμών Facebook,
Instagram και WhatsApp.
13
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ΑΠΟΨΗ

Του Michael J. Fox, President & CEO of Corberry Digital Marketing Agency

4 συμβουλές μάρκετινγκ για νεοσύστατες επιχειρήσεις
ηλεκτρονικού εμπορίου το 2022
εμπόριο. Οι χρήστες μπορούν
τώρα να αγοράζουν και να πωλούν
αγαθά και υπηρεσίες απευθείας σε
πλατφόρμες κοινωνικών μέσων. Για
παράδειγμα, το TikTok επέκτεινε
πρόσφατα τη συνεργασία του
Shopify και μπορεί να προσφέρει στις
επιχειρήσεις την πλατφόρμα του για
να πουλήσουν τα προϊόντα τους.
Το μάρκετινγκ στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης είναι πλέον πιο
προσβάσιμο και πιο σημαντικό
από ποτέ. Η αγορά συνεχίζει να
αναπτύσσεται και οι πλατφόρμες
συνεχίζουν να αναπτύσσουν νέες
στρατηγικές για τις επιχειρήσεις
ώστε να επεκτείνουν το μερίδιό
τους στην ψηφιακή αγορά. Ως
εκκίνηση, μπορείτε να χτυπήσετε
με έναν σμπάρο δυο τρυγόνια όταν
επενδύετε στο μάρκετινγκ στα
κοινωνικά μέσα.

Το 2021 άλλαξε δραματικά ο
τρόπος με τον οποίο ζούμε,
κοινωνικοποιούμαστε και ψωνίζουμε
και εξακολουθεί να προσαρμόζεται,
με αβέβαιη ακόμη την εικόνα που
θα διαμορφωθεί. Τόσα πολλά
από τα πράγματα που συνηθίζαμε
να κάνουμε στον κόσμο έχουν
μετακινηθεί στο ψηφιακό τοπίο.
Οι επιχειρήσεις, επίσης,
αντιμετώπισαν πολλαπλές
προκλήσεις στην ξαφνική ανάγκη
προσαρμογής στις ραγδαίες
αλλαγές. Αλλά καθώς πλησιάζει το
τέλος του έτους και δεδομένου ότι οι
οικονομίες σε όλο τον κόσμο ξεκινούν
μια ισχνή ανάκαμψη, αναρωτιόμαστε
τι μπορούμε να περιμένουμε
από το 2022. Ως εκκίνηση, πώς
θα πλοηγηθείτε στο δρόμο σας
μέσα από αυτή την συνεχώς
μεταβαλλόμενη αγορά; Με αυτή την
ερώτηση έχω μερικές συμβουλές

για νεοσύστατες επιχειρήσεις
ηλεκτρονικού εμπορίου το 2022.
Χρησιμοποιήστε τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης για το κοινωνικό εμπόριο
Με τους ανθρώπους να πρέπει να
παραμείνουν στο σπίτι τους για το
μεγαλύτερο μέρος του 2020 και το
2021, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
ήταν ένα από τα αγαπημένα
κανάλια για να παραμείνουμε
συνδεδεμένοι με άλλους. Η αγορά
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
είναι τεράστια, το παγκόσμιο κοινό
της εξακολουθεί να επεκτείνεται, με
τους καθημερινούς συμμετέχοντες
να ανέρχονται σε δισεκατομμύρια.
Μόλις τον περασμένο μήνα, μόνο
το TikTok αποκάλυψε ότι έχει 1
δισεκατομμύριο μηνιαίους ενεργούς
χρήστες παγκοσμίως!
Αυτές οι πλατφόρμες
βελτιστοποιούνται για το κοινωνικό

