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ΕΒΕΠ - ΠΕΣΑ: στα επίπεδα του 80-85% 
του 2019 ο τζίρος της Black Friday   
Ο τζίρος της Black Friday θα επανέλθει στο 80-85% 
του 2019, σύμφωνα με το Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Πειραιώς για το Περιφερειακό 
Επιμελητηριακό Συμβούλιο Αττικής (ΠΕΣΑ). Ενόψει της 
"Black Friday" (26/11) και της "Cyber Monday" (29/11), 
έχουν ξεκινήσει προσφορές. 

ΤΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ E-SHOPS

E-Commerce News

05 Το βελγικό brand πραλίνας, Neuhaus, είδε τον 
τζίρο του τμήματος e-commerce να εκτοξεύεται 
κατά την πανδημία.

04 To νέο του λογότυπο παρουσιάζει ο Σύνδεσμος 
Διαφημιζομένων Ελλάδος, το οποίο αποτυπώνει 
την ταυτότητα του ΣΔΕ.

03 Η Ahold Delhaize δοκιμάζει πιλοτικά το μοντέλο 
του compact e-commerce μέσω του brand Albert 
Heijn.

02 Η μετοχή της Walmart ενισχύεται +2,2%, 
καθώς αναβάθμισε τις εκτιμήσεις για τα κέρδη 
στο σύνολο της χρήσης.

01 Ημερίδα «Οι Νέες τάσεις Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
στη Βιομηχανία & Καλλιέργεια Τροφίμων» από 
την Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics και 
την ΠΕΤΕΤ.

LAST MINUTE

DIGITAL MEDIA       •       E-BUSINESS       •       RETAIL MARKET

COMING SOON

Θυρίδες και στα ΕΛΤΑ  
Σύντομα ο πελάτης των ΕΛΤΑ θα μπορεί να 
παραδίδει και να παραλαμβάνει αλληλογραφία 
ή δέμα 24/7 από θυρίδες τα ντουλάπια των 
οποίων θα ανοίγουν με κωδικό.

Πέμπτη 25 /11 /2021



24 - 25 - 26

2021

www.infocomworld.gr

facebook.com/InfoComConferences

instagram.com/infocomworld

youtube.com/InfoComWorld

https://infocomworld.gr/


3 

Μόνο το 15% των ελληνικών  
ΜμΕ έχουν e-shop    
Παρουσιάστηκε την περασμένη εβδομάδα σε εκδήλωση της ΓΣΕΒΕΕ, 
η Ετήσια Έκθεση του ΙΜΕ - ΓΣΕΒΕΕ με θέμα «Ο αντίκτυπος της 
πανδημίας στις επιχειρήσεις».
Στον απολογισμό δίνονται προτάσεις σε σχέση με την ενδυνάμωση 
του ρόλου των ΜμΕ.

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Μόνο το 14,8% των επιχειρήσεων ς δήλωσαν ότι διαθέτουν κάποιο 
σύστημα ηλεκτρονικών πωλήσεων ή συμμετοχής σε κάποια σχετική 
πλατφόρμα. Το υψηλότερο ποσοστό παρατηρήθηκε στον τομέα του 
εμπορίου με το 26,2% να απαντά θετικά έναντι 11% στη μεταποίηση 
και στις υπηρεσίες.
Η ενσωμάτωση e-πωλήσεων φαίνεται πως σχετίζεται με την ηλικία 
του επιχειρηματία, το εκπαιδευτικό επίπεδο αλλά και την ηλικία της 
επιχείρησης και το ύψος του κύκλου εργασιών. Το 22,8% και 18,2% 
των επιχειρηματιών που ανήκουν στις ηλικιακές ομάδες 18-34 και 
35-49 αντίστοιχα, έχουν ενσωματώσει σχετικά συστήματα στην 
επιχείρησή τους έναντι μόλις του 10,3% των επιχειρηματιών 50+. Tο 
19,1% και το 18,8% των επιχειρήσεων με ηλικία έως 5 έτη και 5-10 έτη 
αντίστοιχα έχουν ενσωματώσει σχετικά συστήματα, έναντι του 12,2% 
και του 13% των επιχειρήσεων με ηλικία 10-15 έτη και πάνω από 15 
έτη αντίστοιχα.

Στη Θεσσαλονίκη  
η Wolt Market    
Στη Θεσσαλονίκη επεκτείνεται η υπηρεσία 
Wolt Market, για πρώτη φορά εκτός Αττικής, 
σε σύντομο χρονικό διάστημα έπειτα 
από το επίσημο λανσάρισμα εντός του 
2021. Παράλληλά, ένα νέο dark store στο 
Περιστέρι προστίθεται στο υπάρχον δίκτυο, 
ως απάντηση στις διαρκώς αυξανόμενες 
ανάγκες.

Πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη 
για το sklavenitis.gr  
Στην Αθήνα, την Πάτρα και την Λάρισα, 
την σκυτάλη πήρε η Θεσσαλονίκη για το 
sklavenitis. gr, όπου από το περασμένο 
Σάββατο ξεκίνησε να λειτουργεί στη 
συμπρωτεύουσα, καλύπτοντας το 
μεγαλύτερο μέρος της περιοχής. 
Συγκεκριμένα, στο e-shop της Σκλαβενίτης, 
οι καταναλωτές της Θεσσαλονίκης, 
μπορούν να βρουν πάνω από 10.000 
κωδικούς ειδών ευρείας κατανάλωσης και 
να προμηθευτούν τα βασικά αγαθά.

Πέμπτη 25 /11 /2021
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Το Twitter κάνει ντεμπούτο στο e-Commerce   
To Twitter αποκάλυψε μέσω ανάρτησης στο επίσημο ιστολόγιό του 
το Live Shopping, μια εντελώς νέα υπηρεσία στο πλαίσιο της οποίας 
θα επιτρέπει στους χρήστες του να κάνουν αγορές εντός εφαρμογής 
μέσω ηλεκτρονικών marketplaces ή και e-shops. 
Το πρώτο event πραγματοποιήθηκε στον λογαριασμό της Walmart 
στο Twitter και αφορούσε "ένα 30λεπτο σόου αγορών ηλεκτρονικών 
προϊόντων, οικιακών ειδών, ρούχων, εποχιακών ειδών, με καλεσμένους 
έκπληξη και πολλά ακόμη”, και με παρουσιαστή τον τραγουδιστή 
Jason Derulo.
Οι χρήστες του Twitter έκαναν τις αγορές τους μέσω μιας "καρτέλας" 
κατά τη διάρκεια live streaming, ενώ ένα "banner προς αγορά" 
προϊόντων έπαιζε το άνω μέρος της οθόνης όπου θα διαφημίζονται τα 
προς πώληση αγαθά.
Το Twitter ανακοίνωσε για πρώτη φορά τα σχέδιά του να εισέλθει 
στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου τον περασμένο Μάρτιο και 
άρχισε να τρέχει πιλοτικά προφίλ αγορών στην πλατφόρμα του τον 
περασμένο Ιούλιο.
Με την κίνηση αυτή, το δημοφιλές Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης 
ακολουθεί την Meta, το TikTok και το YouTube στην προσπάθειά 
τους να επαναλάβουν στις ΗΠΑ την επιτυχία που είχαν οι ζωντανές 
εμπειρίες ηλεκτρονικών αγορών στην Κίνα. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι σχεδόν τα 2/3 των Κινέζων καταναλωτών προέβησαν σε 
ηλεκτρονικές αγορές μέσω ζωντανής ροής κατά την περσινή χρονιά, 
πραγματοποιώντας αγορές συνολικής αξίας 7,5 δισ. δολαρίων κατά 
τη διάρκεια ενός και μόνο 30λεπτου σόου ζωντανών αγορών της 
πλατφόρμας ηλεκτρονικών αγορών Taobao Live.
Μάλιστα η αγορά "ζωντανών ηλεκτρονικών αγορών” στην Κίνα 
πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 171 δισ. δολαρίων κατά την περσινή 
χρονιά, σύμφωνα με εκτιμήσεις της εταιρείας McKinsey. Η McKinsey 
εκτιμά μάλιστα ότι το 10% έως και 20% των συνολικών ηλεκτρονικών 
πωλήσεων θα μπορούσε να λαμβάνει χώρα μέσω ζωντανής ροής έως 
το 2026.

