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Ο 
κ. Θανάσης Καµέας σπούδασε µηχανικός 
λογισµικού και έστησε τη δική του επιχεί-
ρηση, την plushost.gr, το 2004 µε αντικεί-
µενο την ανάπτυξη υπηρεσιών για εται-
ρείες ηλεκτρονικού εµπορίου. Τα πρώτα 
χρόνια άνθησης των ηλεκτρονικών κατα-
στηµάτων στην Ελλάδα υπήρξαν ηµέρες 
όπου η plushost.gr παρέδιδε 20 καταστή-

µατα τον µήνα. Μέχρι σήµερα έχει κατασκευάσει συνολικά 700 
e-shop και πλέον διαχειρίζεται γύρω στους 27 πελάτες ετησίως, 
ενώ ο κύκλος εργασιών της προσεγγίζει το 1 εκατ. ευρώ. Απα-
σχολεί 23 εξειδικευµένους εργαζοµένους και αναπτύσσεται µε 
ρυθµό 50% πανελλαδικά. Πριν από 4,5 χρόνια η εταιρεία απο-
φάσισε να διαφοροποιηθεί από τον ανταγωνισµό και να εξελίξει 
ένα µοντέλο e-commerce, το οποίο δεν θα προσέφερε απλώς 
µια τεχνολογική λύση στους πελάτες, αλλά ένα ολοκληρωµένο 
πακέτο ενεργειών ανάλογα µε τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες 
κάθε ηλεκτρονικού καταστήµατος. Το µεγάλο στοίχηµα ήταν πώς 
µια εταιρεία e-commerce θα µπορέσει να συνδυάσει περισσό-
τερα κανάλια προώθησης αντλώντας τα µέγιστα οφέλη µε το 
µικρότερο δυνατό κόστος για τους πελάτες της. Η plushost.gr 
κατάφερε να κερδίσει σε µεγάλο βαθµό το στοίχηµα εξελίσσοντας 
το πετυχηµένο µοντέλο 360° Marketing Plan για το οποίο δια-
κρίθηκε πρόσφατα στο 8ο Συνέδριο e-Business & Social Media 
World, αποσπώντας το πρώτο βραβείο στην κατηγορία «e-commerce 

service of the year». Ο επόµενος στόχος της είναι να ανοίξει τα 
φτερά της για τη µεγάλη και εξοικειωµένη στο ηλεκτρονικό 
εµπόριο βρετανική αγορά µόλις ξεκαθαρίσουν τα δεδοµένα που 
θα προκύψουν από το Brexit. 

«Πλέον, µετά από αρκετά χρόνια, πιστεύω ότι βρίσκοµαι επαγ-
γελµατικά σε έναν χώρο που µε αντιπροσωπεύει απόλυτα», εξοµο-
λογείται ο ιδρυτής και CEO της Plushost. Ασπαζόµενος δε τη 
ρήση του Κοµφούκιου «διάλεξε µια δουλειά που σου αρέσει και 
δεν θα ξαναχρειαστεί να δουλέψεις στη ζωή σου», ο κ. Καµέας δη-
λώνει ικανοποιηµένος και δικαιωµένος για την αρχική του επι-
λογή: «Αυτό που κατορθώσαµε στην plushost.gr είναι να γινόµαστε 
ένα µε τον επιχειρηµατία και µαζί να εργαζόµαστε για τον κοινό 
στόχο, που είναι µόνο η επιτυχία του και τα υψηλά νούµερα. Το 
e-commerce είναι ένας τοµέας που συνεχώς εξελίσσεται και αποτελεί 
για εµάς, πέρα από µεγάλη πρόκληση, και έναν αγώνα δρόµου ώστε 
να προλαβαίνουµε τις εξελίξεις και να είµαστε πάντα ένα βήµα 
µπροστά. Η καθηµερινή σκληρή δουλειά σε συνδυασµό µε τον εν-
θουσιασµό και την όρεξη γι’ αυτό που κάνουµε µόνο θετικά αποτε-
λέσµατα µπορεί να φέρει».