Επενδύστε περισσότερο στο οπτικό
εμπόριο
Το "οπτικό εμπόριο" είναι ένας
γενικός όρος που αναφέρεται στις
πολλές μεθόδους που χρησιμοποιούν
τα brands για να βοηθήσουν τους
καταναλωτές να αποκτήσουν
περισσότερες γνώσεις προϊόντων.
Σε πρόσφατη μελέτη οι ερευνητές
πραγματοποίησαν 55 πειράματα.
Σύγκριναν πόσο καλά έμαθαν οι
συμμετέχοντες με εικονογραφημένο
κείμενο σε σχέση μόνο με κείμενο. Η
μελέτη έδειξε ότι οι συμμετέχοντες
που ακολούθησαν εικονογραφημένο
κείμενο απέδωσαν 323% καλύτερα
από εκείνους που ακολούθησαν
μόνο το κείμενο. Ένα σαφές σημάδι
ότι το οπτικό εμπόριο αξίζει κάποια
προσοχή!
Αυτές οι οπτικές μέθοδοι
περιλαμβάνουν:
•	Εικόνες
•	Βίντεο
•	Επαυξημένη πραγματικότητα
•	Εικονική πραγματικότητα
14
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Λόγω της συναρπαστικής
φύσης αυτού του περιεχομένου,
το οπτικό εμπόριο μπορεί να
δημιουργήσει συνδέσεις και σχέσεις
μεταξύ εμπορικών σημάτων και
καταναλωτών. Για να γίνει μια σχετική
εκκίνηση αξιόπιστα, θα πρέπει να
δημιουργήσει μια ποιοτική σύνδεση
με τη μελλοντική πελατειακή βάση
της. Στο μάρκετινγκ ηλεκτρονικού
εμπορίου, αυτό που καθιστά
σημαντικό το οπτικό εμπόριο είναι
ο ρόλος του στην εκπαίδευση του
καταναλωτή σχετικά με τα προϊόντα
και τις υπηρεσίες. Ο σύγχρονος
καταναλωτής είναι σχολαστικός
και απαιτητικός από τα προϊόντα
που αγοράζει. Με το οπτικό
εμπόριο, ένας πελάτης μπορεί
να μάθει περισσότερα σχετικά με
τη διαδικασία και τη δέσμευση
μιας εταιρείας για την παραγωγή
ποιοτικών προϊόντων.
Ως εκκίνηση, η επένδυση στο
ποιοτικό οπτικό εμπόριο θα
διασφαλίσει ότι το προϊόν ή η
υπηρεσία σας είναι πιο πιθανό να
γίνουν αντιληπτά. Οι πελάτες σας θα
κατανοήσουν περισσότερα σχετικά
με το τι προσφέρει η επιχείρησή σας
και γιατί είναι σχετική με τη ζωή τους.
Ενθαρρύνετε το περιεχόμενο που
δημιουργείται από το χρήστη
Το περιεχόμενο που δημιουργείται
από το χρήστη είναι οποιοδήποτε
περιεχόμενο προέρχεται από
πελάτες. Αυτά μπορεί να είναι
κείμενο, εικόνες, βίντεο ή κριτικές
σχετικά με το προϊόν ή την
υπηρεσία. Αυτό που κάνει το UGC
αποτελεσματικό είναι ότι δημιουργεί
γνήσιο και μοναδικό περιεχόμενο
για την εκκίνηση. Προέρχεται από
εμπειρίες από πρώτο χέρι, που
προσδίδουν στο περιεχόμενό σας
ανεκτίμητη αυθεντικότητα. Σύμφωνα
με έρευνα 1.590 καταναλωτών, το
79% των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι
η UGC έχει σημαντικό αντίκτυπο στις
αποφάσεις αγοράς τους.
Για να ενθαρρύνετε το UGC,
διοργανώστε διαγωνισμούς και
ζητήστε από τους χρήστες να
μοιραστούν τις εμπειρίες τους στο