Η Generation Y για τη 
Delikaris Sport   
Με σκοπό να ενδυναμώσει την πενταετή 
συνεργασία του με την Generation Y - 
International eBusiness Hub, κατόπιν της 
ανάπτυξης στρατηγικής digital marketing, 
καθώς και της διεξαγωγής πρωτογενούς 
ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας αγοράς, 
το webstore αθλητικών ειδών, Delikaris 
Sport, εμπιστεύθηκε την Generation Y για 
ακόμα μια φορά. Μέσω του σχεδιασμού 
και της υλοποίησης της ολοκαίνουργιας 
ψηφιακής του ταυτότητας, τo Delikaris 
Sport, είναι πλέον έτοιμo να προσφέρει 
μια μοναδική εμπειρία πλοήγησης, 
αντιπροσωπεύοντας την επιτομή ενός 
υπερσύγχρονου e-shop.

+154% η Black Friday  
το 2020 
Σύμφωνα με τον Ελληνικό Σύνδεσμο 
Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A), με 
στοιχεία που αντλήθηκαν από 9.132 e-
shops που συνεργάστηκαν με την skroutz.
gr και την BestPrice, πέρυσι εν μέσω Black 
Friday είχε καταγραφεί εντυπωσιακή 
άνοδος 154,9% στην αξία των online 
αγορών για την εβδομάδα 21 έως 27 
Νοεμβρίου σε σχέση με τον μέσο όρο των 
προηγούμενων 8 εβδομάδων του 2020.

9 στις 10 έχουν ψωνίσει  
από online S/M 
Σύμφωνα με έρευνα της Maru/Matchbox 
για την PayPal, το 89% των Ελλήνων έχει 
κάνει αγορές τροφίμων και προϊόντων 
παντοπωλείου online και το 40% κάνει 
χρήση του PayPal για τις συναλλαγές. 
Ωστόσο, ειδικά όσον αφορά στα φρέσκα 
προϊόντα, εξακολουθεί να υπάρχει η 
όρεξη για παραλαβή παραγγελίας από το 
κατάστημα, αλλά και για τα παραδοσιακά 
ψώνια δια ζώσης.

Πέμπτη 25 /11 /2021
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Black Friday προσφορές από τη Wind Ελλάς
«Smartphones, accessories με μείωση έως 70%, πακέτα σε μοναδικές 
προσφορές, κάνουν τη Wind τον απόλυτο Black Friday προορισμό, 
είτε ηλεκτρονικά στο wind.gr, είτε σε ένα κατάστημα Wind», αναφέρει 
η εταιρεία. 
•  Samsung Galaxy A12 64GB από €199,90 μόνο €159,90 
•  Xiaomi Redmi Note 9 Pro 64GB DS από €299,90 μόνο €189,90 
•  Xiaomi 11 lite 5G από €439,90 μόνο €299,90 
•  Samsung Galaxy A52s 5G 128G από €479,90 μόνο €349,90 
•  Samsung Z Fold 3 5G 256GB από €1.899,00 μόνο €1.299,90 
•  Xiaomi Fitness Tracker Mi Band 6 από €49,90 μόνο €34,90 

Δώρα με συνδέσεις
Ακόμη, οι πελάτες της εταιρείας:
•  Με κάθε νέα σύνδεση WIND ONE παίρνουν δώρο τα Samsung 

Galaxy A52s 5G 128GB και Samsung Galaxy A03s 32GB, αξίας 
€640 

•  Με κάθε νέα σύνδεση WIND ONE παίρνουν δώρο Xiaomi 11 Lite 
5G, αξίας €430 

•  Μπορούν να απολαύσουν για 7 ημέρες UNLIMITED DATA με €3,5 
ή για 30 ημέρες με €9,90, μέσω myWIND app 

•  Επιπλέον, μπορούν να αποκτήσουν το Full Pack, WIND VISION, με 
πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο, με δώρο έως δύο μήνες

Black Friday από την 
Praktiker Hellas    
Στον «αέρα» βρίσκεται νέο TVC από τη 
Cicero για την Praktiker Hellas ενόψει της 
Black Friday. Με τη χιουμοριστική καμπάνια 
της, με μήνυμα «Πρακτικά θέλεις Black 
Friday στα Praktiker», η Praktiker καλεί 
τους καταναλωτές να ανακαλύψουν τις 
προσφορές της. 

Πλαίσιο: η σημασία του 
e-Commerce
Οι πωλήσεις της Πλαίσιο αυξήθηκαν το α’ 
εξάμηνο κατά 34,1% (199,2 εκ. ευρώ) σε 
σχέση με το περσινό εξάμηνο. Σύμφωνα με 
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Κ. Γεράρδο, 
«ο καταναλωτής θέλει να παραγγέλνει 
από κάθε κανάλι και να παραλαμβάνει 
γρήγορα και στο σημείο και χρόνο που τον 
βολεύει. Οι συγκυρίες καθιστούν logistics, 
e-commerce και omnichannel περισσότερο 
κρίσιμα και από το μέγεθος του δικτύου.»

Πέμπτη 25 /11 /2021
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Amazon: τέλος  
στις Visa Η. Βασιλείου  
Από τις 19/1/2022, η Amazon θα 
σταματήσει να δέχεται πιστωτικές Visa 
που έχουν εκδοθεί στο Η. Βασίλειο. Η 
Amazon καταγγέλλει τις υψηλές χρεώσεις 
της Visa για τις συναλλαγές με πιστωτικές. 
Οι αγοραστές μπορούν να συνεχίσουν να 
χρησιμοποιούν πιστωτικές Visa έως την 
Πρωτοχρονιά, αλλά μετά, θα πρέπει να 
αλλάξουν είτε σε χρεωστική Visa ή σε άλλη 
πιστωτική.

Nestle: επενδύει στο κανάλι του e-commerce    
Σε τρία χρόνια το 25% των πωλήσεων της Nestle θα προέρχεται από 
το e-commerce, έναντι 13% που είναι σήμερα, σύμφωνα με το πλάνο 
του ομίλου που παρουσίασε ο επικεφαλής επιχειρηματικών μονάδων, 
marketing and sales Nestle, Bernard Meunier. Αυτό θα επιτευχθεί 
μέσω της αύξησης των επενδύσεων στο ψηφιακό marketing στο 70% 
το 2025, από το 47% το 2020, με εστίαση σε αγορές όπως οι ΗΠΑ, η 
Ευρώπη και η Κίνα. Η επένδυση του ελβετικού ομίλου, αναμένεται να 
δημιουργήσει 400 εκατ. σημεία συγκέντρωσης data από καταναλωτές 
(σήμερα υπάρχουν 205 εκατ.), τα οποία θα τροφοδοτούν ένα σύστημα 
ανάλυσης που θα μπορεί να προβλέπει πιθανές ελλείψεις προϊόντων 
και τομείς όπου οι πωλήσεις μπορούν να αυξηθούν. Η επένδυση θα 
δημιουργήσει επίσης θέσεις εργασίας και θα επεκτείνει τα εσωτερικά 
διαφημιστικά στούντιο της Nestle. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα 
σύμβουλο του ομίλου, Mark Schneider, «η εταιρεία Nestle θα ενισχύσει 
την πώληση προϊόντων της μέσω των δικών της online καναλιών, 
έχοντας ήδη αυτόν τον χρόνο καταγράψει θετικά αποτελέσματα από 
τις πωλήσεις καψουλών Nespressο απευθείας στους καταναλωτές 
μέσω του nespresso.com». 

PayPal Pay Later on Viva 
Wallet 
Η Viva Wallet επέκτεινε τη συνεργασία της 
με την PayPal, με το Buy now, Pay Later 
για e-shops και online επιχειρήσεις, μέσα 
από τη Smart Checkout. Με το Pay Later 
οι έμποροι επιτρέπουν στους πελάτες 
τους να πληρώσουν με δόσεις, ενώ οι ίδιοι 
πληρώνονται αμέσως. 

Creator economy και social 
commerce   
Σύμφωνα με την έρευνα Marketer’s Toolkit 
2022 της Warc, οι social πλατφόρμες 
μετατρέπονται σε αγοραστικούς 
προορισμούς, καθώς η Τεχνολογία 
προσέφερε στα shoppable media μια 
seamless εμπειρία. Για τα brands, η 
δόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης με relevant 
δημιουργούς αποτελεί «κλειδί» για την 
επικοινωνία με τις online κοινότητες και το 
engagement. Το 75% των ερωτηθέντων 
σχεδιάζουν να αυξήσουν το spend στο 
social commerce, ενώ το 84% σκοπεύουν να 
αυξήσουν την επένδυσή τους στο TikTok. 

