
1 

ΤΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ E-SHOPS

E-Commerce News

05 Η SARMED ανακοίνωσε τη νέα συνεργασία 
της με την EUROLAMP ΑΕΒΕ, με σκοπό την 
αποθήκευση προϊόντων στη Β. Ελλάδα.

04 Την αυλαία του θεσμού των ενδιάμεσων 
εκπτώσεων προανήγγειλε ο υπουργός 
Ανάπτυξης Ά.Γεωργιάδης το α’ 15νθήμερο 
του Ιουνίου.

03 Μείωση πωλήσεων FMCG το β’ εξάμηνο  
(-1,8%) σε σχέση με το αντίστοιχο του 2021, 
αναμένει το ΙΕΛΚΑ.

02 Εγκαίνια για το πρώτο φυσικό της κατάστημα 
ρούχων πραγματοποίησε η Amazon με την 
επωνυμία Amazon Style. 

01 Παραδόσεις μέσω drones ξεκινά η 
αμερικανική Walmart, σε έως και έξι 
διαφορετικές Πολιτείες των ΗΠΑ. 

LAST MINUTE

DIGITAL MEDIA       •       E-BUSINESS       •       RETAIL MARKET

COMING SOON

Στις 16 
Ιουνίου θα 
ανακοινωθεί 
το νέο ΕΣΠΑ         
Στις 16 Ιουνίου 
στην Καλαμάτα 
θα ανακοινωθεί το 
νέο ΕΣΠΑ, όπως 
υπογράμμισε 
ο υπουργός 
Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων 
Άδωνις 
Γεωργιάδης.

Αύξηση στη Β. Ελλάδα για την BOX NOW         
Η επέκταση σε Κροατία και Τουρκία βρίσκεται στα σχέδια 
της Box Now με παρουσία σε 60 ελληνικές πόλεις. Στόχος 
της είναι η περαιτέρω ανάπτυξη στη Β.Ελλάδα. Η Box Now 
έχει τοποθετήσει 600 lockers σε περισσότερες από 90 
περιοχές και στόχος, είναι, μέχρι τον Δεκέμβριο, να έχουν 
εγκατασταθεί 1.200 - 1.500 lockers. 
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Τιμή και κόστος παράδοσης «καταλύτες»  
στο e-Commerce
Τις τάσεις που διαμορφώνουν το τοπίο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου 
μετά την πανδημία καταγράφει η έρευνα της Kantar, «eCommerce 
ON 2022», που πραγματοποιήθηκε σε 19 αγορές και καλύπτει 
15 κατηγορίες καταναλωτικών και ηλεκτρονικών αγαθών. Όπως 
προκύπτει από τα ευρήματα, ο online shoppers δεν «χωρούν» πια 
σε στερεότυπα: Οι «παλαιότεροι» αγοραστές έχουν ωριμάσει, ενώ 
η βάση έχει διευρυνθεί με καταναλωτές, τόσο από νεαρότερα όσο 
και μεγαλύτερα ηλικιακά κοινά. Με το εύρος των συνηθειών και των 
τρόπων ζωής να είναι τεράστιο, οι προσδοκίες από τις ψηφιακές 
αγορές και την εμπειρία που προσφέρουν, ποικίλουν σημαντικά. 
Οι προσφορές και το χαμηλό κόστος παράδοσης παραμένουν 
«καταλύτες», ωστόσο η έρευνα αναδεικνύει και άλλες παραμέτρους 
που έχουν σημασία για τους πελάτες, όπως η ποικιλία των προϊόντων, 
η ποιότητα και η αξία. Η δημιουργία αξεπέραστων brand εμπειριών για 
κάθε κοινό-στόχος στις διαφορετικές συσκευές είναι μια μόνο από τις 
προκλήσεις για τα brands. Η τιμή και οι προσφορές αποτελούν ακόμη 
τα πιο σημαντικά κριτήρια επιλογής online retailer, με την οικονομική 
συγκυρία να εντείνει το price sensitivity. 

Στις 15/06 το eCommerce 
Networking Day του GRECA 
Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού 
Εμπορίου - GRECA διοργανώνει το 
θερινό eCommerce Networking Day, την 
εκδήλωση για τη δικτύωση των στελεχών 
του κλάδου του eCommerce, την Τετάρτη 
15 Ιουνίου στις 18:00 στο Gazarte. Το 
eCommerce Networking Day αξιοποιεί 
στοχευμένα εργαλεία δικτύωσης (όπως 
«προξενητές», «business-card boards», 
«quick-meeting tables») και διευκολύνει τις 
επαφές μεταξύ των στελεχών. 

