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COMING SOON

Περισσότερες υπηρεσίες και πόλεις για το BOX του ΟΤΕ
Νέες προσθήκες στο καταστατικό του ΟΤΕ για τη λειτουργία της υπηρεσίας online
φαγητού Box επεκτείνοντάς την και σε νέες πόλεις στην Ελλάδα.

LAST MINUTE

PetChef: πλατφόρμα για τα κατοικίδια
Στη σύσταση της PetChef, της εταιρείας με βασικό
αντικείμενο το λιανικό και χονδρικό εμπόριο τροφών για
κατοικίδια ζώα, αλλά και την αποστολή γευμάτων (delivery)
για κατοικίδια, προχώρησε ο Παμίνος Κυρκίνης. Σκοπός
της νεοσυσταθείσας εταιρείας είναι, μεταξύ άλλων, η
παρασκευή και επεξεργασία τροφών για κατοικίδια,
δίνοντας έτσι μια εναλλακτική πρόταση διατροφής για την
εν λόγω αγορά.
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Η Alphabet Inc. μητρική εταιρεία Google, ανέφερε
κέρδη στο 4ο τρίμηνο του 2021 που ξεπέρασαν
τις προσδοκίες.
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Η Megara Resins (μαλεϊκές, φαινολικές,
συνθετικές ρητίνες) αναζήτησε στην Gizelis
Robotics τη λύση παλετοποίησης «Bag Palletizing
Standard».

03

Η Amazon Web Services προχωρά σε
προσλήψεις 20 εργαζομένων στην Αθήνα,
επισπεύδοντας το επενδυτικό της πλάνο.

04

Ο όμιλος Posti προχώρησε στην εξαγορά
ολόκληρου του μετοχικού κεφαλαίου της
σουηδικής εταιρείας logistics Veddestagruppen.

05

ΕΒΕ-Θ και ΚΕΔΜ του ΑΠΘ διοργανώνουν
σεμινάριο «Διαδικτυακές Συναλλαγές/On Line
Payments, Transaction Processing, Payment
Gateways» (14-17/2).
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Lastmily: λύση στο
πρόβλημα διανομών παραδόσεων

Στρατηγική συνεργασία Upstream και Socital
Την έναρξη της στρατηγικής τους συνεργασίας ανακοινώνουν η
Upstream και η Socital, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο marketing
technology (martech). Η Upstream πρωτοπορεί στον τομέα του
mobile marketing automation σε αγορές όπως Βραζιλία, Νότια
Αφρική, Νιγηρία και Ταϊλάνδη. Η Socital ειδικεύεται στο e-commerce,
υποστηρίζοντας σημαντικά brands στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Οι δύο εταιρείες θα εξελίξουν μια από κοινού τεχνολογική λύση, που
συνδυάζει την εξειδίκευση της Upstream στην εμπορική επικοινωνία
στο κινητό μέσω καναλιών όπως το SMS, το RCS, το Viber, το
WhatsApp κ.ά., με τα εργαλεία της Socital.
Πρώτο πεδίο δράσης θα αποτελέσει η ελληνική αγορά, με πιλοτικές
καμπάνιες για e-shops σημαντικών εγχώριων και διεθνών brands,
μεταξύ των οποίων είναι και οι Sephora, Pandora και attrattivo. Στη
συνέχεια θα επικεντρωθούν στην εξαγωγή της τεχνολογίας τους στο
εξωτερικό, με κύριο στόχο το άνοιγμα στα μέσα της χρονιάς στην
αγορά του e-commerce της Βραζιλίας.
«H είσοδος της Upstream στον χώρο του e-commerce αποτελεί το
επόμενο μεγάλο βήμα για τη μελλοντική ανάπτυξη της εταιρείας.
Η συνεργασία μας με τη Socital μας βάζει κατευθείαν στην αγορά
του ηλεκτρονικού εμπορίου, που τη δεδομένη συγκυρία αποτελεί
μια μοναδική ευκαιρία», σημείωσε ο Δημήτρης Μανιάτης, Διευθύνων
Σύμβουλος της Upstream. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Socital,
Θεόφιλος Βασιλειάδης, δήλωσε: «Η εμπειρία που διαθέτει η Socital
στο e-commerce και η Upstream στο mobile marketing σημαίνουν πως
αυτή η συνεργασία θα βοηθήσει αμφότερες τις εταιρείες να κάνουν
ταχύτατα το καθοριστικό βήμα προς την αγορά του mobile commerce.
Ετοιμαζόμαστε να εισέλθουμε δυναμικά και να αξιοποιήσουμε τις
δυνατότητές μας σε αγορές όπως η Βραζιλία, όπου οι επιχειρήσεις
έχουν ανάγκη εργαλεία, που θα τις βοηθήσουν να εκμεταλλευτούν
καλύτερα τη δυναμική του e-commerce.»

Νέα εποχή στις εταιρείες διανομής, courier
και delivery εγκαινιάζει η Lastmily, μια start
up που έρχεται να δώσει λύση στο σύνθετο
πρόβλημα της διανομής προϊόντων. Η
Lastmily είναι μια πλατφόρμα ΑΙ που
επιτυγχάνει τη βέλτιστη διαμόρφωση
δικτύου μειώνοντας τα κόστη από 10%40%, αυξάνοντας τα σημεία παράδοσης
ανά οδηγό από 20%-80%, ενώ παράλληλα
προσφέρει εργαλεία μάρκετινγκ μέσω της
αλληλεπίδρασης του brand των εταιρειών
με τους παραλήπτες.

