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COMING SOON

+48% αναμένει το About You
Εντυπωσιακή αύξηση πωλήσεων κατά
48% αναμένει για φέτος η πλατφόρμα
ηλεκτρονικών αγορών About You, η οποία
πρόσφατα εισήλθε και στην ελληνική αγορά.

LAST MINUTE

Οι Best “Black Friday”
Το BestPrice.gr, η υπηρεσία αναζήτησης προϊόντων
και σύγκρισης τιμών, ετοιμάζεται να υποδεχτεί την
Black Friday. Στην ενότητα “προσφορές”, οι χρήστες
του BestPrice.gr έχουν τη δυνατότητα να βρουν όλα τα
προϊόντα που σημειώνουν πτώση στην καλύτερη τιμή των
τελευταίων μηνών, από το σύνολο των καταστημάτων που
συμμετέχουν στην πλατφόρμα.
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Πρόστιμα 87.500 ευρώ και καταστροφή 11.618
τεμαχίων απομιμητικών ειδών, μετά από ελέγχους
της ΔΙΜΕΑ σε e-shops & προμηθευτές στην
Πάτρα.
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Η Talos Mobility δημιουργεί ένα προϊόν για την
ελληνική αγορά delivery, χρησιμοποιώντας
ηλεκτροκίνητα οχήματα.
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Η merXu, μια διαδικτυακή πλατφόρμα
συναλλαγών B2B ανακοίνωσε έναν γύρο
χρηματοδότησης σειράς Α, του οποίου ηγήθηκε
η Prosus Ventures.

04

Από 6 έως 16/12 στο e-shop των Καφεκοπτείων
Λουμίδη αναμένεται έκπληξη με έναν Secret Gift
Βox διαγωνισμό.
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“Influnation”, νέο «εργαλείο» που μέσω του HR
Hub του SPC, θα λειτουργήσει για nano και
micro influencers.
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ΑΠΟΨΗ
Του Elie Y. KatzForbes, Ιδρυτής, Πρόεδρος & CEO National Retail Solutions (NRS)

Πώς μπορούν να ξεκινήσουν οι μικρές επιχειρήσεις
με το ηλεκτρονικό εμπόριο;
εκτιναχθεί. Πάνω από 2 δις άνθρωποι
πραγματοποίησαν διαδικτυακές
αγορές το 2020, συμβάλλοντας σε
έσοδα άνω των 4,2 τρις δολαρίων
στις ΗΠΑ. Οι ανεξάρτητοι ιδιοκτήτες
επιχειρήσεων μικρών έως μεσαίων
καταστημάτων ψιλικών και άλλων
καταστημάτων λιανικής μπορεί
να θέλουν να μεταπηδήσουν σε
διαδικτυακές αγορές, αλλά δεν είναι
σίγουροι πώς να προχωρήσουν ή αν
μπορούν να αντέξουν οικονομικά να
το κάνουν. Ως Διευθύνων Σύμβουλος
μιας εταιρείας λιανικών προϊόντων
και υπηρεσιών, σας παραθέτω τη
συμβουλή μου για να ξεκινήσετε.

Η παρουσία στο Διαδίκτυο είναι ένας
απλός τρόπος για ένα κατάστημα
να διευρύνει τις υπηρεσίες του σε
πελάτες που δεν θέλουν να πάνε
στο κατάστημα ή που προτιμούν
να παραγγείλουν ένα προϊόν που
έχει εξαντληθεί. Στο παρελθόν, τα
συστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου
ήταν διαθέσιμα σε ορισμένα
καταστήματα, αλλά όχι σε όλα. Δεν
θεωρήθηκε απαραίτητος τρόπος
λειτουργίας. Πιστεύω ότι αυτές οι
μέρες πέρασαν ανεπιστρεπτί.
Το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν
είναι πλέον πολυτέλεια· έχει γίνει
αναγκαιότητα. Οι αγοραστές θέλουν
και χρειάζονται τη δυνατότητα
να παραγγείλουν προϊόντα από
οπουδήποτε, ανά πάσα στιγμή, για

παράδοση σε μόλις 24 ώρες. Τα eshops συχνά διαθέτουν περισσότερα
προϊόντα από όσα είναι διαθέσιμα
σε φυσικά καταστήματα, καθώς και
ειδικές προσφορές που δεν είναι
διαθέσιμες στο κατάστημα. Τα
στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από
τα συστήματα POS της εταιρείας
μου σε εθνικό επίπεδο έδειξαν ότι
η κίνηση φυσικών αγοραστών στα
φυσικά καταστήματα μειώνεται
σταδιακά και η πανδημία επιδείνωσε
περαιτέρω το πρόβλημα. Η κίνηση
φυσικών αγοραστών το 2020 τη
Black Friday, παραδοσιακά μια από
τις πιο πολυσύχναστες ημέρες της
εορταστικής περιόδου, μειώθηκε
περισσότερο από 52%. Αντίθετα,
το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει

Προγραμματισμός
Το πρώτο βήμα για την είσοδο
στον προσοδοφόρο κόσμο του
ηλεκτρονικού εμπορίου είναι η
κατάρτιση ενός διαδικτυακού
επιχειρηματικού σχεδίου.
Αποφασίστε ποια είδη θέλετε να
διαθέσετε online και καθορίστε πού
να διατηρήσετε το απόθεμα για
ηλεκτρονικές παραγγελίες.
Στη συνέχεια, προσδιορίστε
τους τύπους πληρωμών που θα
αποδεχτείτε: Υπάρχουν πιστωτικές
κάρτες, χρεωστικές κάρτες, Apple
Pay, PayPal και άλλες επιλογές
πληρωμής που πρέπει να λάβετε
υπόψη. Κατά τον καθορισμό
τύπων πληρωμών, βεβαιωθείτε ότι
επιλέγετε ασφαλείς τρόπους. Με
αυτόν τον τρόπο προστατεύονται τα
ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των
πελατών. Η Τεχνολογία μπορεί να
είναι ευάλωτη στους χάκερ, οπότε
αυτό είναι υψίστης σημασίας. Εάν
παραβιαστεί ο ιστότοπός σας, θα
αναγκαστείτε να ασχοληθείτε ξανά
με θυμωμένους καταναλωτές, πολλοί
από τους οποίους ενδέχεται να μην
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ψωνίσουν ποτέ ξανά τόσο από το eshop σας όσο και από το φυσικό σας
κατάστημα.
Η παράδοση
Το επόμενο βήμα είναι να κάνετε
ασφαλείς ρυθμίσεις αποστολής και
να πάρετε αρκετές συσκευασίες για
να καλύψετε τη ζήτηση. Αποφασίστε
πώς και πού θα εκπληρώσετε τις
παραγγελίες, αν είναι στο κατάστημα,
σε ξεχωριστή τοποθεσία ή ακόμα και
στο υπόγειό σας.
Ό, τι κι αν επιλέξετε, βεβαιωθείτε
ότι στέλνετε προϊόντα γρήγορα και
επιταχύνετε την αποστολή όταν είναι
δυνατόν. Έχω διαπιστώσει ότι οι
αγοραστές στο διαδίκτυο δεν είναι
πάντα πολύ υπομονετικοί. Πολλοί
αναμένουν ότι τα προϊόντα που
παρήγγειλαν θα παραδοθούν σε όχι
περισσότερο από μια ή δύο ημέρες,
και σίγουρα λιγότερο από μια
εβδομάδα. Φροντίστε να επισημάνετε
τις εκτιμήσεις παράδοσης για όλα τα
προϊόντα στο e-shop σας.
Καθιέρωση διαδικτυακής
παρουσίας
Εάν δεν είστε γνώστες της

ανάπτυξης και του σχεδιασμού
sites, υπάρχουν διάφοροι τρόποι
προσέγγισης της δημιουργίας
ενός ιστότοπου. Πολλές εταιρείες
προσφέρουν προκατασκευασμένα
πρότυπα sites ηλεκτρονικού
εμπορίου με όλα όσα χρειάζεστε για
να ρυθμίσετε το κατάστημά σας και
να προωθήσετε το e-shop σας. Θα
μπορούσατε επίσης να προσλάβετε
έναν σχεδιαστή ιστοσελίδων για
να λάβει πληροφορίες και να
δημιουργήσει έναν προσαρμοσμένο
ιστότοπο. Επιπλέον, ορισμένες
εταιρείες σημείων πώλησης
προσφέρουν δυνατότητες για
το ηλεκτρονικό εμπόριο, όπως
ιστότοπους και εφαρμογές.
Ένας άλλος παράγοντας που πρέπει
να λάβετε υπόψη είναι ο κόσμος του
web SEO (βελτιστοποίηση μηχανών
αναζήτησης) για να βοηθήσετε τον
ιστότοπό σας να καταταγεί μεταξύ
των κορυφαίων αποτελεσμάτων
στην Google και σε άλλες μηχανές
αναζήτησης. Για παράδειγμα, εάν
το κατάστημά σας βρίσκεται στη
σελίδα πέντε μιας αναζήτησης,
λιγότερα άτομα θα το βρουν. Οι
καταναλωτές πιθανότατα θα έχουν

