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Η πανδημία «ενηλικίωσε» βίαια 
το ψηφιακό κανάλι πωλήσεων



16.5 21.7 23.0 20.8 18.0





Pre Χαμηλό 
penetration

Skroutz
Συγκεκριμένα 

industries

1o 
lockdown

Επωφελούνται οι 
ψηφιοποιημένοι

Καταρρέει το 
delivery

Δουλειά, άθληση, 
μαγειρική

Φαρμακείο/Super 
Market

05-10/20 Προετοιμασία Διορθώσεις Προσαρμογή

2ο

lockdown
Πολύ διαφορετικό 

(κίνηση)

ΠΟΛΛΟΙ 
περισσότεροι οι 

προετοιμασμένοι

Μάιος 
21+

E-lianiko
Νέο σημείο 
ισορροπίας

«παραμύθι», 
απώλεια μέτρου



Η τόσο βίαιη εκπαίδευση του καταναλωτή, 
άλλαξε την από ‘δω πλευρά; 

Πρίν

Μεγάλοι retailers

Αδοκίμαστες υποδομές και λειτουργίες

Hard Core e-commerce

Μετά

Hard Core e-commerce

Όλες -σχεδόν- οι μεσαίες+ λιανεμπορικές
επιχειρήσεις

Οι μεγάλοι Retailers βελτιστοποίησαν 
υποδομές & λειτουργίες

Πολλοί μικροί λιανεμπόριο (e-lianiko)



Προ πανδημίας το e-commerce ήταν 
το territory των e-businesses. Σήμερα 
το e-purchase είναι territory ΟΛΟΥ 
του λιανεμπορίου. 



Μύθοι και Πραγματικότητες



What?

Η αλήθεια είναι πως 74% 
έκαναν μια –τουλάχιστον-
αγορά τους τελευταίους 
6μήνες (Ιανουάριος-Ιούνιος 
2021) με τα φυσικά 
καταστήματα κλειστά μέχρι 
το Πάσχα)

Μύθος #01



Αν ληφθεί σοβαρά υπ’ 
όψιν (μπορεί άραγε;) 
πρέπει να καταρρέει το 
φυσικό σημείο 
πώλησης ως σημείο 
λιανικής αγοράς. 
Ξενοικίαστε….ΤΩΡΑ!!!

Μύθος #01α



Πραγματικότητα #01

Η αύξηση στο e-commerce, παρά τη
γιγαντιαία ώθηση που πήρε λόγω της 
πανδημίας κινείται παγκοσμίως περί

το +18%. Καθόλου αμελητέο.



Μύθος #02

Λόγω ΑΚΡΙΒΩΣ του
προηγούμενου
μύθου...συντηρείται η 
πεποίθηση οτι αν έχεις e-
shop...ετοιμάσου να 
παραγγείλεις ελικόπτερο. Όπως
έγινε με τα Video Club και τα 
Coffee Shops.



Πραγματικότητα #02

E-
commerce

E-shop
επώνυμου
brand με -ή 

χωρίς- δίκτυο 
φυσικών 

καταστημάτων Επώνυμη 
αλυσίδα με e-

shop και φυσικά 
καταστήματα 

που προσφέρει 
πολλά 

διαφορετικά

Επώνυμο e-
shop χωρίς 

φυσικά 
καταστήματα

Κατάστημα

skroutz

best price

Τοπικό 
κατάστημα 
με e-shop

Πολυκατάστημα 
που διαθέτει 

και e-shop

Το αύριο του e-commerce σίγουρα 
δεν είναι κοινό/ενιαίο.

Δεν είναι μόνο επειδή πλέον δεν 
αφορά μια περιορισμένη 
επιχειρηματική κοινότητα, αλλά ΟΛΟ 
το λιανεμπόριο(και όχι μόνο).

Κυρίως αφορά στο ότι 

• Κάθε ένα cluster αναλύεται με 
βάση

• Τον βαθμό εμβάθυνσης της 
ψηφιακής κουλτούρας στον 
κάθε οργανισμό και υιοθέτησης  
των νέων τεχνολογιών

• Industries

• Πόσο μπορείς να επενδύσεις

Ποτέ το μέλλον δεν ήταν κοινό



Μύθος #03

Η μεγέθυνση που έρχεται 
από την εμβάθυνση του e-
commerce θα μεγαλώσει την 
πίττα συνολικά. 