Next Day Delivery  
από το Public.gr 
Το Public.gr με τη νέα υπηρεσία του Next 
Day Delivery καθιστά άμεσα διαθέσιμα 
100.000 προϊόντα. Οι καταναλωτές 
μπορούν να παραγγείλουν με τη σήμανση 
«Παράδοση σε 24-48 ώρες» έως τις 17:00 
και την επόμενη εργάσιμη ημέρα το 
δέμα βρίσκεται για παράδοση στον χώρο 
επιλογής τους. 
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Αυξητικές τάσεις στην ψηφιακή ωριμότητα των ΜμΕ 
το 2022 καταγράφει η έρευνα «Η Ψηφιακή Ετοιμότητα 
των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα», που 
εκπόνησε το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου 
(ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για 
λογαριασμό της COSMOTE. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 
έρευνας, καταγράφεται αύξηση 10% στο μέσο όρο του 
Δείκτη Ψηφιακής Ετοιμότητας σε σχέση με το 2020 και 1 
στις 5 μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) βρίσκεται, ήδη, 
σε προχωρημένα στάδια ψηφιακής ετοιμότητας, ενώ 1 
στις 2 ΜμΕ βρίσκεται ακόμη σε αρχικά στάδια. Η έλλειψη 
ενημέρωσης και εκπαίδευσης, πόρων και δεξιοτήτων 
φαίνεται να είναι τα βασικά εμπόδια στην αξιοποίηση των 
ψηφιακών τεχνολογιών για τις ΜμΕ.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε πανελλαδικά τον Μάρτιο 
και τον Απρίλιο του 2022 και αποτυπώνεται και ο Δείκτης 
Ψηφιακής Ετοιμότητας των ΜμΕ που καταγράφει 
την ψηφιακή ωριμότητά τους, με βάση την υιοθέτηση 
και χρήση 10 σημαντικών ψηφιακών εργαλείων και 
υποδομών. 
Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την παρουσίαση 
της έρευνας, ανακοινώθηκαν επίσης: Η συμμετοχή 
της COSMOTE στο νέο πρόγραμμα στήριξης των 
ΜμΕ «Ψηφιακά Εργαλεία MμE» του Ελλάδα 2.0 
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που 
χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και ο 
νέος κύκλος του #GrowYourBusiness. Η νέα δράση 
#GrowYourBusiness θα ξεκινήσει το Φθινόπωρο σε 
συνεργασία με το ELTRUN και θα προσφέρει δωρεάν 
και πιστοποιημένη online εκπαίδευση στις ΜμΕ από 
το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι θεματικές 
του προγράμματος θα εστιάζουν στην ανάπτυξη των 
ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων μιας επιχείρησης, 
στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο, το Digital Marketing, τα Social 

Media, το Internet of Things, κ.ά. 
«Στην COSMOTE στεκόμαστε δίπλα στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, ενισχύοντας την ψηφιακή τους ανάπτυξη, 
παράλληλα, με την ψηφιακή πρόοδο της χώρας. Η 
έρευνα που πραγματοποιούμε με το ELTRUN, κάθε δύο 
χρόνια, προσφέρει μια σημαντική χαρτογράφηση της 
ψηφιακής ωριμότητας των ΜμΕ, οι οποίες αποτελούν το 
99% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Στη φετινή έρευνα 
βλέπουμε ότι, ενώ οι ΜμΕ σημειώνουν πρόοδο στην 
αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών, εξακολουθούν 
να υπάρχουν ανασταλτικοί παράγοντες, όπως η έλλειψη 
ενημέρωσης, ψηφιακών δεξιοτήτων, εκπαίδευσης και η 
εξεύρεση πόρων. Για αυτούς τους λόγους εντείνουμε 
τη δράση μας για την επιτάχυνση του ψηφιακού 
μετασχηματισμού τους, συνεχίζοντας με τον επόμενο 
κύκλο της εκπαιδευτικής δράσης #GrowYourBusiness, 
με νέα αναβαθμισμένη μορφή, αλλά και συμμετέχοντας 
στο νέο πρόγραμμα στήριξης «Ψηφιακά Εργαλεία για τις 
ΜμΕ». Με ισότιμη πρόσβαση στην ψηφιακή γνώση και 
με την Τεχνολογία μπορούμε να φτιάξουμε έναν κόσμο 
καλύτερο για όλους» δήλωσε ο κ. Θάνος Φαλάγγας, 
Διευθυντής Εnterprise & Business Marketing & CRM του 
Ομίλου ΟΤΕ.
Ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
κ. Γιώργος Δουκίδης, δήλωσε: «Παρά το μικρό τους 
μέγεθος, η έρευνα καταγράφει ότι 2 στις 3 ΜμΕ 
αξιοποιώντας τις ψηφιακές τεχνολογίες, μπόρεσαν 
να ξεπεράσουν τα προβλήματα λόγω COVID-19, ενώ 
6 στις 10 ΜμΕ αποκόμισαν ποσοτικά οφέλη, όπως 
μείωση κόστους και αύξηση πωλήσεων. Παρά την 
πρόοδο που σημειώθηκε, η πλειονότητα των ελληνικών 
ΜμΕ βρίσκεται ακόμη στα αρχικά στάδια ψηφιακής 
ωριμότητας. Χρειάζεται επιτάχυνση του ψηφιακού 
μετασχηματισμού των ΜμΕ με περαιτέρω αξιοποίηση 
των νέων τεχνολογιών. Για την προώθηση της ψηφιακής 
ετοιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ 
χρειάζονται συστηματικές και συντονισμένες δράσεις από 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.» 