Πέμπτη 25 /11 /2021
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6 στους 10 καταναλωτές θα ξόδευαν 
περισσότερα εάν προσφερόταν δωρεάν 
αποστολή
Είναι λογικό το γεγονός ότι το 66% των διαδικτυακών εμπόρων 
λιανικής να θεωρούν τη "δωρεάν αποστολή" ως μια από τις πλέον 
αποτελεσματικές στρατηγικές μάρκετινγκ. Το Parcel Monitor 
συνεργάστηκε με το Rakuten Insight για να ανακαλύψει πώς η 
δωρεάν αποστολή μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις αγοράς των 
καταναλωτών. 

Οι καταναλωτές θέλουν δωρεάν μεταφορικά
Η παροχή της δωρεάν αποστολής συγκαταλέγεται στους τρεις 
κορυφαίους καθοριστικούς παράγοντες που επηρεάζουν την 
απόφαση των καταναλωτών να αγοράσουν ηλεκτρονικά. Στην 
κορυφή του καταλόγου βρίσκεται η τιμή των προϊόντων (80%), 
ακολουθούμενη από τη δωρεάν αποστολή (59%) και τις κριτικές 
που παρέχονται από άλλους αγοραστές (49%). Το ίδιο ποσοστό 
(54%) παραδέχεται ότι είναι πιο πιθανό να επιστρέψουν στο ίδιο 
online κατάστημα για αγορές, εάν προσφέρεται δωρεάν αποστολή.

Η δωρεάν αποστολή μπορεί να αυξήσει τη μέση τιμή των 
παραγγελιών
Το 59% των συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσαν προθυμία να 
αγοράσουν περισσότερα προϊόντα, προκειμένου να φθάσουν το 
ελάχιστο ποσό που απαιτείται για τη δωρεάν αποστολή.

Ένας εύλογος χρόνος παράδοσης είναι κρίσιμος ακόμα και με 
δωρεάν αποστολή
Ακόμη και με δωρεάν αποστολή, οι πελάτες εξακολουθούν να 
αναμένουν τα προϊόντα τους να παραδοθούν σε λίγες μέρες. Όταν 
ρωτήθηκαν ποιος είναι ο μεγαλύτερος χρόνος παράδοσης που 
είναι διατεθειμένοι να δεχτούν για να λάβουν δωρεάν αποστολή, 
μόνο το 10% απάντησε «πάνω από 2 εβδομάδες». Το 90% θέλει τα 
προϊόντα του μέσα σε 7 ημέρες ή λιγότερο.

Ο Κίνδυνος…
Αν και η δωρεάν αποστολή είναι ένας πολύ καλός τρόπος για 
τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
και να μειώσουν την «εγκατάλειψη καλαθιού», διατρέχει επίσης 
τον κίνδυνο αύξησης των επιστροφών, κάτι που μπορεί τελικά να 
επηρεάσει τα αποτελέσματά τους.

Walmart στον…  
αυτόματο πιλότο  
Η Walmart επεκτείνει το πιλοτικό της 
πρόγραμμα παράδοσης με αυτόνομα 
οχήματα, απομακρύνοντας τους οδηγούς. 
Συνεργάστηκε για πρώτη φορά με την 
εταιρεία αυτόνομων οχημάτων, Gatik, 
στο Bentonville του Arkansas. Ο retailer 
χρησιμοποιεί τα “Autonomous Box Trucks” 
της Gatik για να μεταφέρει τις παραγγελίες 
των πελατών σε μια διαδρομή δύο μιλίων 
μεταξύ ενός dark store της Walmart και 
ενός Neighborhood Market.

Σύνδεσμοι e-commerce: 
η Ε.Ε. χρειάζεται νέους 
κανόνες ΦΠΑ
Ο Ecommerce Europe και ο 
EuroCommerce, οι μεγαλύτεροι σύνδεσμοι 
ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρώπη, 
καλούν την Ε.Ε. να ακολουθηθεί μοντέλο 
μιας εγγραφής στα μητρώα για τον 
ΦΠΑ. Οι εταιρείες που πραγματοποιούν 
διασυνοριακές πωλήσεις μπορούν να 
εγγραφούν σε μια χώρα της Ε.0.Ε, ωστόσο, 
αυτό δεν ισχύει για όσες αποθηκεύουν 
αγαθά σε πολλές χώρες, σημειώνουν οι 
σύνδεσμοι.

Πέμπτη 25 /11 /2021
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Νέα Marketing Director  
στο e-shop.gr   
Καθήκοντα Marketing Director στο e-shop.
gr αναλαμβάνει η Νίκη Προδρόμου, ως 
επικεφαλής στρατηγικού σχεδιασμού 
και οργάνωσης του Τμήματος Marketing 
της εταιρείας. Έχοντας εργαστεί σε 
θέσεις ευθύνης σε μεγάλες εταιρείες, 
όπως οι Leptos Group of Companies και 
Aristo Developers Group of Companies 
στην Κύπρο, αλλά και σε εταιρείες 
τηλεπικοινωνιών, όπως οι Cyta Hellas και 
Vodafone, η νέα marketing director κ. Νίκη 
Προδρόμου έρχεται να εμπλουτίσει το 
δυναμικό του e-shop.gr.

Wadata: ψηφιακό πορτοφόλι 
επιβράβευσης  
Ένα ψηφιακό πορτοφόλι προγραμμάτων 
επιβράβευσης που επιτρέπει στα μέλη της 
πλατφόρμας να ενοποιούν, μεταφέρουν 
και να ανταλλάσσουν πόντους μεταξύ 
προγραμμάτων και φίλων με ένα click, 
δημιούργησε η Wadata. Τα μέλη του 
wadata marketplace μπορούν επίσης να 
εξαργυρώνουν τους πόντους τους σε 
vouchers άλλων επιχειρήσεων του δικτύου 
που ενισχύουν το traffic στα φυσικά 
καταστήματα, αλλά και το basket των online 
αγορών.

Package lockers παντού  
Χιλιάδες package lockers έχει εγκαταστήσει 
παγκοσμίως, και ειδικότερα σε Ρωσία, 
Πολωνία, Ισπανία και Γαλλία, η Cainiao, ο 
βραχίονας logistics του Alibaba. Η Cainiao 
κυκλοφόρησε package lockers σε μεγάλες 
πόλεις της Ισπανίας και της Γαλλίας τον 
Σεπτέμβριο του 2021, ενώ, τώρα, διαθέτει 
5.000 lockers εγκατεστημένα παγκοσμίως. 
Η Alibaba κατατάσσεται πλέον, μεταξύ 
των τριών κορυφαίων πλατφορμών 
ηλεκτρονικού εμπορίου στην Α. Ευρώπη.

Αριθμός ρεκόρ κακόβουλων επιθέσεων 
ενόψει της Black Friday
Ρεκόρ κακόβουλων ιστότοπων, που σχετίζονται με διαδικτυακές 
αγορές την Black Friday και τη Cyber Monday καταγράφει η 
Check Point Research (CPR) προβλέπει αριθμό ρεκόρ κακόβουλων 
ιστότοπων. Ήδη, σύμφωνα με στοιχεία της CPR, περισσότεροι από 
5.300 κακόβουλοι ιστότοποι εντοπίζονται την εβδομάδα κατά μέσο 
όρο, ο μεγαλύτερος αριθμός από τις αρχές του 2021. 
Η εταιρεία διαπιστώνει αύξηση - ρεκόρ 178% στον αριθμό των 
κακόβουλων ιστότοπων για αγορές, κατά την περίοδο των 
ηλεκτρονικών αγορών του Νοεμβρίου σε σύγκριση με τους 
προηγούμενους μήνες του έτους. 

Συστάσεις
Η CPR προτρέπει τους καταναλωτές να προσέχουν αυτές τις “πολύ 
καλές για να είναι αληθινές” προσφορές, κατά τις ηλεκτρονικές 
αγορές τους την Black Friday και την Cyber Monday. Συνιστά δε 
στους χρήστες:

•  Να ψωνίζετε πάντα από μια αυθεντική αξιόπιστη πηγή. Μην κάνετε 
κλικ σε προωθητικούς συνδέσμους που λαμβάνετε μέσω email ή 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Προληπτικά αναζητήστε στο Google 
το κατάστημα ή το brand που επιθυμείτε.

•  Να είστε προσεκτικοί με domains που μοιάζουν με τα πραγματικά. 
Θα πρέπει να παρατηρήσετε την ορθογραφία στα μηνύματα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ιστότοπους και να σημειώσετε 
άγνωστους αποστολείς email ή περίεργες διευθύνσεις email από 
τις οποίες λαμβάνετε προσφορές.