- Πώς συµβάλλει όµως αυτό το µοντέλο στην αύξηση του 
τζίρου και τη µείωση της διαφηµιστικής δαπάνης µιας εται-
ρείας; Το συγκεκριµένο µοντέλο συνδυάζει τη διαλειτουργικό-
τητα µεταξύ των καναλιών προώθησης, την άντληση δεδοµένων 
σε πραγµατικό χρόνο και την εξαγωγή των αποτελεσµάτων και 

των αποδόσεων µέσω των µαθηµατικών µοντέλων που έχουµε 
αναπτύξει. Ο συνδυασµός των παραπάνω εξασφαλίζει την υλο-
ποίηση ενός πετυχηµένου marketing plan, ξεχωριστού για  κάθε 
ηλεκτρονικό κατάστηµα, το οποίο τροποποιείται και βελτιώνεται 
κάθε τρίµηνο, πετυχαίνοντας σταδιακή µείωση της διαφηµιστικής 
δαπάνης µε παράλληλη αύξηση του τζίρου. Χωρίς να αναφερθώ 
σε συγκεκριµένους πελάτες, µέσα από τη λειτουργία του 360° 
Marketing Plan έχει εξασφαλιστεί στην πράξη µια ελάχιστη από-
δοση (1/19). ∆ηλαδή για κάθε 1.000 ευρώ διαφηµιστική δαπάνη 
επιστρέφονται 19.000 ευρώ σε τζίρο.

Σε εξέλιξη όµως βρίσκεται και η επόµενη καινοτόµα πλατ-
φόρµα η οποία θα λειτουργεί µε τα ηλεκτρονικά καταστήµατα 
µέσω του 360° Marketing Plan, αξιοποιώντας big data, που 
αφορούν πελάτες e-commerce καταστηµάτων (δηµογραφικά 
στοιχεία, ιστορικό, ποσά που ξοδεύονται, δεδοµένα από κινητό, 
δεδοµένα από wearable συσκευές, αξιοποίηση social media, 
sentiment analysis κ.λπ.), µε σκοπό τη δηµιουργία προφίλ ως 
αναφορά για επιστρέφοντες αλλά και νέους πελάτες.
- Τι συµβουλεύετε κάποιον που θέλει να επενδύσει στον τοµέα 
του ηλεκτρονικού εµπορίου; Στην εποχή µας το ηλεκτρονικό 
εµπόριο προσφέρει διαρκώς απίστευτες δυνατότητες ανάπτυξης 
για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Γι’ αυτό τον λόγο η επένδυση 
σε αυτόν τον τοµέα θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα του 
Ελληνα επιχειρηµατία. Ωστόσο οι ελληνικές µικροµεσαίες επιχει-
ρήσεις δεν ωφελούνται πλήρως από τις ευκαιρίες αυτές. Αυτή τη 
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ΚΕΡ∆Η ΣΤΑ e-SHOP
Ο Θανάσης Καµέας, CEO της εταιρείας για την ανάπτυξη υπηρεσιών 
του e-commerce, µιλά για το άνοιγµα στη µετά Brexit βρετανική αγορά, 
την επένδυση στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, 
αλλά και το social commerce µε την αξιοποίηση των social media
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Θανάσης Καµέας, CEO της plushost.gr: Eνας ανήσυχος νέος 
από τα Τρίκαλα, φίλος του σηµερινού δηµάρχου 
που µεταµόρφωσε τεχνολογικά την πόλη, εµπνέει όραµα

Η Plushost.gr µόλις πριν από λίγες ηµέρες κέρδισε το bronze βραβείο 
στα e-volution Awards  2020, για τη Στρατηγική Email Marketing, 
που εφάρµοσε στο e-shop της εταιρείας κοσµηµάτων Pandorashop.gr.