ήδη επιλέξει ιστότοπους από την
πρώτη σελίδα. Κάντε την έρευνά
σας για να ενισχύσετε το SEO του
ιστότοπού σας. Επιπλέον, μόλις
ξεκινήσετε την πλατφόρμα e-shop
σας, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην
επισκεψιμότητα. Εάν ο αριθμός των
επισκεπτών στον ιστότοπό σας είναι
μικρότερος από τον αναμενόμενο,
ερευνήστε γιατί συμβαίνει αυτό.
Μήπως δεν προωθείτε τον ιστότοπό
σας όσο καλά μπορείτε, είτε στο
κατάστημά σας είτε στο διαδίκτυο;
Επιπλέον, εκτελέστε δοκιμές του
ιστότοπού σας για να βεβαιωθείτε
ότι δεν υπάρχουν σφάλματα. Δεν
υπάρχει τίποτα χειρότερο από το
να έχετε έναν πελάτη που θέλει να
ψωνίσει στον ιστότοπό σας, αλλά δεν
μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτόν.
Πιθανότατα θα μεταβούν σε άλλη
ιστοσελίδα, χωρίς να επιστρέψουν
ποτέ σε εσάς.
Το marketing
Το τελικό στάδιο είναι η θέσπιση
ενός προϋπολογισμού μάρκετινγκ
ηλεκτρονικού εμπορίου. Αν και
η παρουσία σας στο διαδίκτυο
είναι επωφελής, το e-shop δεν θα
πουλήσει από μόνο του. Τοποθετήστε
τη διαφήμιση σε περιοδικά με
δημογραφικά στοιχεία που ταιριάζουν
με τα δικά σας. Για παράδειγμα,
θα μπορούσατε να τοποθετήσετε
διαφημίσεις σε ισπανικές εφημερίδες
και άλλα ισπανικά περιοδικά εάν η
επιχείρησή σας βρίσκεται σε μια κατά
κύριο λόγο ισπανόφωνη γειτονιά.
Ακολουθώντας αυτά τα βήματα
στενά και προσεκτικά, οι έμποροι
e-shops μπορούν να βιώσουν
έναν νέο τρόπο για να αυξήσουν
τη δημιουργία εσόδων και να
εντυπωσιάσουν τους καταναλωτές,
οδηγώντας στο θετικό word of
mouth που μπορεί να κερδίσει τόσο
τους υφιστάμενους όσο και νέους
πελάτες. Πιστεύω ότι το ηλεκτρονικό
εμπόριο είναι ο τρόπος του παρόντος
και του μέλλοντος. Μην κολλάς στο
παρελθόν.
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Live η νέα 360
καμπάνια του Spitishop
Σε τηλεόραση, ραδιόφωνο, social media &
YouTube
"Για ένα spiti, δικό σου!" Με αυτό το
μήνυμα, η Sleed δημιουργεί τη νέα above
the line καμπάνια για το μεγαλύτερο e-shop
λευκών ειδών και ειδών διακόσμησης στην
Ελλάδα, το Spitishop.

Ήρθαν τα Skroutz Points
Ένα νέο μοντέλο εξυπηρέτησης των παραγγελιών της εγκαινιάζει
η πλατφόρμα ηλεκτρονικών αγορών skroutz.gr, καθώς θέτει σε
εφαρμογή τα Skroutz Points, σημεία αυτόματης παραλαβής. Με
βάση το πλάνο θα εξαπλωθούν σταδιακά στην Αττική, δίνοντας
την δυνατότητα στους πελάτες της Skroutz να παραλάβουν τις
παραγγελίες τους σε διάστημα τριών ημερών από τη στιγμή που το
πακέτο τους θα φτάνει στα συγκεκριμένα σημεία.
H Skroutz παρέχει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να
πραγματοποιούν οι ίδιοι το picking των παραγγελιών τους από
τα συγκεκριμένα σημεία συλλογής που θα αναπτύξει. Το δίκτυο
εξυπηρέτησης των Skroutz Point θα περιλαμβάνει σε πρώτη φάση
20 σημεία, από τα οποία ο εκάστοτε πελάτης θα μπορεί να πηγαίνει
και να παίρνει στα χέρια του ο ίδιος αυτό που έχει παραγγείλει μέσα
από το ηλεκτρονικό καλάθι της Skroutz, σε ώρες προτίμησής του,
καθώς η υπηρεσία δεν τον δεσμεύει να παραλάβει το δέμα του σε
συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Για να μπορέσει να προσέλθει στο
σημείο παραλαβής η εταιρεία του στέλνει έναν προσωπικό κωδικό
PIN μέσω γραπτού μηνύματος και στη συνέχεια με κωδικό έχει την
δυνατότητα να παραλάβει.

Και εγένετο Douleutaras
Pros Academy
Το Douleutaras Pros Academy αποτελεί
μια καινοτόμο πρωτοβουλία για τον κλάδο
των τεχνικών επαγγελμάτων. «Όραμά μας
είναι να δημιουργήσουμε ένα οικοσύστημα
επαγγελματιών που εξελίσσονται διαρκώς
και επιθυμούν να ξεκλειδώσουν τις
δυνατότητές τους και να αναπτύξουν τις
επιχειρήσεις τους. Απώτερος στόχος μας
είναι να εγκαινιάσουμε έναν θεσμό που θα
δώσει νέα ώθηση στον κλάδο των τεχνικών
επαγγελμάτων» δήλωσε ο CEO του
Douleutaras.gr Α. Γραμμάτης.
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Τα Χανιά, η νέα πόλη
στο χάρτη της Wolt

Η Apcopay λανσάρει το Fastlink
Το διεθνές brand πληρωμών Apcopay, μέλος της Apco Systems,
ανακοινώνει σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς, τη νέα
υπηρεσία Fastlink στην ελληνική αγορά που προσφέρει σε
μεγάλες αλλά και μικρoμεσαίες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να
δέχονται ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω links και QR codes, είτε
δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο, είτε όχι.
Η νέα υπηρεσία εξασφαλίζει την επιχειρηματική εξέλιξη και
βιωσιμότητα μιας επιχείρησης, επιτρέποντας στους πελάτες της
να συνεχίσουν να αγοράζουν προϊόντα ή υπηρεσίες πληρώνοντας
online, γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια. Πρόκειται για εναλλακτική
λύση στις ηλεκτρονικές πληρωμές και τις πληρωμές με μετρητά
που ενισχύει τις πωλήσεις, ενώ παράλληλα η επιχείρηση εξυπηρετεί
καλύτερα και προστατεύει τους πελάτες της μέσω των ανέπαφων
πληρωμών και παραδόσεων προϊόντων.
Η υπηρεσία Fastlink δεν απαιτεί την ύπαρξη e-shop, ούτε τεχνικό
εξοπλισμό (π.χ. POS, ePOS), ενώ οι συναλλαγές πραγματοποιούνται
με απόλυτη ασφάλεια, μέσω της PCIDSS (level 1) πιστοποιημένης
πλατφόρμας πληρωμών της Apcopay, εφαρμόζοντας όλα τα
σύγχρονα πρωτόκολλα ασφάλειας (Strong Customer Authentication
-SCA & 3D Secure 2.0).
Απευθύνεται σε μεγάλες και ΜμΕ και σε εμπόρους, όπως στο
λιανεμπόριο, ασφαλιστικές, ξενοδοχεία, εταιρείες ενέργειας, minimarkets, κάβες, fast food, καφετέριες, βιβλιοπωλεία, ηλεκτρονικά
φαρμακεία, είδη επίπλων και σπιτιού κ.ά.
Ο Πάρης Κορωναίος, Country Manager της Apcopay, δήλωσε:
«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι τόσο για το λανσάρισμα της υπηρεσίας
Fastlink στην ελληνική αγορά όσο και για την έναρξη της συνεργασίας
μας με την Τράπεζα Πειραιώς. Το Fastlink λειτουργεί με επιτυχία εδώ
και χρόνια σε πολλές χώρες στο εξωτερικό και είμαι βέβαιος πως
θα βοηθήσει ουσιαστικά τις επιχειρήσεις και τους εμπόρους λόγω
της ευκολίας, της αμεσότητας και της ασφάλειας που προσφέρει.
Σύντομα θα ανακοινώσουμε νέες υπηρεσίες πληρωμών με τη χρήση
των QR codes που θα απλοποιήσουν ακόμα περισσότερο το payment
journey καταναλωτή και εμπόρου.»

Συνεχίζεται η γεωγραφική επέκταση της
Wolt, με τα Χανιά να αποτελούν τη νέα πόλη
στην οποία είναι διαθέσιμη η εμπειρία της
δημοφιλούς εφαρμογής online delivery, ενώ
παράλληλα προχωρά με ταχείς ρυθμούς η
ανάπτυξη του portfolio της εφαρμογής με
νέες κατηγορίες προϊόντων.
Η πόλη των Χανίων είναι η 5η πόλη στην
οποία η Wolt εγκαινιάζει τη λειτουργία της
εντός του 2021, έπειτα από το Ηράκλειο, τη
Λάρισα, την Πάτρα και το Βόλο.