Βασικά συμπεράσματα της έρευνας
Αύξηση παρατηρείται στη χρήση των ψηφιακών 
εργαλείων και υποδομών από τις ΜμΕ το 2022 με την 
έρευνα να καταγράφει αυξημένα ποσοστά χρήσης 
τεχνολογιών για ψηφιακή παρουσία, ηλεκτρονικό 
εμπόριο, τηλεδιασκέψεις και ψηφιακές καμπάνιες. 
Οκτώ στις 10 ΜμΕ φαίνεται να διαθέτουν παρουσία 
στο διαδίκτυο (Website), ενώ σημειώνεται και αύξηση 
σε 77% από 65% των εταιρειών που διαθέτουν sites, τα 
οποία υλοποιήθηκαν από επαγγελματίες. Αύξηση 40% 
καταγράφηκε επίσης στις ΜμΕ, που διαθέτουν e-shop, 
ενώ φαίνεται ότι 6 στις 10 ΜμΕ χρησιμοποιούν σταθερά 
ERP ή CRM συστήματα. 
Το 2022 παρατηρείται αύξηση 10% στον Μ.Ο. του Δείκτη 
Ψηφιακής Ετοιμότητας των ΜμΕ σε σχέση με το 2020. 

Έρευνα του ELTRUN για λογαριασμό της COSMOTE
+40% στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με e-shop

O κ. Θάνος Φαλάγγας, Διευθυντής Εnterprise & 
Business Marketing & CRM του Ομίλου ΟΤΕ.
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Νέα πλατφόρμα B2B Rewards από τη Warply 
για την επιβράβευση του ανθρώπινου δυναμικού 
εταιρειών  
Η Warply, η κορυφαία εταιρεία στα προγράμματα Loyalty και Rewards, 
δημιούργησε τη νέα ολοκληρωμένη πλατφόρμα “Ku\do’s by Warply” 
για την επιβράβευση προσωπικού. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο 
σύστημα για Rewards & benefits -με πλατφόρμα, mobile apps και 
website- την οποία κάθε εταιρεία μπορεί να αξιοποιήσει για να 
επιβραβεύσει το προσωπικό της ή και το δίκτυο συνεργατών της.
Η νέα πλατφόρμα διακρίνεται για τις πολλές δυνατότητες που 
προσφέρει, ενώ λειτουργεί συμπληρωματικά με τα εταιρικά intranet. Το 
“Ku\do’s by Warply” διακρίνεται καθώς μέσα από την ίδια πλατφόρμα, 
μπορεί να επιβραβεύεται ένας υπάλληλος για την εργασία του, αλλά 
παράλληλα υπάρχουν διαθέσιμοι μηχανισμοί και για booking σε online 
/ offline σεμινάρια, για content management, για online τεστ και quiz 
γνώσεων καθώς και αυτοματοποιημένες πιστοποιήσεις που μπορεί 
να λαμβάνει ο χρήστης μετά από ένα επιτυχημένο course. Ο χρήστης 
μπορεί να συγκεντρώνει πόντους επιβράβευσης από όλα αυτά τα 
«εκπαιδευτικά» actions, αλλά και από την επίτευξη στόχων στην εργασία 
του, όπως και για lifetime events π.χ. τα γενέθλιά του, καθώς και για 
συμμετοχή σε διαγωνισμούς, εταιρικές ενέργειες CSR κ.ά. 
Παράλληλα μπορεί να κάνει και την εξαργύρωση των πόντων 
επιβράβευσης μέσα από την ίδια πλατφόρμα, σε gift vouchers ή 
εμπειρίες και άλλα δώρα που ο ίδιος επιλέγει. 
Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο rewarding σύστημα, που συνδέεται 
με τη συνολική στάση και εξέλιξη ενός εργαζομένου, με έμφαση στο 
κομμάτι της ενημέρωσης / εκπαίδευσης / διάδρασης. 
Ο CEO της Warply Γιάννης Δοξαράς δήλωσε σχετικά: «Το πακέτο 
υπηρεσιών και τεχνολογιών Ku\do’s by Warply αποτελεί την εξέλιξη της 
ανταμοιβής των εργαζομένων μέσω μη φορολογούμενων εκπτώσεων, 
αυξάνοντας τo perceived value και στην κατεύθυνση της διαχείρισης και 
ανάπτυξης ταλέντου». 

Nέο ηλεκτρονικό κατάστημα 
της Cento Fashion από την 
RDC Informatics 
Η RDC Informatics ολοκλήρωσε με επιτυχία 
το νέο e-shop του Cento Fashion, που 
λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.centofashion.com. Βασίστηκε στις 
αρχές του UX/UI Design & είναι «φιλικός» 
σε οποιαδήποτε «έξυπνη» φορητή συσκευή 
(mobile friendly for smart phones & tablets). 
Διαθέτει έξυπνες επιλογές αγοράς και 
εξασφαλίζει γρήγορες και ασφαλείς 
συναλλαγές, με πλήθος επιλογών τρόπου 
πληρωμής.