διαδίκτυο. Όσοι συμμετάσχουν
στους διαγωνισμούς μπορούν να
προσθέσουν ετικέτες (tags) στους
φίλους τους, δημιουργώντας
έτσι περισσότερες προβολές και
κοινοποιήσεις. Όσο περισσότεροι
συμμετέχοντες στην εκδήλωση, τόσο
το καλύτερο.
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν
πρόκειται να πάνε πουθενά. Έχει
γίνει μέρος της καθημερινής ζωής
των ανθρώπων σε αυτό το σημείο. Ως
εκκίνηση που μόλις εισέρχεται στο
ηλεκτρονικό εμπόριο, το UGC είναι
ένας από τους καλύτερους τρόπους
για να προωθήσετε τα προϊόντα και
τις υπηρεσίες σας στο διαδίκτυο.
Επενδύστε σε SEO και δημιουργία
συνδέσμων
Αυτό που είναι υπέροχο στη
βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης
(SEO) είναι ότι είναι χαμηλού
κόστους, το οποίο είναι πάντα
ένα καλό νέο για τις νεοσύστατες
επιχειρήσεις. Και παρ 'όλα αυτά, είναι
αποτελεσματικό! Το SEO είναι μια
τόσο αποτελεσματική στρατηγική
μάρκετινγκ που ακόμη και οι μεγάλες
εταιρείες επενδύουν σε αυτό.
Σύμφωνα με μια μελέτη, το 70% των
εμπόρων συμφωνούν ότι το SEO είναι
πιο αποτελεσματικό σε σύγκριση με
τη PPC.
Τελικά, ο στόχος είναι το περιεχόμενό
σας να εμφανίζεται πρώτο στις
σελίδες αποτελεσμάτων της μηχανής
αναζήτησης. Αυτή η αυξημένη
προβολή φέρνει περισσότερους
ανθρώπους στον ιστότοπό σας
και γίνεται το σκαλοπάτι για τις
μετατροπές νέων πελατών (CR) και
την ανάπτυξη της επωνυμίας σας.
Θυμηθείτε να δημιουργήσετε
περιεχόμενο που όχι μόνο θα σας
βοηθήσει να καταταχθείτε ψηλότερα
στα SERPs, αλλά θα αποφέρει
επίσης αξία στους επισκέπτες σας.
Μην εστιάζετε πάρα πολύ στο να
μιλάτε πάντα για τα προϊόντα και
τις υπηρεσίες σας. Οι θεατές σας
ενδέχεται να αδιαφορούν για το
περιεχόμενό σας.
Αντ' αυτού, εξερευνήστε το
εξειδικευμένο και στοχευμένο

περιεχόμενό σας που βοηθά τους
ανθρώπους να γίνουν καλύτεροι
σε αυτή τη θέση. Αν οι χρήστες
βρίσκουν ενδιαφέρον το περιεχόμενό
σας, θα έχετε πάντα υψηλή
βαθμολογία στις προτάσεις. Το SEO
είναι μια μακροπρόθεσμη επένδυση,
όχι μια αίσθηση μιας νύχτας. Είναι
ένας οργανικός και βιώσιμος τρόπος
ανάπτυξης, αλλά πρέπει να το
χτίζεται με συνέπεια.
Ακριβώς όπως το SEO, η δημιουργία
συνδέσμων είναι μια μακροπρόθεσμη
επένδυση. Περιλαμβάνει τη
σύνδεση άλλων ιστότοπων με
τον ιστότοπό σας, πράγμα που
σημαίνει ότι περισσότεροι χρήστες
ανακαλύπτουν το περιεχόμενό σας
και τελικά αυξάνουν την κυριαρχία
του ιστότοπου σας στον τομέα.
Είναι ένας πολύ καλός τρόπος
για να προωθήσετε τα προϊόντα
σας φέρνοντας περισσότερους
ανθρώπους για να μάθουν τι
προσφέρετε. Μια έρευνα δείχνει ότι
το 74,3% των επαγγελματιών SEO
δαπανούν περίπου 2.500 δολάρια
για τον μέσο μηνιαίο προϋπολογισμό
δημιουργίας συνδέσμων. Αλλά ως
εκκίνηση, μπορείτε να δημιουργήσετε
συνδέσμους δωρεάν, η δημοσίευση
επισκεπτών είναι μόνο μια τεχνική.
Αναζητήστε άλλα ιστολόγια με τα
οποία μπορείτε να συνεργαστείτε και
να δημιουργήσετε περιεχόμενο που
αξίζει να μοιραστείτε.
Βασικό πακέτο
Το να είσαι μια νεοσύστατη
επιχείρηση ηλεκτρονικού εμπορίου
στο περιβάλλον της αγοράς
σήμερα μπορεί να είναι δύσκολο. Η
οικονομία θα αλλάξει και θα πρέπει
να προσαρμοστείτε γρήγορα για να
επιβιώσετε.
Η ενημέρωση σχετικά με τις
προβλέψεις της τάσης της αγοράς
για το 2022 μπορεί να σας βοηθήσει
να σχεδιάσετε τις στρατηγικές
μάρκετινγκ πριν καν μπείτε στο
παιχνίδι. Αξιοποιώντας στο έπακρο
κάθε πλεονέκτημα θα δώσει στη
νεοσύστατη επιχείρηση την καλύτερη
ευκαιρία της για να ευδοκιμήσει και
να επιβιώσει στην αγορά.
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Οι επιστροφές προϊόντων
στο e-commerce