Η PROTOCOL ανανέωσε
την συνεργασία της στο
e-Commerce Marketing
με την εταιρία εμπορίας
γυναικείων υποδημάτων
INSHOES.
To inshoes.gr είναι ένα πολλά υποσχόμενο
e-shop στο ηλεκτρονικό εμπόριο γυναικείων
υποδημάτων. Πολύ οικονομικά παπούτσια,
για κάθε ηλικία και ετοιμοπαράδοτα.
Γνωρίζοντας τις απαιτήσεις της σύγχρονης
γυναίκας και ακολουθώντας πιστά τις
τάσεις της μόδας, συνεχίζει με αγάπη και
μεράκι να βρίσκει και να παρουσιάζει τα
καλύτερα σχέδια της αγοράς.

Συνεργασία Meta
με Carrefour
Στρατηγική συνεργασία με τη Meta
(Facebook) ανακοίνωσε η Carrefour. Η
Meta θα υποστηρίξει τον γαλλικό όμιλο
S/M κατά τη διάρκεια του ψηφιακού
μετασχηματισμού του. Η νέα συνεργασία
εκτείνεται από την εσωτερική επικοινωνία
για τις εμπειρίες των εργαζομένων, τις
σχέσεις με τους πελάτες και την ψηφιακή
διαφήμιση έως το “social commerce”. Ο
όμιλος θα συνεργαστεί και με το WhatsApp
και το Messenger.
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Black Friday: τι θα ψωνίσουν
οι Έλληνες φέτος

6 στους 10 Έλληνες
θα ψωνίσουν στην Black Friday
Η Sitecore®, παγκόσμιος ηγέτης λογισμικού διαχείρισης ψηφιακού
περιεχομένου, στο πλαίσιο της έρευνας Holiday Shopping Trends
2021, ανέδειξε ότι περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες
καταναλωτές (59%) σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν αγορές
την περίοδο της Black Friday. H πλειονότητα δηλώνει ότι θα
εκμεταλλευτεί την Black Friday για να πραγματοποιήσει τις
Χριστουγεννιάτικες αγορές.
Μεταξύ αυτών που δηλώνουν ότι σκοπεύουν να ψωνίσουν, το 41%
αναφέρουν ότι θα συνδυάσουν online και offline αγορές με τους
νεότερους να τάσσονται ελαφρώς υπέρ των e-αγορών (45%). To
18% δήλωσε ότι δεν πρόκειται να ψωνίσει στο Black Friday, με τους
τρεις κύριους λόγους να είναι:
•	η ημέρα έχει γίνει συνώνυμο με την κουλτούρα της
υπερκατανάλωσης
•	τους φαίνεται ξεπερασμένη και δεν προσφέρει πλέον καλές
προσφορές και
•	προσελκύει υπερβολικά πολύ κόσμο
Όσον αφορά στις κατηγορίες αγορών, με εξαίρεση τα ταξίδια
και τα παιχνίδια, όπου το 54% και το 37%, αντίστοιχα, δηλώνει
ότι θα γίνουν online, η πλειονότητα των αγορών για υπηρεσίες
διασκέδασης (45%), ένδυσης (41%), ομορφιάς (43%), φαγητού
και ποτού (69%) θα πραγματοποιηθεί με επίσκεψη σε κατάστημα,
δείχνοντας μια στροφή των καταναλωτών στις φυσικές αγορές
μετά τους περιορισμούς που επέβαλε η πανδημία.
Επιπλέον, ένα μεγάλο ποσοστό καταναλωτών (65%) δήλωσε
ότι «βάζει σε πρώτη προτεραιότητα τις εκπτώσεις και τις
προσφορές, όταν αγοράζει online», ενώ σχεδόν οι μισοί (45%)
δηλώνουν ότι «αναζητούν προσφορές που δίνονται αποκλειστικά
σε μέλη προγραμμάτων loyalty». Παράλληλα οι μεγαλύτεροι σε
ηλικία καταναλωτές δίνουν περισσότερη έμφαση στα εκπτωτικά
προϊόντα. Τέλος, ένα αξιοσημείωτο ποσοστό των νεότερων ηλικιών
σκοπεύει να κάνει τις αγορές του μέσω βιντεοκλήσης (18%),
εστιάζοντας στην αγορά limited edition προϊόντων (26%), αλλά και
υπηρεσιών που μπορεί να απολαύσει όλη η οικογένεια (20%).

Σε έρευνα της Picodi προκύπτει ότι
σημαντικό τμήμα των καταναλωτών στην
Ελλάδα είναι συγκρατημένο στη Black
Friday, με το 41% να ζητούν μεγαλύτερες
εκπτώσεις. Σύμφωνα με την Picodi, οι 10
κορυφαίες κατηγορίες προϊόντων είναι:
•	Ρούχα 61%
•	Ηλεκτρονικές συσκευές 59%
•	Καλλυντικά / αρώματα 39%
•	Εσώρουχα 16%
•	Αθλητικά αξεσουάρ 16%
•	Είδη παντοπωλείου 13%
•	Έπιπλα 10%
•	Ταξίδια/διακοπές 10%
•	Βιβλία 6%
•	Παιδικά είδη 6%

Εικονικοί χαρακτήρες
για e-Commerce
Η Inworld AI οποία κατασκευάζει
εγκεφάλους για εικονικούς χαρακτήρες,
συγκέντρωσε 7 εκατ. δολ. από την Kleiner
Perkins, την CRB και τη Meta. Πουλώντας
την τεχνολογία της σε άλλες επιχειρήσεις,
η Inworld οραματίζεται χαρακτήρες που
δημιουργούνται μέσω της πλατφόρμας της
να χρησιμοποιούνται για τα πάντα: Aπό
την υποστήριξη πελατών στο ηλεκτρονικό
εμπόριο μέχρι πιο διαδραστικές εικονικές
φιγούρες σε παιχνίδια.

Digital Doors
από τη Mastercard
Digital Doors ονομάζεται η νέα πλατφόρμα
της Mastercard, στο πλαίσιο της ευρείας
πρωτοβουλίας ενίσχυσης των μικρών
επιχειρήσεων. Μέσα από αποκλειστικές
συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες
του χώρου, αλλά και χρήσιμα tips, οι
επιχειρήσεις θα καταφέρουν να εξελιχθούν,
να δημιουργήσουν μια ασφαλή εμπειρία
πληρωμών, να αξιοποιήσουν ψηφιακά
εργαλεία, να δημιουργήσουν και να
«τρέξουν» ψηφιακές διαφημίσεις και πολλά
άλλα.
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Ρομπότ-barman αξίας
50.000 λιρών
Τι να προσέξουν οι καταναλωτές
την Black Friday
Η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γ.Γ. Εμπορίου
και Προστασίας Καταναλωτή συνιστά στους καταναλωτές να είναι
ιδιαίτερα προσεκτικοί στη Black Friday 2021. Είναι σημαντικό να
ελέγχουν αν παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
•	Η ταυτότητα του προμηθευτή (πλήρης εταιρική επωνυμία,
τηλέφωνα επικοινωνίας, email, ταχυδρομική διεύθυνση, ΑΦΜ και
αριθμό ΓΕΜΗ)
•	Τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος
Η συνολική τιμή του προϊόντος (συμπεριλαμβανομένων φόρων,
επιβαρύνσεων, εξόδων αποστολής, τυχόν έξοδα σε περίπτωση
επιστροφής κ.λπ.).
•	Επιβεβαιώστε ότι η τιμή που καλείστε να πληρώσετε ταυτίζεται
με αυτήν που δηλώνεται στην ιστοσελίδα.
•	Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί στην περίπτωση που ένα
προϊόν πωλείται σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή και να αποφεύγετε
τις προσφορές που εμφανίζονται σε αναδυόμενα παράθυρα, αν
προέρχονται από άγνωστους ιστοτόπους.
•	Η διαθεσιμότητα, ο τρόπος πληρωμής και αποστολής του
προϊόντος. Οι συναλλαγές με κάρτα προσφέρουν περισσότερες
δικλείδες ασφαλείας σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν
παραδώσει το προϊόν, έναντι της κατάθεσης σε λογαριασμό.
•	Το δικαίωμα αναιτιολόγητης, αζήμιας υπαναχώρησης και
επιστροφής εντός 14 ημερών, καθώς και η πολιτική επιστροφής
των προϊόντων της επιχείρησης σε περίπτωση άσκησης του
δικαιώματος.

H Service Robots κατασκευάζει ρομπότ που
μπορούν να σερβίρουν ποτά ή φαγητό. Η
χρήση ρομπότ στον κλάδο της φιλοξενίας
έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια,
ενώ η πανδημία φαίνεται ότι επιτάχυνε
τη χρήση τους. Τα συγκεκριμένα ρομπότ
κοστίζουν περίπου 50.000 λίρες.