Το νέο e-shop, υλοποιήθηκε με χρήση της 
πλατφόρμας NOP COMMERCE.

KPMG: The Future of 
Transportation & Logistics 
Στην μελέτη της KPMG στην Ελλάδα 
«The Future of Transportation & Logistics» 
διερευνάται η δομή του κλάδου των 
Μεταφορών και Logistics, το μέγεθος και 
η ανάπτυξη του, καθώς και οι οικονομικές 
τάσεις και οι διαφορετικοί τύποι των 
προσφερόμενων υπηρεσιών του. Η 
έρευνα συγκρίνει τα τρία μοντέλα που 
εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή: Store 
Collection, Smart Lockers και Curbside 
Pickup System.

Επελαύνει το BNPL  
στο e-Commerce 
Το Buy Now, Pay Later (BNPL) είναι ένας 
τύπος ευέλικτων πληρωμών που επιτρέπει 
στους καταναλωτές να κάνουν αγορές και 
να τις πληρώσουν σε μελλοντικό χρόνο. 
Η ιδέα πίσω από το Buy Now, Pay Later 
είναι ότι οι καταναλωτές μπορούν να 
αποκτήσουν τα πράγματα που χρειάζονται 
άμεσα, ενώ παράλληλα θα έχουν επιπλέον 
χρόνο για να τα πληρώσουν.

Πέμπτη 2 / 6 /2022
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E-food: αυξάνει την 
αποζημίωση των διανομέων 
Tο efood σε συνέχεια της αύξησης των 
τιμών της ενέργειας, αυξάνει κατά 50% την 
υφιστάμενη αποζημίωση προς τους διανομείς 
πλήρους και μερικής απασχόλησης, για τους 
μήνες Ιούνιο και Ιούλιο, καταβάλλοντας 0.15€ 
ανά χιλιόμετρο διαδρομής - αντί για 0.10€ 
που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Μεγαλώνει το BOX: ξεπέρασαν 
τα 10.000 τα καταστήματα σε 
όλη την Ελλάδα
Το BOX, η υπηρεσία food delivery της 
COSMOTE, επεκτείνεται συνεχώς 
καταφέρνοντας να φτάσει τα 10.000 
συνεργαζόμενα καταστήματα, διαθέσιμα 
σε 64 πόλεις, σε 3 χρόνια. Ενδεικτικό 
της δυναμικής του ΒΟΧ, που κάθε χρόνο 
διπλασιάζει τους χρήστες του, είναι ότι 
στο ξεκίνημά του συνεργάζονταν με 3.000 
καταστήματα εστίασης, μέσα σε 1 χρόνο 
αυξήθηκαν στα 5.000 και πέρυσι έφτασαν τα 
9.000. 

Σκληρό φλερτ πολυεθνικών με e-Commerce
Όλο και μεγαλύτερη βαρύτητα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο φαίνεται 
να αποδίδουν οι πολυεθνικές, μετακινώντας παράλληλα τη δαπάνη 
από το brand στο performance. Αυτό είναι το συμπέρασμα στο 
οποίο κατέληξε νέα έρευνα από την Παγκόσμια Ομοσπονδία 
Διαφημιζομένων (WFA) και την Dentsu International. 
Η ραγδαία αύξηση του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (59% των μελών της 
WFA δήλωσε διψήφια ανάπτυξη στο μερίδιο των πωλήσεών του σε 
σχέση με το 2019) δημιουργεί νέες προκλήσεις για πολλές πτυχές των 
εταιρικών πρακτικών και δομών. Μια από αυτές είναι ότι οι οργανισμοί 
αποδίδουν μεγαλύτερη σημασία στο e-Commerce, απομακρυνόμενοι 
από τον κανόνα του 60-40% στις δαπάνες brand και performance. 
Σύμφωνα με την έρευνα, το 71% των μεγαλύτερων πολυεθνικών 
υποστηρίζει ότι το ηλεκτρονικό Εμπόριο είναι είτε «ζωτικής σημασίας» 
(51%) είτε «πολύ σημαντικό» (20%) τώρα, με το ποσοστό να 
σκαρφαλώνει στο 93% για τα επόμενα 2 χρόνια. 
Επιπλέον, τα brands που είναι περισσότερο εκτεθειμένα στις 
ψηφιακές πωλήσεις, δαπανούν το 59% των media budgets τους για να 
ενισχύσουν τις βραχυπρόθεσμες πωλήσεις, ενώ εκείνα που θεωρούν 
το e-commerce ως σημαντικό κατευθύνουν το 37% του budget τους 
για άμεσες πωλήσεις. 

