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1 Στπατηγικέρ Διασςνοπιακού Η-Εμποπίος
1.1 Παπούσα κατάσταση
Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αληηιεπηόο ν αληίθηππνο ηνπ Ζιεθηξνληθνύ Δκπνξίνπ ζηελ Δπξσπατθή
νηθνλνκία, αμίδεη λα αλαθεξζεί ην ζπλνιηθό αθαζάξηζην εγρώξην πξντόλ (ή ΑΔΠ) ζηελ Δπξώπε
πνπ πξνέξρεηαη από απηό. Τπνινγίδεηαη όηη ην ΑΔΠ ζηελ Δπξώπε αλήιζε ζηα 16 ηξηο δνιάξηα
ην 2012 από ηα νπνία ην 80% πξνέξρεηαη από δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ην Ζ-Δκπόξην ζηελ
Δπξώπε ησλ 28.
Ο νξγαληζκόο E-Commerce Europe ππνινγίδεη όηη ην κεξίδην ηνπ Ζ-Δκπνξίνπ ζηελ Δπξσπατθή
Οηθνλνκία αλέξρεηαη ζην 3,5%, πνζνζηό πνπ ζα δηπιαζηαζηεί ην 2016 θαη ζα ηξηπιαζηαζηεί
κέρξη ην 2020.
Ο αξηζκόο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγνύληαη άκεζα θαη έκκεζα από ηνλ ηνκέα
ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ B2C (Δπηρείξεζε ζε Πειάηε) ππνινγίδεηαη ζε 2 εθαηνκκύξηα ζηελ
Δπξώπε, πνζνζηό πνπ ζα απμεζεί κε ηε ζπλερηδόκελε αύμεζε ηεο δηείζδπζεο ηνπ Γηαδηθηύνπ
ζηελ θνηλσλία θαη ε πξνβιεπόκελε αύμεζε ησλ κνξθώλ (B2C) ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ.
ύκθσλα κε ηα δεδνκέλα πνπ ιακβάλνληαη από ηηο εζληθέο νκνζπνλδίεο ειεθηξνληθνύ
εκπνξίνπ, ζρεηηθά κε ην ειεθηξνληθό εκπόξην Δπξώπε, εθηηκάηαη όηη ν αξηζκόο ησλ δηθηπαθώλ
ηόπσλ B2C ζα έρνπλ απμεζεί ζε 550.000 ζην ηέινο ηνπ 2012, δειαδή απμάλεηαη κε ξπζκό 15
έσο 20 % εηεζίσο θαη αλακέλεηαη λα απμεζεί αθόκε πεξηζζόηεξν, δεδνκέλεο ηεο αύμεζεο ηνπ
πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο επηθείκελεο αγνξέο ηνπ Λόηνπ θαη ηεο Αλαηνιήο, όπνπ ην B2C
ειεθηξνληθό εκπόξην ζπγθιίλεη ην ράζκα κε ηηο πην ώξηκεο αγνξέο ηεο Βόξεηαο, Γπηηθήο θαη
Θεληξηθήο Δπξώπεο.
Σαρπδξνκηθνί θαη ηδησηηθνί θνξείο έρνπλ απνθνκίζεη ηνπο θαξπνύο ηεο εληππσζηαθήο αλάπηπμεο
ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ (B2C) ηα ηειεπηαία ρξόληα.
Ο νξγαληζκόο E-Commerce Europe εθηηκά όηη ν εηήζηνο αξηζκόο ησλ δεκάησλ B2C πνπ
απνζηέιινληαη ζηνπο πειάηεο ζηελ εγρώξηα αγνξά θαη πέξα από ηα ζύλνξα ζε άιιεο ρώξεο
(επξσπατθέο) αλέξρεηαη ζε 3,5 δηζεθαηνκκύξηα, αξηζκόο πνπ ζίγνπξα ζα ζπλερίζεη λα
απμάλεηαη κε ηελ αύμεζε πξνβιέπεηαη γηα ηηο ππεξεζίεο B2C ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ ζηελ
Δπξώπε.
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Εικόνα 1: 2012 Διάγραμμα Η-Εμπορίοσ (Πηγή: http://www.ecommerce-europe.eu/website/factsfigures/infographics)

Εικόνα 2: Εσρωπαϊκός Τζίρος αγαθών και Υπηρεσιών (Πηγή: Ecommerce Europe 2013)
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1.2 Στπατηγικέρ ώστε να επιτεςσθεί η επιθςμητή κατάσταση
1.2.1

Hλεκηπονικό ηηλεθωνικό εμπόπιο (Mobile E-Commerce ή M-Commerce)