Η επέκταση του online
καναλιού της ΑΒ
Στην επέκταση του online delivery της ΑΒ
Βασιλόπουλος αναφέρθηκε, ο Πρόεδρος
και CEO της Ahold Delhaize (μητρικής της
ΑΒ), Frans Muller, στην παρουσίαση των
αποτελεσμάτων γ’ τριμήνου. Παράλληλα,
κατά τη διάρκεια του επίμαχου διαστήματος
πρόσθεσε 102 νέα click-and-collect σημεία
πώλησης στις ΗΠΑ, με τα brands σε
Ελλάδα (ΑΒ Βασιλόπουλος) και Τσεχία να
επεκτείνουν το online delivery.
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Richemont: νέα κίνηση
στην αγορά ηλεκτρονικού
εμπορίου - Τι σχεδιάζει
για τη Yoox Net-A-Porter
Ο όμιλος πολυτελών ειδών Richemont
αλλάζει στρατηγική στον τομέα του
ηλεκτρονικού εμπορίου και ετοιμάζεται να
παραχωρήσει τον έλεγχο της πλατφόρμας
online πωλήσεων Yoox Net-A-Porter μέσω
συμφωνίας με την Farfetch, ειδικό στις
διαδικτυακές αγορές.

Αυξήθηκε η γκρίνια για ταχυμεταφορές
Οι καταγγελίες για ταχυδρομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες
ταχυμεταφορών που υποβλήθηκαν στην ΕΕΤΤ έφτασαν το 2020 τις
3.000 καταγράφοντας αύξηση 750% σε σχέση με το 2019 (3.008
έναντι 380 το 2019).
Το 86% των καταγγελιών του 2020 αφορούσε καθυστερήσεις στην
επίδοση των δεμάτων, ενώ το 7% προβλήματα ενημέρωσης και το 6%
απώλεια δέματος ή άλλα προβλήματα εξυπηρέτησης. Εν αντιθέσει
με το 2019 τα αιτήματα/καταγγελίες αφορούσαν τόσο απώλεια
αντικειμένων όσο και εκπρόθεσμη επίδοση ή ζητήματα πλημμελούς
εξυπηρέτησης.
Στον αντίποδα, μικρότερος σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές
ήταν ο αριθμός των καταγγελιών που αφορούσαν στις ηλεκτρονικές
επικοινωνίες, παρά τις αυξημένες ανάγκες για συνδεσιμότητα που
γέννησε η πανδημία. Από τις 15.000 συνολικές καταγγελίες που
δέχτηκε η ΕΕΤΤ, οι 12.000 αφορούσαν τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες
όταν το 2019 ο αντίστοιχος αριθμός έφτανε στις 14.700.
Οι περισσότερες αφορούσαν τις συνδυαστικές σταθερές υπηρεσίες
(60%) ενώ το 16% αφορούσε αποκλειστικά την κινητή τηλεφωνία και
το 13% υπηρεσίες αυξημένης χρέωσης. Η ΕΕΤΤ έχει ξεκινήσει τις
διαδικασίες για τη διεξαγωγή μελέτης, σχετικά με την ποσοτική και
ποιοτική ανάλυση της ταχυδρομικής αγοράς.

Έκρηξη στα take-away apps
Μεγάλη αύξηση καταγράφεται στη χρήση
των take-away apps στην Ευρώπη, ενώ
εκτίναξη σημειώνουν και τα έσοδα μέσω
των εν λόγω εφαρμογών delivery φαγητού.
Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν
στο Restaurant & Takeaway Innovation Expo
στο Λονδίνο, από το 2015 έως το 2020, ο
αριθμός των χρηστών εφαρμογών delivery
στην Ε.Ε. υπερδιπλασιάστηκε, από 65 εκατ.
σε 150 εκατ.
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Επελαύνει το virtual
franchising στην εστίαση

ΕΛΤΑ: φέρνουν τον ψηφιακό Ταχυδρόμο Στοχεύουν στην κερδοφορία
Λίγους μήνες μετά την εγκατάσταση των πρώτων 55 ρομπότ διαλογής
στο Κέντρο Διαλογής στο Κρυονέρι, τα ΕΛΤΑ προχωρούν στη δεύτερη
φάση, για να υπερπενταπλασιάσουν τη δυνατότητα διαχείρισης
αντικειμένων ενώ ετοιμάζουν και την «έλευση» του Ψηφιακού
Ταχυδρόμου και των καταστημάτων 24ωρης εξυπηρέτησης.
Στο Κέντρο Διαλογής στο Κρυονέρι, όπου και παρουσιάστηκε η
εγκατάσταση ρομποτικής διαλογής, με την οποία και ξεκίνησε η
είσοδός τους στην ψηφιακή εποχή, 55 mini robots, λειτουργούν με
τεχνητή νοημοσύνη και συμβάλλουν καθοριστικά στην επιτάχυνση
μιας παραδοσιακής διαδικασίας, αρκετά χρονοβόρας. Σκανάρουν τον
ταχυδρομικό κώδικα, ζυγίζουν τα δέματα και -καθοδηγούμενα από
αισθητήρες- τα τοποθετούν στους σωστούς ταχυδρομικούς σάκους,
144 εξόδους, δηλαδή προορισμούς, με ταχύτητα εξυπηρέτησης 3.000
δεμάτων την ώρα.
Όπως ανακοίνωσε ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΕΛΤΑ,
Γιώργος Κωνσταντόπουλος, «στη δεύτερη φάση, που θα έχει
ολοκληρωθεί πριν το τέλος του έτους, θα υπάρχουν 125 mini robots,
που θα μπορούν να εξυπηρετήσουν 168 προορισμούς, ανεβάζοντας
τη δυνατότητα διαχείρισης σε 7.000 δέματα την ώρα, ή 165.000 την
ημέρα».
Ψηφιακός Ταχυδρόμος
Ο Ψηφιακός Ταχυδρόμος, δεν είναι απλώς ένας ταχυδρόμος της
ψηφιακής εποχής, αλλά ένα ευρύτερο πακέτο υπηρεσιών, στην
υπηρεσία του πελάτη. Περιλαμβάνει, τον ανθρώπινο παράγοντα,
εφοδιασμένο με λογισμικό και συσκευές οι οποίες συνεργάζονται με
τα ταχυδρομικά συστήματα υποστήριξης και θα δίνουν τη δυνατότητα
στους ταχυδρόμους ή τους διανομείς να εκτελούν την καθημερινή
δραστηριότητά τους με σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες. Έτσι,
ταχυδρόμοι και διανομείς θα είναι εφοδιασμένοι με συσκευές
PDA ενσωματωμένη λειτουργία πληρωμών POS (tap & pay), οι
οποίες θα επικοινωνούν με την mobile εφαρμογή του πελάτη για
ανέπαφες αποστολές. Με τον τρόπο αυτό, εκτός από τη διαχείριση
της ταχυδρομικής αποστολής, θα μπορούν να εισπράττουν, να
πληρώνουν, ή να αντιπαραβάλλουν οποιαδήποτε παραγγελία,
λογαριασμό, ή υπηρεσία.

Το virtual franchising εφαρμόζεται
στον τομέα των εστιατορίων και είναι
περισσότερο γνωστό με τον όρο «ghost
franchising», που παραπέμπει στις ghost
kitchens των μη επισκέψιμων εστιατορίων.
Χάρη στο ghost ή virtual franchising, λοιπόν,
ένα επιτυχημένο εστιατόριο μπορεί να
«πουλήσει» το brand του, ένα διάσημο
πιάτο του μενού του (ή μέρος ή ολόκληρο
το μενού του), σε έναν virtual franchisee
που διαχειρίζεται τη νέα του επιχείρηση
από το σπίτι.

Στον «αέρα» η Black Friday
επικοινωνία μεγάλων
retailers
Το Πλαίσιο και η Frank & Fame
δημιούργησαν ένα διαφημιστικό σποτ για
τη Black Friday. Τη νέα της 360ο καμπάνια
για την Black Friday παρουσιάζει και η
Κωτσόβολος, με την υπογραφή της The
Newtons Laboratory. Επίσης, η PMM
κυκλοφόρησε teaser, με την υπογραφή της
BBDO, στο οποίο παρουσιάζονται νταλίκες
να κινούνται σε δρόμο.

Η Nissan προμηθεύει
τη Skroutz με αμιγώς
ηλεκτρικά οχήματα
Η Skroutz ενισχύει το στόλο της θέτοντας
σε λειτουργία 10 νέα ηλεκτρικά βαν Nissan
e-NV200, ενώ θα προστεθούν άλλα 24 μέχρι
το τέλος του χρόνου. Kάθε βαν κάνει 5060 παραδόσεις την ημέρα (80-100 χλμ. σε
κάθε βάρδια). Λόγω της ανάπτυξης του ecommerce, οι επιχειρήσεις ανταποκρίνονται
στις αλλαγές των κανονισμών για την
κινητικότητα, εστιάζοντας στην κλιματική
αλλαγή.
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Η Levi ’s για ένα ψηφιακό
μέλλον στη μόδα
Η Levi’s έχει οργανώσει τα “bootcamp”, τα
οποία αποτελούν ένα νέο πρόγραμμα για
την εκπαίδευση των εργαζόμενων σε όλους
τους κλάδους: Στη μηχανική μάθηση, τον
προγραμματισμό, τη σχεδιαστική σκέψη
και τη διαχείριση προϊόντων. Στη συνέχεια,
ορισμένοι θα ενταχθούν σε μια ομάδα
στρατηγικής και τεχνητής νοημοσύνης, ενώ
άλλοι θα χρησιμοποιήσουν τις νέες τους
δεξιότητες στους υπάρχοντες ρόλους τους.