Πλατφόρμα αγορών από
Carrefour και Brut
Carrefour και Brut ανακοίνωσαν τη
δημιουργία της Brut Shop που στοχεύει να
αποκτήσει σημαντικό μερίδιο στη γαλλική
αγορά εμπορίου που πραγματοποιείται
με τη βοήθεια των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης. Στο Brut Shop οι χρήστες
θα μπορούν να συμμετέχουν σε
ζωντανές αγορές και να κάνουν τα ψώνια
τους διαδικτυακά κατά τη διάρκεια
βιντεοκλήσεων που μεταδίδονται στα SoMe.

Μεγαλύτερος
διαφημιζόμενος
…ever η Amazon
Η Amazon είναι πιθανό να είναι «ο
μεγαλύτερος διαφημιζόμενος στην ιστορία,
αφού η ετήσια έκθεση της εταιρείας έδειξε
ότι αύξησε τις διαφημιστικές επενδύσεις
της στα $16,9 δισ. το 2021. Ο γίγαντας
του e-commerce ανέφερε ότι «το κόστος
διαφήμισης και άλλων προωθητικών
δαπανών των προϊόντων και των υπηρεσιών
μας ανέβηκε σε 6 δισ. δολάρια, ή 55%».
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Δυνατή η πορεία του
Cosmobrands των Attica

Eurostat: η Ελλάδα στη 19η θέση στην Ε.Ε.
των 27 στο e-commerce
Σύμφωνα με έρευνα του
Eurostat για το 2021, το
90% των ατόμων ηλικίας
16 - 74 ετών στην Ε.Ε.
είχε χρησιμοποιήσει
το Διαδίκτυο, ενώ το
74% είχαν αγοράσει ή
παραγγείλει αγαθά ή
υπηρεσίες για ιδιωτική
χρήση. Οι διαδικτυακές
αγορές αυξήθηκαν κατά
1% σε σύγκριση με το 2020
(73% των χρηστών του
Διαδικτύου) και κατά 11%
σε σύγκριση με το 2016
(63%).
Τα υψηλότερα ποσοστά
χρηστών του Διαδικτύου
που αγόρασαν ή
παρήγγειλαν αγαθά
ή υπηρεσίες online,
καταγράφηκαν στην
Ολλανδία με 94%, στη
Δανία με 92% και στη
Σουηδία με 89%. Στις
τελευταίες θέσεις, όπου
λιγότερο από το 50% είχαν
πραγματοποιήσει αγορές
μέσω Διαδικτύου, βρίσκονται η Ρουμανία (44%) και η Βουλγαρία
(42%). Όσον αφορά στην Ελλάδα, βρίσκεται στη 19η θέση στην
Ε.Ε. των 27, με ποσοστό που πλησιάζει το 70%. Στην πρώτη θέση
ήταν τα ρούχα (και τα αθλητικά), τα παπούτσια και τα αξεσουάρ, με
παραγγελίες από το 68% των διαδικτυακών αγοραστών. Στη 2η θέση
βρέθηκαν οι παραγγελίες φαγητού με 31% και στην 3η τα έπιπλα,
αξεσουάρ σπιτιού και προϊόντα κηπουρικής με 29%.

Σε θετική τροχιά η θυγατρική του Attica,
Cosmobrands, που διαχειρίζεται το eshop πώλησης καλλυντικών και αξεσουάρ.
Aπέφερε εντός του 2020, τζίρο 17,16 εκατ.
ευρώ εκ των οποίων τα 13,5 εκατ. ευρώ
αντιστοιχούσαν στις πωλήσεις από το
eshop.

Άνοιγμα στο S/M
από τη Rocket
Άνοιγμα στη διανομή ειδών παντοπωλείου
στην Ελλάδα επιδιώκει η Rocket και
βρίσκεται σε συζητήσεις προκειμένου να
προστεθούν Σ/Μ και λιανικό εμπόριο στο
χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών τους επόμενους
μήνες. Παράλληλα, σκέφτεται σοβαρά να
δημιουργήσει τον δικό του χώρο αγορών,
ακολουθώντας το μοντέλο που έχουν
υιοθετήσει αντίστοιχες πλατφόρμες delivery
όπως η efood και η Wolt.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Αχιλλέας Δασκαλάκης, co-founder SatiSupp Hellas