•  Να ψάχνετε πάντα για το λουκέτο. Η πραγματοποίηση μιας 
ηλεκτρονικής συναλλαγής από έναν ιστότοπο που δεν έχει 
εγκατεστημένη κρυπτογράφηση στρώματος ασφαλών υποδοχών 
(SSL) είναι απολύτως απαραίτητη. 

•  Να είστε πάντα προσεκτικοί στα email επαναφοράς κωδικού 
πρόσβασης, ειδικά όταν ο όγκος της επισκεψιμότητας στο 
διαδίκτυο είναι στο αποκορύφωμα, όπως κατά την περίοδος 
e-αγορών του Νοεμβρίου. Εάν λάβετε ένα email επαναφοράς 
κωδικού πρόσβασης που δεν έχετε ζητήσει, μεταβείτε πάντα 
στον ιστότοπο απευθείας (μην κάνετε κλικ σε ενσωματωμένους 
συνδέσμους) και αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης σας στον αρχικό 
ιστότοπο.

Πέμπτη 25 /11 /2021
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Δυο νέες συνεργασίες  
για την Protocol  
Η PROTOCOL ανανέωσε τη συνεργασία 
της στο Digital Marketing με τον όμιλο 
εμπορίας επώνυμων αξεσουάρ και 
ειδών ταξιδιού ΔΙΓΑΛΑΚΗ. Παράλληλα 
η PROTOCOL ανανέωσε τη συνεργασία 
της στο e-Commerce Marketing με την 
εταιρία εμπορίας γυναικείων υποδημάτων 
INSHOES.

Aboutnet's new diamond  
is LI-LA-LO  
H aboutnet (Premier Google Partner) με 
εμπειρία απο το 2000 στο χώρο του internet 
ανέλαβε ξανά το digital marketing του 
γνωστού brand κοσμημάτων LI-LA-LO. Η 
καμπάνια θα εστιάσει σε κανάλια όπως 
Google, Facebook και Instagram με σκοπό 
να προβάλει το ηλεκτρονικό κατάστημα της 
εταιρείας (www.lilalo.com) και τα 9 φυσικά 
καταστήματα που διαθέτει στην Ελλάδα.

Κορκίδης: στόχος τα 280 εκατ. ευρώ  
για την Black Friday
Στόχος για Black Friday - Cyber Monday είναι να ξεπεράσει η 
φετινή ανοιχτή αγορά τον τζίρο των 280 εκατ. ευρώ του περυσινού 
Νοεμβρίου και οι καταναλωτές να αυξήσουν τον μέσο όρο αγορών 
και χρημάτων που θα δαπανήσουν.
Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ 
και Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής, Βασίλης 
Κορκίδης.
Ο κ. Κορκίδης επισήμανε τον προβληματισμό που δημιουργεί φέτος 
στους εμπόρους, περισσότερο η αγωνία για επάρκεια και ανατιμήσεις 
προϊόντων στα ράφια, λόγω των προβλημάτων στην εφοδιαστική 
αλυσίδα, παρά τα πρόσθετα μέτρα λειτουργίας των εμπορικών 
καταστημάτων για τον κορωνοϊό. Επίσης τόνισε πως παρά τις 
μεγάλες ανατιμήσεις στις διεθνείς αγορές και τις δυσκολίες έγκαιρης 
προμήθειας εμπορευμάτων, οι προετοιμασίες για την κατανάλωση 
των τελευταίων ημερών του έτους στην ελληνική αγορά έχουν 
ολοκληρωθεί, χωρίς να επισημαίνονται εμφανείς ελλείψεις.
Ο ίδιος σημείωσε ακόμη ότι οι φόβοι για "μισογεμάτα ράφια" φαίνεται 
να απομακρύνονται, αλλά η αγωνία παραμένει για να διαπιστωθεί 
στην πράξη, εάν τελικά τα αποθέματα σε αποθήκες και ράφια θα 
αποδειχθούν επαρκή στη φετινή ζήτηση από τώρα μέχρι και τις 
γιορτές. 

Πέμπτη 25 /11 /2021
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Δύο ολόκληρα χρόνια μετά την 
έκρηξη της πανδημίας, η συνολική 
επίδοση της αγοράς και η εμπειρία 
των καταναλωτών «φωτίζουν» 
το μεγάλο, θετικό πρόσημο του 
ηλεκτρονικού εμπορίου πίσω από το 
οποίο, ωστόσο, κρύβονται σκοτεινοί 
και επικίνδυνοι μύθοι με κυρίαρχο 
τη μονοδιάστατη παραδοχή ότι 
δήθεν το e-Commerce αμβλύνει τις 
ανισότητες αντί να τις τονώνει. 
Ναι, το ηλεκτρονικό εμπόριο στην 

πανδημία αυξήθηκε περαιτέρω. 
Το e-shopping διατήρησε ζεστή 
την αγοραστική δυνατότητα 
του καταναλωτή και εννοείται 
ότι οι e-πωλήσεις κράτησαν 
ζωντανές επιχειρήσεις που θα 
ψυχορραγούσαν από τα πρώτα 
κιόλας συμπτώματα του Covid. 
Όμως, το παιχνίδι δεν είναι τόσο 
αθώο όσο φαίνεται, δεν παίζεται 
με τους ίδιους κανόνες σήμερα 
όπως στις αρχές της πανδημίας. Οι 

συνθήκες δεν είναι οι ίδιες καθώς, 
με το ολικό άνοιγμα της αγοράς τον 
Μάιο, η κατάσταση έγινε πολύπλοκη. 
Με τον κατακερματισμό των 
καναλιών και την αναγκαστική τους 
συνύπαρξη στο omnichannel πεδίο 
διαμόρφωσαν μια πιο σοφιστικέ 
και δαιδαλώδη αγορά που ευνοεί 
τους μεγάλους, τους ισχυρούς, 
τους γρήγορους, τους ευέλικτους 
και τους ευπροσάρμοστους και 
οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια 
σε λαβύρινθο τους δύσκαμπτους, 
τους μικρούς και απαίδευτους. 
Κυρίως, όμως, ευνοεί εκείνους 
που δουλεύουν στρατηγικά με 
κατάλληλους συνεργάτες που τους 
βοηθούν χάρη στην εμπειρία και 
τεχνογνωσία τους να χτίσουν, να 
αναπτύξουν και να διατηρήσουν 
μια επιτυχημένη επιχείρηση στο 
διαδίκτυο και να επιτύχουν τα 
καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
Το ερευνητικό εύρημα ότι οι 
παγκόσμιες διαδικτυακές πωλήσεις 
αυξήθηκαν κατά 11% το α’ 
τρίμηνο του 2021 δεν είναι ούτε 
απογοητευτικό αλλά ούτε και 
ελπιδοφόρο. Σαφέστατα πρόκειται 
για υψηλότερη αύξηση σε σχέση 
με το προηγούμενο τρίμηνο, 
όταν οι διαδικτυακές πωλήσεις 
αυξήθηκαν κατά μόλις 2%, αλλά 
και το +11% μάλλον δείχνει μια 
διόρθωση και πως το ηλεκτρονικό 
εμπόριο έπιασε το «ταβάνι» του 
σε μεσοβραχυπρόθεσμο ορίζοντα. 
Τα κομμάτια της πίτας είναι που 
αναπροσαρμόστηκαν ή άλλαξαν 
χέρια, δεν μεγάλωσε η πίτα 
περισσότερο. Έτσι, ο συνολικός 
ευρωπαϊκός όγκος πωλήσεων 
φαίνεται να επιστρέφει στα προ 
πανδημίας επίπεδα, με κάποια μικρή 
αύξηση που καθόλου δεν μοιάζει με 
τις υπεραισιόδοξες εκτιμήσεις που 
διατυπώνονταν κατά την περίοδο 
των lockdowns.
Στην Ελλάδα, μια χώρα με ένα 
από τα πιο κατακερματισμένα 

Πανδημία: τελικά θα αποδειχθεί ευκαιρία  
ή απειλή για το hard core e-Commerce;

Του Θανάση Καμέα, CEO Plushost.gr

ΑΠΟΨΗ

Πέμπτη 25 /11 /2021

http://www.plushost.gr/
http://www.plushost.gr/
http://www.plushost.gr/
http://www.plushost.gr/
http://www.plushost.gr/
http://www.plushost.gr/
http://www.plushost.gr/
http://www.plushost.gr/
http://www.plushost.gr/
https://plushost.gr/