Κίτρινη κάρτα Ε.Ε. στο
e-Commerce για ΦΠΑ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να
κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της
Δανίας, της Κροατίας και της Λιθουανίας
λόγω μη κοινοποίησης των επεξηγηματικών
εγγράφων σχετικά με τη μεταφορά στο
εθνικό δίκαιο των νέων ενωσιακών κανόνων
για τον ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο
[οδηγία (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου
όσον αφορά τη Δανία και τη Λιθουανία, και
οδηγία (ΕΕ) 2019/1995 του Συμβουλίου
όσον αφορά τη Δανία και την Κροατία].
Οι νέοι κανόνες αποσκοπούν στην
απλούστευση του ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις
και τους καταναλωτές που συμμετέχουν
σε διασυνοριακές διαδικτυακές πωλήσεις
εντός της ΕΕ, και στη δημιουργία πιο
δίκαιου περιβάλλοντος για τους ενωσιακούς
πωλητές, με την κατάργηση της απαλλαγής
από τον ΦΠΑ για τις εισαγωγές μικρής
αξίας από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Σύμφωνα με τη νομολογία του
Δικαστηρίου της ΕΕ, τα κράτη-μέλη
πρέπει να αναφέρουν με επαρκώς σαφή
και ακριβή τρόπο τα εθνικά μέτρα με τα
οποία μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο τις
υποχρεώσεις που επιβάλλει η εν λόγω
οδηγία. Οι τρεις χώρες έχουν προθεσμία 2
μηνών για να λάβουν μέτρα, διαφορετικά η
Επιτροπή μπορεί να στείλει αιτιολογημένες
γνώμες.
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20 χρόνια ΙΚΕΑ και το γιορτάζει…

Μέσα στα 20 χρόνια της παρουσίας
της στην Ελλάδα, η ΙΚΕΑ έγινε
συνώνυμο της «έμπνευσης» και της
λειτουργικότητας στα έπιπλα και τον
οικιακό εξοπλισμό, διαμορφώνοντας
μια νέα ολοκληρωμένη καταναλωτική
εμπειρία.
Το 2001, η IKEA φέρνει στην
Ελλάδα χιλιάδες προϊόντα για το
σπίτι σε επίπεδες συσκευασίες,
γεγονός που αποτελεί μια από τις
μεγαλύτερες καινοτομίες στον χώρο
της επίπλωσης και άπειρες ιδέες
και λύσεις, πάντα με σεβασμό στον
άνθρωπο και το περιβάλλον. Το
2004, ανοίγει το πρώτο κατάστημα
στην Αθήνα, στην περιοχή του
νέου Διεθνούς Αεροδρομίου. Ήταν
η περίοδος που η επίσκεψη των
Αθηναίων στην ΙΚΕΑ έγινε κάτι σαν
θεσμός. Μια οικογενειακή βόλτα στο
κατάστημα ΙΚΕΑ ήταν αρκετή για
να αλλάξει τον τρόπο αγορών στο
λιανεμπόριο και τη φιλοσοφία του
οικιακού εξοπλισμού.
Το 2008, η ΙΚΕΑ ανοίγει και δεύτερο
κατάστημα, στη Λεωφόρο Κηφισού,
αποσκοπώντας να «μοιράσει» τον
ολοένα και αυξανόμενο αριθμό
πελατών της στο Λεκανοπέδιο σε
δύο σημεία, ώστε να προσφέρει την
καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
Το 2009 η Λάρισα υποδέχεται το
«δικό της» κατάστημα ΙΚΕΑ, ενώ το
2010 ανοίγει το κατάστημα ΙΚΕΑ
Ιωάννινα.
Μέσα στην κρίση, η ΙΚΕΑ προχωρεί

στην επέκταση κρίσιμων υποδομών.
Και το 2012 το πρώτο Κέντρο
Παραγγελιών και Παραλαβών στη
Ρόδο.
Την ίδια χρονιά, ξεκινά η λειτουργία
του προγράμματος πιστότητας
ΙΚΕΑ Family. Μέσα από την
πελατοκεντρική της φιλοσοφία η
ΙΚΕΑ επιβραβεύει τη σταθερή της
πελατεία, δίνοντάς της πρόσβαση σε
ειδικές προσφορές, εκπτώσεις και
διάφορα προνόμια.
Την ίδια στιγμή, η επιτυχία
της λειτουργίας του Κέντρου
Παραγγελιών και Παραλαβών στη
Ρόδο, δίνει το έναυσμα για την
επέκταση της μεθόδου αυτής,
που προσφέρει πρόσβαση των
πελατών σε όλα τα προϊόντα της
ΙΚΕΑ, σε καταναλωτές στην περιοχή
των οποίων δεν υπάρχει φυσικό
κατάστημα. Το 2013 τέτοια κέντρα
ανοίγουν στην Πάτρα, τα Χανιά και το
Ηράκλειο Κρήτης, ενώ το 2014, άλλο
ένα εγκαινιάζεται στην Κομοτηνή, με
το τελευταίο της σειράς να ανοίγει το
2019 στην Καλαμάτα.
Το ηλεκτρονικό εμπόριο, μπαίνει
σταδιακά στη ζωή των Ελλήνων, και
η ΙΚΕΑ πρωτοστατεί, καθώς το 2014
ξεκινά η λειτουργία του e-shop της.
Ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό
κατάστημα, το οποίο παρέχει
έμπνευση για το σπίτι και δίνει
πρόσβαση σε χιλιάδες προϊόντα ΙΚΕΑ
από την άνεση του σπιτιού.
Το 2018 γίνεται γεγονός το πρώτο

ΙΚΕΑ Pop Up Store στην Ελλάδα,
που φιλοξενείται στον Πειραιά για
8 μήνες, για να φέρει την εμπειρία
ΙΚΕΑ πιο κοντά στο αγοραστικό
κοινό. Η ιδέα ήταν η διάθεση
500 ειδών οικιακού εξοπλισμού,
που συνεχώς ανανεώνονταν και
οι καταναλωτές μπορούσαν να
αγοράσουν άμεσα.
Την ίδια χρονιά λανσάρεται το
ΙΚΕΑ Greece App, μια εφαρμογή
που διευκολύνει τις αγορές
στο κατάστημα, επεκτείνει τις
δυνατότητες για το e-shop και
παράλληλα ενημερώνει το κοινό για
προϊόντα και προσφορές, φέρνοντας
ακόμη πιο κοντά τους καταναλωτές
στην ΙΚΕΑ.
Τη χρονιά της συμπλήρωσης των 20
ετών της στην Ελλάδα, η ΙΚΕΑ, περνά
σε μια νέα εποχή, εγκαινιάζοντας
το πρώτο κατάστημα νέας γενιάς
στον Πειραιά. Η νέα εμπορική
φιλοσοφία, προβλέπει μικρότερα
καταστήματα, εντός του αστικού
ιστού, ώστε να πιο προσβάσιμα και
να διευκολύνουν ακόμα περισσότερο
τους καταναλωτές που αναζητούν
ευκολία και εξοικονόμηση χρόνου.
Το κατάστημα του Πειραιά, στο
τριώροφο κτίριο της οδού Γούναρη,
είναι το πρώτο από μια σειρά
καταστημάτων που θα ανοίξουν
το επόμενο διάστημα σε Αθήνα,
Θεσσαλονίκη και Σόφια. Ήδη στην
Αθήνα γίνονται οι προετοιμασίες για
το άνοιγμα του καταστήματος ΙΚΕΑ
στο The Mall Athens.
Τα καταστήματα πόλης
διαμορφώνουν τη νέα στρατηγική
του ομίλου με επέκταση του
δικτύου καταστημάτων σε καλύτερη
πρόσβαση. Το concept των
καταστημάτων αυτών συμπληρώνουν
και τα καταστήματα μεσαίου
μεγέθους από 5.000 έως 10.000 τ.μ.
Το πρώτο τέτοιου τύπου κατάστημα
άνοιξε στη Βάρνα της Βουλγαρίας,
ενώ τα επόμενα αφορούν τις πόλεις
της Πάτρας και του Ηρακλείου.
Μέχρι σήμερα τα καταστήματα
ΙΚΕΑ έχουν δεχθεί πάνω από 100
εκατομμύρια επισκέψεις, διαθέτοντας
500 εκατομμύρια προϊόντα, 30
εκατομμύρια Hot Dog και 5,5
εκατομμύρια μερίδες κεφτεδάκια.
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ΑΠΟΨΗ

Του Γιάννη Σταμούλη, CEO Mobiplus

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Η επιστήμη της Πρόβλεψης στο e-Commerce
περισσότερες καινοτομίες σε όλες
τις πτυχές της καθημερινότητάς
μας. Η επιχειρησιακή στρατηγική,
οι αποφάσεις και η εκτέλεσή
τους αλλάζουν δραματικά
καθημερινά, δίνοντας ένα σημαντικό
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις
επιχειρήσεις που ακολουθούν τις
νέες τεχνολογίες και τάσεις και τις
υιοθετούν πριν από τον ανταγωνισμό
τους.