“Γιατί η πλατφόρμα e-commerce hellas είναι
ο ασφαλής μονόδρομος για την προώθηση
ελληνικών επιχειρήσεων στην Amazon”
Ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών
προώθησης ελληνικών επιχειρήσεων
στην πλατφόρμα της Amazon
παρέχει η εταιρεία SatiSupp Hellas
μέσω της πλατφόρμας e-commerce
hellas: Συνιδρυτές ο Αχιλλέας
Δασκαλάκης και ο Κωνσταντίνος
Θεοδωρίδης που ασχολούνται με το
ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce)
στο Amazon εδώ και τουλάχιστον
πέντε χρόνια και διοικούν την
κορυφαία εταιρεία που παρέχει
όλες τις πληροφορίες, αλλά και
υπηρεσίες που αναζητά όποιος
θέλει να δραστηριοποιηθεί στον
συγκεκριμένο τομέα. Ο Αχιλλέας
Δασκαλάκης μιλά στο e-commerce
news:
Ποιο κενό είδατε στην Αγορά
του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και
προβήκατε στη δημιουργία της Εcommerce Ηellas;
Η ραγδαία αύξηση χρήσης του ecommerce αλλά και το συνεχώς
αυξανόμενο μέγεθος της Amazon
δεν αφήνει πολλά περιθώρια για
αμφισβήτηση της δυναμικής του
κλάδου. Οι ελληνικές επιχειρήσεις
με τη δυναμική τους στο επιχειρείν,
τόσο μέσα στα όρια της χώρας
αλλά και στη χονδρική πώληση στο
εξωτερικό, μπορούν πλέον μέσω της
Amazon να πάνε απευθείας στους
καταναλωτές και να ανοίξουν τις
πόρτες τους σε παγκόσμιο επίπεδο.
Σε αυτή την δυναμική πιστέψαμε
και εμείς και θέλουμε να φτάσει η
κάθε ελληνική επιχείρηση σε ένα
παγκόσμιο ράφι!
Πώς ακριβώς μεσολαβείτε μεταξύ
e-retailer και Amazon προκειμένου
να καταστεί ο Amazon Seller; Πόσο
σημαντικό είναι το SEO και το SEM
στη δημιουργία Σελίδας Προϊόντων
στην Amazon; Γιατί ο retailer
χρειάζεται τη δική σας συμβολή;
Αρχικά, αναλαμβάνουμε τη
δημιουργία του λογαριασμού και

την εισαγωγή των προϊόντων τού
e-retailer στην πλατφόρμα με υλικό
που είναι SEO και SEM, με στόχο το
καλύτερο δυνατό organic ranking
ενός προϊόντος.
Ακολούθως, προσφέρουμε day-today management των προϊόντων,
διαχείριση σε καμπάνιες, καθώς
και όλο το φάσμα ενεργειών που
σχετίζεται με logistics, sales,
reporting και επίλυση προβλημάτων.
Τί κάνει ένας επιτυχημένος
πωλητής του Amazon και ποια
είναι τα πιο συνηθισμένα λάθη που
κάνουν οι retailers;
Ένας επιτυχημένος πωλητής στην
Amazon τρέχει την επιχείρησή του
μέσα στην πλατφόρμα βήμα-βήμα
και χωρίς υπερβολές.
Κοιτάει πάντα να βρίσκει ευκαιρίες
και όχι πάση θυσία να ανεβάσει
ολόκληρη τη λίστα προϊόντων του
αλλά να κάνει σωστή ανάλυση
και έρευνα ώστε να τοποθετήσει
τα optimal προϊόντα στην optimal
αγορά.
Ένα συνηθισμένο λάθος είναι
ένας retailer να παραδώσει το όλο
project σε υπάλληλο/εταιρεία που
ίσως συνεργάζονται ευρύτερα στο
digital marketing ζητώντας να ανεβεί
όλος ο κατάλογος αγνοώντας τις
λεπτομέρειες.
Ποιο μοντέλο Διαφήμισης
Προϊόντων προκρίνει η Amazon
και πόσο επικερδές είναι για τους
πωλητές;
Οι διαφημίσεις μέσω Amazon είναι
μορφής CPC (Cost-per-Click) και
αρχικά ο seller θα πρέπει να κάνει
μια επένδυση ώστε να χτίσει βήμαβήμα ένα sales level που θα του
επιτρέπει να μειώνει το ad budget
του και να αυξάνει το profit του.
Υπάρχει η δυνατότητα διαφήμισης
με απλή καταχώριση στις σελίδες
αναζήτησης ή με τη μορφή banner
ή/και video ads.

Πώς διαχειρίζεστε τα αποθέματα
στις αποθήκες της Amazon;
Πραγματοποιούμε inventory
forecast, προτείνοντας ποσότητες
αποστολής στους sellers
βασιζόμενοι σε στοιχεία πωλήσεων.
Περιγράψτε μας τις υπηρεσίες
Shipping Label Creation, Review
Management, Αfter sales follow-up
email campaign, Communication
with Amazon Seller Support,
Monthly Reporting που παρέχετε
στους πελάτες σας.
Το Label Creation αποτελεί το
setup αποστολής αποθεμάτων ενός
seller, το οποίο αναλαμβάνουμε
για να εξοικονομούμε σημαντικό
χρόνο στους πελάτες μας. Το
review management & follow up
e-mails είναι από τα πιο σημαντικά
κομμάτια καθώς σχετίζονται με το
customer experience με απώτερο
σκοπό τη συλλογή reviews που θα
προσδώσουν αξιοπιστία στο προϊόν
μας. Το Amazon Seller Support
αφορά στη διαχείριση πιθανών
θεμάτων και αποριών που έχει κάθε
seller και αφορά μια συνδιαλλαγή
back & forth με το team της Amazon
που μας βοηθάει να φτάσουμε στη
λύση.
Πώς βλέπετε να μπορούν τα eshops να αξιοποιούν τις τάσεις στο
Ηλεκτρονικό Εμπόριο προκειμένου
να αυξήσουν την επίδοσή τους
στην Amazon;
Είμαστε εν μέσω μιας έκρηξης
του ηλεκτρονικού εμπορίου,
οπότε ιδιώτες ή επιχειρήσεις
που το σκέφτονται καλό θα ήταν
να βιαστούν για να πιάσουν την
καμπύλη αυτής της τάσης όσο
βρίσκεται στην αυξητική της τάση,
προτού επέλθει κορεσμός. Έτσι,
συνοψίζοντας, κάθε ελληνική
επιχείρηση δεν πρέπει να αφήνει
ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες σαν
αυτή του Amazon.
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Η Sleed στο Top 3%
των Google Partners
Η Sleed απέκτησε την ιδιότητα Premier
Partner και για το 2022 στο πρόγραμμα
Google Partners. «Συγχαρητήρια στη Sleed
που είναι μεταξύ των κορυφαίων 3% των
Google Partners στην Ελλάδα», έδωσε ο
Davang Shah, Senior Director, Google Ads
Marketing.