Τα τσιπάκια δυσκολεύουν Apple και Αmazon
Προβλήματα στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και στην
παραγωγή τσιπς επηρεάζουν την προσφορά της Apple - Χιλιάδες
νέους εργαζόμενους θα αναγκαστεί να προσλάβει η Amazon
έτσι ώστε να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση των εορτών Απογοητευτικά τα οικονομικά αποτελέσματα των δύο κολοσσών
Απογοητευτικά ήταν τα οικονομικά αποτελέσματα του τριμήνου για τις
Αpple και Amazon.com, υποδεικνύοντας τα συνεχιζόμενα προβλήματα
στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.
Η μεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου του κόσμου, Amazon,
υπογράμμισε πως το αυξημένο κόστος των παραγγελιών και του
εργατικού δυναμικού θα εξαλείψει οποιαδήποτε κέρδη του τέταρτου
τριμήνου. Από την πλευρά της, η Apple αναφέρει πως κατέγραψε
απώλεια εσόδων $6 δισ. αφού δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στην
αυξημένη ζήτηση.
Το μήνυμα των δύο τεχνολογικών κολοσσών προς τους επενδυτές
ήταν ξεκάθαρο: η φετινή περίοδος των εορτών πρόκειται να είναι
πολύ δύσκολη. Η οικονομία ανακάμπτει από την πανδημία, αλλά η
προσφορά υστερεί κατά πολύ της αυξημένης ζήτησης.
Αποτέλεσμα της απώλειας εσόδων της Apple ήταν η πτώση της αξίας
της μετοχής της κατά 5,3%. Ο CEO της εταιρείας Tim Cook ανέφερε
στους επενδυτές πως τα προβλήματα και η απώλεια των $6 δις σε
έσοδα οφείλονται στην έλλειψη ημιαγωγών.
Η Apple κατέγραψε έσοδα $83,4 δισ., ενώ είχε συνολικά κέρδη στα
$1,24 ανά μετοχή. Σύμφωνα με το Bloomberg, οι αναλυτές ανέμεναν
έσοδα ύψους $120 δισ. Η εταιρεία ανέφερε πως οι πωλήσεις όλων
των συσκευών της -εκτός από τα iPad- έχουν καταγράψει ετήσια
αύξηση. Η μείωση των πωλήσεων στα iPad, σύμφωνα με τον Cook,
οφείλεται στην έλλειψη ημιαγωγών.
Από την πλευρά της η Amazon έχει προειδοποιήσει τους επενδυτές
πως θα χρειαστεί να ξοδέψει αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια για
την πρόσληψη εργατικού δυναμικού έτσι ώστε να μην υπάρξουν
καθυστερήσεις στις παραγγελίες και παραδόσεις κατά τη διάρκεια
των εορτών.