ύκθσλα κε πξόζθαηε έξεπλα ηεο Eurostat1,2, ν βαζκόο πξόζβαζεο ηνπ Γηαδηθηύνπ πνηθίιιεη
κεηαμύ ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο ΔΔ, πνπ θπκαίλεηαη από πάλσ από ην 90% ησλ λνηθνθπξηώλ ζηε
Γαλία, ηελ Οιιαλδία, ην Ινπμεκβνύξγν θαη ηε νπεδία, ζε ιηγόηεξν από 55% ζηε Βνπιγαξία,
ηε Ρνπκαλία θαη ηελ Διιάδα. Σν 2012 ππήξραλ αθόκε ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ αθνκνίσζε
ησλ επξπδσληθώλ επηθνηλσληώλ από ηα λνηθνθπξηά, κε πνζνζηό αθνκνίσζεο πεξίπνπ ζην 50%
γηα λνηθνθπξηά ζηε Βνπιγαξία, ηελ Διιάδα θαη ηε Ρνπκαλία.
Χζηόζν, ε Βνπιγαξία θαη ε Ρνπκαλία παξνπζίαζαλ εληππσζηαθή αύμεζε πξόζθαηα. Σν
πνζνζηό ησλ λνηθνθπξηώλ κε επξπδσληθή ζύλδεζε ζε απηέο ηηο ρώξεο δηπιαζηάζηεθε κεηαμύ
ηνπ 2010 θαη ηνπ 2012.
Κεηαμύ 2008 θαη 2012, ε μεγαιύηεξν αύμεζε - πάλσ από 30 % - θαηαγξάθεθε ζηελ Σζερηθή
Γεκνθξαηία, ηε Ρνπκαλία θαη ηε ινβαθία.
Ζ πξώηεο 5 επξσπατθέο ρώξεο όζνλ αθνξά ηελ πξόζβαζε ζην Γηαδίθηπν σο πξνο ην πνζνζηό
ηνπ πιεζπζκνύ ην 2012 είλαη νη παξαθάησ:
1. Ηζιαλδία (95%)
2. Οιιαλδία (94%)
3. Λνξβεγία (93%)
4. Ινπμεκβνύξγν (93%)
5. Γαλία (92%)
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (EU28), ν αξηζκόο ησλ ρξεζηώλ ηνπ δηαδηθηύνπ, εθηηκάηαη ζε 378
εθαηνκκύξηα, ή ην 75 % ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ύκθσλα κε εθηηκήζεηο, ην
ειεθηξνληθό εκπόξην Δπξώπε, ην 2012 ν αξηζκόο ησλ Δπξσπαίσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ
ειεθηξνληθέο αγνξέο αλήιζε ζηα 250 εθαη. ζην ζύλνιν ηεο Δπξώπεο θαη ζηα 195 εθαηνκκύξηα
ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Δπηκεξηζηηθά απηό ζεκαίλεη όηη πεξίπνπ 47 % ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ
ησλ ρξεζηώλ ηνπ δηαδηθηύνπ ζηελ Δπξώπε θαη 52 % όισλ ησλ ρξεζηώλ ηνπ Γηαδηθηύνπ ζηελ
Δπξσπατθή Έλσζε πξαγκαηνπνίεζαλ ειεθηξνληθέο αγνξέο.
ύκθσλα κε ηνλ νξγαληζκό E-Commerce Europe ηα έζνδα από ην Hιεθηξνληθό ηειεθσληθό
εκπόξην (m-commerce) ζηελ Δπξώπε ην 2012, δηακνξθώζεθε ζηα € 17 δηζεθαη. επξώ ή 5,5 %
ηνπ ζπλόινπ ησλ ειεθηξνληθώλ πσιήζεσλ θαη απνγεηώζεθε ην 2013. Σν 2012 κπνξεί λα
ζεσξεζεί σο έλα νξόζεκν επηβεβαίσζεο ηεο ζεκαληηθήο ζέζεο πνπ ζα ιάβεη ην Hιεθηξνληθό
ηειεθσληθό εκπόξην ζην ζύλνιν ησλ πσιήζεσλ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ.
Ο νξγαληζκόο E-Commerce Europe αλακέλεη όηη ην 2013 ζα είλαη ην έηνο ηεο νξηζηηθήο
καδηθνπνίεζεο ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη ηνπ ειεθηξνληθνύ ηειεθσληθνύ εκπνξίνπ. Ο
γξήγνξνο ξπζκόο αλάπηπμεο ηνπ ειεθηξνληθνύ ηειεθσληθνύ εκπνξίνπ βνεζά ηε ζπλνιηθή
αλάπηπμε ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ κε ηε κεηαηξνπή ησλ πσιήζεσλ πνπ γίλνληαη ζε θπζηθά
θαηαζηήκαηα ζε ςεθηαθέο πσιήζεηο γηα ηνπο θαηαλαισηέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηα smartphones
θαη ηα tablets ηνπο, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ πξαγκαηνπνηνύλ ηα ςώληα ηνπο ζην θαηάζηεκα.