Convert Group: + 56% στην αξία
των e- πωλήσεων το 2020 στα online
super market
Συνεχίζει να αναπτύσσεται με αλματώδεις ρυθμούς στην Ελλάδα ο
κλάδος των Online Super Market καθώς το 2021 σημειώθηκε αύξηση
56% στην αξία των e- πωλήσεων συγκριτικά με το 2020, σύμφωνα με
την ετήσια έκθεση της Convert Group.
H συνολική αξία των αγορών από τα online Super Market άγγιξε τα
€255 εκατ. σε τιμές λιανικής συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Αν υπολογίσει μάλιστα κανείς τον ετήσιο online τζίρο των €45Μ του
2019, μέσα σε μια 2ετία έχει καταγραφεί συνολική αύξηση 467%
στην αξία του κλάδου των Online Σ/Μ. Τα στοιχεία αυτά και πολλά
ακόμη πολύτιμα ευρήματα περιλαμβάνονται στο ετήσιο report που
δημοσίευσε σήμερα η Convert Group, η ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα
των data & analytics για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο προϊόντων, μέσω της
πλατφόρμας της eRetail Audit, η οποία δημιουργεί αξία παγκοσμίως
σε εκατοντάδες λιανέμπορους και προμηθευτές. Οι 7 από τους 9
βασικούς παίκτες, και όλες οι πλατφόρμες delivery που συνεργάζονται
με τα Online Super Market περιλαμβάνονται στο δείγμα του eRetail
Audit, εκπροσωπώντας το 88% του συνολικού τζίρου της αγοράς.

Τι αγοράζουν περισσότερο
οι Κύπριοι διαδικτυακά
Η Αναστασία Στυλιανίδου, Διευθύντρια του
Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Κύπρου
αναφέρει ότι οι Κύπριοι καταναλωτές
χρησιμοποιούν λιγότερο από άλλους
ευρωπαίους το ηλεκτρονικό εμπόριο
εξαιτίας της γεωγραφικής θέσης του
νησιού με αποτέλεσμα τις αργοπορημένες
παραδόσεις.
Τρεις είναι οι δημοφιλέστερες κατηγορίες
προϊόντων που ενδιαφέρουν τους
Kύπριους: Υπηρεσίες Αεροπορικών
Εισιτηρίων και κρατήσεων ξενοδοχείων,
Ρουχισμός και υπόδηση, Τεχνολογικά
προϊόντα και Εγγυήσεις Προϊόντων.
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Live το νέο ψηφιακό
εταιρικό προφίλ της
A1 Group από την GY

Convert Group: + 10% οι αγορές από online
φαρμακεία το 2021
Αύξηση 10% παρουσίασε η αξία των διαδικτυακών πωλήσεων στον
κλάδο των online φαρμακείων το 2021 συγκριτικά με το 2020. H
συνολική αξία των αγορών στα online φαρμακεία άγγιξε τα 241
εκατ. ευρώ με ΦΠΑ, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Convert
Group. Σημειώνεται ότι στις αγορές από τα online φαρμακεία δεν
περιλαμβάνονται τα ΜΗΣΥΦΑ.
Η εκτίμηση της αξίας του κλάδου βασίζεται στο δείγμα του eRetail
Audit, που περιλαμβάνει 92 online φαρμακεία, τα οποία δημιουργούν
το 66% του συνολικού τζίρου της αγοράς, από τα 303 που
λειτουργούν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία
της εταιρείας, διαφαίνεται η διαρκής ισχυροποίηση των 12 μεγάλων
ηλεκτρονικών φαρμακείων και του Skroutz Marketplace, μέσω του
οποίου πωλούνται παραφάρμακα, τα οποία είδαν αύξηση κατά 34%
στην αξία των πωλήσεων τους συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, σε
σχέση με τα μικρότερα.
Αξιοσημείωτο εύρημα της ετήσιας μελέτης αποτελούν οι εκπτώσεις
που εξασφάλισαν τα online φαρμακεία στους Έλληνες καταναλωτές
κατά το 2021. Συγκεκριμένα, τα προϊόντα πωλήθηκαν online με κατά
μέσο όρο 38,2% έκπτωση επί της προτεινόμενης λιανικής τιμής
των κατασκευαστών. Οι καταναλωτές αγόρασαν online αντιηλιακά
σώματος φθηνότερα κατά 45,1%, πάνες φθηνότερα κατά 39,9%,
πολυβιταμίνες φθηνότερα κατά 39,3%, κρέμες αντιγήρανσης
φθηνότερα κατά 38,1% και βρεφικό γάλα για συγκεκριμένες
διατροφικές ανάγκες φθηνότερα κατά 17,1%. Οι εκπτώσεις από τα
ηλεκτρονικά φαρμακεία προς τον καταναλωτή μάλιστα αυξήθηκαν
σε σχέση με το 2020, όπου η μέση έκπτωση των προϊόντων είχε
διαμορφωθεί στο 36,1% επί της προτεινόμενης λιανικής τιμής των
κατασκευαστών. Επίσης, το κόστος online αγοράς χειρουργικών και
φαρμακευτικών μασκών μειώθηκε κατακόρυφα το 2021 με την μέση
έκπτωση να κυμαίνεται στο εντυπωσιακό 61,2%.