Πέμπτη 2 / 6 /2022
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ΑΠΟΨΗ

Τα e-shops έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν προϊόντα 
αυτόματα (Recommender systems), βασισμένα στα 
Δεδομένα Αγορών των πελατών σου που έχεις έως 
σήμερα. Ανάλογα με την αλληλεπίδραση του πελάτη 
μπορεί να βελτιώνεται συνεχώς και αυτόματα και να 
μαθαίνει καλύτερα τις ανάγκες του. 
Αυτές όμως οι προτάσεις προϊόντων είναι βασισμένες 
στις συνήθειες των πελατών σου έως σήμερα και έχουν 
επηρεαστεί από τη δημοτικότητα των προϊόντων.
Το e-shop σου όμως απαιτεί εξερεύνηση των επιθυμιών 
των πελατών σου και οι πελάτες σου έχουν ανάγκη να 
ανακαλύψουν προϊόντα τα οποία δεν γνώριζαν …..δεν 
ήταν γνωστά! Αυτό απαιτεί μια συνεχή διερεύνηση των 
επιθυμιών των πελατών σου, ξεχωριστά και αυτόματα 
για τον καθένα. Το e-shop σου πρέπει να παρουσιάζει 
αυτόματα στον πελάτη προϊόντα που δεν είναι δημοφιλή 
και να μαθαίνει από την αλληλεπίδραση του πελάτη.

Ωστόσο, μια τέτοια εξερεύνηση, ειδικά όταν το σύνολο των 
διαθέσιμων προϊόντων μπορεί να αλλάζει συχνά, μπορεί να 
οδηγήσει σε μη βέλτιστες εμπειρίες για τους χρήστες.

Το Explore Exploit της Mobiplus
Το Explore Exploit είναι ένα framework στο χώρο της 
Artificial Intelligence που έχει σχεδιαστεί για να συλλέγει και 
να χρησιμοποιεί τις ενέργειες των πελατών σου στο e-shop 
το οποίο δίνει λύση στο παραπάνω πρόβλημα.
Είναι Αλγόριθμοι που αποφασίζουν το ποσοστό των 
καινούργιων προϊόντων που θα παρουσιάσει το e–shop 
σου στον πελάτη, ελαχιστοποιεί τις αλληλεπιδράσεις 
με τον πελάτη, αυξάνουν την ικανοποίησή του να βρει 
αυτό που θέλει, να ανακαλύψει προϊόντα που δεν είχε 
φανταστεί, να ολοκληρώσει την αγορά του, να αυξήσει 
τα έσοδα σου από αυτόν τον πελάτη και να τον κάνει να 
επανέρχεται ξανά και ξανά.

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
Του Γιάννη Σταμούλη, CEO της Mobiplus

Πώς μαντεύει το e-shop σου τι προϊόντα θα αγοράσουν  
οι πελάτες που οι ίδιοι δεν γνωρίζουν ότι τα θέλουν;
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Επενδύσεις 60 εκατ. ευρώ 
προβλέπει το επενδυτικό 
πλάνο 2022 του Ομίλου Quest  

Στο επενδυτικό πλάνο του 
Ομίλου Quest για το 2022, 
αλλά και στην πορεία των 
επιμέρους δραστηριοτήτων 
αναφέρθηκαν ο 
Διευθύνων Σύμβουλος 
Απόστολος Γεωργαντζής 

στην ενημέρωση των αναλυτών για τα 
αποτελέσματα α’ τριμήνου. 
Ο Όμιλος Quest προσανατολίζεται σε 
επενδύσεις 60 εκατ. ευρώ σε 4 άξονες και 
συγκριμένα, έως 30 εκατ. στη "Δημητρίου 
ΑΕ" (αύξηση κεφαλαίου, δανεισμός, 
αναδιάρθρωση εταιρείας), έως 20 εκατ. 
στην ACS για την ολοκλήρωση του νέου 
κέντρου διαλογής, 6 εκατ. στον τομέα της 
ενέργειας και 4 εκατ. στο logistics center του 
Ασπροπύργου. 

Επεκτείνεται η online delivery 
πλατφόρμα Pop Market   
Με σταθερά ανοδικούς ρυθμούς 
αναπτύσσεται η online delivery platform 
για αγορές προϊόντων supermarket, Pop 
Market. Διαθέτει έξι ενεργά dark stores 
στην Αττική, τα οποία καλύπτουν πάνω από 
150 ταχυδρομικούς κώδικες και 2 εκατ. 
κατοικίες, ενώ στα πλάνα της πλατφόρμας 
είναι να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της στην 
Αττική, δημιουργώντας νέα dark stores, 
επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της 
τοπικά.

«Το οικοσύστημα λιανικής 
της ΕΕ του μέλλοντος - ένα 
όραμα για το 2040»: πώς θα 
ψωνίζουμε το 2040  
Σε μελέτη προοπτικής «Το οικοσύστημα 
λιανικής της ΕΕ του μέλλοντος - ένα όραμα 
για το 2040», που χρηματοδοτήθηκε 
από την Κομισιόν και εκτελείται από την 
κοινοπραξία «Foresight on Demand», 
υπολογίζεται ότι το 2040, στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, τουλάχιστον το 10% των Ευρωπαίων 
καταναλωτών θα μοιράζονται διάφορες 
μορφές προσωπικών δεδομένων/δεδομένων 
συμπεριφοράς, σε δημιουργικές εφαρμογές 
Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) προκειμένου 
να απολαμβάνουν εξατομικευμένα σχέδια 
προϊόντων.