Η Amazon μπορεί να προβλέψει
ποιο προϊόν θα αγοράσει ένας
καταναλωτής στη συνέχεια και του
το προτείνει. Ως αποτέλεσμα, το
35% των πωλήσεων της εταιρείας
προέρχεται από τα προτεινόμενα
προϊόντα. Πιο συγκεκριμένα, το
οικονομικό έτος του 2018, η Amazon
είχε 233 δις $ ετήσια έσοδα, εκ των
οποίων τα 82 δις $ προήλθαν από
τις συστάσεις προϊόντων σε κάθε
καταναλωτή ξεχωριστά. Εσύ τι
κέρδη είχες το προηγούμενο έτος
από συστάσεις προϊόντων; Είναι
αρκετά γνωστό ότι η ανθρώπινη
συμπεριφορά, και ειδικότερα
η καταναλωτική συμπεριφορά,
μπορεί να προβλεφθεί. Τη σημερινή
εποχή οι υπολογιστές έχουν γίνει
πολύ γρήγοροι και ταυτόχρονα
στο διαδίκτυο βρίσκονται πολλά
data. Ως αποτέλεσμα, οι τράπεζες,
οι λιανοπωλητές, οι πολιτικές
εκστρατείες, τα νοσοκομεία, οι

δικαστές και άλλου είδους εταιρείες
και οργανισμοί, έχουν καταφέρει
να προβλέψουν τη συμπεριφορά
συγκεκριμένων ανθρώπων. Οι
προσπάθειες αυτές, τους βοήθησαν
να κερδίσουν πελάτες, εκλογές και
μάχες κατά διαφόρων ασθενειών.
Στο πλαίσιο της διαφήμισης, η χρήση
των προβλέψεων της καταναλωτικής
συμπεριφοράς των χρηστών είναι
αποτελεσματική και ικανή να αυξήσει
την απόδοση της ενέργειας ως
προς το κόστος αυτής (ROI) ανά
πελάτη και ταυτόχρονα, να στρέψει
σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό την
προσοχή του καταναλωτή σε ένα
συγκεκριμένο brand ή εταιρεία.
Η Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial
Intelligence) σε συνδυασμό με την
Προγνωστική Ανάλυση (Predictive
Analytics), αποτελεί μια πολύ
ισχυρή τεχνολογία η ορθή χρήση
της οποίας θα βοηθήσει τους
ανθρώπους να δημιουργήσουν

Ξεκινώντας το ταξίδι στον κόσμο
των συστάσεων
Μόλις ξεκινήσει η προγνωστική
ανάλυση, επέρχεται μια σιωπηλή
περίοδος αναμονής. Σαν να είναι
ο Σέρλοκ Χολμς που παρατηρεί
κάθε άτομο συγκεντρώνοντας
δεδομένα για αυτό, όπως για
παράδειγμα, το φύλο, το email, τα
προϊόντα που βλέπει στο e-shop,
τι αγοράζει και άλλα. Τα δεδομένα
αποτελούν τη νέα πηγή καυσίμου
για τον κόσμο. Το ιστορικό των
αγορών, η ηλεκτρονική συμπεριφορά
του καταναλωτή, η προτιμώμενη
μέθοδος πληρωμής, οι ενέργειες
στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης
και άλλα, δημιουργούν μοτίβα
πρόβλεψης της συμπεριφοράς των
ατόμων. Τα δεδομένα αν αναλυθούν
σωστά, δημιουργούν προβλέψεις.
Όπως έχει πει και ο Jean-Paul
Sartre, «ο αληθινός εαυτός του
ανθρώπου ορίζεται από τις πράξεις
του». Η αξιοποίηση, λοιπόν, και
εκμάθηση από τα δεδομένα μπορεί
να οριστεί ως η τέχνη και η επιστήμη
της εκμάθησης των μηχανών
αναζητώντας ένα καλό προγνωστικό
μοντέλο συμπεριφοράς. Όλες οι
πληροφορίες που συλλέγονται για
κάθε άτομο ξεχωριστά σε συνδυασμό
με διάφορους άλλους παράγοντες,
είναι σε θέση να δημιουργήσουν μια
προγνωστική βαθμολογία. Ο βαθμός
αυτός, χρησιμοποιείται από τους
ειδικούς του marketing, οι οποίοι
είναι πλέον σε θέση να γνωρίζουν
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Πέμπτη 18 /11 /2021

University, προβλέπει ποιοι
ασθενείς θα ξανακάνουν
εισαγωγή μέσα σε 30 ημέρες, με
στόχο να βοηθήσουν στη λήψη
της απόφασης του εξιτηρίου
•	Η Ford διαθέτει μια τεράστια
βάση δεδομένων την οποία
αξιοποιεί στα αυτοκίνητά της. Τα
αυτοκίνητα της Ford μπορούν
να ανιχνεύσουν με μεγάλη
ακρίβεια πότε ο οδηγός δεν
είναι συγκεντρωμένος λόγω
αντιπερισπασμών ή κούρασης
και σε αυτές τις περιπτώσεις
χρησιμοποιεί ένα σύστημα
«συναγερμού» με στόχο την
εστίαση της προσοχής του
οδηγού στο δρόμο.
•	Το Τμήμα Κρατικής Φροντίδας
της Φιλαδέλφειας (Αμερική),
προβλέπει αν κάποιος που έχει
αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση,
θα ξανακάνει κάποιο έγκλημα
στο μέλλον
καλύτερα σε ποια προϊόντα είναι
θεμιτό να πραγματοποιηθούν
προσφορές αλλά και ποια προϊόντα
να προτείνουν στον κάθε καταναλωτή
ξεχωριστά προκειμένου να αυξήσουν
το κόστος του καλαθιού του.
Προϊοντικές Συστάσεις (Product
Recommendation)
Οι Προϊοντικές συστάσεις δεν είναι
κάτι που θα συμβεί στο μέλλον, αλλά
κάτι που συμβαίνει τώρα!
•	Η Facebook προβλέπει ποια από
τις εκατομμύρια αναρτήσεις
των φίλων σου, σε ενδιαφέρουν
περισσότερο
•	Η Hewlett Packard (HP)
προβλέπει ποιος από τους
300.000 υπαλλήλους της είναι
πρόθυμος να αλλάξει εταιρεία,
προκειμένου ο υπεύθυνός τους
να παρέμβει βρίσκοντας λύση σε
οποιοδήποτε θέμα μπορεί να έχει
δημιουργηθεί
•	Η Amazon προβλέπει ποιο θα
είναι το επόμενο προϊόν που θα
αγοράσει ο κάθε καταναλωτής
και του το παρουσιάζει
•	Η Netflix προβλέπει ποια σειρά
ή ταινία θα ήθελες να δεις
με βάση αυτά που έχεις ήδη

παρακολουθήσει
•	Η Telenor προβλέπει ποιος
συνδρομητής σκέφτεται
να αλλάξει πάροχο και του
προωθεί σχετικό περιεχόμενο
με προσφορές, μειώνοντας έτσι
κατά 36% τους πελάτες που
υπό άλλες συνθήκες θα άλλαζαν
πάροχο
•	Η FedEx προβλέπει με 65-90%
ακρίβεια, ποιος πελάτης θα
μετακινηθεί σε κάποιον από τους
ανταγωνιστές της
•	Η Sprint προέβλεψε ότι οι
πελάτες της Telecom έχουν
κατά 3 φορές περισσότερες
πιθανότητες να ακυρώσουν τη
συνδρομή τους
•	Η Target αύξησε κατά 25% το
εισόδημά της χρησιμοποιώντας
μοντέλα συμπεριφορικής
πρόβλεψης. Ακόμα, προβλέπει
ποιες πελάτισσες είναι πιθανό να
κυοφορήσουν έτσι ώστε να τους
προωθεί σχετικά προϊόντα
•	Ο Ομπάμα το 2012 προέβλεψε
ποιοι ψηφοφόροι είναι πιθανό
να επηρεαστούν θετικά από
άμεσες επικοινωνίες (τηλέφωνο,
φυλλάδια κ.ά.)
•	Το Medical Center του Pittsburgh

Οι προγνωστικές αναλύσεις
Οι προγνωστικές αναλύσεις
(Predictive Analytics) φαίνεται να
κατευθύνουν τις τάσεις στο εμπόριο,
τη μεταποίηση, την υγειονομική
περίθαλψη, την επιβολή των νόμων
και άλλα. Η διαδικασία των μηχανών
που μαθαίνουν από τα δεδομένα
αποκαλύπτει τι οδηγεί τους
ανθρώπους και τις ενέργειες που
παίρνουν. Η διαδικασία εκμάθησης
των μηχανών από τα δεδομένα του
κάθε χρήστη, μπορεί να αποκαλύψει
τι οδηγεί τους ανθρώπους να κάνουν
συγκεκριμένες πράξεις καθώς και τις
ενέργειες στις οποίες θα προβούν,
τι θα τους ενεργοποιήσει και τέλος,
ποιο στοιχείο θα τους κινήσει
το ενδιαφέρον. Η προγνωστική
ανάλυση ορίζεται ως η τεχνολογία
που μαθαίνει από τις εμπειρίες των
καταναλωτών (μέσω δεδομένων) με
στόχο να προβλέψει μελλοντικές
συμπεριφορές ώστε να παρθούν
καλύτερες αποφάσεις. Το πρώτο
βήμα σ’ αυτή τη διαδικασία είναι
η γνώση των δεδομένων. Το πιο
ενδιαφέρον, όμως, κομμάτι αυτής της
διαδικασίας είναι οι ενέργειες που
μπορεί κανείς να πραγματοποιήσει
βασισμένος στις προβλέψεις.
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DIGITAL MARKETING