Στην επέτειο των 20 ετών
δραστηριοποίησής της στις ολιστικές
υπηρεσίες yachting σε Ελλάδα και Κύπρο,
η A1 Group εμπιστεύθηκε την Generation
Y - International eBusiness Hub στο πρώτο
βήμα της ανανέωσης της εταιρικής της
εικόνας, με τη δημιουργία του
www.a1yachting.com. Ο custom ιστότοπος
που έφερε εις πέρας η Generation Y
συνδυάζει αρμονικά τους πολλαπλούς
επικοινωνιακούς στόχους της A1 Group.

Κίνητρο $3 για παραλαβή
πίτσας
Κίνητρο $3 θα δίνει η Domino’s έως και
τις 22/4 στους πελάτες που επιλέγουν να
παραλάβουν μόνοι τους τις παραγγελίες
τους, αντί μέσω delivery. Η πρακτική θα
μπορούσε να βοηθήσει στην αντιμετώπιση
του μεγάλου προβλήματος έλλειψης
εργαζομένων που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ ,
ενώ η εφαρμογή έρχεται λίγες μέρες πριν
το Super Bowl, μια από τις μεγαλύτερες
ημέρες πωλήσεων πίτσας της εταιρείας.

Πίστωση 30 ημερών δίνει
η PayPal στη Γερμανία
Η PayPal, η οποία το 2020 έγινε η πιο
δημοφιλής μέθοδος πληρωμής μεταξύ
των Γερμανών, προσφέρει την επιλογή
"Pay Later" σε πολλές χώρες παγκοσμίως,
όπου οι πελάτες μπορούν να κάνουν
αγορές και να πληρώσουν αργότερα.
Στις περισσότερες χώρες ο χρόνος
αποπληρωμής είναι έως 21 ημέρες,
διάστημα που για τη γερμανική αγορά η
PayPal επεκτάθηκε στις 30.
11
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Διπλασιασμός μέχρι το 2025
στις πωλήσεις από το mobile
commerce
Σύμφωνα με τον eMarketer, οι πωλήσεις
που θα γίνουν μέσα από κινητά θα
διπλασιαστούν μέχρι το 2025, για να
αγγίξουν τα $700 δις. Το mobile ecommerce θα καταγράφει μέχρι το 2026
ετήσια ανάπτυξη της τάξης του 27%.

Τεχνητή νοημοσύνη: και
ευρωπαϊκή υπόθεση
Το Ευρωκοινοβούλιο, με τη συγκρότηση
Ειδικής Επιτροπής για την Τεχνητή
Νοημοσύνη στην Ψηφιακή Εποχή,
προσπαθεί να εξετάσει τον αντίκτυπό της
στις επιχειρήσεις και στην οικονομία της
Ε.Ε.
Σύμφωνα με την κ. Ε.Κουντουρά, το
ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιδιώκει η Ε.Ε.
να ηγηθεί στον τομέα του ψηφιακού
μετασχηματισμού και της τεχνητής
νοημοσύνης και να προσφέρει προϊόντα και
υπηρεσίες που θα μας καταστήσουν πιο
ανταγωνιστικούς διεθνώς.
12
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Η πανδημία και
το e-commerce φέρνουν
ρεκόρ εσόδων για το Google
Πωλήσεις που ξεπέρασαν τις προσδοκίες
ανακοίνωσε η Alphabet, μητρική του
Google αποδίδοντάς τες στον covid και
στην έκρηξη του e-commerce. Οι πωλήσεις
αυξήθηκαν κατά 32% το τελευταίο τρίμηνο
του 2021, εκτοξεύοντας τις μετοχές κατά
+ 8%.