1

Πεγή: Ecommerce Europe, 2013

2

Eurostat: Survey on ICT usage in Households and by Individuals - Statistics in Focus 50/2012
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1.2.2

Πποώθηζη! Πποώθηζη! Πποώθηζη!

Δάλ κηα ηζηνζειίδα Ζ-Δκπνξίνπ δελ πξνσζείηαη αξθεηά, νη πειάηεο δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα ηε
βξνπλ. Γηα ην ζθνπό απηό Κηα πνηθηιία δσξεάλ θαη επί πιεξσκή κεζόδσλ δηαθήκηζεο είλαη
δηαζέζηκεο ζην δηαδίθηπν.
Ζ πξνζέγγηζε αλαθνξηθά κε ηηο ελέξγεηεο πξνώζεζεο πξνηείλεηαη λα πεξηιακβάλεη ηα
αθόινπζα ζηάδηα:
•

Βήμα 1: Δπέθηαζε ησλ κεζόδσλ Βειηηζηνπνίεζεο Κεραλώλ Αλαδήηεζεο (Search
Engine Optimization - SEO) ζην ειεθηξνληθό ζαο θαηάζηεκα. Απηή ε ηερληθή θαζηζηά
επθνιόηεξν γηα ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο, όπσο ην Google θαη ην Bing, λα βξνπλ ηελ
ηζηνζειίδα ζαο. Γηαζθνξπίζηε ζρεηηθέο ιέμεηο-θιεηδηά ζε όιε ηελ ηζηνζειίδα ζαο γηα λα
ώζηε λα πξνζειθύζεηε ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. Γηα παξάδεηγκα, αλ πνπιάηε ξνύρα από
δεύηεξν ρέξη, ρξεζηκνπνηήζηε ιέμεηο-θιεηδηά θαη θξάζεηο όπσο "νηθνλνκηθό ειεθηξνληθό
θαηάζηεκα’ θαη ‘αγνξάζηε κεηαρεηξηζκέλα ξνύρα’. Κελ θάλεηε θαηάρξεζε πεξηερνκέλνπ
ζε γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ Flash ή Javascript. Οη κεραλέο αλαδήηεζεο
δπζθνιεύνληαη λα "αλαγλσξίζνπλ" απηόλ ηνλ ηύπν πεξηερνκέλνπ.

•

Βήμα 2: Γηαηεξήζηε έλα blog πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ειεθηξνληθό ζαο θαηάζηεκα. Γηα
παξάδεηγκα, αλ πνπιάηε DVDs ζηελ ηζηνζειίδα ζαο, γξάςηε ζην blog ζαο άξζξα ζρεηηθά
γηα ηηο λέεο θπθινθνξίεο ηαηληώλ. πλδέζηε ην blog θαη ην ειεθηξνληθό ζαο θαηάζηεκα.
Αλ ν αλαγλώζηεο επηζπκεί λα δεη ην blog ζαο, κπνξείηε λα ηνλ θαηεπζύλεηε λα
επηζθεθζεί ηελ ηζηνζειίδα ζαο.

•

Βήμα 3: Βξείηε θόξνπκ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ειεθηξνληθό ζαο θαηάζηεκα.
Υξεζηκνπνηήζηε ηελ δηεύζπλζε (URL) ηεο ηζηνζειίδαο ζαο σο ππνγξαθή ζηα ζρόιηα πνπ
θάλεηε ζην θόξνπκ, εάλ βέβαηα θάηη ηέηνην είλαη δπλαηό. πκκεηέρεηε ηαθηηθά ζηηο
ζπδεηήζεηο ηνπ θόξνπκ. Πξαγκαηνπνηήζηε επαθέο κε ηνπο ππόινηπνπο ζρνιηαζηέο θαη
πείηε ηνπο γηα ηελ ηζηνζειίδα ζαο.

•

Βήμα 4: Αλ ε επηρείξεζή ζαο έρεη κηα θπζηθή ηνπνζεζία, πξνζζέζηε ηελ ηζηνζειίδα ζαο
ζηελ εθαξκνγή Google Places θαη άιινπο θαηαιόγνπο. Ζ εθαξκνγή Google Places ζα
ζαο βνεζήζεη ηδηαίηεξα
λα πξνζειθύζεηε πειάηεο πνπ βξίζθνληαη ζε θνληηλή
γεσγξαθηθή πεξηνρή.

•

Βήμα 5: Φάμηε γηα άιινπο δηθηπαθνύο ηόπνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ειεθηξνληθό ζαο
θαηάζηεκα. Εεηήζηε από ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ ηζηόηνπνπ, αλ ζα επηζπκνύζε λα
ηνπνζεηήζεη έλαλ ζύλδεζκν ηεο ηζηνζειίδα ζαο ζηνλ δηθό ηνπ ηζηόηνπν. Αλ ζπκθσλείηε,
λα επηζηξέςεηε ηελ ράξε, ηνπνζεηείζηε έλαλ ζύλδεζκν ηνπ ζηνλ δηθό ζαο ηζηόηνπν.