12 

ΑΠΟΨΗ

λιανεμπορικά δίκτυα στον ΟΟΣΑ, η 
πανδημία επέδρασσε καταλυτικά τον 
τρόπο λειτουργίας των εμπορικών 
επιχειρήσεων. H αύξηση του e-
Commerce κατά 77% στον τζίρο το 
2020 έδειξε την τάση. Σύμφωνα με 
τις εκτιμήσεις των αναλυτών του 
EuroCommerce και Ecommerce 
Europe, ο τζίρος του ηλεκτρονικού 
εμπορίου στη χώρα μας εκτιμάται να 
ανέλθει έως το τέλος του 2021 στα 
14,4 δισ. ευρώ. Όχι λίγα, αλλά και 
πάλι σε σχέση με τι; Με τα φυσικά 
κανάλια ή με τη «συγκομιδή» της 
προ Covid περιόδου; Η άνοδος αυτή 
δεν αντιστοιχεί στο σύνολο της 
αγοράς μιας και η πανδημία έδωσε 
σημαντική ώθηση στις πωλήσεις 
ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά η 
απότομη πτώση των πωλήσεων 
στο διαδίκτυο στον τομέα του 
τουρισμού και των υπηρεσιών όπως 
εκδηλώσεις, συνέδρια, εισιτήρια 
κ.λπ. συνέβαλε στη συγκράτηση της 
συνολικής ανάπτυξης. Επίσης, ενώ 
το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν έχει 
αντισταθμίσει πλήρως τις απώλειες 
που υπέστησαν πολλές ΜμΕ, έχει 
απορροφήσει ένα μεγάλο μέρος του 
οικονομικού σοκ. Η αγορά χρειάζεται 
να διανύσει πολλά χιλιόμετρα για 
να διασφαλιστεί ότι ο ευρύτερος 
τομέας λιανικής μπορεί να 
επωφεληθεί με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο από τις λύσεις που προσφέρει 
ο ψηφιακός μετασχηματισμός.
Στην Αθήνα, τέλος, 6 στα 10 
εμπορικά καταστήματα δηλώνουν 
ότι διαθέτουν ψηφιακό κανάλι 
πωλήσεων (58,2%). Ακόμα κι αν 
αυτό είναι ακριβές, ένα διόλου 
αμελητέο ποσοστό, 41,8%, απαντά 
ότι «δεν διαθέτει ψηφιακό κανάλι 
πωλήσεων», επίδοση που δείχνει 
ότι ο εμπορικός κόσμος διατηρεί 
επιφυλάξεις για το κατά πόσον 
η ψηφιοποίησή του έχει να του 
προσφέρει κάτι ουσιαστικό. Και την 
ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά, την 
ίδια στιγμή που σε αυτό το κρίσιμο 
momentum το ηλεκτρονικό εμπόριο 
περνάει στη βίαιη ενηλικίωσή του 
χωρίς να έχει ξεπεράσει ακόμη τις 
πρώτες παιδικές του ασθένειες, 7 
στους 10 Έλληνες καταναλωτές 

αποτυπώνουν την ηλεκτρονική 
καταναλωτική τους ωριμότητα 
δηλώνοντας ότι ξεκινούν ψηφιακά 
την επίπονη έρευνα πριν αγοράσουν 
οτιδήποτε. Είναι προφανές ότι 
ο περίπατος στους εμπορικούς 
δρόμους του «κέντρου» κάθε πόλης 
πριν την αγορά έχει μετατραπεί 
σε τρίαθλο (αναζήτηση στο web-
επίσκεψη σε φυσικά καταστήματα-
ολοκλήρωση της αγοράς φυσικά ή 
ψηφιακά). Το παιχνίδι χοντραίνει, 
δεν είναι γεωγραφικά καθορισμένο, 
δεν είναι προδιαγεγραμμένη καμία 
νίκη ή κατάκτηση. Άλλωστε οι 
επιμέρους περίοδοι της πανδημίας 
έχουν εντελώς διαφορετικά 
χαρακτηριστικά και παράγουν 
ως εκ τούτου, διαφορετικά 
αποτελέσματα για κάθε επιχείρηση 
αναλόγως με το βαθμό της δικής 
της προσαρμοστικότητας σε κάθε 
στάδιο της διαδικασίας. 

Το Time line της μετάβασης στη 
νέα συνθήκη
Πριν την πανδημία είχαμε 
σχετικά χαμηλό penetration του 
e-Commerce, μονοκρατορία του 
Skroutz και συγκεκριμένα industries 
να δεσπόζουν στο παιχνίδι. Κατά 
το πρώτο lockdown σαφέστατα 
φαίνεται να επωφελούνται οι 
ψηφιοποιημένοι, να καταρρέει το 
delivery ενώ ο άφθονος προσωπικός 
χρόνος εισάγει νέες τάσεις όπως η 
άθληση και η μαγειρική που έρχονται 
στο προσκήνιο και βάζουν νέους 
αγνώστους Χ στην εξίσωση. Το e-
Φαρμακείο και το e-σούπερ μάρκετ 
λειτουργεί δυνατά και παράλληλα, 
τόσο για τις φυσικές όσο και τις 
digital αγορές. 
Το καλοκαίρι το 2020, επιχειρήθηκε 
εκτενώς η υιοθέτηση ψηφιακών 
στρατηγικών, έγιναν διορθώσεις και 
προσαρμογές. Έτσι, στο δεύτερο 
lockdown του Νοεμβρίου ’20, 
παρατηρήθηκε πολύ διαφορετική 
ικανότητα ομαλής λειτουργίας 
του e-Commerce καθώς οι 
προετοιμασμένοι είναι πολύ 
περισσότεροι. Τα κυβερνητικά 
μέτρα ενίσχυσης της ψηφιακής 
κουλτούρας τους λιανεμπορίου με 

το e-λιανικό προσθέτουν πολλούς 
νέους παίκτες στην αρένα και η 
εικόνα αλλοιώνεται την ώρα που 
αναζητείται νέο σημείο ισορροπίας. 
Σχηματικά θα μπορούσαμε να πούμε 
ότι πριν την πανδημία ζήσαμε την 
εποχή των μεγάλων retailers και 
του hard core e-Commenrce, ενώ 
σήμερα μεταβήκαμε στην εποχή που 
οι μεγάλοι retailers βελτιστοποίησαν 
τις ψηφιακές λειτουργίες και 
υποδομές του συμπεριφερόμενοι 
όλο και περισσότερο με hard core 
e-businesses, ενώ εμφανίστηκαν 
και πολλοί μικροί λιανέμποροι να 
αποκτούν ψηφιακή διάσταση - 
σχεδόν ισομεγέθη με το φυσικό τους. 
Συμπερασματικά, προ πανδημίας 
το e-Commerce ήταν το territory 
των e-businesses. Σήμερα το e-
purchase είναι territory ΟΛΟΥ του 
λιανεμπορίου.
Σε μια τέτοια συνθήκη όπου τα 
«σύνορα» των territories είναι 
ασαφή και ο καταναλωτής δεν έχει 
σαφή «κουτάκια» για κάθε ανάγκη 
του, οι e-Commerce επιχειρήσεις 
οφείλουν να αναπτύξουν το 
brand τους, να υιοθετήσουν 
δηλαδή πρακτικές παραδοσιακού 
marketing που θα δημιουργήσει 
προϋποθέσεις περιχαράκωσης 
του πελατολογίου τους ή θα φέρει 
σε αυτό ικανό πλήθος πελατών 
για να αντικαταστήσει αυτούς 
που το παραδοσιακό λιανεμπόριο 
επαναπατρίζει με την υιοθέτηση 
ψηφιακών πρακτικών.
Εμείς στην Plushost υπηρετούμε 
το e-Commerce όπως καμία άλλη 
εταιρεία στην Ελλάδα. Βάζουμε την 
τεχνολογία να υπηρετεί το εμπόριο 
με τα μάτια και τα αυτιά ανοικτά σε 
κάθε μεταβολή του περιβάλλοντος. 
Η κατανόηση της κατάστασης είναι 
το πρώτο βήμα που οφείλει κάθε 
e-commerce agency. Το ποια θα 
είναι τα εργαλεία και ποιες μέθοδοι 
θα αξιοποιηθούν έπεται, χωρίς να 
μειώνουμε καθόλου την αξία της 
τεχνογνωσίας. Εξάλλου αυτή είναι 
που μας κατέταξε ανάμεσα στις πιο 
πολυβραβευμένες εταιρείες του 
κλάδου με ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ hard core 
e-commerce cases.