Με τον Διονύση Γερασιμίδη, CEO Kevin & Marshall

«Οι εταιρείες επικοινωνίας βγαίνουν πιο κερδισμένες
από την πανδημία»

Ποια είναι η φιλοσοφία σας
σε σχέση με τα ανανεωμένα
ζητούμενα στον χώρο της
επικοινωνίας;
Η εταιρία μας με φιλοσοφία κ
αξίες που βασίζονται στην αειφόρο
παροχή υπηρεσιών δημιουργικής
επικοινωνίας ατενίζει το παρόν με
δυναμική μέλλοντος!
Πώς ορίζετε τη δημιουργικότητα
στην Kevin + Marshall και πως
αυτοαποκαλείστε; Διαφημιστική ή
εταιρεία στρατηγικής;
Η δημιουργικότητα όπως είπε ο
guru των love brands Kevin Roberts
είναι το πιο διαχρονικό κεφάλαιο.
Σ αυτό προσθέτουμε ταπεινά

ότι η ανατρεπτική στρατηγική
δημιουργικότητας μπορεί και
ξεπερνά αλγόριθμους κ μηχανές και
αυτό είναι ότι πιο πολύτιμο μπορεί
να επιτύχει μια επικοινωνία.
H Kevin + Marshall πλέον ένα
360 agency. Πώς οδηγηθήκατε σε
αυτή την κίνηση και ποιες είναι οι
πρώτες σας εντυπώσεις;
Μια άλλη τάση είναι η ολιστική
επικοινωνία ή επικοινωνία 360. Η
ταχύτατη διάχυση της τεχνολογίας
και του ηλεκτρονικού εμπορίου
καθιστούν αναγκαία πια τη χρήση
των ψηφιακών μέσων και των
κοινωνικών δικτύων. Όπως αναγκαία
είναι η χρήση συμβατικών μέσων

για την κάλυψη στοιχείων της
επικοινωνίας που είναι μοναδικά
για τις μάρκες. Η σημαντικότητα
των σημείων πώλησης ειδικά των
οργανωμένων στη κατά η μετά covid
εποχή είναι πλέον πιο σύνθετη, με
αυξημένη επιδραστικότητα στην
επικοινωνία των μαρκών. Όπως
η ανάδειξη της συσκευασίας σε
πρωταρχικό σημείο επαφής κ
επικοινωνίας με το καταναλωτικό
κοινό . Τέλος αυξημένο ρόλο
στην επικοινωνία 360 παίζουν τα
σύγχρονα σημεία συγκέντρωσης
κοινού όπως τα malls, shopping
centers, όπου αποτελούν βασικά
σημεία προβολής κ προώθησης των
brands.
Αυτές τις εξελίξεις συνυπολογίζουμε
στην K+M όταν αναλαμβάνουμε τη
διαχείριση της επικοινωνίας μιας
μάρκας. Με αυξημένη εμπειρία,
επικαιροποιημένη τεχνογνωσία,
ολοκληρωμένη γνώση του
περιβάλλοντος φιλτραρισμένη μέσα
από μελέτες κ έρευνες. Σχεδιάζουμε
υπεύθυνα επικοινωνία 360 για
αποτελέσματα που ξεπερνούν τις
προσδοκίες του πελάτη μας. Όμως
κάθε επικοινωνία για να ξεχωρίσει
πρέπει να είναι ξεχωριστή να γράφει
να ελκύει τη προσοχή. Σαν εταιρεία
είμαστε θιασώτες της ανατρεπτικής
δημιουργικής στρατηγικής. Αν με το
ένα πόδι είμαστε στα studios όπου
παράγονται νέες ιδέες, με το άλλο
πόδι είμαστε στα think tanks για να
διασφαλίσουμε ότι η προσοχή κ το
ενδιαφέρον του αποδεκτή δεν θα
είναι προσωρινό ούτε επιφανειακό.
Είστε ένα agency που «χτίζει» τις
δουλειές του πάνω στο storytelling.
Ποιες είναι οι βασικές πηγές
ερεθισμάτων και πώς αξιοποιείτε
τα insights για το σχεδιασμό και
την υλοποίηση μιας καμπάνιας;
Η Kevin&Marshall ειδικεύεται
στο σχεδιασμό στρατηγικού
περιεχομένου μαρκών που
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αναπτύσσεται σε συμβατικά και
ψηφιακά μέσα και σε σημεία
πώλησης η υψηλής κινητικότητας.
Οι διαφημιζόμενοι γνωρίζουν που
και πως θα βγουν, πότε και ποια
είναι τα κόστη τους. Επίσης και
πολύ σημαντικό γνωρίζουν από
πριν κατά προσέγγιση ποια είναι
τα αναμενόμενα αποτελέσματα
τους. Οι διαφημιζόμενοι με αυτό το
τρόπο επιτυγχάνουν συνέργειες,
οικονομίες κλίμακας, μεγιστοποίηση
απόδοσης των χρημάτων που
επενδύουν στην επικοινωνία. Πέρα
όμως από τις μεθοδολογίες και τις
τεχνικές θα πρέπει να σταθούμε
στο ανθρώπινο δυναμικό. Το
οποίο κατά τη γνώμη μου παίζει
σημαντικότατο λόγο στην ποιότητα
των παρεχόμενων υπηρεσιών,
στην αποτελεσματικότητα των
ενεργειών και στην εν γένει
επιτυχία του πλάνου επικοινωνίας
του διαφημιζόμενου. Η συνεχής
εκπαίδευση του πάνω στις εξελίξεις
του κλάδου, η εμπειρία που αποκτά
από πρωτοβουλίες και ιδέες
που αναπτύσσει στο εργασιακό
περιβάλλον, όπως και η ομαδική
διάθεση ως βασικού στοιχείου για
την διαμόρφωση της ομάδας, είναι
προτεραιότητες στην εταιρία μας.

Εδώ δε τρέχουμε προγράμματα και
μηχανήματα αλλά ιδέες, προσδοκίες
και εμπειρίες. Αυτό μας κάνει
να νιώθουμε ζωντανοί και κάθε
απόγευμα γεμάτοι για ότι ζήσαμε
κατά τη διάρκεια της ημέρας μας.
Ποια είναι η εικόνα που έχετε
αυτή τη στιγμή για την ελληνική
διαφημιστική αγορά; Χρειάζεται
να γίνουν ενέργειες για την
ενδυνάμωση και την ανανέωσή της
και αν ναι, ποιες;
Η Ελληνική αγορά εκτιμώ ότι είναι
σε μια οξεία φάση μεταβολής κ
προσαρμογής στα νέα δεδομένα
της αγοράς η οποία παρασύρεται
από τις γενικότερες διεθνείς
εξελίξεις. Η πανδημία μεταβάλλει
το μέχρι τώρα διεθνοποιημένο αλλά
Ελληνικά περιβάλλον διαφήμισης,
σε περισσότερο διεθνές! Μια τάση
της Ελληνικής αγοράς είναι οι όμιλοι
επικοινωνίας με πλήθος εταιριών
που εξειδικεύονται στο τομέα της
επικοινωνίας. Μια η άλλη τάση
είναι οι εταιρίες Digital Marketing
και επικοινωνίας. Εμείς σαν
Kevin+Marshall ανήκουμε στη τρίτη
τάση που αυτή τη στιγμή δείχνει
ενδιαφέρουσα αυτή της ολιστικής
επικοινωνίας δηλαδή 360.

Σε ποιο βαθμό δίνετε τον πρώτο
λόγο στον καταναλωτή, με
καμπάνιες που ενθαρρύνουν
τη συμμετοχή και την εμπλοκή
του; Ποιες είναι οι τάσεις που
εντοπίζετε στους Έλληνες
καταναλωτές και τί συμβουλεύετε
τα brands σχετικά με την
αξιοποίηση αυτών των τάσεων;
Η νέα επικοινωνία δε θα στέκεται
απλά σε story telling για προϊόντα
αλλά θα προχωρά στην διαμόρφωση
προτάσεων καλών πρακτικών για μια
καλύτερη κοινωνία με τη συμβολή
εταιριών και brands. Οι καταναλωτές
δεν είναι πια θεατές της επικοινωνίας
των brands αλλά συνδιαμορφωτές
της εικόνας τους . Συμμετέχουν ,
εμπλουτίζουν, αξιολογούν τη πορεία
τους. Η χρόνια παρατηρούμενη
πτώση της πιστότητας σε μάρκες
είναι αποτέλεσμα της δυσκαμψία
των μάρκων να ανταποκριθούν
στις αλλαγές που επιζητούν οι
αγοραστές τους και ειδικά οι πιο
πιστοί. Γνωρίζουμε από μακροχρόνιες
μελέτες ότι οι καταναλωτές θεωρούν
τα στοιχεία διαφάνειας, αμεροληψίας,
ισότητας, συνεισφοράς, κοινωνικής
υπευθυνότητα ως απαραίτητα για
την θετική εικόνα επιχειρήσεων και
μάρκων.
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Το Betshop.gr επέλεξε
την Cream
Το Betshop.gr επέλεξε την Cream,
μετά από spec, ως συνεργάτη
στρατηγικής επικοινωνίας και
δημιουργικού για το σύνολο του
διαφημιστικού λογαριασμού του
brand. Η νέα συνεργασία, που ξεκινά
άμεσα, αφορά την παρουσία του
brand σε όλα τα παραδοσιακά και
digital Μέσα.

