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ΤΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ E-SHOPS

E-Commerce News

05 Η γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία 
Συμπράξεων (FCO), διευρύνει την έρευνα 
σχετικά με τις δραστηριότητες της Amazon 
στη Γερμανία.

04 Το Επιμελητήριο Λάρισας διοργανώνει 1-12-
2022 (ώρα 18.30) εκδήλωση με εισηγήτρια τη 
δικηγόρο Λάρισας, Αριστέα Βαλαβάνη, LLM 
Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού 
Δικαίου.

03 Τα έσοδα της Alibaba αυξήθηκαν κατά 3%, στα 
207,18 δισ. γουάν, $28,96 δισ. χαμηλότερα από 
τα αναμενόμενα.

02 Πωλήσεις καλύτερες από τις αναμενόμενες 
κατέγραψε στο γ’ τρίμηνο η Walmart, με 
ποσοστό αύξησης 9%.

01 Ο Zalando διέκοψε το ηλεκτρονικό του 
κατάστημα Zircle ενώ για λίγο ακόμη οι πελάτες 
έχουν πρόσβαση σε μεταχειρισμένα αντικείμενα. 

LAST MINUTE

DIGITAL MEDIA       •       E-BUSINESS       •       RETAIL MARKET

Σε 9 πόλεις η Wolt 
Την Κοζάνη και το Αγρίνιο πρόσθεσε στο δίκτυό της 
η Wolt με παρουσία πλέον σε 9 πόλεις σε όλη την 
Ελλάδα. O Δημήτρης Καρέλος, Γενικός Διευθυντής 
της Wolt για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, δήλωσε: 
«Στόχος μας είναι να κάνουμε τη διαδικασία online 
παραγγελίας φαγητού πιο εύκολη από ποτέ.»

 
Στο e-Commerce  
το YouTube
Το YouTube εισέρχεται 
στο ηλεκτρονικό εμπόριο, 
με τη νέα λειτουργία στο 
Shorts. Δοκιμάζει νέα 
συστήματα προμηθειών 
για influencers που 
πωλούν προϊόντα μέσω 
συνδέσμων σε βίντεο.

COMING SOON
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GLAMI Ventures: επένδυση ύψους 5 εκατ. 
ευρώ στο ηλεκτρονικό εμπόριο
Ο Jan Keselak, μέχρι πρόσφατα Chief Revenue Officer της 
GLAMI σε αγορές όπως η Ελλάδα και οι χώρες της Αδριατικής 
και της Βαλτικής τα τελευταία 5 χρόνια, αναλαμβάνει τη θέση 
του νέου Chief Executive Officer. Η κύρια αρμοδιότητά του 
θα είναι η ολοκλήρωση της μετάβασης της εταιρείας από μια 
μηχανή αναζήτησης μόδας σε μια πρωτοποριακή πλατφόρμα 
που βασίζεται στην προσωποποιημένη μόδα και την Τεχνητή 
Νοημοσύνη. Ο Tomas Hodbod, ο ιδρυτής του GLAMI και μέχρι 
πρόσφατα CEO, αναλαμβάνει Επικεφαλής του GLAMI Ventures, 
του νέου fund που σχεδιάζει να επενδύσει σε εταιρείες και 
υπηρεσίες που ειδικεύονται στην αναζήτηση προϊόντων online, 
καθώς επίσης και σε εταιρείες που χρησιμοποιούν την Τεχνητή 
Νοημοσύνη στο e-Commerce.

GLAMI, ένας τεχνολογικός πρωτοπόρος στη μόδα
 «Σκοπός μας είναι να εξασφαλίσουμε την επιτυχημένη μετάβαση 
από μία μηχανή αναζήτησης, σε μια πλατφόρμα στην οποία 
ανακαλύπτεις τη μόδα με βάση την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) καθώς 
και άλλες τεχνολογίες αιχμής», εξηγεί ο Jan Keselak. «Η αυτόματη 
προσθήκη των tags, η κατηγοριοποίηση των προϊόντων, η εμφάνιση 
παρόμοιων προτάσεων και η εξατομίκευση της γκάμας των 
προϊόντων είναι όλες λειτουργίες για τις οποίες έχουμε αναπτύξει 
στο GLAMI τη δική μας τεχνολογία. Ως εκ τούτου, παρέχουμε σε 
κάθε χρήστη μια μοναδική εμπειρία.»

To GLAMI Ventures θα επενδύσει σε εταιρείες που αξιοποιούν 
την Τεχνητή Νοημοσύνη καθιστώντας πιο αποτελεσματικό το 
ηλεκτρονικό εμπόριο
Αυτό το fund, μέσα από το οποίο διατίθενται 5 εκατομμύρια 
ευρώ για τον πρώτο χρόνο, έχει στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη 
της Τεχνητής Νοημοσύνης γενικά στο ηλεκτρονικό εμπόριο, την 
υποστήριξη έργων που βοηθούν τους καταναλωτές να επιλέγουν 
και να αγοράζουν προϊόντα μέσω διαδικτύου καθώς και την 
υποστήριξη projects κυκλικής οικονομίας.

Black Friday  
για τη Μασούτης
Για την περίοδο έως 28/11, οι πελάτες του 
Μασούτης που πραγματοποιούν αγορές 
από το e-shop, άνω των €100, κερδίζουν 
αυτόματα έκπτωση αξίας €10. Παράλληλα, 
με κάθε ολοκληρωμένη παραγγελία 
αξίας €100 και άνω, οι πελάτες μπαίνουν 
αυτόματα στην κλήρωση που θα τους 
χαρίσει 8 iPhone 14, καθώς και 40 
αφυγραντήρες Inventor. 