Το “phishing” στο μικροσκόπιο
Η 3η σύσκεψη της Ομάδας Εργασίας για την αντιμετώπιση του
phishing πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη,
υπό τον συντονισμό του Υφυπουργού, κ. Ε.Οικονόμου.
Αξιολογήθηκε ως επιτυχής η 1η κοινή διαφημιστική καμπάνια, με
μήνυμα «Μια Παύση Αρκεί για να Αποφύγουμε την Ηλεκτρονική
Απάτη». Παράλληλα, αξιολογήθηκε θετικά η 24ωρη δυνατότητα
που παρέχουν τα Call Centers των Τραπεζών στους πελάτες τους,
οι οποίοι καταγγέλλουν περιστατικά ηλεκτρονικής απάτης και
εξυπηρετούνται με προτεραιότητα.
Όσον αφορά τα επόμενα βήματα, αποφασίστηκε:
•	η συνέχιση ενημέρωσης του κοινού τους επομένους μήνες, με
ακόμη πιο εμφατικό τρόπο, με νέο τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό
ενημερωτικό υλικό,
•	η θέσπιση σειράς θεσμικών - νομοθετικών μέτρων, ώστε οι τράπεζες
να έχουν τον αναγκαίο χρόνο απόκρισης, αλλά και τα πρόσφορα
μέσα, προκειμένου να παρέχουν ουσιαστική αρωγή σε πελάτες θύματα απάτης,
•	η εντατικοποίηση της συνεργασίας Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
και Αρχών Επιβολής του Νόμου στον τομέα της καταστολής, με
αφορμή τις πρόσφατες επιτυχίες της ΕΛΑΣ στην εξάρθρωση
διεθνών εγκληματικών οργανώσεων στον τομέα των απατών σε
συνέργεια με Ευρωπαϊκές Αστυνομικές και Δικαστικές Αρχές.

Ρομπότ: εκτινάχθηκαν
οι παραγγελίες στις ΗΠΑ
Εταιρείες σε όλη τη Βόρεια Αμερική
διέθεσαν περισσότερα από 2
δισεκατομμύρια δολάρια για αγορά σχεδόν
40.000 ρομπότ το 2021 επιδιώκοντας
να αντιμετωπίσουν τη ζήτηση ρεκόρ και
την έλλειψη εργατικού δυναμικού που
ενισχύεται από την πανδημία. Τα ρομπότ
επιστρατεύτηκαν σε έναν αυξανόμενο
αριθμό βιομηχανιών, και κατακτώντας νέα
πεδία μετά την ιστορική τους άνοδο στον
τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας.
13
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ΑΠΟΨΗ

Του Γιάννη Σταμούλη, CEO Mobiplus

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
•	Αύξησε τα έσοδα σου κατά 30%
στο e-shop και στο κατάστημα!
•	Με personalised e-shop και
κατάστημα για κάθε σου πελάτη!
•	Για να βρίσκει αυτό που θέλει
χωρίς να ψάχνει!
•	Χρησιμοποιώντας Machine
Learning, τα Δεδομένα αγορών
σου... και βραβευμένη εταιρεία
καινοτομίας του Elevate Greece!
Δες περισσότερα εδώ!
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DIGITAL MARKETING

Η The Newtons Laboratory
για την Brava
Τον λογαριασμό του Brava της Μινέρβα
ανέλαβε η The Newtons Laboratory και
ήδη «τρέχει» η πρώτη καμπάνια, για την
ομώνυμη μουστάρδα σε τηλεόραση και
SoMe. Στόχος είναι να παρουσιάσει, πώς τα
Brava μπορούν να αποτελέσουν «σύμμαχο»
για τη δημιουργία νόστιμων πιάτων.

Από τη Soho Square η καμπάνια για τα 100
χρόνια Παπαδοπούλου
Την επετειακή καμπάνια της εταιρείας Παπαδοπούλου, για τα 100
χρόνια λειτουργίας της, δημιούργησε η Soho Square. Η ταινία
αποτελεί ένα νοσταλγικό ταξίδι στο 1922, όπου οι οικογένειες
Παπαδοπούλου και Ζέκερη συναντιούνται τυχαία για μια και
μόνο φορά στο πλοίο που φτάνει από την Κωνσταντινούπολη
στον Πειραιά. Και ενώ δεν θα καταφέρουν να συναντηθούν ξανά
παρά τις διαβεβαιώσεις περί του αντιθέτου, η προσφορά λίγων
μπισκότων Πτι-μπερ θα διατηρηθεί αναλλοίωτη ανάμνηση. Αυτή,
είναι η ιστορία που μας διηγείται η εταιρεία Παπαδοπούλου, για να
γιορτάσει τα 100 χρόνια λειτουργίας της στην Ελλάδα, αλλά και
για να ευχαριστήσει κάθε ελληνική οικογένεια για όλα όσα έζησαν
μαζί. Το γύρισμα πραγματοποιήθηκε σε πραγματικούς χώρους σε
Πειραιά και Λαύριο και σε studio με σκηνικά της Δάφνης Καλογιάννη.
Η ταινία προβάλλεται στην τηλεόραση και το διαδίκτυο, ενώ η
τρίλεπτη εκδοχή της στο YouTube. Το σενάριο ανήκει στη Soho
Square, η σκηνοθεσία στον Ντένη Ηλιάδη και η παραγωγή στην Boo
Productions. Το post production ανέλαβε η Faust, ενώ την πρωτότυπη
μουσική έγραψε ο Σταύρος Γασπαράτος.