Πέμπτη 25 /11 /2021
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EY: το φυσικό κατάστημα 
ψηλά στις προτιμήσεις   
Το φυσικό κατάστημα παραμένει υψηλά 
στις προτιμήσεις των καταναλωτών 
παγκοσμίως, παρά την αυξημένη διείσδυση 
των e-αγορών. Έρευνα της EY με τίτλο 
«Decoding the digital home», αποκαλύπτει 
ότι το 39% θα προτιμούσαν να επισκεφτούν 
ένα κατάστημα λιανικής όταν αγοράζουν 
μια κινητή συσκευή ή ένα πακέτο ψηφιακών 
υπηρεσιών, ποσοστό που φτάνει το 41% για 
τις αγορές έξυπνων συσκευών.

Alibaba: «βουτιά» 81% 
Ο Alibaba ανακοίνωσε «βουτιά» κατά 81% 
των καθαρών κερδών του το β’ τρίμηνο 
της χρήσης του. Για το τρίμηνο Ιούλιος - 
Σεπτέμβριος, ο κινεζικός όμιλος κατέγραψε 
κέρδη 5,37 δις γιουάν (741,3 εκατ. ευρώ), 
έναντι 28,7 δις γιουάν ένα χρόνο νωρίτερα.

Ο Δεκάλογος της Black Friday από τη ΓΓ 
Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή
Η Γ.Γ. Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του υπ. Ανάπτυξης 
με την ευκαιρία της Black Friday και με σκοπό την προστασία του 
καταναλωτικού κοινού, ανακοίνωσε τον Δεκάλογο της Black Friday.
1.  Δείξτε προσοχή στους επίδοξους απατεώνες και στις απατηλές 

πρακτικές.
Κάντε την έρευνά σας λίγο καιρό πριν προβείτε στις αγορές σας ώστε 
να είστε σε θέση να εντοπίσετε τις ψεύτικες προσφορές.
2.  Διαβάστε τους όρους χρήσης στα ηλεκτρονικά καταστήματα και 

ρωτήστε για τις εγγυήσεις στα φυσικά καταστήματα.
3.  Προσέξτε την παρορμητική αγοραστική συμπεριφορά προτού 

προβείτε σε συναλλαγή.
4.  Προσοχή στις άγνωστες ή πρωτοεμφανιζόμενες ηλεκτρονικές 

επιχειρήσεις.
5.  Προσοχή στις παραπλανητικές προσφορές.
6.  Δείξτε μεγάλη προσοχή στην παροχή ευαίσθητων προσωπικών 

πληροφοριών.
7.  Μην παρασύρεστε από ασυνήθιστα χαμηλές τιμές ή προσφορές.
8.  Όταν διαθέτετε κουπόνια προσφορών ή giftcards επιβεβαιώστε 

αν τα προϊόντα που επιθυμείτε διατίθενται την Black Friday ή αν οι 
εταιρείες που σας ενδιαφέρουν αποδέχονται τα κουπόνια αυτά και 
δεν εξαιρούνται των προσφορών.

9.  Ελέγξτε την πολιτική ασφάλειας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.
10.  Συμφωνήστε την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος.

Πέμπτη 25 /11 /2021
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H «έκρηξη» του e-commerce 
φέρνει στην Ελλάδα 
κινεζικό κολοσσό logistics 
YunExpress
Γραφεία στη Θεσσαλονίκη απέκτησε 
η κινεζική YunExpress, ένας από τους 
κορυφαίους παρόχους υπηρεσιών logistics 
στον κόσμο. Η YunExpress αποτελεί τον 
βραχίονα του ομίλου Zongteng στον κλάδο 
των logistics, του οποίου ο τζίρος το 2020 
έφτασε τα 2,56 δις ευρώ. Μεταφέρει πάνω 
από 1,2 εκατ. πακέτα ημερησίως στο χώρο 
του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

Πλαίσιο:  
επάρκεια για Black Friday
Η Πλαίσιο έχει καταφέρει να συγκεντρώσει 
ικανοποιητικές ποσότητες προϊόντων 
στις αποθήκες της, προκειμένου να είναι 
σε θέση να αντιμετωπίσει τις αυξημένες 
απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της Black 
Friday, η οποία επί της ουσίας επεκτείνεται 
και μετατρέπεται σε Black Week. 

Η Afternet, αποκλειστικός συνεργάτης της 
Prestashop για την Ελλάδα
Ολοκληρώθηκε η συμφωνία και επίσημη έναρξη της συνεργασίας, 
μέσω της οποίας η Afternet είναι πλέον ο μοναδικός επίσημος 
πιστοποιημένος συνεργάτης της Prestashop για την Ελλάδα.
Η Prestashop είναι μια από τις πιο γνωστές κι επιτυχημένες open 
source πλατφόρμες e-Commerce παγκοσμίως, η οποία κατέχει 
σημαντικό μερίδιο της Ελληνικής αγοράς.
Η συνεργασία έρχεται ως επιβεβαίωση της πολύ μεγάλης 
τεχνογνωσίας κaι εμπειρίας που έχει αποκτήσει η Afternet πάνω 
στη συγκεκριμένη πλατφόρμα e-commerce, χάρη στα πολυάριθμα 
επιτυχημένα project που έχει αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια.
Η συνεργασία περιλαμβάνει:
•  Εκπαίδευση και πιστοποίηση των προγραμματιστών της Afternet
•  Άμεση πρόσβαση στην Prestashop για θέματα υποστήριξης
•  Συμμετοχή στην ανάπτυξη και περαιτέρω βελτίωση της 

πλατφόρμας με διάφορους τρόπους
•  Συμμετοχή της Afternet σε online και φυσικά meetings της 

Prestashop παγκοσμίως
•  Εκπροσώπηση της Prestashop στην Ελλάδα και επικοινωνία με 

οποιαδήποτε εταιρεία θέλει να αναπτύξει ή χρειάζεται τεχνική 
υποστήριξη για το e-shop της

Μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κι απαιτητικό περιβάλλον, όπως 
αυτό του ηλεκτρονικού εμπορίου, η Afternet επιλέγει το δρόμο της 
εξειδίκευσης, μέσω επίσημων συνεργασιών. 

Πέμπτη 25 /11 /2021
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Στον «αέρα»  
η χριστουγεννιάτικη 
καμπάνια των Jumbo
Στην παρουσίαση της καμπάνιας της 
αντίστροφης μέτρησης έως τις γιορτές 
προχωρούν τα Jumbo. Φέτος, η 
χριστουγεννιάτικη καμπάνια προβάλλεται 
με ένα twist, λόγω πανδημίας. Πρόκειται 
ένα flash back του τάρανδου της περσινής 
καμπάνιας «The magic bell».

Shein | Η κινεζική μάρκα  
που ντύνει τη Γενιά Z
Το Shein έχει χαρακτηριστεί ως το “TikTok 
του ηλεκτρονικού εμπορίου” και είναι 
η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία 
ηλεκτρονικού εμπορίου στον κόσμο, 
ενώ ξεπέρασε και το Amazon, αφού η 
εφαρμογή της είχε τις περισσότερες λήψεις 
στις ΗΠΑ.
Το Shein έχει γνωρίσει τεράστια απήχηση 
στις νεαρές γυναίκες και έχει λάβει 
τεράστια προβολή στο YouTube, το TikTok 
και το Instagram. 

Live Shopping: το νέο κανάλι τηλεπωλήσεων
Οι αγορές live αποτελούν τη μετεξέλιξη των καναλιών τηλεαγορών 
και είναι το επόμενο στοίχημα του e-Commerce. Η κινέζικη αγορά 
είναι ήδη εξοικειωμένη με τη νέα τάση, με πωλήσεις εκατομμυρίων να 
πραγματοποιούνται πολύ συχνά μέσα από in-app webcasts. 
Τώρα, φαίνεται ότι έρχεται η ώρα και για το κοινό των ΗΠΑ και της 
Ευρώπης, όπως αποδεικνύει και η ανακοίνωση του YouTube ότι 
«σχεδιάζει μια σειρά από livestream shopping events για την περίοδο 
των γιορτών». Το Facebook δημιουργεί τα δικά του infomercial 
προγράμματα, ενώ και το Pinterest, η πλατφόρμα των φωτογραφιών 
και των moodboards, δημιούργησε το Pinterest TV, «μια σειρά από 
live, αυθεντικά και shoppable επεισόδια», σύμφωνα με την ανακοίνωσή 
του. Τα επεισόδια θα είναι εβδομαδιαία, προσαρμοσμένα στην 
αισθητική της πλατφόρμας, αλλά διαθέσιμα και on-demand, εκτός 
από live. Το TikTok, το Instagram, το Amazon, μπαίνουν επίσης στο 
παιχνίδι με τις δικές τους υπηρεσίες. 
Η διαφορά από το online shopping είναι ότι πρόκειται για live events, 
όπου οι αγορές μπορούν να γίνουν σε πραγματικό χρόνο και στο 
πλαίσιο της ίδιας της πλατφόρμας.