Black Friday | Μια 
ολοκληρωμένη omnichannel 
καταναλωτική εμπειρία
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
κατά τους πρώτους τρεις μήνες του 
τρέχοντος έτους οι εγγραφές νέων 
επιχειρήσεων (ενάρξεις λειτουργίας 
επιχειρήσεων), για το σύνολο των τομέων 
της οικονομίας, ανήλθαν σε 27.301, 
παρουσιάζοντας αύξηση 3,3% σε σχέση 
με το αντίστοιχο διάστημα του 2021. Τα 
e-shops στην Ελλάδα έχουν ξεπεράσει τα 
18.000 σε αριθμό, με τζίρο πάνω των 14 
δισ. ευρώ ετησίως (2021). 

Τρόφιμα και προσωπική 
υγιεινή στην Black Friday
Έρευνα της NielsenIQ για την Ελλάδα 
αποτυπώνει ότι 2 στους 3 Έλληνες θα 
εκμεταλλευτούν τις ημέρες της Black 
Friday και τη Cyber Monday, προκειμένου 
να προβούν σε αγορές προϊόντων, 
εκμεταλλευόμενοι τυχόν ευκαιρίες. Το 
28% σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα και το 29% 
για τα προϊόντα προσωπικής υγιεινής και 
ομορφιάς απάντησαν ότι είναι πιθανόν να 
εκμεταλλευτούν τις προσφορές των Black 
Friday και Cyper Monday, προκειμένου 
να αγοράσουν τα προϊόντα τους εκ των 
προτέρων. 
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Mετά το sold out, νέα τμήματα 
για τους επιχειρηματίες στο 
πρόγραμμα πιστοποίησης 
ψηφιακών δεξιοτήτων

GrowYourBusiness

Μεγάλη ανταπόκριση 
και αθρόα συμμετοχή 
καταγράφηκαν ήδη 
από τις πρώτες ημέρες 
ανακοίνωσης του νέου 
δωρεάν προγράμματος για 
επιχειρήσεις της COSMOTE 
#GrowYourBusiness- 
Certification Program. 
Επιχειρηματίες, εργαζόμενοι 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
και ελεύθεροι επαγγελματίες 
έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον, 
με αποτέλεσμα οι θέσεις 
των πρώτων τμημάτων να 
έχουν ήδη εξαντληθεί. Το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
προσφέρει για πρώτη φορά 
στους συμμετέχοντες την 
δυνατότητα να αποκτήσουν 
πιστοποιητικό κατάρτισης από 
το Κέντρο Επιμόρφωσης 
και Δια Βίου Μάθησης 
(ΚΕΔΙΒΙΜ) του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Απευθύνεται σε όλες τις 
ελληνικές μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, τους 
εργαζόμενούς τους και τους 
ελεύθερους επαγγελματίες 
που θέλουν να εξελίξουν τις 
ψηφιακές τους δεξιότητες και 
να ενισχύσουν την ανάπτυξή 
τους. 

Νέα τμήματα μόλις άνοιξαν 
για να ανταποκριθούν 

στην αυξημένη ζήτηση. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
κάνουν τώρα την εγγραφή 
τους εδώ, καθώς και να 
μάθουν περισσότερα 
για τα μαθήματα του 
Προγράμματος, εδώ. Στόχος 
του #GrowYourBusiness 
Certification Program 
είναι οι συμμετέχοντες 
να εκπαιδευτούν πάνω 
σε ψηφιακά εργαλεία και 
υπηρεσίες, που συμβάλλουν 
στην εξωστρέφεια, την 
ανταγωνιστικότητα και την 
ανάπτυξη των επιχειρήσεών 
τους.

«Εδώ και πέντε χρόνια, το 
επιχειρηματικό κοινό έχει 
αγκαλιάσει την πρωτοβουλία 
#GrowYourBusiness με 
χιλιάδες συμμετοχές 
επαγγελματιών από 
διαφορετικούς κλάδους και 
πόλεις σε όλη την Ελλάδα. 
Με το νέο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα για επιχειρήσεις 
#GrowYourBusiness 
Certification Program, 
ενώνουμε τις δυνάμεις μας με 
το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού 
Εμπορίου (ELTRUN) του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, δημιουργώντας 
δέκα εξειδικευμένες ενότητες 
που αφορούν σε ψηφιακές 

•  Χιλιάδες συμμετοχές στο 
νέο δωρεάν εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα για επιχειρήσεις, 
με πιστοποιητικό κατάρτισης 
από το Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 

•  Άνοιξαν νέα τμήματα για να 
ανταποκριθούν στην αυξημένη 
ζήτηση των ενδιαφερόμενων

http://www.growyourbusiness.gr/certification-program
http://www.growyourbusiness.gr/certification-program
http://www.growyourbusiness.gr/certification-program-registration
https://www.equality.org.gr/growyourbusiness


δεξιότητες, και απαντάμε 
σε μια καίρια πρόκληση για 
τον μετασχηματισμό των 
επιχειρήσεων» δήλωσε ο 
Διευθυντής Εnterprise & 
Business Marketing Ομίλου 
ΟΤΕ, κ. Θάνος Φαλάγγας.