Στο Πολυκλαδικό Λύκειο Τρικάλων, όπου είχαν 
µαζευτεί αρκετά ανήσυχα πνεύµατα, ο Θανάσης 
Καµέας πήρε τα πρώτα του ερεθίσµατα ανταλλάσ-
σοντας σκέψεις µε φίλους µεταξύ των οποίων και 
ο σηµερινός δήµαρχος Τρικκαίων ∆ηµήτρης Πα-
παστεργίου. ∆εν είναι τυχαίο λοιπόν που αυτά τα 
φυτώρια νέων ανθρώπων που άνθησαν τις προη-
γούµενες δεκαετίες έβαλαν γερές βάσεις για να 
δηµιουργηθεί η «έξυπνη» πόλη των Τρικάλων, µια 
µικρή κοιλάδα της τεχνολογίας.
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Παρέλαση 
ξένων επενδυτών 
στην αγορά των ΑΠΕ

Μ ε την κυβέρνηση να δηµιουργεί ούριο άνεµο στην 
πράσινη ενέργεια και την εθνική στρατηγική για 
το κλίµα να ρίχνει όλο το βάρος στην εκρηκτική 
διείσδυση των ΑΠΕ την επόµενη δεκαετία, η Ελ-

λάδα δεν µπορεί παρά να µετατραπεί σε έναν από τους πιο 
ελκυστικούς προορισµούς κορυφαίων διεθνών κεφαλαίων. 

Η πρόσφατη αποκάλυψη από τον υπουργό Ανάπτυξης 
Αδωνη Γεωργιάδη ότι η αµερικανική Invenergy, από τους 
µεγαλύτερους ιδιοκτήτες αιολικών πάρκων στις ΗΠΑ µε χαρ-
τοφυλάκιο 24.000 MW, ετοιµάζεται να ξανανοίξει τα γραφεία 
της στην Αθήνα, αλλά και η είσοδος του καναδικού fund PSP, 
που ελέγχει το 40% του ∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών, στην 
αγορά των αιολικών πάρκων (εξαγόρασε 21 MW στη Θήβα µε 
οψιόν άλλα 12 MW) είναι, σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις, µόνο 
η αρχή. 

Οπως αναφέρουν στελέχη της αγοράς, η κινητικότητα που 
διαµορφώνεται είναι τόσο µεγάλη που επενδυτές από όλα τα 
µήκη και τα πλάτη του κόσµου εµφανίζονται είτε απευθείας 
είτε µε µεσάζοντες να παζαρεύουν ώριµα έργα, να αναζητούν 
τις «καλές» θέσεις ανά τη χώρα και να φλερτάρουν συνεργασίες 
και εξαγορές εταιρειών. Η αµερικανική εισβολή στο εγχώριο 
επιχειρείν πιστοποιείται από µία ακόµη σηµαντική συµφωνία 
µεταξύ της ελληνικής ΕΝΤΕΚΑ Α.Ε. µε το αµερικανικό fund Quan-
tum. Οι δύο εταιρείες στον πρόσφατο διαγωνισµό της ΡΑΕ κα-
τοχύρωσαν  135 MW αιολικής ενέργειας, τα οποία θα αναπτύξουν 
στο Βέρµιο σε µια έκταση στην οποία θα χωροθετηθούν τέσσε-
ρα γειτονικά αιολικά πάρκα. Στόχος είναι να επενδύσουν το 
επόµενο διάστηµα και σε νέα έργα ισχύος 250 MW  ενώ διερευ-
νάται η πιθανότητα επέκτασης και στον τοµέα των φωτοβολτα-
ϊκών. 