Αυστηρότεροι κανόνες για προστασία  
των καταναλωτών στην ψηφιακή εποχή  
Αυστηρότερους κανόνες για προστασία των καταναλωτών από 
αθέμιτες πρακτικές στο διαδικτυακό περιβάλλον, αντίστοιχους με 
αυτούς που ισχύουν και στις offline συναλλαγές, εισάγει η Ευρώπη. Οι 
νέοι κανόνες, που τίθενται σε ισχύ, θα διασφαλίσουν ότι οι καταναλωτές 
στο Διαδίκτυο προστατεύονται από τις αθέμιτες πρακτικές, όπως 
προστατεύονται και εκτός διαδικτύου. Έτσι, οι κανόνες για τους 
καταναλωτές θα καταστούν κατάλληλοι για την ψηφιακή εποχή.
Για παράδειγμα, κατά την αναζήτηση ενός προϊόντος στο διαδίκτυο, 
οι πλατφόρμες πρέπει, πλέον, να παρέχουν διαφανείς πληροφορίες 
σχετικά με τον τρόπο κατάταξης των προσφορών. Έτσι αποφεύγονται 
παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές.
Θα ενισχυθούν, επίσης, η πρόσβαση σε ατομικά μέσα έννομης 
προστασίας, καθώς και οι κυρώσεις για διασυνοριακές παραβάσεις. Οι 
νέοι κανόνες θα διασφαλίσουν τη δίκαιη αποζημίωση των θυμάτων και 
θα αποθαρρύνουν σημαντικά τους παραβάτες.
Οι κανόνες, που εγκρίθηκαν τον Νοέμβριο του 2019, επικαιροποιούν τα 
διαθέσιμα μέσα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων των ψηφιακών 
αγορών. Θα εφοδιάσουν τόσο τους καταναλωτές, όσο και τις αρμόδιες 
αρχές, με ισχυρότερα εργαλεία για την επιβολή των δικαιωμάτων τους, 
όπως η επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων ή η έννομη προστασία 
σε περίπτωση ζημίας. «Σε έναν ψηφιακό κόσμο, που εξελίσσεται 
συνεχώς, η Επιτροπή συνεχίζει να εργάζεται για να διασφαλίσει ότι η 
νομοθεσία είναι κατάλληλη για το μέλλον και προστατεύει εξίσου τους 
καταναλωτές εντός και εκτός Διαδικτύου», αναφέρει σε σχετική της 
ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Όπως διευκρινίζει, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν 
έως τις 14 Ιουνίου τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τον έλεγχο 
καταλληλότητας της νομοθεσίας της Ε.Ε. για τους καταναλωτές, όσον 
αφορά την ψηφιακή δικαιοσύνη.
Επίσης, η Επιτροπή δημοσίευσε μία μελέτη για τις «σκοτεινές 
πρακτικές», δηλαδή ψηφιακά περιβάλλοντα σχεδιασμένα έτσι ώστε 
να παραπλανούν τους καταναλωτές για να κάνουν συγκεκριμένες 
επιλογές.

Πέμπτη 2 / 6 /2022
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Πλήρως λειτουργικό e-shop  
για τη Zakcret  
Με σταθερά βήματα, η εταιρεία αθλητικών 
ειδών Zakcret Sports με 30 καταστήματα 
με τα brands Zakcret, Sneaker Cage και 
Outletcenter σε όλη τη χώρα, έχει εισέλθει 
στην ψηφιακή εποχή και σχεδιάζει πλέον την 
επέκτασή της στην Κύπρο με περισσότερα 
από ένα φυσικά καταστήματα και πλήρως 
λειτουργικό e-shop, αν όχι μέσα στο 2022 
στις αρχές του επόμενου έτους.