Τα σεμινάρια του 
#GrowYourBusiness- 
Certification Program 
είναι δωρεάν και 
πραγματοποιούνται 
αποκλειστικά online. Το 
πρόγραμμα αποτελείται από 
10 θεματικές ενότητες, οι 
οποίες αθροίζουν συνολικά 
118 ώρες διδασκαλίας 
από έγκριτους καθηγητές 
πανεπιστημίου και 
επικεντρώνονται σε ψηφιακές 
δεξιότητες σε διάφορους 
τομείς λειτουργίας των 
επιχειρήσεων. Αναλυτικά, οι 
ενότητες περιλαμβάνουν: 
Digital Skills Ι & ΙΙ, Ανάπτυξη 
eCommerce Plan, Logistics 
& Pricing, Σχεδιασμός Digital 
Marketing Plan, Social 
Media, Search Engines, 
Content Marketing, ERP 
& CRM και Analytics, IoT 
& ΑΙ. Η πρώτη ενότητα του 
προγράμματος ξεκινάει την 
Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου, ενώ 
το πρόγραμμα ολοκληρώνεται 
τον Ιούλιο του 2023 με 
την τελευταία θεματική 
ενότητα. Οι συμμετέχοντες 
μπορούν να εγγραφούν 
στα μαθήματα που τους 
ενδιαφέρουν και να λάβουν 
βεβαίωση παρακολούθησης 

μετά το σχετικό online τεστ 
αξιολόγησης, ενώ όσοι 
παρακολουθήσουν όλες τις 
ενότητες θα παραλάβουν 
πιστοποιητικό κατάρτισης από 
το ΚΕΒΙΔΙΜ του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών. 

«Το Εργαστήριο ELTRUN του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών συνεχίζει με 
χαρά τη μακροχρόνια 
συνεργασία του με την 
COSMOTE, προκειμένου 
να δημιουργήσουν ένα 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
υψηλών προδιαγραφών. Η 
στοχευμένη εκπαιδευτική 
διαδικασία θεωρείται ολοένα 
και σημαντικότερη για την 
ανάπτυξη του επιχειρηματικού 
οικοσυστήματος», 
υπογραμμίζει σχετικά ο 
καθηγητής του ΟΠΑ και 
Διευθυντής Εργαστηρίου 
Ηλεκτρονικού Εμπορίου 
και Επιχειρείν, ELTRUN, κ. 
Γιάννης Μούρτος.

Στο σύγχρονο, διαρκώς 
μεταβαλλόμενο 
επιχειρηματικό περιβάλλον, η 
COSMOTE βρίσκεται πάντα 
στο πλευρό των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, προσφέροντας 
εκπαίδευση, καθοδήγηση 
και καινοτόμες λύσεις, 
στηρίζοντας τη μετάβαση 
στην ψηφιακή εποχή, που 
είναι για τις επιχειρήσεις το 
κορυφαίο «στοίχημα» για τη 
βιωσιμότητα και την ανάπτυξή 
τους.
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Ήρθε τo TikTok 
Shop στις ΗΠΑ
Εγκαίνια στις Ηνωμένες 
Πολιτείες κάνει το TikTok 
Shop, δίνοντας έτσι την 
ευκαιρία σε εμπόρους και 
καταναλωτές να διευκολύνουν 
τις συναλλαγές τους. Η 
δυνατότητα ήταν μέχρι 
πρότινος διαθέσιμη μόνο στη 
Μ. Βρετανία και σε κάποιες 
χώρες της Νοτιοανατολικής 
Ασίας.

Οι Ευρωπαίοι ψωνίζουν online 
με 340 ευρώ το μήνα
Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι ψωνίζουν 
online κάθε εβδομάδα ή περισσότερο, 
ξοδεύοντας κατά μέσο όρο πάνω από 340 
ευρώ το μήνα. Αγοράζουν κυρίως προϊόντα 
μόδας, πληρώνουν λογαριασμούς ή 
παραγγέλνουν φαγητό. Μια στις τρεις αγορές 
πραγματοποιείται διασυνοριακά. Η Ιρλανδία, 
η Γερμανία και το Ισραήλ αγοράζουν 
διεθνώς τα περισσότερα, ενώ στη Γαλλία 
είναι λιγότερο πιθανό να αγοράσει εκτός της 
χώρας.
Αυτά είναι ορισμένα από τα αποτελέσματα 
του νέου δείκτη ηλεκτρονικού εμπορίου 
PayPal. Πάνω από 15.000 καταναλωτές 
ηλικίας μεταξύ 18 και 75 ετών έλαβαν μέρος 
στη μελέτη. Επιπλέον, περισσότεροι από 
4.000 B2C-retailers συμμετείχαν στην έρευνα, 
η οποία καλύπτει 12 χώρες της Ευρώπης.

Ολλανδοί και Έλληνες  
ψωνίζουν online πιο συχνά
Η έκθεση δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι είναι 
συνήθεις διαδικτυακοί αγοραστές: Πάνω από 
τα 2/3 (65%) αγοράζουν κάτι στο Διαδίκτυο 
κάθε εβδομάδα ή περισσότερο. Ο μέσος 
Ευρωπαίος κάνει check out σε ηλεκτρονικά 
καταστήματα 3.7 φορές την εβδομάδα. Η 
Ολλανδία έχει τους πιο συχνούς αγοραστές: 
Σχεδόν το 80% ψωνίζουν τουλάχιστον 
εβδομαδιαίως με πάνω από 4 αγορές την 
εβδομάδα. Ακολουθούν οι Έλληνες, με το 
76% να αγοράζουν κάθε εβδομάδα με μέσο 
όρο 4,8 αγορές.