Ο Χρήστος Λάτος Πρόεδρος
της ΟΕ των Effie Awards
Hellas 2022
O Χρήστος Λάτος, Deputy CEO Ogilvy
είναι πρόεδρος της Ο.Ε. των Effie Awards
Hellas 2022 στην οποία συμμετέχουν οι
Α. Γαλανοπούλου, Publicis Lead, Publicis
Group, Τ. Μαντάνης, General Manager,
Universal Media, Β. Μαργέλου, Marketing
Media & Budgeting Senior Manager,
Cosmote, Γ. Μπαρμπέτας, Head of
Corporate Communications, Eurobank, Ο.
Ντότσικας, Founder & Managing Partner,
ThinkDigital Group, Θ. Περδικάκης, Vice
Chairman & Head of Creative, Αttp, Α.
Πλώτα, Executive Director / Head of
Strategy & Innovation, DDB.
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«Εγκαίνια» για το πρώτο PR
agency στο metaverse
Το λανσάρισμα ενός PR και creative agency
αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση πελατών
στο metaverse ανακοίνωσε ο βρετανικός
όμιλος PR W Communications. Σύμφωνα
με τον ιδρυτή του, Warren Johnson, το W3
αποτελεί το πρώτο virtual PR agency στον
κόσμο και θα εξειδικεύεται σε δουλειές που
θα προορίζονται για πλατφόρμες εικονικής
πραγματικότητας.

Στα 393 εκατ. ευρώ τα
έσοδα από διαφημίσεις του
Spotify το δ’ τρίμηνο

Meta: οι μετοχές βυθίζονται 20%, το
Facebook χάνει χρήστες για πρώτη φορά
Οι καθημερινοί ενεργοί χρήστες του Facebook σε όλο τον
κόσμο ήταν 1,929 δις στο δ’ τρίμηνο του 2021, εμφανίζοντας
για πρώτη φορά μείωση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο,
όταν ανέρχονταν σε 1,93 δις. Οι μηνιαίοι χρήστες -οι οποίοι
κάνουν χρήση του Facebook έστω μια φορά τον μήνα- έμειναν
σταθεροί στα 2,91 δις κατά το τελευταίο τρίμηνο πέρυσι, αλλά ο
συνολικός αριθμός των μηνιαίων ενεργών χρηστών σε όλες μαζί
τις θυγατρικές πλατφόρμες (Facebook, Instagram, WhatsApp κ.ά.)
αυξήθηκε κατά 9% σε σχέση με πριν ένα χρόνο, φθάνοντας τα 3,59
δις.
Εκτός από την πτώση του αριθμού των ημερήσιων χρηστών,
οι μετοχές της μητρικής Meta Platforms υπέστησαν δραματική
υποχώρηση περίπου 22% στο αμερικανικό χρηματιστήριο
την περασμένη Τετάρτη, μειώνοντας κατά 200 δις την
χρηματιστηριακή αξία της, καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε
χειρότερες των αναμενομένων προβλέψεις οικονομικών
αποτελεσμάτων. Παράλληλα, έγινε πλέον ορατό το κόστος
ανάπτυξης του metaverse, του νέου μεγάλου οράματος της
εταιρείας που θα αποτελέσει την επόμενη "επαυξημένη" γενιά του
Ίντερνετ, όπου οι χρήστες θα μοιράζονται εικονικούς κόσμους.
Έτσι, , σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς, το BBC και τους "Τάιμς
της Νέας Υόρκης", τα κέρδη της Meta μειώθηκαν κατά 8% στο δ
τρίμηνο του 2021, στα 10,3 δισ. δολ., σε σχέση με ένα χρόνο πριν.
Οι μεγάλες επενδύσεις ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων για
την ανάπτυξη του metaverse, η μείωση των διαφημιστικών εσόδων
στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram,
WhatsApp) και ο ολοένα αυξανόμενος ανταγωνισμός από
πλατφόρμες όπως το Tik Tok και το YouTube, είναι ανάμεσα στις
αιτίες που η Meta πιέζεται. Αναμένει επιβράδυνση μόνο στο 3%
του ρυθμού ανάπτυξης των εσόδων της στο επόμενο τρίμηνο.

Η παγκόσμια βάση Premium συνδρομητών
του Spotify αυξήθηκε στα $ 180 εκατ. το
4ο τρίμηνο του 2021 σύμφωνα με τα νέα
οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας
που δημοσιεύθηκαν, μια αύξηση κατά 8
εκατ. συνδρομητές (5%) από τα 172 εκατ.
στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου (Γ'
τρίμηνο 2021) και αυξήθηκε κατά 25 εκατ.
(16%).