Eνδιαφέρον για επενδύσεις στις ΑΠΕ εµφανίζει και η αµε-
ρικανική CarVal Investors, η οποία επενδύει συστηµατικά στον 
τοµέα της καθαρής ενέργειας µέσω στρατηγικών συνεργασιών 
στον τοµέα των ΑΠΕ. Από την ευρωπαϊκή αγορά προέρχεται η 
Abo Germany, η οποία επίσης βολιδοσκοπεί την Ελλάδα έχοντας 
υπό ανάπτυξη νέα έργα συνολικής χωρητικότητας 10 GW σε 
16 χώρες που υπερβαίνουν την ικανότητα τεσσάρων µέσων 
σταθµών πυρηνικής ενέργειας. Τα 2/3 των υπό ανάπτυξη έργων 
είναι αιολικά έργα και το 1/3 είναι ηλιακά έργα. Τα ραντάρ τους 
έχουν ενεργοποιήσει στη χώρα µας το τελευταίο διάστηµα η 
ολλανδική Windvision Niederlande και η EDPR Portugal, ο 
τέταρτος µεγαλύτερος παραγωγός αιολικής ενέργειας στον 
κόσµο µε παρουσία σε 14 αγορές (Βέλγιο, Βραζιλία, Καναδάς, 
Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Μεξικό, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουµα-
νία, Ισπανία, Ηνωµένο Βασίλειο, ΗΠΑ και Κολοµβία) και 10 GW 
εγκατεστηµένης ισχύος. Αρµόδια στελέχη της αγοράς των ΑΠΕ 
υποστηρίζουν ότι το ενδιαφέρον είναι πολύ µεγαλύτερο αλλά 
µη µετρήσιµο -επί του παρόντος-, καθώς εκδηλώνεται µε διά-
φορους µεσάζοντες για ευνόητους λόγους. 

Την ίδια στιγµή, η κυβέρνηση δείχνει να αφουγκράζεται τις 
ανησυχίες της αγοράς για τις καθυστερήσεις και την υπερβολι-
κή γραφειοκρατία που συνόδευε όλα τα προηγούµενα χρόνια 
τα έργα ΑΠΕ. Μία από τις πρόσφατες µεταρρυθµίσεις είναι η 
κατάργηση της άδειας παραγωγής η οποία αντικαθίσταται µε 
µια βεβαίωση στο ηλεκτρονικό µητρώο παραγωγών ΑΠΕ. Το 
µέτρο, σύµφωνα µε το ΥΠΕΝ, αφορά έναν µεγάλο αριθµό αι-
τήσεων (περί τις 1.900 εκκρεµείς αιτήσεις) στη ΡΑΕ, οι οποίες 
θα εκκαθαριστούν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.

Σήµερα ο χρόνος έκδοσης µιας άδειας παραγωγής από τη 
ΡΑΕ ξεπερνά τους 18 µήνες. Το επόµενο βήµα είναι οι αλλαγές 
στην περιβαλλοντική αδειοδότηση µε στόχο την εφαρµογή 
µιας ταχύτερης και πιο ευέλικτης διαδικασίας. Στην αγορά των 
ΑΠΕ θεωρούν επίσης αναγκαία την ολοκλήρωση του χωροτα-
ξικού σχεδιασµού των έργων αλλά και την υλοποίηση των δι-
ασυνδέσεων που χωρίς αυτές οι ΑΠΕ δεν θα µπορέσουν να 
αναπτυχθούν. 

Μ Α Ρ Ι Α Ν Ν Α  Τ Ζ Α Ν Ν Ε

στιγµή µόνο το 11% εκµεταλλεύεται τα οφέλη από τη διαδικτυακή 
πώληση προϊόντων και υπηρεσιών, παρόλο που, σύµφωνα µε 
τα στοιχεία της PayPal, οι διασυνοριακοί έµποροι σηµειώνουν 
πολύ υψηλότερο ρυθµό ανάπτυξης (14,3%) σε σύγκριση µε όσους 
δραστηριοποιούνται µόνοσε τοπικό επίπεδο (µόλις 2%). 