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ  
για εμπόρους και επαγγελματίες

Η EASYB2B.IKE σας καλωσορίζει στο easyb2b.gr, την πιο ενημερωμένη 
B2B πλατφόρμα που προτιμούν επιλεγμένα καταστήματα λιανικής  
σε Ελλάδα και Κύπρο. Η πολυετής εξειδίκευσή μας στις εισαγωγές  

και χονδρική πώληση επωνύμων ειδών, μας καθιστά τον τέλειο  
συνεργάτη για το κατάστημα σας. 

Είμαστε έτοιμοι να σας προμηθεύσουμε με προϊόντα τεχνολογίας,  
σπιτιού και κήπου, μόδας, hobby και αθλητισμού,  

υγείας και ομορφιάς κτλ. σε δίκαιες τιμές.

Κάντε εγγραφή στο easyb2b.gr και δείτε τιμές χονδρικής σε χιλιάδες 
επώνυμα προϊόντα όπως Apple, Samsung, Hp, Dell, Calvin klein, Burberry, 
Estee Lauder, Hugo Boss, Michael Kors, Prada, Makita, Einhell, Gardena, 

Lego, Playmobil, AMD και εκατοντάδες άλλα. 

Εισάγουμε προϊόντα μέσω επιλεγμένων χονδρεμπόρων από εκατοντάδες 
κατασκευαστές. Ο όγκος των εισαγωγών μας, δίνει την δυνατότητα  

να προσφέρουμε ειδικά προνόμια συνεργασίας. 

Παρέχουμε καθημερινή ενημέρωση τιμών  
και διαθεσιμοτήτων με αρχείο xml.

Ενδιαφέρεστε να μάθετε 
περισσότερα;

https://www.facebook.com/
Easyb2bgr-106832088762813

https://www.instagram.com/
easyb2bgr/

+30 2107000946 
(11:00 - 15:00)

https://easyb2b.gr/ info@easyb2b.gr
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Υπηρεσίες Courier: τι να προσέχουν e-shops 
και εταιρείες μεταφορών
Λόγω της αυξημένης ζήτησης για ταχυδρομικές υπηρεσίες τη Black 
Friday και Cyber Monday), η ΕΕΤΤ εξέδωσε συστάσεις για τη 
βέλτιστη εξυπηρέτηση των καταναλωτών.

Για τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου συνιστά:
1.  Να ενημερώνουν τους καταναλωτές για τη συνεργαζόμενη 

εταιρεία ταχυμεταφορών, την ημέρα παραλαβής του προϊόντος 
από την εταιρεία ταχυμεταφορών, τον αριθμό αποστολής και τον 
προσδοκώμενο χρόνο παράδοσης βάσει της σύμβασης.

2.  Να προχωρούν σε προσεκτική έρευνα της ταχυδρομικής αγοράς 
και να επιλέγουν εταιρεία ταχυμεταφορών, βάσει συνδυασμού 
ποιοτικών κριτηρίων και κόστους. Να μην διστάζουν να αλλάξουν 
συνεργαζόμενη εταιρεία ή να συνεργαστούν με περισσότερες 
εταιρείες, προκειμένου να εξυπηρετήσουν ταχύτερα τους 
πελάτες τους.

3.  Να αξιοποιούν τη δυνατότητα εκχώρησης στους παραλήπτες 
των προϊόντων τους, του δικαιώματος αποζημίωσης από 
τις εταιρείες ταχυμεταφορών για πλημμελείς ταχυδρομικές 
υπηρεσίες, ιδιαίτερα για προπληρωμένες/εξοφλημένες 
ηλεκτρονικές παραγγελίες.

Οδηγίες προς εταιρείες ταχυμεταφορών
1.  Να προετοιμαστούν για την προσεχή περίοδο έντονης ζήτησης, 

αποφεύγοντας πρακτικές που θα υποβαθμίσουν την ποιότητα 
των υπηρεσιών τους.

2.  Να επανεξετάσουν τους προσδοκώμενους χρόνους παράδοσης, 
να ενημερώσουν έγκαιρα τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις/e-
shops και τους χρήστες για τις όποιες μεταβολές και να 
προσφέρουν αξιόπιστη ενημέρωση για την πορεία της 
αποστολής. 

3.  Να μεριμνήσουν για την αύξηση των ενεργειών παράδοσης 
στους παραλήπτες, με εναλλακτικούς τρόπους εξυπηρέτησης, 
αξιοποιώντας π.χ. συνεργαζόμενες τοπικές εταιρίες 
ταχυμεταφορών/θυρίδες/σημεία εξυπηρέτησης διευρυμένου 
ωραρίου, έτσι ώστε να αποφεύγεται η μεγάλη αναμονή 
καταναλωτών.

4.  Να αυξήσουν τον αριθμό του προσωπικού που απασχολείται με 
την τηλεφωνική εξυπηρέτηση.

5.  Να εξαντλούν τη δυνατότητα επαναπροώθησης των αποστολών 
προς παραλήπτες που απουσίαζαν από το δηλωθέν σημείο 
παραλαβής. 

6.  Να καταγράφουν στο ΣΥΔΕΤΑ ενδεχόμενες απαιτήσεις του 
αποστολέα για ειδικούς τρόπους επίδοσης, όπως ενδεικτικά 
η αυθημερόν επίδοση, η επίδοση σε διάστημα συγκεκριμένων 
ωρών ή η επίδοση σε μη εργάσιμη ημέρα.