Πέμπτη 25 /11 /2021
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Συστάσεις προς επιχειρήσεις 
ηλεκτρονικού εμπορίου
Η ΕΕΤΤ συνιστά σε επιχειρήσεις 
ηλεκτρονικού εμπορίου: 
•  Να ενημερώνουν τους καταναλωτές 

για τη διαθεσιμότητα του προϊόντος, τη 
συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών, 
την ημέρα παραλαβής του προϊόντος από 
την εταιρία ταχυμεταφορών, τον αριθμό 
αποστολής και τον προσδοκώμενο χρόνο 
παράδοσης.

•  Να προχωρούν σε προσεκτική έρευνα 
της ταχυδρομικής αγοράς και να 
επιλέγουν εταιρία ταχυμεταφορών, βάσει 
συνδυασμού ποιοτικών κριτηρίων και 
κόστους. 

Αmazon: επέκταση των Σ/Μ 
χωρίς ταμεία 
Η Sainsbury's, η δεύτερη μεγαλύτερη 
αλυσίδα σούπερ μάρκετ στην Αγγλία θα 
αποτελέσει την πρώτη επιχείρηση στην 
Ευρώπη που θα χρησιμοποιήσει την 
τεχνολογία χωρίς ταμεία της Αmazon. 
Η αρχή θα γίνει στο νέο κατάστημα 
της Sainsbury's στο Λονδίνο, στα τέλη 
Νοεμβρίου. 
Η Amazon, όπως και η Sainsbury's δεν 
επιβεβαιώνουν επίσημα τη μεταξύ τους 
συνεργασία, με τη δεύτερη να απαντά 
σε σχετικές ερωτήσει πως η τεχνολογία 
παρέχεται από έναν τρίτο προμηθευτή, 
χωρίς όμως να τον κατονομάζει. Από 
την άλλη πλευρά, το Bloomberg News, 
αναφέρει ότι η διαδικασία αγοράς θα 
γίνεται με τον εξής τρόπο: οι πελάτες 
σκανάρουν έναν κωδικό QR στην εφαρμογή 
Sainsbury και χρεώνονται αυτόματα για 
τα αντικείμενα με τα οποία φεύγουν από 
το κατάστημα. Παράλληλα, μέσω ειδικών 
καμερών θα πραγματοποιείται διαρκής 
έλεγχος για τυχόν παραβάσεις. Όπως 
διαβεβαιώνει η εταιρεία, «το εν λόγω 
σύστημα δεν θα χρησιμοποιεί τεχνολογία 
αναγνώρισης προσώπου, ούτε θα μοιράζει 
προσωπικά δεδομένα των πελατών, ενώ 
οι εικόνες που θα συλλέγονται από τις 
κάμερες συνήθως διαγράφονται εντός 30 
ημερών».

Πέμπτη 25 /11 /2021
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ΑΠΟΨΗ

Η πανδημία που ζούμε με τον 
covid-19 θα στοιχήσει στην παγκόσμια 
οικονομία πάνω από 5 τρις δολάρια 
και θα φέρει σημαντικές αλλαγές 
στον τρόπο που οι επιχειρήσεις 
δραστηριοποιούνται! Μια σημαντική 
αλλαγή θα είναι ότι οι καταναλωτές 
θα καταστούν περισσότερο digital 
από πριν και πολλοί καταναλωτές 
που δεν ήταν κοντά στην ψηφιακή 
επικοινωνία τώρα θα είναι. Θα 
υπάρχουν περισσότερες επιχειρήσεις 
που παρέχουν τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες τους digital.
Οι επιχειρήσεις θα αντιμετωπίσουν 
μεγαλύτερο ανταγωνισμό στα φυσικά 
και ηλεκτρονικά τους καταστήματα 
από την ελληνική και διεθνή αγορά.
Σήμερα υπάρχουν 7.000 E-shops 
στη Ελλάδα και 24 εκατ. διεθνώς και 
αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά.
Θα υπάρχουν χαμηλές τιμές και ο 
καταναλωτής πριν μπει στο φυσικό 
η ηλεκτρονικό κατάστημα θα ψάχνει 
καλύτερα για τα προϊόντα που θέλει 
να αγοράσει.
Σήμερα ο καταναλωτής κάνει 
εύρεση μέσω Google κατά 60%, 
χρησιμοποιώντας το κινητό κατά 
70% της προσπάθειας και χάνει την 
προσήλωσή του στα 8 δευτερόλεπτα.

Έχει μέσο χρόνο παραμονής στο e-
shop σας 5 λεπτά, που σημαίνει δεν 
έχει επαρκή χρόνο να βρει αυτό που 
θέλει, με συντριπτικό αριθμό επιλογών 
που επιδρούν αρνητικά στην πώληση.
Οι συνήθειες των καταναλωτών θα 
μεταβάλλονται περισσότερο προς 
διάφορες κατευθύνσεις μέσα από 
πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές ταλαντεύσεις.
Τα επίπεδα κερδοφορίας θα είναι 
χαμηλά, και θα χρειάζεται πολλή 
διαφήμιση προϊοντική και branding για 
να φέρεις μέσα τον πελάτη όταν είναι 
έτοιμος να αγοράσει, ενώ είναι ήδη 
πελάτης σου!
Υπάρχουν σήμερα πληθώρα κανάλια 
επικοινωνίας όπως Google, Facebook, 
Instagram, Snapchat, πλατφόρμες 
όπως e-food, Wοlt, τηλεόραση, ράδιο, 
περιοδικά κ.λπ. και θα πληθαίνουν στο 
μέλλον.
Διαφημίζεις προϊόντα τιμές, 
προσφορές, τo brand σου, 
προσπαθώντας να πιάσεις τον 
καταναλωτή τη στιγμή που θέλει να 
αγοράσει και να τον φέρεις μέσα. 
Τη διαφήμισή σου την εκτελούν 
συνεργάτες βασισμένοι σε κάποια 
στοιχεία που έχουν από το e-shop, τη 
Google Analytics η τι πούλησε πέρυσι 

επιλέγοντας προϊόντα βασισμένα σε 
μη ακριβοδίκαια στοιχεία έχοντας 
βάλει στο παρελθόν μερικά προϊόντα 
σε καλύτερες θέσεις μέσα στο site. 
Δεν γνωρίζουν δε με ακρίβεια ποια 
προϊόντα θέλει ο κάθε καταναλωτής 
τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Παραγγέλλεις προϊόντα μη 
γνωρίζοντας με ακρίβεια τι θέλουν οι 
καταναλωτές τώρα και μερικές φορές 
σου μένουν stock ή κάποιες φορές 
ξεμένεις!
Δεν νομίζεις ότι κάτι δεν πάει καλά 
στην παραπάνω διαδικασία; Δεν 
θεωρείς ότι ζεις σε μια παλαιά εποχή; 
Δεν πιστεύεις τελικά ότι αλλιώς θα 
έπρεπε να βρίσκεις πελάτες; Έχεις 
απόλυτό δίκαιο, ζεις σε μια παλαιά 
εποχή γιατί χιλιάδες επιχειρήσεις e-
commerce στο κόσμο δεν περιμένουν 
τον πελάτη πότε αυτός θα ψάξει 
να τους βρει και να αγοράσει από 
αυτούς!
Προβλέπουν με σημαντική ακρίβεια τι 
θέλουν να αγοράσουν οι πελάτες και 
πότε και τους ειδοποιούν, φέρνοντάς 
τους μετά στο φυσικό η ηλεκτρονικό 
τους κατάστημα. Η Amazon το κάνει 
από το 1997. Η Amazon προβλέπει 
ποιο προϊόν θα αγοράσεις μετά και 
στο προτείνει αυξάνοντας κατά 30% 
τα έσοδά της! Η Netflix προβλέπει 
ποια σειρά θέλεις να δεις τώρα και 
στην προτείνει αυξάνοντας 30% τα 
έσοδά της.
Η Target προβλέπει ποια προϊόντα 
θέλεις να αγοράσεις μετά και στα 
προτείνει αυξάνοντας κατά 25% τα 
έσοδά της! H Telenor προβλέπει 
ποιος συνδρομητής θα τους φύγει 
και με ειδικά πακέτα τους φέρνει 
πίσω μειώνοντας έτσι κατά 36% την 
εγκατάλειψη. Αυτό το επιτυγχάνουν με 
χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial 
Intelligence) με σύστημα Shopping 
Recommendation.
Μπορεί και η δική σας επιχείρηση 
να έχει πλέον την αντίστοιχη 
λειτουργία με το mobiplus shopping 
recommendation platform…

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Ζεις στο παρελθόν ή στην εποχή του e-commerce;

Του Γιάννη Σταμούλη, CEO Mobiplus
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Aboutnet "runs"  
Marathon Expo 
Η Aboutnet ανέλαβε τη δημιουργία 
της νέας ιστοσελίδας καθώς και το 
digital marketing για την προώθηση 
της έκθεσης Marathon Expo 2021 
που διοργανώνει η Be-Best, μιας 
απο τις μεγαλύτερες εκθέσεις με 
προσέλευση χιλιάδων επισκεπτών 
ακόμα και στην δύσκολη περίοδο της 
πανδημίας. 