Το ONDC ανακόπτει  
την κυριαρχία Amazon  
και Walmart στην Ινδία 
Η Ινδία εγκαινίασε το Open Network for 
Digital Commerce (ONDC) και προσπαθεί να 
τερματίσει την κυριαρχία των Amazon και 
Walmart στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά 
ηλεκτρονικού εμπορίου.
Η ινδική κυβέρνηση εκτιμά ότι η τοπική 
αγορά e-Commerce διαμορφώθηκε στα $55 
δις το 2021, ενώ θα αυξηθεί στα $350 δις 
μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Parcel Monitor: τα διασυνοριακά e-commerce 
Logistics στην Ευρώπη 
Το 2021, η ευρωπαϊκή αγορά διασυνοριακού Ηλεκτρονικού Εμπορίου 
αποτιμήθηκε σε 12.710 εκατομμύρια ευρώ, με τη Γερμανία να 
αντιπροσωπεύει το 28,5% του συνολικού μεριδίου αγοράς. Έρευνα 
της Eurostat το 2021 αποκάλυψε ότι το 32% των αγοραστών της 
περιοχής έχουν πραγματοποιήσει αγορές μέσω Διαδικτύου από άλλες 
χώρες της ΕΕ κατά τη διάρκεια του έτους. Οι περισσότερες χώρες 
σημείωσαν αύξηση των εισαγόμενων δεμάτων το 1ο τρίμηνο του 2022
Σημειώθηκε αύξηση στα εισερχόμενα διεθνή πακέτα στο μεγαλύτερο 
μέρος της Ευρώπης κατά το α’ τρίμηνο του 2022. Η Ολλανδία 
παρουσίασε το μεγαλύτερο άλμα στις εισαγωγές, όπως αποδεικνύεται 
από την αύξηση 16,5% το α’ τρίμηνο του 2022 σε ετήσια βάση. 
Όσον αφορά στη Γερμανία και το Βέλγιο, τα εισερχόμενα δέματα 
αυξήθηκαν μόνο κατά 6,72% και 2,41% την ίδια περίοδο.
Το Βέλγιο, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν οι εξαιρέσεις 
πέρυσι. Σε αντίθεση με την πλειονότητα της Ευρώπης, η Γαλλία και το 
Ηνωμένο Βασίλειο σημείωσαν αύξηση στις εγχώριες αποστολές (και 
πτώση στις εισαγόμενες), κατά 7,79% και 6,7%, αντίστοιχα. Αντίστοιχα 
στο Βέλγιο, τα τοπικά δέματα ηλεκτρονικού εμπορίου αυξήθηκαν 
κατά 24,4% - αύξηση πολύ μεγαλύτερη από αυτήν (6,72%) που 
παρατηρήθηκε στις διεθνείς αποστολές του. 
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Metro: είσοδος στο TikTok 
Η Metro ανακοίνωσε την είσοδο της στη 
δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης 
TikTok., που θα τη φέρει πιο κοντά στους 
νεότερους σε ηλικία καταναλωτές. Με 
τα Metro Cash & Carry ο όμιλος κατέχει 
μερίδιο αγοράς που πλησιάζει το 50%, 
καταγράφοντας αύξηση 0,7% τον τελευταίο 
χρόνο, ενώ στη λιανική, το μερίδιο των 
Mymarket παραμένει σταθερά κοντά στο 10%. 

Συνεργασία e-Food - Μαζί για 
το Παιδί  
Το efood και η Ένωση Μαζί για το 
Παιδί, στο πλαίσιο του προγράμματος, 
Προσφέρω Έμπρακτα – Fire Relief, το οποίο 
δημιούργησαν από κοινού με στόχο την 
παροχή βοήθειας στις πυρόπληκτες περιοχές 
της Β. Ευβοίας, προχώρησαν, σε συνεργασία 
με τον Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης και Αγίας 
Άννας, στην πλήρη αναμόρφωση υποδομών 
στις σχολικές τους μονάδες. 

Νέες υπηρεσίες για την Delivery Manager
Σε διαδικασία υλοποίησης νέων υπηρεσιών, τις οποίες σχεδιάζει να 
λανσάρει μέσα στους επομένους μήνες, βρίσκεται η Delivery Manager, 
η οποία στοχεύει στην επέκταση της παρουσίας της στο εξωτερικό. Η 
Delivery Manager έχει ήδη, κάποιους πελάτες σε Γερμανία και Αγγλία 
και η εξαγωγή της υπηρεσίας, βρίσκεται στα πλάνα της εταιρείας. 
Ποιες νέες υπηρεσίες ετοιμάζει η εταιρεία:
 •  Dine-in: δυνατότητα αποστολής της παραγγελίας μέσω της 

κλασικής εφαρμογής μέσα από το ίδιο το κατάστημα 
 •  Kiosk ordering: δυνατότητα κατοχύρωσης της παραγγελίας μέσω 

tablet που βρίσκεται μέσα στο κατάστημα
Παράλληλα, η εταιρεία έχει πρόσφατα προσθέσει τις εξής 
δυνατότητες: 
 •  Προπαραγγελία 
 •  Online πληρωμή σε πολλαπλές πύλες πληρωμών 
 •  Εξαργύρωση κουπονιών
Η Delivery Manager ξεκίνησε σαν ιδέα το 2012, ενώ πήρε την τελική 
της μορφή το 2020, στο ξεκίνημα της πανδημίας. Από την έναρξη 
λειτουργίας της Delivery Manager, έχουν δημιουργηθεί πάνω 
από 900.000 online παραγγελίες, ενώ, αυτή τη στιγμή, η εταιρεία 
έχει περίπου 150 καταστήματα στο πελατολόγιό της, σε όλη την 
Ελλάδα. Ενδεικτικά, ορισμένοι πελάτες της είναι: • “Ο Γύρος της 
Αριστοτέλους” στη Θεσσαλονίκη • το “Ψψψαράκι” στην Καισαριανή • 
“Τα Γουρουνάκια” στο Ρέθυμνο.
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Συνεργασία Walmart  
με TikTok
Για να αλληλεπιδράσουν με την κοινότητα 
του TikTok και να προλάβουν τα trends, 
εταιρείες, όπως η Instacart και η Walmart, 
έχουν λάβει μέτρα για να διευκολύνουν την 
εμπειρία αγορών μέσω της καινοτομίας. Η 
Instacart, πρόσφατα συνεργάστηκε με το 
TikTok, για να επιτρέψει σε επιλεγμένους 
δημιουργούς περιεχομένου που σχετίζεται 
με τα τρόφιμα, να εισάγουν “συνταγές για 
αγορά” στα βίντεό τους. 