Ogilvy και Cosmote 
παρουσιάζουν τη 
«Whatsupia»
Στον «αέρα» η νέα καμπάνια της Ogilvy 
για λογαριασμό του Cosmote What’s 
Up. Η καμπάνια ταξιδεύει το κοινό «σε 
μια νεοσύστατη χώρα», τη Whatsupia, 
η οποία «διαθέτει δικά της έθιμα και 
ήρωες», εκτείνεται στα πανεπιστήμια 
της Ελλάδας και «είναι γεμάτη δωρεάν 
data». Η καμπάνια αφορά τη νέα υπηρεσία 
του What’s Up της Cosmote, με όνομα 
«Δωρεάν data στο Πανεπιστήμιο». 

Έκθεση MDF Expo 2022
Επανήλθε με τη φυσική της μορφή η 
έκθεση MDF Expo 2022 το τριήμερο 
από 12-14/11 στο Metropolitan 
Expo, με έμφαση στους τομείς 
κρέατος, γαλακτοκομικών, εστίασης, 
επαγγελματικού εξοπλισμού και food 
logistics. Πλήθος κόσμου επισκέφθηκε 
τις δύο αίθουσες, γνωρίζοντας από κοντά 
λύσεις και προϊόντα των 200 εκθετών που 
κάλυψαν το σύνολο της ελληνικής αγοράς 
κρέατος, γαλακτοκομίας και τυροκομίας 
και της ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας.

Parcel Monitor: η ανάπτυξη 
του last-mile delivery στην 
Ευρώπη
Σύμφωνα με το Parcel Monitor είναι η 
διαρκής η αύξηση των σημείων παραλαβής 
και παράδοσης (Pick-up and Drop-off 
- PUDO) στην Ευρώπη. Σύμφωνα με το 
Last Mile Experts, υπάρχουν περισσότερα 
από 336.000 σημεία PUDO διαθέσιμα 
στην Ευρώπη, εκ των οποίων τα 43.000 
είναι αυτόματες μηχανές δεμάτων (APM). 
Έχει σημειωθεί μάλιστα, αύξηση 40% στα 
σημεία PUDO στην Ε.Ε. και στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, από τα μέσα του 2019.
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Οι κακές πληροφορίες 
προϊόντος κάνουν το 53%  
να το βάζει στα πόδια
Οι σωστές πληροφορίες προϊόντος είναι 
σημαντικές στις e-αγορές, σύμφωνα με 
το 94% των καταναλωτών. Η έλλειψη 
καλών πληροφοριών για το προϊόν κάνει 
ακόμη και το 53% να θέλουν να ψωνίσουν 
αλλού. Το 83% βρίσκουν σημαντικές τις 
πληροφορίες προϊόντων στις αποφάσεις 
αγοράς τους (report υπηρεσίας λύσεων 
πληροφοριών Inriver σε δείγμα 6.000 
καταναλωτών από ΗΠΑ, Η. Βασίλειο και 
Γερμανία).

Νέο drone από την Amazon 

Το Amazon αποκάλυψε ένα νέο σχέδιο 
drone παράδοσης, το drone MK30 που 
πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία το 2024. 
Είναι ελαφρύτερο και μικρότερο από όσα 
είχε σχεδιάσει στο παρελθόν, ενώ είναι πιο 
ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες και 
άλλα καιρικά φαινόμενα. 

Οι τρεις περιπτώσεις απάτης 
Σε αστυνομική επιχείρηση παγκόσμιας κλίμακας, για την 
καταπολέμηση των απατών στον τομέα του Ηλεκτρονικού 
Εμπορίου η οποία υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Europol, 
συμμετείχε η ΕΛΑΣ μέσω της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος.
Στην Ελλάδα διερευνήθηκαν 4 υποθέσεις απάτης με το συνολικό 
ποσό να ανέρχεται σε 100.961 ευρώ. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δράσης (eComm 2022), 
εντοπίστηκαν οι ακόλουθες περιπτώσεις απάτης:
Απάτη phishing, vishing και smishing, όπου οι δράστες 
επικοινωνούν με άτομα μέσω τηλεφώνου, SMS και e-mail και 
τους πείθουν να γνωστοποιήσουν τα στοιχεία της πιστωτικής 
τους κάρτας. Υπόσχονται ανταμοιβή ή υποδύονται μια αξιόπιστη 
επιχείρηση ή κυβερνητική υπηρεσία.
Απάτη κλοπής ταυτότητας όπου ένας δράστης αποκτά πρόσβαση 
στον λογαριασμό ενός χρήστη σε ένα e-shop μέσω ποικίλων 
μεθόδων, όπως η αγορά κλεμμένων κωδικών πρόσβασης, κωδικών 
ασφαλείας ή προσωπικών πληροφοριών στο dark web ή κατόπιν 
επιτυχούς επίθεσης phishing. 
Απάτη με ψεύτικους-ψευδείς ιστοτόπους, όπου οι δράστες 
δημιουργούν έναν ψεύτικο ιστότοπο και δελεάζουν τους 
αγοραστές με φθηνά προϊόντα. Οι ψεύτικοι ιστότοποι, 
εμφανίζονται σε διαφημίσεις ή αποστέλλονται στο e-mail ενός 
χρήστη, κατευθύνοντάς τον στο site. Τα προς πώληση προϊόντα 
δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα και δεν αποστέλλονται ποτέ.
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Στο $1,2 δις η παγκόσμια αγορά 
social commerce
Έκθεση της Accenture έδειξε ότι η παγκόσμια 
αγορά social commerce θα μπορούσε να φτάσει 
τα $1,2 τρις μέχρι το 2025. Οι πωλήσεις στις Η.Π.Α. 
θα υπερδιπλασιαστούν από $36,6 δισ. πέρυσι σε 
$79,6 δισ. μέχρι το 2025, σύμφωνα με εκτίμηση 
της Insider Intelligence. Το 44% των Αμερικανών 
χρηστών social media έχουν πραγματοποιήσει 
κάποια αγορά μέσω ενός κοινωνικού καναλιού, 
ενώ τα ποσοστά είναι υψηλότερα μεταξύ των 
καταναλωτών της γενιάς Z και των Μillennials.