Phygital  
από τη Eurobank  
Η Eurobank εισάγει το μοντέλο 
Phygital, συνδυασμό προσωπικής 
επαφής με τον πελάτη και τις 
ψηφιακές δυνατότητες. Το μοντέλο 
Phygital, που ξεκίνησε από το retail 
και γεννήθηκε από τους ίδιους 
τους καταναλωτές που ξεκινούσαν 
από την έρευνα αγοράς και 
κατέληγαν στο φυσικό κατάστημα 
(και αντίστροφα), εξελίσσεται, 
αξιοποιώντας όλο και περισσότερες 
ψηφιακές δυνατότητες και θα είναι 
αυτό που θα κυριαρχήσει. 

Viber: 6 συμβουλές για το Mobile Marketing  
των γιορτών   
Η Viber συνιστά:
1.  Δημιουργήστε εξατομικευμένα μηνύματα για τους πιο πιστούς πελάτες 

Συνδυάζοντας το σύστημα CRM τους με τα Viber Business Messages, οι 
επιχειρήσεις μπορούν να αναλύσουν τη συμπεριφορά του καταναλωτή, 
ώστε να στείλουν εξατομικευμένες προσφορές.

2.  Αυτοματοποιήστε την εξυπηρέτηση πελατών 
Τα Viber Chatbots απαντούν στις ερωτήσεις των πελατών άμεσα. 

3.  Χρησιμοποιήστε εκπρόσωπο για να βοηθήσετε τους πελάτες σας 
Τα Viber Business Messages προσφέρουν αμφίδρομη επικοινωνία που 
επιτρέπει στους εκπροσώπους να κατευθύνουν τις επιλογές δώρων των 
καταναλωτών. 

4.  Δημιουργήστε συνδυαστική καμπάνια mobile marketing 
Μια πιο εξελιγμένη στρατηγική για το mobile marketing των γιορτών 
μπορεί να σας βοηθήσει να ξεχωρίσετε από τον ανταγωνισμό. 

5.  Μειώστε την εγκατάλειψη καλαθιού 
Οι εφαρμογές μηνυμάτων μπορούν να βοηθήσουν τα e-shops να μειώσουν 
την εγκατάλειψη καλαθιού, στέλνοντας εξατομικευμένα μηνύματα και 
υπενθυμίσεις, μαζί με ευχές και εκπτώσεις. Στο Viber αυτό μπορεί να γίνει 
με Business Messages ή Chatbots.

6.  Ενημερώστε τους πελάτες για τις παραγγελίες τους 
Με τα business messages μπορείτε να στέλνετε ειδοποιήσεις στους 
πελάτες σας όταν για παράδειγμα μια παραγγελία είναι έτοιμη και να 
ρυθμίζετε το χρόνο παράδοσης. 

DIGITAL MARKETING
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Apple: φρένο στα διαφημιστικά  
έσοδα του Facebook 
Στην τελευταία ενημέρωση του λειτουργικού συστήματος iOS με τον 
κωδικό 14.5.1 και χάρη στην προσθήκη του εργαλείου App Tracking 
Transparency (Διαφάνεια στην παρακολούθηση μέσω app), η Apple 
παρέχει πλέον σε κάθε κάτοχο συσκευής iPhone τη δυνατότητα να 
λέει «όχι» σε κάθε αθέατο ψηφιακό «Μεγάλο Αδελφό».
Πολλά από αυτά τα application, παράλληλα με την όποια χρησιμότητά 
τους, καταχωρούν τον χρήστη συλλέγοντας κάθε είδους προσωπικά 
στοιχεία. Με τα νέα δεδομένα που εισήγαγε η Apple, κάθε application 
για iPhone πρέπει να εναρμονιστεί με την πρωταρχική απαίτηση του 
λειτουργικού συστήματος iOS 14.5.1, ώστε να δίνει στον χρήστη 
το δικαίωμα επιλογής αν θα επιτρέψει ή όχι την καταγραφή της 
δραστηριότητάς του και την περαιτέρω αξιοποίησή της για εμπορικές 
ή άλλες σκοπιμότητες.
Οι κάτοχοι iPhone μπορούν πλέον εύκολα να εξαιρεθούν κάνοντας 
κλικ στη σχετική ένδειξη ώστε να μην παρακολουθούνται. 

Οι προειδοποιήσεις του Μeta
Η Meta, η μητρική εταιρεία του Facebook, προειδοποίησε τον 
περασμένο μήνα ότι αυτή η εξέλιξη έκανε τις διαφημίσεις της 
λιγότερο αποτελεσματικές στη στόχευση δυνητικών πελατών. Το 
Facebook είπε ότι τα έσοδά του θα αυξάνονταν στο τρίτο τρίμηνο του 
2021, αν δεν υλοποιούνταν οι αλλαγές στις διαφημίσεις από μέρους 
της Apple. Κάτι βέβαια που έγινε από την Αpple και τα έσοδα του 
Facebook παρέμειναν «κολλημένα».
Και η Peloton ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι η λειτουργία 
απορρήτου της Apple έπληξε την ανάπτυξη των χρηστών.
Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης, ο 
Διευθύνων Σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, αρνήθηκε να σχολιάσει 
τον αντίκτυπο του εργαλείου ΑΤΤ σε άλλες εταιρείες, αλλά τόνισε πως 
το ATT κυκλοφόρησε για να δώσει στους χρήστες την επιλογή του να 
έχουν γνώση τι συμβαίνει στις συσκευές τους.

Χριστουγεννιάτικο online 
masterclass από τη Γιώτης 
Η ενέργεια «Ζαχαροπλάθουμε & 
Μαθαίνουμε μαζί» της εταιρείας Γιώτης 
διοργανώνεται για 3η συνεχή φορά, με 
θέμα τα Χριστούγεννα. Ο Μasterchef 
Σταύρος Βαρθαλίτης θα μυήσει τους 
συμμετέχοντας σε χριστουγεννιάτικες 
γλυκές δημιουργίες, με πρωταγωνίστρια 
τη σοκολάτα. Πιο συγκεκριμένα, στο 
διαδικτυακό Masterclass «Ζαχαροπλάθουμε 
και Μαθαίνουμε Μαζί» της Γιώτης θα 
παρασκευαστούν μια black forest και ένας 
σοκολατένιος κορμός. 

Από τη Humble η πρώτη 
360° καμπάνια της Wolt 
στην Ελλάδα 
H Wolt ανέθεσε στη Humble την πρώτη 
360°καμπάνια της στην Ελλάδα. Στο 
τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σποτ, η 
Humble συνεργάστηκε με τον TikToker 
Νίκο Γιαννουλίδη. Ο «ξεχασιάρης» 
πρωταγωνιστής μετέφερε το μήνυμα 
ότι η Wolt προσφέρει μια «Εμπειρία που 
θα θυμάσαι και την επόμενη μέρα». Για 
το TVC το agency συνεργάστηκε με την 
Job Athens. Η καμπάνια τρέχει online και 
offline (social media, YouTube, στάσεις 
λεωφορείων, κ.ά.).

Περιβαλλοντικά  
ευαίσθητη η Lidl
Η Lidl Ελλάς στηρίζει τη μελέτη 
αναδάσωσης στις πυρόπληκτες περιοχές 
της Β.Εύβοιας υπό την αιγίδα και εποπτεία 
του Υπ. Περιβάλλοντος. Το φετινό μήνυμα 
της χριστουγεννιάτικης ταινίας της Lidl 
Ελλάς αποκαλύπτεται σε μια ανατρεπτική 
ιστορία με τίτλο «Το Δέντρο». Η εορταστική 
επικοινωνία της Lidl Ελλάς δημιουργήθηκε 
σε συνεργασία με τη The Newtons 
Laboratory, υπό την επιμέλεια της Stefi 
Productions.
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