Νέα καμπάνια  
για τον Τουρισμό
Προβάλλεται ήδη σε αγορές - στόχους για 
τον ελληνικό τουρισμό η νέα καλοκαιρινή 
τουριστική καμπάνια της Ελλάδας την 
οποία δημιούργησε η Ogilvy και υλοποιείται 
με την ευγενική υποστήριξη του Ιδρύματος 
Ωνάση. Ο Υπουργός Τουρισμού, Βασίλης 
Κικίλιας, τόνισε: «Η καλοκαιρινή μας 
καμπάνια, σε συνέχεια της επιτυχημένης 
χειμερινής αλλά και της προβολής για το 
citybreak αποτελεί ένα ακόμα εργαλείο 
της στρατηγικής μας να έχουμε φέτος μια 
επιτυχημένη χρονιά». 

Καμπάνια της Amita, 
#freeyouremotion
Tη νέα της καμπάνια με σύνθημα 
#freeyouremotion, εστιάζοντας στους 
GenZers, μια γενιά που γράφει τη δική 
της digital ιστορία, παρουσιάζει η Amita 
Motion. Στόχος της νέας καμπάνιας είναι να 
εμπνεύσει, να εκπαιδεύσει και να βοηθήσει 
τους νέους που δεν τολμούν να εκφράσουν 
τα συναισθήματά τους, να αισθανθούν 
ελεύθεροι και δυνατοί. Βασικό μήνυμα 
της καμπάνιας είναι ότι κάθε συναίσθημα 
μπορεί να γίνει θετικό, αρκεί να το 
απελευθερώσουμε και να το εκφράσουμε. Στα 80,8 εκατ. ευρώ η online διαφήμιση  

στην Ελλάδα
Ο IAB Europe, ανακοίνωσε στο πρόσφατο συνέδριο Interact 2022 
ότι η ψηφιακή διαφήμιση αυξήθηκε κατά 30,5% το 2021 φτάνοντας 
στα 92 δισ. ευρώ. Στον έκτο χρόνο της, η μελέτη Adex Benchmark 
είναι ο έγκυρος οδηγός για τις διαφημιστικές δαπάνες στην Ευρώπη, 
καλύπτοντας 28 αγορές. H Ελλάδα κινήθηκε λίγο χαμηλότερα από το 
μέσο όρο της Ευρώπης με αύξηση της διαφημιστικής δαπάνης του 
display 18% φτάνοντας τα €80.8 εκ., ενώ το video παρουσίασε αύξηση 
24.8% και διαφημιστική δαπάνη €6.5 εκ. Η συνολική αύξηση για την 
περίοδο 2019-21 έφτασε στο 35.3% δείχνοντας την πραγματική εικόνα 
ανάκαμψης. Το audio αυξήθηκε κατά 50,2% σε όλες τις αγορές και 
παρότι η κατηγορία παραμένει μικρή, φαίνεται ότι αντιπροσωπεύει 
σημαντική ανάπτυξη. Το βίντεο αυξήθηκε επίσης κατά 46,2% στα 18,5 
δισ. Ευρώ και αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης του display. 
Επιπλέον, το display advertising αυξήθηκε κατά 34,5% στα €45,6, με 
την αναζήτηση να παρουσιάζει αύξηση 29,9% στα €39,5 δις.
Τα Social Media αποτελούν το 25% όλων των δαπανών για ψηφιακές 
διαφημίσεις και το 50% της διαφημιστικής δαπάνης του display. Τα 
social αναπτύχθηκαν ταχύτερα από άλλα format, ενώ η αναζήτηση 
ξεπέρασε το Non-social Display.
O Σπύρος Παπαγεωργίου, Αντιπρόεδρος του ΙΑΒ Hellas και 
υπεύθυνος της μέτρησης Adex Benchmark στην Ελλάδα επεσήμανε:
«Η Ελληνική αγορά ψηφιακής διαφήμισης ενισχύθηκε σημαντικά το 
2021 πραγματοποιώντας αύξηση 27,1%. Όμως η θέση της Ελλάδας 
στις 28 χώρες παραμένει απογοητευτική αφού κατατασσόμαστε 21η 
στο απόλυτο ύψος δαπάνης και ακόμα χειρότερα 23η στην σύγκριση 
της κατά κεφαλή διαφημιστικής δαπάνης.
Πρέπει να κάνουμε όλοι περισσότερα προκειμένου να προσεγγίσουμε 
τουλάχιστον τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σε αυτό το πλαίσιο ο IAB 
Hellas έχει βάλει ως στρατηγική προτεραιότητα την καθιέρωση 
μιας έρευνας που θα λειτουργεί ως αξιόπιστο νόμισμα για όλα τα 
εμπλεκόμενα μέρη της αγοράς.»

DIGITAL MARKETING
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