Το ebay το έριξε στην πολυτέλεια
Για τον εορτασμό της Εβδομάδας Κοσμήματος 
της Νέας Υόρκης, το eBay άνοιξε τις πόρτες στην 
πολυτέλεια μέσα από το eBay Luxury Exchange, 
ένα αναδυόμενο κατάστημα στη δημοφιλή 
πλατφόρμα. Την ώρα που οι τιμές των επώνυμων 
προϊόντων αυξάνονται, το eBay προσφέρει 
στους λάτρεις της πολυτέλειας μια ευκαιρία να 
ανταλλάξουν τα επώνυμα κομμάτια που δεν θέλουν 
με άλλα αντικείμενα που ίσως ταιριάζουν καλύτερα 
στη συλλογή τους.

Το instagram φτιάχνει το SEO του
Με 1,5 δις μηνιαίους χρήστες, το Instagram 
αναδεικνύεται σε εφαρμογή με τις περισσότερες 
λήψεις από εκπροσώπους της Gen Z και τους 
Millennials ξεπερνώντας και το TikTok. Ο 
καλύτερος τρόπος είναι μέσω του λογότυπου, 
του bio τους και των hashtags. Η πραγματική 
τοποθέτηση hashtags μέσα στις λεζάντες είναι 
αποτελεσματική στην επιρροή του αλγορίθμου 
αναζήτησης της πλατφόρμας. 

Με 18% ανάπτυξη «τρέχουν» οι 
Πωλήσεις στα Online Φαρμακεία 
Ρυθμό ανάπτυξης 18% στην αξία των online πωλήσεων 
κατέγραψαν τα Online Φαρμακεία, το γ’ τρίμηνο του 2022 
συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Μάλιστα, 
τα 3 πρώτα τρίμηνα του 2022 οι Έλληνες καταναλωτές, 
έχουν πραγματοποιήσει αγορές αξίας €201 εκ. με ΦΠΑ, 
σύμφωνα με την έκθεση της Convert Group. Ο μέσος 
όρος των εκπτώσεων που βρίσκουν οι καταναλωτές 
στο ψηφιακό ράφι των φαρμακείων κυμαίνεται στο 
39%, αυξημένη μάλιστα κατά 1% συγκριτικά με το 
προηγούμενο έτος. Υπενθυμίζεται ότι στις αγορές από 
τα online φαρμακεία δεν περιλαμβάνονται τα ΜΗΣΥΦΑ 
(μη συνταγογραφούμενα φάρμακα), καθότι η χώρα μας 
είναι η μόνη στην Ευρώπη που δεν έχει εναρμονιστεί με 
την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/62/ΕΕ και τον Ευρωπαϊκό 
Κανονισμό 699/2014, ενώ δεν έχει εφαρμόσει ούτε τη 
σχετική σύσταση του ΟΟΣΑ για τα online φαρμακεία, 
όπως καταγράφηκε σε έκθεση του Οργανισμού το 2017 
για τις συνθήκες ανταγωνισμού του κλάδου. Μάλιστα, η 
πρόσφατη ΚΥΑ της 20/4 καθορίζει ότι απαγορεύεται να 
πωλούνται τα ΜΗΣΥΦΑ online, και μπορούν να διατίθεται 
μόνο στα φυσικά φαρμακεία. Στις κατηγορίες που 
αυξήθηκαν σε αναδεικνύονται οι εξής: +44% σε προϊόντα 
υγείας (με τις φαρμακευτικές μάσκες να συγκαταλέγονται 
σε αυτήν την κατηγορία), +28% σε βρεφικά και 
παιδικά είδη, +11% σε συμπληρώματα διατροφής και 
βιταμίνες, +7% σε προϊόντα ομορφιάς και προσωπικής 
φροντίδας και +5% σε διάφορα προϊόντα. Η κατηγορία 
των προϊόντων ομορφιάς και προσωπικής φροντίδας 
συνεχίζει να κατέχει την πρωτιά με το 46% των συνολικών 
πωλήσεων του κλάδου να προέρχονται από εκείνη, με τα 
προϊόντα περιποίησης προσώπου να κυριαρχούν. Το μέσο 
αγοραστικό καλάθι το 9μηνο του 2022, εντοπίστηκε μια 
μείωση στην αξία του, με εκείνη να διαμορφώνεται στα 
€43,70 με το ΦΠΑ από €44,90 που ήταν την αντίστοιχη 
περίοδο του 2021. 
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Τα μουσικά γούστα στην Uber Taxi
Σύμφωνα με έρευνα της Uber Taxi για τις μουσικές 
προτιμήσεις οδηγών και επιβατών, την ελληνική 
μουσική ή την pop απολαμβάνουν να διανύουν τις 
διαδρομές τους οι οδηγοί της Αθήνας σε ποσοστό 
22% και 23% αντίστοιχα. Επόμενη επιλογή 
αποτελεί το ελληνικό λαϊκό τραγούδι, ενώ ψηλά 
στις προτιμήσεις τους βρίσκονται η rock και η punk 
μουσική. 
Οι οδηγοί στην Θεσσαλονίκη, προτιμούν να 
περνούν τις ώρες πίσω από το τιμόνι υπό τους 
ήχους της pop με βασική εναλλακτική τη rock - 
punk. 