Ο πρόεδρος του ομίλου
πολυτελείας LVMH δεν
ενδιαφέρεται και τόσο
για το metaverse
«Δεν αποτελεί στόχο μας να πουλάμε virtual
sneakers για 10 ευρώ», δήλωσε ο CEO της
LVMH Bernard Arnault.
«Προς το παρόν βρισκόμαστε στον αληθινό
κόσμο, πουλώντας αληθινά αντικείμενα»,
συνέχισε,
αποκαλύπτοντας
ότι, παρ’ όλη την
κινητοποίηση
των μεγάλων
brands να
κατακτήσουν
πρώτα το
metaverse, ο
κόσμος της
πολυτέλειας
ίσως δεν
έχει πειστεί
ακόμα για τις
προοπτικές του
νέου ψηφιακού
σύμπαντος.
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Ο δρόμος προς την ανάπτυξη
των επιχειρήσεων είναι ψηφιακός

Στην Choose
ο Όμιλος D Group
Στην Choose ανέθεσε ο Όμιλος D Group
τον σχεδιασμό της digital καμπάνιας και
τη διαχείριση των SoMe καναλιών του. Ο
Όμιλος D Group δραστηριοποιείται στο
χώρο της εκπαίδευσης, της πιστοποίησης
ανθρώπινου δυναμικού και συστημάτων
διαχείρισης ποιότητας, καθώς και της
επαγγελματικής κατάρτισης. Κάτω από
την «ομπρέλα» του λειτουργούν ο διεθνής
φορέας πιστοποίησης U Cert, η Unicert
Academy, κ.ά.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι τους, αλλά και οι
ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν
για την υιοθέτηση των ψηφιακών λύσεων, μέσα από τη νέα
ενότητα online σεμιναρίων του 5ου κύκλου #GrowYourBusiness
στο YouTube κανάλι της COSMOTE. Οι επιχειρηματίες που θα
παρακολουθήσουν το σεμινάριο, θα μπορέσουν να λάβουν
χρήσιμες συμβουλές και θα αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη
εικόνα για όλα όσα τους ενδιαφέρουν σχετικά με τους τρόπους
διαχείρισης και επικοινωνίας με τους πελάτες τους μέσω λύσεων
CRM, την αποτελεσματικότερη διαχείριση του προσωπικού και
την οργάνωση της αποθήκης, των παραγγελιών και τη διαχείριση
προμηθευτών και πωλητών, μεταξύ άλλων.
Όπως δήλωσε σχετικά και ο κ. Θάνος Φαλάγγας, Διευθυντής
Εnterprise & Business Marketing & CRM του Ομίλου ΟΤΕ, «Δεκάδες
χιλιάδες επιχειρήσεις, ήδη, έχουν λάβει χρήσιμες συμβουλές
για την απομακρυσμένη συνεργασία, την ψηφιακή παρουσία, το
ηλεκτρονικό εμπόριο και το digital marketing παρακολουθώντας
δωρεάν τις τέσσερις πρώτες ενότητες της σειράς online
σεμιναρίων #GrowYourBusiness - The Digital Sessions. Στην 5η
ενότητα, οι επαγγελματίες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις
ψηφιακές λύσεις που βοηθούν στην οργάνωση των επιχειρήσεων,
καθώς και να κατανοήσουν πως οι νέες τεχνολογίες είναι
χρήσιμες για την ανάπτυξη της επιχείρησής τους. Αξιοποιώντας
την τεχνολογία και τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα, οι επιχειρήσεις
μπορούν να κάνουν το επόμενο βήμα στην ψηφιακή εποχή.»
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις, σχετικά με
το περιεχόμενο της 4ης και της 5ης θεματικής ενότητας σε ειδικά
διαμορφωμένη πλατφόρμα. Οι ερωτήσεις θα συγκεντρωθούν και
θα απαντηθούν μέσα από Live "Ερωτήσεων & Απαντήσεων" από
ειδικούς με επιτυχημένη δράση στον τομέα της απομακρυσμένης
συνεργασίας και των ψηφιακών λύσεων οργάνωσης επιχειρήσεων.
Τα online σεμινάρια και τα Live "Ερωτήσεων & Απαντήσεων"
παρουσιάζει και συντονίζει η δημοσιογράφος Πόπη Τσαπανίδου.
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

AR Lenses στο Instagram
από Ogilvy και Fast River
Η Ogilvy και η Fast River δημιούργησαν και
φέτος AR Lenses για τη Eurobank -το Spark
AR ψηφιακό βραβείο για το πρόγραμμα
«ΜΠΡΟΣΤΑ για την Παιδεία». Μέσω του
προγράμματος επιβραβεύονται η πρώτη ή
ο πρώτος σε βαθμολογία στις πανελλαδικές
αριστούχος από κάθε λύκειο της χώρας, με
18.000 μόρια και πάνω. Κάθε αριστούχος
λαμβάνει ως έπαθλο ποσό 800 ευρώ.

«Digital 2022», Hootsuite &
We Are Social: social media,
e-commerce και social
commerce οι τάσεις του
2022
Σύμφωνα με την έρευνα Digital 2022 των
Hootsuite και We Are Social το 93,4% των
χρηστών του διαδικτύου έχουν λογαριασμό
σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο, το 58,4% του
παγκόσμιου πληθυσμού χρησιμοποιεί τα
SoMe, ενώ ο μέσος αριθμός κοινωνικών
δικτύων που χρησιμοποιούνται μηνιαίως
είναι 7,5. Το Instagram έχει ξεπεράσει το
Facebook στη λίστα με τα «αγαπημένα»
κοινωνικά δίκτυα παγκοσμίως, κατακτώντας
τη 2η θέση (14,8% έναντι 14,5%).
Στοιχεία Επικοινωνίας
Smart Press
Μάγερ 11, 104 38, Αθήνα,
Τηλ.: 210 5201500, 5230000
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