Αναµφίβολα, πρόκειται για µια αγορά µε τεράστια δυναµική, 
αν ληφθεί υπόψη η δυνατότητα προσέγγισης πελατών από 
κάθε γωνιά του κόσµου, κάτι που δεν πρέπει να αγνοήσουν και 
οι ελληνικές επιχειρήσεις. Αρκεί µόνο να σας πω ότι φέτος η αξία 
του παγκόσµιου ηλεκτρονικού εµπορίου θα ανέλθει σε σχεδόν 
2 τρισ. δολάρια. Την ίδια στιγµή, η τεχνητή νοηµοσύνη (ΑΙ) στην 
καθηµερινότητά µας κερδίζει σταθερά έδαφος. Αποτέλεσµα 
αυτού θα είναι οι καταναλωτές να βιώσουν µοναδικές εξατοµι-
κευµένες εµπειρίες αγορών, προτάσεις προϊόντων, προσαρµο-
σµένες στις ανάγκες και στα µέτρα τους, οι οποίες θα είναι µάλι-
στα ορατές στις σελίδες των e-shop. Ενα άλλο µεγάλο κεφάλαιο 
είναι και το social commerce (κοινωνικό εµπόριο), το οποίο δεν 
αποτελείται µόνο από διαφηµίσεις για πώληση ή αγορά µετα-
χειρισµένων προϊόντων, αλλά παρέχει ταυτόχρονα την ευκαιρία 
αγοράς καινούριων αυθεντικών ειδών απευθείας από τους 
εµπλεκόµενους ιστότοπους. Η σύγχρονη γενιά των καταναλωτών 
ξοδεύει πάνω από δύο ώρες καθηµερινά στα µέσα κοινωνικής 
δικτύωσης ενώ 4 στους 10 χρήστες, προτού προβούν σε οποια-
δήποτε αγορά µέσω ηλεκτρονικών καταστηµάτων, αναζητούν 
και ελέγχουν τα προϊόντα της αρεσκείας τους σε µια ιστοσελίδα 
κοινωνικής δικτύωσης.
- Θυµάστε κάποια συµβουλή που σας έδωσαν και αποδεί-
χθηκε σοφή; Μπορώ να θυµηθώ πολλές συµβουλές που µου 
έχουν δώσει από το ξεκίνηµα της επαγγελµατικής µου πορεί-
ας. ∆ύο όµως είναι αυτές που κρατάω και θεωρώ ότι έπαιξαν 
καθοριστικό ρόλο. Την πρώτη µου την έδωσε ο θείος µου, 
υψηλόβαθµο οικονοµικό στέλεχος µε τεράστια πείρα σε 
µεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες, και είναι η εξής: 
«Αν θέλεις να πας κάπου γρήγορα, πήγαινε µόνος σου. Αν θες να 
πας µακριά φτιάξε οµάδα»! Και βέβαια επαληθεύτηκε. Τα µεγά-
λα επιτεύγµατα στις επιχειρήσεις δεν έγιναν ποτέ από ένα 
άτοµο. Γίνονται πάντα από οµάδα ανθρώπων. Και φυσικά είναι 
πολύ σηµαντικό τα άτοµα που θα επιλέξεις για να συγκροτήσεις 
την οµάδα σου. Αυτό εφαρµόζουµε και στην plushost.gr. 