SHOPRANOS: Β2Β eCommerce 
λύση από τη SoftOne 

Η SoftOne, ηγέτης στην αγορά επιχειρηματικού 
λογισμικού και cloud εφαρμογών, παρουσίασε 
το SHOPRANOS, μια οικονομική λύση για τη 
δημιουργία καταστήματος Β2Β eCommerce. 
Αξιοποιώντας τις ισχυρές δυνατότητες του cloud 
και τεχνολογίες αιχμής, το SHOPRANOS επιτρέπει 
τη γρήγορη και εύκολη υλοποίηση ενός B2B 
eshop, χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες και κρυφά 
κόστη.
Στόχος της νέας λύσης είναι να συμβάλει στον 
ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων 
βοηθώντας στην άμεση πρόσβαση σε διευρυμένες 
αγορές. 

Νέα συνεργασία για τη Softly  
με τη VOI & NOI
Νέα συνεργασία για τη Softly με τη VOI & NOI με 
σκοπό την αύξηση των πωλήσεων, την ενίσχυση 
του brand αλλά και τη δημιουργία μιας νέας, 
ισχυρής Omni-Channel παρουσίας με επίκεντρο 
τον πελάτη.
Η εταιρεία VOI & NOI απαρτίζεται από 56 
καταστήματα και αποτελεί ένα από τα πιο 
δημοφιλή brands στο χώρο των υποδημάτων στην 
Ελλάδα.

Η NIKE στο βαθύ metaverse 
Η Nike λανσάρει το Swoosh, μια πλατφόρμα metaverse 
που έχει το δικό της domain (welcome.swoosh.nike) 
και χρησιμοποιεί τεχνολογία blockchain. Η νέα της 
πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί προκειμένου να επιτρέπει 
στα εγγεγραμμένα μέλη να μαθαίνουν, συλλέγουν και 
τελικά βοηθούν στη δημιουργία εικονικών προϊόντων, τα 
οποία είναι συνήθως ψηφιακά προϊόντα όπως εικονικά 
παπούτσια ή αθλητικές μπλούζες. Η πλατφόρμα 
είναι διαθέσιμη σε έκδοση beta, ενώ η εγγραφή για 
συμμετοχή στο Swoosh ξεκίνησε.
Προκειμένου να ταυτιστεί απόλυτα αυτή τη φορά η νέα 
της κίνηση, το αμερικανικό sport brand έδωσε στην 
πλατφόρμα το όνομα του λογοτύπου της. Πρόκειται 
για το θρυλικό swoosh, το φτερό, όπως λεγόταν στα 
’70s, όταν η εταιρεία που είχε ιδρυθεί στις 25/1/1964 ως 
“Blue Ribbon Sports”, από τον Phil Knight και τον Bill 
Bauerman μετονομάστηκε σε “Nike” από τη θεά Νίκη. 
Το λογότυπο που συμβολίζει τον ήχο της ταχύτητας 
είχε σχεδιαστεί από έναν φοιτητή προς 35 δολάρια, 
σύμφωνα με συνέντευξη του Phil Knight στο CBS News.
Σκοπός της Nike είναι μέσω της πλατφόρμας να 
διαμορφώσει μία διαφορετική κοινότητα χρηστών. Έχει 
θέσει μάλιστα ως στόχο του 2023 να παρουσιάσει την 
πρώτη της ψηφιακή συλλογή που θα δημιουργήσει με 
τα μέλη του Swoosh. Μάλιστα, τα μέλη της κοινότητας 
θα μπορούν τελικά να φορούν τα εικονικά προϊόντα 
που έχουν δημιουργήσει στην πλατφόρμα σε ψηφιακά 
παιχνίδια και άλλες ψηφιακές δράσεις. 
Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα έχουν τη δυνατότητα 
πρόσβασης σε ορισμένα φυσικά προϊόντα ή 
εκδηλώσεις. Παράλληλα, μέσω της διείσδυσής της στο 
ψηφιακό σύμπαν, η εταιρεία πιστεύει ότι θα αυξηθεί 
το engagement με το brand και θα δημιουργήσει 
καταναλωτές-fans, καθώς θα υπάρχει η δυνατότητα 
να συνδεθεί πιο ουσιαστικά μαζί τους, μέσα από 
εντυπωσιακές εμπειρίες με το ψηφιακό ύφος των 
οποίων είναι περισσότερο εξοικειωμένο ένα νεότερο 
κοινό.
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Νέο product offering σε Β2Β 
εταιρείες από το LinkedIn
Στo λανσάρισμα ενός νέου product offering που 
απευθύνεται σε Β2Β εταιρείες ανακοίνωσε το 
LinkedIn. Παρουσίασε μια σουίτα εργαλείων που 
περιλαμβάνει δυνατότητες measurements και νέα 
ad formats για καλύτερο campaign measurement. 
Μεταξύ αυτών, βρίσκεται η νέα πλατφόρμα 
measurement η οποία παρέχει μια πιο λεπτομερή 
εικόνα του πώς οι καμπάνιες επηρεάζουν τα έσοδα. 

