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'Υ Με γρήγορο ρυθμό το ψηφια
κό κανάλι κερδίζει όΆο και μεyα
Άύτερο �ιερίδιο σmv αγορά, ξε
περνώντας όχι μόνο το παραδο
σιακό δίκαιο των φυσικών κατα
στημάτων, αΆΆά ακόμη και το
omnichannel retaiLAυτό δείχνουν
τα πρόσφατα στοιχεία μετά i<αι
τnv επιβοΆή του δεύτερου locl<
down σε συνδυασμό μετnv Blacl<
Friday. Σύμφωνα με τη Focus Ba
ri, ι�αθώς η αγορά βρίσκεται στην
τρίτη εβδομάδα του yεvu<o,ύ locl<
down και βρίσκεται στο BlaclcFιi
day, οι αποι<Άειστικά διαδuαυα
κοί retaileι-s της χώρας ξεπερvούv
σε αvnΆαμβαvόμεvn εucόvα και
διάθεση για mv επόμενη αγορά
τους παραδοσιακά μεγάΆους«παί1αε<;>> του omniclιannel retail.

Τα πρόσφατα στοιχεία της συνε
χούς έρευνας Brandindex που
έχει Άαvσάρει η Focus Bari στην
Ελλάδα μέσα από τη συνεργασία
τuς μετu διεθνή YouGov, δείχνουν
πως οι καταναΆωτές ήδη από τuv
πρώτη εβδομάδα του loclcdown
δnΆώvουv θετu<ότερn εu<όνα για
τους «γίγαντες)) του e-<:ommerce,
σε βασικά χαρακτnριστu<ά που
απαρτι'ζουv τη συvοΆιι<ή εucόvά
μιας μάρκας, όπως θετικό απο
τύπωμα, αvτιΆαμβανόμεvn αξία
αγοράς 1cαι διάθεση προτίμησης
στις επερχόμενες αγορές. Σύμ
φωνα με τα στοιχεία της Focus
Bari αξιοσημείωτο είναι πως ήδη
από τuν αρχή του φθινοπώρου, οι
δύο μεγάλες 1<αmyορίες retaileι-s
βρίσκονταν κοvιά 1cατά mv κο
ρυφαία περίοδοαγορώv του Ο1crω
βρίου, με τους omnichannel re
taileι·s vα προηγούvιαι οριακά

τωv αποκΆειστικά online retai υπάρχει τίποτα vέο σε αυτό, ο
lers. Η ε\\(όvα αυτή έχει αλλάξει αριθμός τωv καταvαΆωτώv που
απότnv έvαρξη του locl<down και θα ακοΆουθούv αυτή τη στρατn
παρά την τεράστια διαφημιστι yuαί θα αυξηθεί το 2021. Επίσης
ι<ή υποστήριξη του Blacl<Friday, οι οπ line 1cαταναΆωτές επιθυμούν
οι αποι<Άειστuωί online ι·etaileι-s τη δωρεάν αποστοΆή και τη δυ
παfρvουv το προβάδισμα.
νατότητα επιστροφής τωγ προ
Όπως τονίζει η Plushost, «η εΆ ϊόvιων.
Άηvu<ή αγορά nΆεκτροVΙl(ού εμ
πορίου μετά ιcαι mv έκρηξή του Τα επόμενα βήματα
+37% την περίοδο της πανδημίας, Ειδucότερα οι vέεςτάσεις δείχvουv
φαίνεται vα βΆέπει ως μονόδρομο πως τα επόμενα βήματα των nΆε
τη σταδιαιαί υιοθέτηση τωvtrends κτροvu<ών αγορών θα είναι ακό
με τα e-shops vα παραιωΆουθόύv μη πιο γρήγορα, δnμιουργούvvέ
στεvά τις αλλαγές και vα προβαί ες εμπορu<ές πιάτσες και χ:π'ζουv
νουν στις απαραίτnτει; προσαρ μια καινούργια επιχειρηματικό
μογές και διορθώσεις)). Τα μέχρι τητα. Όπως τονίζει ο Θ. Καμέας,'
τώρα στοιχεία από τηvΊcατανά ιδρυτής και CEO της Plushost, σε
Άωσn και εv όψει της φετινής εξ αυτά περιΆαμβάvοvιαι το mobi
οΆοι<Άήρου on line Blacl<Friday εν le commerce, n shoppable 'IV, η
νιά στους δέκα καταvαΆωτές πε- · αξιοποίησητnς τεχvnτής vοnμο
ριπγούvιαι στο Διαδίκαιο πριν σύvης στnv αναζήτηση πελατών,
αγοράσουν �<άτι.Ακόμα κt αv δεv n ανάπτυξη του recommerce 1<:αι
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ενοuαάσεις(Ρ2Ρ� τα preπιiuπι σή
ματα ιδιωτικής ετικέτας, οι δυ
ναμucές nμοΆογήσεις, οι έξυπνοι
οιιαακοί βοιιθοί, το εξατομucευ
μέvο nΆεκτροvu<ό εμπόριο, αλλά
1<αι η χρήση τωv κοινωνικών δι
κτύων. ΕtδU<ότερα. όnωςτονι'ζει:αι,
διευρύνεται ιι χρήση των κινη
τών τnΆεφώνων στην ιcαταvαΆιΊr
τική εμπειρία, όπως αvοδu<ή εί
ναι και η τ_άσn της αξιοποίιισnς
των διαφημίσεων ή της τοποθέ
τησης προϊόvιος (pιΌdttct place
ment)yια την αγορά από e-shops,
που έρχεται μέσα από έξυπνες
τnΆεοράσεις (smart ΊV) και ήδιι
αξιοποιείται στο Instagram. Η γε
νιά Ζ και όι millennials ι,αγκα
Άιάζει_ )) το tι·eιιd της μεταπώΆη
σnς, εvώ οι Ρ2Ρ nΆατφόρμες δί
νουν στους ι·etailers τη δυνατό
τητα vα επεκταθούν σε e-slιops
ενοιιάασής.[SJD:13907543J
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«Ακόμα, όμως, και αv κα
νείς έχει έvα υποτυπώδες
e -shop, οι nΆεκτροvικές
αγορές δεv ταιριάζουν με
τnv παραδοσιακή κουλ
τούρα τιις αγοράς σmv έν
δυση, ειδη<ά όταν μιΆάμε
για πιο ποιοτιιcές αγορές))
· σημειώνει οι<.ΦιΆιππίδης,
τοvι'ζοvτας ότι το clicl< away
θα ευvοήΘ"ει ξαvά τις με
γάλες αΆυσίδες.
ι<Α'λλ.ά γεννάται και το ερώ
τημα για όσους έχουν e-sh
op: Γιάτi έvας 1<0ταναΆω
υ1ς vα επιΆέξει αυτή τη μέ
θοδο, va πρέπει δηΆαδιί
vα πηyαivει ο ίδιος στην
κατάστημα, εvωμπορεί va
έχει το προϊόν σmv πόρτα
του; Avιl να διευιωλύνουv
τα πράγματα σε μία ορια1ώ συγιαι ρία, με τέτοιες
αποφάσεις φέΡ.νουν επι
πλέον δυσιωΆίες και στρε
βΆώσεις)).
Γ. Χατζ.
[SID:13908182]
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