Twitter: λανσάρει συνδρομητικό προϊόν
Η Twitter Inc. λανσάρει ένα προϊόν συνδρομής σε χρήστες στις ΗΠΑ, τη
μεγαλύτερη και πιο σημαντική αγορά της, σε μια προσπάθεια να επεκτείνει
τις δραστηριότητές της πέρα από το targeted advertising. Η εταιρεία
λάνσαρε στις αρχές Ιούνιου το Twitter Blue, με μηνιαία συνδρομή 2,99 $, η
οποία παρέχει στους χρήστες πρόσβαση σε αποκλειστικές λειτουργίες. Έχει
διατεθεί προς το παρόν σε δύο μόνο αγορές, τον Καναδά και την Αυστραλία
και κυκλοφόρησε πρόσφατα στις ΗΠΑ και τη Νέα Ζηλανδία. Το Twitter
Blue προσφέρει στους συνδρομητές προνόμια, συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας προεπισκόπησης και αλλαγής των tweets πριν από την
αποστολή τους, καθώς και προσαρμόσιμα app icons και color themes.
Νέες επιλογές προστίθενται αυτή την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένης
αυτής που θα επιτρέπει στους συνδρομητές να διαβάζουν ορισμένες
ειδήσεις χωρίς διαφημίσεις. Το Twitter συνεργάστηκε με ειδησεογραφικούς
οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των USA Today, BuzzFeed και
Washington Post, και θα καταβάλλει στους εκδότες ένα μικρό fee για
να επιτρέψει στους συνδρομητές να διαβάζουν ένα story χωρίς καμία
διαφήμιση. Υπενθυμίζεται πως τον Μάρτιο, το Twitter απέκτησε την ad-free
news εταιρεία Scroll.

H Vichy για την
εμμηνόπαυση
Η VICHY, που εδώ και περισσότερο
από 20 χρόνια πρωτοστατεί
στην επιστημονική έρευνα
μελετώντας την επίδραση των
ορμονικών παραγόντων στην
επιδερμίδα, επαναλανσάρει την
εξειδικευμένη σειρά Neovadiol, που
επανενεργοποιει τους μηχανισμούς
της επιδερμίδας σε κάθε στάδιο
της εμμηνόπαυσης. Μαζί με την
ηθοποιό Μαρία Καβογιάννη, δίνουν
φωνή στις γυναίκες παρουσιάζοντας
μια καμπάνια ενημέρωσης,
ευαισθητοποίησης και ενδυνάμωσης
των γυναικών.
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Ψηφιακή «πρεμιέρα» για τη
Famar από τη Sheepfish
Η Sheepfish επιμελήθηκε τη νέα
διαδικτυακή παρουσία της Famar, στο
www.famar-group.com. Η πλατφόρμα
είναι φιλική και προσβάσιμη από ποικιλία
συσκευών με βέλτιστες συνθήκες
πλοήγησης προάγοντας την ταχύτητα, την
ευχρηστία και την αλληλεπίδραση με τους
χρήστες.

Στον «αέρα» η νέα global Christmas καμπάνια
της Amazon
Η παγκόσμια πλατφόρμα της Amazon ξεκίνησε την παγκόσμια
χριστουγεννιάτικη διαφημιστική καμπάνια της τη Δευτέρα 8
Νοεμβρίου 2021, με ένα διαφημιστικό σποτ συνολικής διάρκειας 60
δευτερολέπτων, το οποίο επικεντρώνεται στην έννοια της καλοσύνης,
της ανθρωπιάς και της διαφοράς που μπορεί να φέρει στη ζωή των
ανθρώπων. Το χριστουγεννιάτικο διαφημιστικό σποτ ακολουθεί
μια νεαρή γυναίκα στην καθημερινότητά της, επιστρέφοντας σε
μια κάπως «κανονική» ρουτίνα μετά από δύο ολόκληρα χρόνια
πανδημίας. Συχνά, όμως, οι στιγμές της «επιβεβλημένης» ευτυχίας
επηρεάζονται από άγχος, αγωνία, θλίψη και ανησυχία. Μετά από μια
σειρά τυχαίων αλληλεπιδράσεων, μια γειτόνισσά της παρατηρεί τη
θλίψη της και της στέλνει ένα δώρο. Μια μικρή χειρονομία, που οδηγεί
σε μια στιγμή σύνδεσης μεταξύ τους. Το μήνυμα που υπογραμμίζει
η διαφήμιση είναι: «Καλοσύνη. Το μεγαλύτερο δώρο από όλα». Η
διαφημιστική ταινία δημιουργήθηκε από την εταιρεία Lucky Generals,
σε σκηνοθεσία Trey Edward Schults και παραγωγή Jacob Swan Hyam
μέσω της Academy Films. Ένα απόσπασμα από το ακυκλοφόρητο
μουσικό single της διάσημης τραγουδίστριας Adele «Hold on»
αξιοποιείται ως soundtrack της διαφήμισης.

Digital game από την Knorr
Στη διοργάνωση του Food Roulette, ενός
digital παιχνιδιού γεύσεων, προχωρούν ο
«Σπιτικός» Ζωμός Knorr σε συνεργασία
με τη chef, Μαργαρίτα Νικολαΐδη. Στο
πλαίσιο της promotional ενέργειας, ο
ζωμός καλεί το κοινό να μάθει τον τρόπο με
τον οποίο μπορούν να πραγματοποιήσουν
ασυνήθιστους συνδυασμούς υλικών σε 4
συνταγές, οι οποίες θα προβληθούν από τo
YouTube κανάλι της Knorr.
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Digital ενέργεια 360°
από την Darkpony για
τη ΜΑΚΒΕΛ
Η Darkpony δημιούργησε
τον #MakvelPastaBattles
διαγωνισμό για λογαριασμό
της ΜΑΚΒΕΛ, κατά τη διάρκεια
του οποίου 6 battles γεύσεων
θα αναδείξουν νικητές που
διεκδικούν δώρα! Η 360° digital
ενέργεια έχει σχεδιαστεί από
την Darkpony με διάρκεια 30
ημερών.

Η MG Motor φυτεύει δένδρα ανάλογα
με το ψηφιακό της αποτύπωμα
Η MG Motor είναι η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία που αξιοποιεί το Green Ad Tag
της ad-tech πλατφόρμας Good-Loop για να λανσάρει μια πιο φιλική προς το
Περιβάλλον digital διαφημιστική καμπάνια για το νέο, πλήρως ηλεκτρικό SUV της.
Η Good-Loop μετρά το αποτύπωμα άνθρακα των διαδικτυακών campaigns και το
αντισταθμίζει με τη φύτευση νέων δέντρων. Ένα tracking pixel χρησιμοποιείται για
τον εντοπισμό προβολών της διαφήμισης, συνδυάζοντας αυτή την πληροφορία
με δεδομένα για τα τοπικά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να υπολογιστούν
οι εκπομπές. Για κάθε χίλιες εμφανίσεις της διαφήμισης, το Good-Loop φυτεύει
ένα δέντρο. «Πολύ νωρίς κατά τον σχεδιασμό της κυκλοφορίας του νέου μας
MG ZS EV έπεσε η ιδέα μιας καμπάνιας με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα και
αμέσως υιοθετήθηκε. Ως brand, έχουμε πάθος να κάνουμε τα πάντα για ένα πιο
βιώσιμο μέλλον και θέλουμε αυτή η αρχή να εφαρμόζεται σε όλες τις πτυχές
της επιχείρησής μας, συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης. Έτσι, είμαστε
ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με μια πλατφόρμα όπως η GoodLoop με
στόχο την αντιστάθμιση του αποτυπώματος άνθρακα των διαφημιστικών μας
δραστηριοτήτων», αναφέρει σχετική δήλωση της MG Motor.
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

360ο καμπάνια από
Kevin+Marshall και
Ζωγράφος ΑΕ
Με το μήνυμα «Καστανή Ζάχαρη
Ζωγράφος Δεν Συγκρίνεται
Με Καμιά!» βγήκε στον αέρα
η νέα καμπάνια της εταιρείας
τροφίμων Ζωγράφος ΑΕ. Μέσα
από το σποτ αναδεικνύεται
η ποιότητα, η γεύση και
το φυσικό άρωμα «της πιο
αυθεντικής καστανής ζάχαρης
της ελληνικής αγοράς από τον
Μαυρίκιο». Το δημιουργικό
είναι της Kevin+Marshall, ενώ η
σκηνοθεσία και η παραγωγή της
Pickcodes.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Smart Press
Μάγερ 11, 104 38, Αθήνα,
Τηλ.: 210 5201500, 5230000
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