Ενώ το ηλεκτρονικό εμπόριο υπήρξε
σανίδα σωτηρίας για πολλές εταιρείες, η
αύξηση των επιστροφών εκδηλώθηκε ως
ένα σημαντικό πρόβλημα. Πολλοί retailers
παλεύουν να αντιμετωπίσουν το πώς θα
επιστρέψουν με ακρίβεια τους τεράστιους
όγκους των αγαθών που αγοράζονται
online, πώς θα τα αντικαταστήσουν και
έπειτα πως θα καταστήσουν τα προϊόντα
επιστροφών έτοιμα να πωληθούν ξανά.
Ταυτόχρονα, η δυνατότητα επιστροφής
είναι πολύ βασική για τους καταναλωτές,
με το 67 να δηλώνουν ότι εξετάζουν την
πολιτική επιστροφών πριν από την αγορά.

New business
για τη Redirect
Η Redirect ανέλαβε τον σχεδιασμό και την
υλοποίηση του website 48 hours Gold,
όπως επίσης και την digital επικοινωνία και
στρατηγική του brand. Tα 48 hours Gold
έχουν ως κύριο συστατικό το Ginseng, το
οποίο τονώνει το δυναμισμό και αυξάνει
παράλληλα την ενέργεια του ανδρικού
οργανισμού. Διατίθεται το 48 hours
performance Drink με γεύση ρόδι και τη 48
hours Chocolate με κακάο και ginger.

Η Generation Y στον
ψηφιακό μετασχηματισμό
της Πρόκος ΑΕΒΕ
Η Generation Y - International eBusiness
Hub ανέλαβε αποκλειστικά το επόμενο
βήμα του ψηφιακού μετασχηματισμού
της εταιρείας Πρόκος ΑΕΒΕ, μέσω της
δημιουργίας μίας custom πλατφόρμας
Β2Β e-commerce. Συγκεκριμένα, η
Generation Y δημιούργησε μία εύχρηστη
custom πλατφόρμα Β2Β e-commerce,
η οποία προσφέρει στους πελάτες της
Πρόκος ΑΕΒΕ πλήθος λειτουργιών και
αυτοματισμών.
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ΑΠΟΨΗ

Του Γιάννη Σταμούλη, CEO Mobiplus

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

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 Ευρωπαϊκή
Ένωση.
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 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 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 το 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.
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-s-shop σημαντικούς
συσχετισμούς.
Βρήκε ότι για το συγκεκριμένο
του business όποιος αγοράζει τα
προϊόντα με μαύρη περιγραφή μετά
θέλει και ένα άλλο (π.χ. με ελαστική
δαντέλα).
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 e-shop σου. Όταν
μπαίνει ο πελάτης στο e-shop σου
βλέπει τα προϊόντα που αυτός θέλει
να αγοράσει. Διαφορετικά προϊόντα
βλέπει μια πελάτισσα 30 ετών και
εντελώς άλλα μια πιο μεγάλης
17
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ηλικίας και πιο συντηρητική.
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 ένα υψηλότερο 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. Τα γυναικεία
εσώρουχα και τα μαγιό είναι μια
σημαντική εμπειρία!
Μια εμπειρία που βοηθά τη γυναίκα
να πάει την ζωή της πιο πέρα και να
την κάνει να αισθανθεί καλύτερα.
Να ζήσει κάτι το διαφορετικό μέσα
στην καθημερινότητά της. 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 την 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 και 30% και κάνει και εσάς
χαρούμενους!
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DIGITAL MARKETING

Το Squid Game εμπνέει
για Crypto
Πηγή έμπνευσης για ένα νέο
κρυπτονόμισμα, το Squid,
αποτέλεσε το Squid Game, η σειρά
του Netflix που έχει προκαλέσει
παγκόσμια φρενίτιδα. Σύμφωνα
με το BBC, gamers δημιούργησαν
μια διαδικτυακή εκδοχή της
νοτιοκορεάτικης σειράς, στην οποία
για να παίξει κανείς, χρειάζεται να
έχει το κρυπτονόμισμα, Squid.