5η η Ελλάδα στην EQUIPHOTEL PARIS
Την 5η θέση μεταξύ των χωρών με τον μεγαλύτερο αριθμό 
ξένων εκθετών κατέλαβε η Ελλάδα, η οποία συμμετείχε 
με 21 εταιρείες στη Διεθνή Έκθεση Ξενοδοχειακού 
Εξοπλισμού EQUIPHOTEL PARIS 2022, που έγινε 
στο Παρίσι. Η ελληνική συμμετοχή διοργανώθηκε με 
τη στήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και 
Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece).

DIGITAL MARKETING

L’Oreal Professionnel  
σε συνεργασία με το Ready Player Me
Σε συνεργασία με το Ready Player Me, τον παγκόσμιο 
ηγέτη στα avatar για χρήση σε πολλαπλές εφαρμογές, 
και ενώνοντας τις δυνάμεις της με τον 3-D artist Evan 
Rochette, η L’Oreal Professionnel κυκλοφορεί τα 
πρώτα από μια σειρά χτενισμάτων που θα δώσουν 
στους χρήστες τη δυνατότητα να εξατομικεύσουν το 
προσωπικό τους avatar, επαναπροσδιορίζοντας τα όρια 
της αυτοέκφρασης. Οι παίκτες θα μπορούν να επιλέξουν 
ανάμεσα σε πέντε look μαλλιών αυτό που εκφράζει τη 
δική τους προσωπικότητα. Κάνοντας πραγματικότητα 
τους διασυνδεδεμένους εικονικούς κόσμους, τα avatar 
που δημιουργούνται στο Ready Player Me είναι συμβατά 
με περισσότερα από 4.000 παιχνίδια, πλατφόρμες και 
εφαρμογές παγκοσμίως. «Εδώ και πάνω από 110 χρόνια, η 
L’Oreal Professionnel θέτει το πρωτοποριακό της πνεύμα 
στην υπηρεσία των κομμωτών, με στόχο να συμβάλει στην 
ανάπτυξη του επαγγελματικού κλάδου της κομμωτικής 
και να αναδείξει την ομορφιά των μαλλιών σε όλον τον 
κόσμο», σημειώνει η Anne Machet, γενική διευθύντρια 
της L’Oreal Professionnel και προσθέτει: «Βλέπουμε αυτήν 
τη συναρπαστική συνεργασία με το Ready Player Me ως 
έναν ουσιαστικό τρόπο να συνεχίσουμε το ταξίδι μας στον 
εικονικό κόσμο.»

~

~

~

~
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Απογειώνεται διαφημιστικά το Tik Tok 
Μέσα στην επόμενη πενταετία, τα παγκόσμια διαφημιστικά 
έσοδα του TikTok αναμένεται να ξεπεράσουν αυτά της Meta 
και του YouTube μαζί, σύμφωνα με την Omdia. Επιπλέον, 
το Netflix θα έχει κατακτήσει ένα μικρό, αλλά διευρυνόμενο 
μερίδιο στο πεδίο του online video advertising. Σύμφωνα με 
τα στοιχεία γύρω από τις διεθνείς τάσεις στην ψυχαγωγία, 
εκτιμάται ότι το online video advertising παγκοσμίως θα 
αναπτυχθεί από τα $189 δισ. το 2022, στα $331 δισ. το 2027, 
υπερβαίνοντας κατά 2,6 φορές τα έσοδα του συνδρομητικού 
video-on-demand, στα $127 δισ., και στο διπλάσιο αυτά της 
τηλεοπτικής διαφήμισης, στα $159 δισ. Το TikTok αναμένεται 
να εκτινάξει το μερίδιό του από το 15% στο 24%, ενώ η 
εφαρμογή Douyin, επίσης ιδιοκτησίας της Byte Dance, 
υπολογίζεται ότι θα αγγίξει το 14% σε μερίδιο, από το 7%. 
Το TikTok αποτελεί ήδη το δημοφιλέστερο κοινωνικό δίκτυο 
για video streaming στις ΗΠΑ. Την ίδια στιγμή, το μερίδιο 
της Meta αναμένεται να περιοριστεί από το 16% στο 12% και 
του YouTube από το 15% στο 12%. Το Netflix αναμένεται να 
αποκτήσει μερίδιο 2% στους προϋπολογισμούς online video 
διαφήμισης παγκοσμίως.

All About TikTok από την Ogilvy
Το νέο της white paper με τίτλο «All About 
TikTok» παρουσιάζει η Ogilvy, έναν χρήσιμο 
οδηγό για τα brands στην εφαρμογή. 
Η συνεργασία με creators και οι διαφημιστικές 
λύσεις που παρέχει το TikTok καλύπτοντας 
όλο το εύρος του marketing funnel μπορούν 
να βοηθήσουν τα brands να πετύχουν τους 
στόχους τους στην πλατφόρμα.

Στο BeReal 
επενδύει το 
American Eagle 
Outfitters
Η American Eagle 
Outfitters, επένδυσε 
πολλά για την οργάνωση 
της back-to-school 
εκστρατείας της η οποία 
περιλάμβανε προωθητικές 
ενέργειες στην 
πλατφόρμα του TikTok και 
στο περιβάλλον εικονικών 
παιχνιδιών Roblox. Για 
την περίοδο των γιορτών, 
ο retailer αποφάσισε να 
αυξήσει περαιτέρω τις 
δραστηριότητές του σε 
όλα τα social media και 
το metaverse. Πρώτος 
σταθμός η BeReal.
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