Καθηµερινά ψάχνουµε ανθρώπους που διαθέτουν πείρα και 
τεχνογνωσία, που έχουν όρεξη για δουλειά, που θέλουν να 
µάθουν νέα πράγµατα και να εξελιχθούν. Τη δεύτερη συµβου-
λή, το «να κάνω focus, να εστιάζω στον στόχο µου», µου την 
έδωσε ένας φίλος και συνεργάτης. Πράγµατι είναι πολύ σηµα-
ντικό για µεγάλο χρονικό διάστηµα να εστιάζεις σε συγκεκρι-
µένο στόχο, αγνοώντας τις παρεµβολές που εµφανίζονται στην 
πορεία. Νοµίζω ότι ευκαιρίες για καινοτοµία, επαγγελµατική 
επιτυχία και περισσότερα κέρδη θα υπάρχουν πάντα. Το 
µυστικό είναι να αξιοποιείς κάποιες ευκαιρίες και όχι όλες. Και 
σίγουρα όχι αυτές που σε βγάζουν από τον δρόµο που έχεις 
χαράξει. Η επιτυχία της εταιρείας σου κρίνεται από τα όχι που 
θα πεις, σε δεκάδες άλλες καλές ιδέες που εµφανίζονται µπρο-
στά σου γιατί θα πρέπει να µείνεις επικεντρωµένος στον 
αρχικό στόχο που έβαλες.
- Είναι προφανές ότι επενδύετε στο επιστηµονικό προσω-
πικό. Εχετε κάποιο µότο για να πουσάρετε τους συνεργάτες 
σας; Το µότο που µε χαρακτηρίζει, το ασπάζονται όλοι οι συνερ-
γάτες µου στην εταιρεία και αποτελεί τον παράγοντα-κλειδί στη 
µεθοδολογία και στα εργαλεία µας στην plushost.gr είναι το εξής: 
«Η ρουτίνα θα σε απελευθερώσει»! Τι σηµαίνει αυτό; Οτι πρέπει 
να υπάρχει ξεκάθαρος στόχος και πειθαρχία για να έχουµε το 
επιθυµητό αποτέλεσµα, που θα µας διασφαλίζει τη διαρκή επι-
τυχία. Αν θέλουµε λοιπόν να πετύχουµε στους στόχους µας και 
να πραγµατοποιούµε το όραµά µας, θα πρέπει να έχουµε σωστή 
ρουτίνα, καθηµερινές εργασίες, που θα εφαρµόζουµε µε πειθαρ-
χία.
-Τι να κάνουν οι άνθρωποι της τεχνολογίας; Να µείνουν ή να 
φύγουν κυνηγώντας υψηλότερες αµοιβές; H χώρα έχει ανάγκη 
από ταλέντα στον χώρο της τεχνολογίας και της τεχνητής νοηµο-
σύνης για να πετύχει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης και να ακο-
λουθήσει τις εξελίξεις. Οσο για τις αµοιβές στις οποίες αναφέρεστε, 
είναι υψηλές και στην Ελλάδα για τα εξειδικευµένα στελέχη στον 
χώρο της τεχνολογίας. Αντίστοιχα ευκαιρίες υπάρχουν και για τη 
νέα γενιά εργαζοµένων, την Generation Z. Οι εκπρόσωποι της 
γενιάς αυτής γεννήθηκαν µέσα στην τεχνολογία και, όπως είναι 
αναµενόµενο, µπορούν να δηµιουργήσουν υπεραξία στις εται-
ρείες µε τις οποίες θα συνεργαστούν. Μέληµα όλων µας θα πρέπει 
να είναι να κρατήσουµε τη γενιά αυτή στη χώρα µας.

       Plushost.gr  

Tο team των λαµπρών µυαλών της plushost.gr - 
«Τα µεγάλα επιτεύγµατα στις επιχειρήσεις δεν έγιναν 
ποτέ από ένα άτοµο. Γίνονται πάντα από οµάδα 
ανθρώπων» τονίζει ο κ. Θανάσης Καµέας

«Φέτος η αξία του παγκόσµιου ηλεκτρονικού εµπορίου θα ανέλθει σε σχεδόν 2 τρισ. δολάρια, 

κάτι που δεν πρέπει να αγνοήσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις. Την ίδια στιγµή, η τεχνητή 

νοηµοσύνη κερδίζει σταθερά έδαφος, µε αποτέλεσµα οι καταναλωτές να βιώσουν µοναδικές 

εξατοµικευµένες εµπειρίες αγορών, προτάσεις προϊόντων, προσαρµοσµένες 

στις ανάγκες και στα µέτρα τους, οι οποίες θα είναι ορατές στις σελίδες των e-shop»
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