Το Shein κυριαρχεί στα SOME
Το Shein είναι μια πολύ πετυχημένη εταιρεία, η οποία σημείωσε τεράστια
επιτυχία. Έχει χαρακτηριστεί ως το “TikTok του ηλεκτρονικού εμπορίου”
και φέρεται να είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία ηλεκτρονικού
εμπορίου στον κόσμο, ενώ ξεπέρασε και το Amazon, αφού η εφαρμογή της
είχε τις περισσότερες λήψεις στις ΗΠΑ.
Για να παραμείνει ανταγωνιστικό, το Shein με στρατηγική για branding και
διαφήμιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ξεπερνά τους ανταγωνιστές του
εξαπλώνοντας τις καμπάνιες του σε διαφορετικά ηλικιακά κοινά. Κατά τη
διάρκεια του 2021, η πλατφόρμα είχε εξαπλάσιο μέσο αριθμό διαφημίσεων
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της.
Επιπλέον, κατά τους τελευταίους τρεις μήνες, το Shein κέρδισε 94% shareof-voice στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης - δείκτης που αποτυπώνει την
απήχηση που έχει και πόσο συζητείται στα social media.
Το Shein έχει καταφέρει περισσότερο από όλα τα κοινά να κερδίσει την
προσοχή των έφηβων αγοραστών. Το Shein, δίνοντας μεγαλύτερη βάση
στην Gen Z κατάφερε να κάνει μεγάλη πρόοδο, κάνοντας τη “γρήγορη¨
μόδα να φαίνεται αργή. Ανέλυε τα δεδομένα πελατών για να ενημερώνει τα
νέα σχέδια και προσθέτει περισσότερα από 1.000 νέα στυλ καθημερινά.

«Holiday Shopping
Guide» από την Ogilvy
Λόγω της αυξημένης καταναλωτικής
τάσης για ηλεκτρονικές αγορές
μετά την πανδημία, αλλά και
με αφορμή τις ενδιάμεσες
και χειμερινές εκπτώσεις, την
επερχόμενη Black Friday και τις
γιορτές των Χριστουγέννων, η
Ogilvy συγκέντρωσε σημαντικές
ημερομηνίες και συμβουλές ανά
social πλατφόρμα, προκειμένου
οι εταιρείες να προετοιμαστούν
εγκαίρως στη social στρατηγική
τους. To νέο white paper «Holiday
Shopping Guide» είναι διαθέσιμο
στην ιστοσελίδα της Oglivy.
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Ποια είναι η γενικότερη εικόνα
των διασυνοριακών αγορών e-commerce;
Σύμφωνα με έρευνα, η οποία διεξήχθη από την Logistyx Technologies, μια
εταιρεία τεχνολογικού και στρατηγικού χαρακτήρα αποστολής δεμάτων και
εκπλήρωσης, αποτελούμενη από 2.035 διαδικτυακούς αγοραστές σε ΗΠΑ, Ηνωμένο
Βασίλειο, Γερμανία και Αυστραλία, αποδεικνύει ότι το (57%) του δείγματος έχει
πραγματοποιήσει τουλάχιστον μια διασυνοριακή αγορά τους τελευταίους 12 μήνες.
Τα ρούχα και τα υποδήματα είναι τα πιο πιθανά προϊόντα που αγοράζονται μέσω
sites ηλεκτρονικού εμπορίου άλλων χωρών, όπως συμβαίνει και με τα είδη ομορφιάς
(42%) και τα προϊόντα αναψυχής (44%).
Στη συνέχεια το (43%) των ερωτηθέντων συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα με το
γεγονός να πραγματοποιούνται περισσότερες ηλεκτρονικές αγορές γενικότερα και
όχι μόνο κατά τη διάρκεια της πανδημίας, κάτι που αποδεικνύει ότι είναι πλέον πιο
πρόθυμοι να εξετάσουν το ενδεχόμενο διασυνοριακού e-Commerce.
Κυριαρχούν στους καταναλωτές μια σειρά από αρνητικές πεποιθήσεις όσον
αφορά στην εμπειρία αποστολής και παράδοσης των διασυνοριακών αγορών.
Συγκεκριμένα το (66%) υποστηρίζει ότι τα αγαθά θα φτάσουν αργότερα από τη
πιθανή ημερομηνία παράδοσης. Το (59%) πιστεύει ότι θα χρεωθούν περισσότερο
εξαιτίας διαφόρων απροσδόκητων αμοιβών ή δασμών που επιβάλλονται από το
εκάστοτε site, ενώ το (73%) έχει την άποψη ότι η επιστροφή προϊόντων θα είναι
μια αρκετά πιο δύσκολη διαδικασία. Σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας της ESW,
η σημαντική άνοδος του διασυνοριακού εμπορίου καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020
συνεχίστηκε και το 2021, αν και η ετήσια αύξηση ήταν πιο μικρή. Ανάμεσα στις
δημοφιλέστερες κατηγορίες διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου, η κατηγορία
πολυτελείας σημείωσε την ταχύτερη ανάπτυξη τους τελευταίους έξι μήνες,
επιτυγχάνοντας αύξηση 6% σε σύγκριση με τα τέλη του 2020, ακολουθούμενη από
τις κατηγορίες περιποίησης δέρματος και αρωμάτων, με αύξηση (4%) η καθεμία
κατά την επίμαχη περίοδο.