Πωλήσεις

Φυσικά σημεία Ε-commerce



Πραγματικότητα #03
Η αγορά στο σύνολό της και επι 
μέρους δεν μεταβάλλεται κατά το 
μέγεθός της με την προσθήκη ή την 
αύξηση κάποιου καναλιού.

Άλλοι είναι οι λόγοι μεταβολής του 
μεγέθους. Όχι τα κανάλια.

Αν η Ελληνική αγορά χρειάζεται 150χιλ 
τηγάνια ή 0,5εκ τζίν παντελόνια, τόσα 
θα είναι. Άλλοι είναι οι λόγοι που οι 
όγκοι μιας αγοράς  μπορεί να 
εκτοξευθούν (e.g. home offices ή οι 
κατηγορίες καθαρισμού και υγιεινής 
του σπιτιού (18,0%)



Μύθος #04





Πραγματικότητα #04

TV
6κανάλια+

2συνδρομητικές πλατφόρμες

Internet

Αναζήτηση + Ειδήσεις + Μουσική 
+ Τράπεζες + ΑΑΔΕ + κράτος + 
Λογαριασμοί + Φωτογραφίες + 
βιβλία + χάρτες + SoMe + … + … + 
… + 



Μισή Αλήθεια #05

Η δαπάνη στo digital ξεπέρασε 
αυτής την TV.

Πώς μπορώ εγώ να κάνω κάτι 
άλλο από ότι ΟΛΟΣ ο κόσμος;



Η αλήθεια ολόκληρη #05

• Αυτό που δεν μετριόταν ΠΟΤΕ ήταν η δαπάνη του «Νυχάδικου η 
Νίτσα», του Πνευμονολόγου κου Αναπνευσάκη και τα εντυπα που 
μοίρασε το σουβλατζίδικο «το χρυσό Πιττόγυρο» κλπ.

• Σήμερα ΟΛΟΙ αυτοί είναι μέσα στο trackable path. Και αυτοι, το πόσο  
αντέχουν να πληρώνουν δεν έχει αλλάξει…απλά αθροίζει στο έσοδο 
μετρούμενων οργανισμών, ενώ πρίν…

• Η επιτυχία των μεγάλων πλατφορμών είναι το έσοδο από τους 
εκατομμύρια μικρούς. Η Amazon ανακοίνωσε πως το 2022 περιμένει 
περισσότερα έσοδα από το adspend παρά από το μερίδιο επί των 
πωλήσεων. Να μη μιλήσουμε για Facebook & Google.



Μύθος #05

is the



Πραγματικότητα 
#05

To ROAS είναι ένα από τα metrics. Αυτό
που χρειαζόμαστε είναι η σοφία και η 
αντίληψη να του δώσουμε την αξια που 
πρέπει ένα εργαλείο. Όταν το εργαλείο 
γίνεται αυτοσκοπός, χάνεται ο στόχος.



Μια είναι η πρόκληση για το e-commerce

Ογκος των Data
Γνώσεις για την κατανόηση και 
αξιοποίησή τους



Όταν το νέο γίνεται mainstream, 
τόσο εχει ανάγκη από 
mainstream tools



Παραδείγματα e-shops με…2-πλή ζωή
(πρίν και μετά την TV)



Content, native ή 
απλά...Publi, 
Advertorial?

H αγορά της επικοινωνίας έχει ανακαλύψει 
το «περιεχόμενο» 2-3 δεκαετίες πρίν το 
digital.

Γενεσιουργός αιτία ήταν ΑΚΡΙΒΩΣ το ίδιο 
πρόβλημα. Το παραφορτωμένο 
διαφημιστικό περιβάλλον. 

Διαφημιστές και διαφημιζόμενοι επιλέγουν 
εδώ και 25περίπου χρόνια να μιλήσουνε στο 
κοινό-στόχος με μη συμβατική επικοινωνίας 
αλλά μέσα από αρθρογραφία.



Search: πρίν και μετά την TV





Ευχαριστώ!!!