Το Τσίπουρο Δεκαράκι σε νέο μουσικό
Instagram διαγωνισμό
Μετά τον μουσικό διαγωνισμό «Μουσικά Αποστάγματα» της οικογένειας
Μονοποικιλιακών Αποσταγμάτων Δεκαράκι, συνεχίζονται οι μουσικοί διαγωνισμοί
μέσα από το Instagram. Αυτή τη φορά, όπως επισημαίνεται από την εταιρεία,
ο μοναδικός χαρακτήρας του κάθε αποστάγματος της οικογένειας Δεκαράκι
συνδυάζεται με τον μοναδικό χαρακτήρα γνωστών Ελλήνων καλλιτεχνών. Η
πρώτη οικογένεια Μονοποικιλιακών Αποσταγμάτων με τη βοήθεια και τις ψήφους
του κοινού, δημιούργησε Μουσικές Λίστες στο Spotify. Φέτος το φθινόπωρο,
καλλιτέχνες συνδυάζουν το τραγουδιστικό ύφος τους με την αντίστοιχη μουσική
λίστα από το Δεκαράκι Μοσχάτο, το Δεκαράκι Μαλαγουζιά και το Δεκαράκι
Ροδίτη. Μέσα από τον λογαριασμό του Δεκαράκι στο Instagram, το κοινό μπορεί
να ψηφίσει το τραγούδι που προτιμά από τον αγαπημένο του καλλιτέχνη και να
διαμορφώσει «τις απόλυτες Μουσικές Λίστες που θα συνοδεύουν τα αγαπημένα
αποστάγματα και το Φθινόπωρο». Όσοι ψηφίσουν, έως τις 19 Νοεμβρίου,
μπαίνουν απευθείας στην κλήρωση για ένα πικ-απ.
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
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Από την H+K
Strategies η καμπάνια
«EU in my region»
στην Ελλάδα
Την καμπάνια «EU in my region»
με έναρξη την περιοχή της
Πελοποννήσου υλοποίησε η
Hill+Knowlton. Η καμπάνια
ξεκίνησε από τη Μονεμβασιά
με την προβολή των έργων που
χρηματοδοτήθηκαν από την
Ε.Ε. και την υποστήριξη της
Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη
λανσάρει blog
Τη νέα ενότητα «Blog»
λανσάρει η Ευρωπαϊκή Πίστη
στο site της europaikipisti.
gr, με στόχο την ενίσχυση
της εμπειρίας του επισκέπτη
στα ψηφιακά μέσα της. Μέσα
από το blog, ο επισκέπτης
έχει τη δυνατότητα να
παρακολουθήσει θέματα
επικαιρότητας, να λάβει
συμβουλές για ευεξία και
τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής του, να γνωρίσει τα
ασφαλιστικά προγράμματα της
εταιρείας κ.ά.
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