•

Βήμα 6: Υξεζηκνπνηήζηε ηε δύλακε ησλ κέζσλ δηθηύσζεο, όπσο ην Twitter θαη ην
Facebook, γηα λα κνηξαζηεί ην ειεθηξνληθό ζαο θαηάζηεκα κε άιινπο. Γεκηνπξγήζηε κηα
ζειίδα ζην Facebook αθηεξσκέλε ζην ειεθηξνληθό ζαο θαηάζηεκα θαη ελζαξξύλεηε
ηνπο πειάηεο λα γίλνπλ νπαδνί ζαο. Υξεζηκνπνηήζηε ην Twitter γηα λα πξνσζήζεηε ηηο
πσιήζεηο ζαο, θαη λα δηαθεκίζεηε εηδηθέο πξνζθνξέο θαη εηδήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην
δηθηπαθό ζαο ηόπν.

•

Βήμα 7: Γεκηνπξγήζηε επαγγεικαηηθέο θάξηεο θαη θπιιάδηα κε ηππσκέλε ηελ
δηεύζπλζε (URL) ηνπ ειεθηξνληθνύ ζαο θαηαζηήκαηνο. Κνηξάζηε ηηο όπνηε είλαη
ζθόπηκν.

•

Βήμα 8: Εεηήζηε από ηνπο ππάξρνληεο πειάηεο λα πνπλ ζηνπο θίινπο ηνπο γηα ηελ
ηζηνζειίδα ζαο. ε αληάιιαγκα, πξνζθέξεηε έθπησζε γηα κειινληηθέο αγνξέο.

•

Βήμα 9: Αγνξάζηε Pay - Per - Click (PPC) δηαθεκίζεηο. Απηέο νη ζηνρεπκέλεο
δηαθεκίζεηο εκθαλίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο. Αλ θάπνηνο θάλεη θιηθ ζηηο
δηαθεκίζεηο, επηζθέπηεηαη ηνλ ηζηόηνπν ζαο θαη εζείο θαηαβάιιεηε έλα ηέινο. Απηό ην
είδνο ηεο δηαθήκηζεο είλαη αξθεηά απνηειεζκαηηθό, αιιά ζπρλά αθξηβό.
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1.2.3

Επίηεςξη Πελαηο-κενηπικού Η-Εμποπίος (“C”-Commerce)

Απηό αλαθέξεηαη ζην ειεθηξνληθό εκπόξην πξνζαλαηνιηζκέλν ζηνλ πειάηε θαη κπνξεί λα
επηηεπρζεί κε ηα εμήο 4 βήκαηα, ζύκθσλα κε βάζε κηα πξόζθαηε κειέηε ηεο Accenture:
1. Υιοθετήστε την άποτη τυν πελατών: Ο κόλνο ηξόπνο γηα λα παξέρεηε
απνηειεζκαηηθέο ππεξεζίεο ζε έλαλ πειάηε είλαη λα γλσξίδεηε ηα θίλεηξα θαη ηηο
πξνζδνθίεο ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ιάβεηε επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο πνπ βαζίδνληαη
ζηηο απόςεηο ησλ πειαηώλ ή αθόκα θαιύηεξα λα ππεξθαιύςεηε ηηο αλάγθεο ηνπο θαη
ηειηθά λα εληζρύζεηε ηηο πσιήζεηο ζαο. Αθνινπζώληαο απηόλ ηνλ θαλόλα, νη εηαηξείεο
κπνξνύλ λα θάλνπλ έλα ηεξάζηην βήκα γηα λα εμαζθαιίζνπλ όηη όιεο νη πνιπθαλαιηθό
ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ B2B, B2C θαη εξγάδνληαη πξνο ηελ πινπνίεζε απηνύ ηνπ
ζηόρνπ.
2. Δημιοςπγήστε ένα νέο οπγανυτικό πλαίσιο: Γεκηνπξγήζηε έλα πιαίζην κε ζηόρν
ηελ παξνρή κηαο νινθιεξσκέλεο εκπεηξίαο κέζσ ηεο ζέζπηζε ελόο λένπ νξγαλσηηθνύ
ζρεδίνπ πνπ ζα δέρεηαη εηζξνέο από όιε ηελ επηρείξεζε. Γηάθνξα κέιε ηεο επηρείξεζεο
ζα πξέπεη λα θάζνληαη ζε απηή ηε λέα ζπιινγηθή ζπδήηεζε ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο ΘΟΑ, CIO, CSO, θ.ιπ. - λα δεκηνπξγήζεη κηα νινθιεξσκέλε θαη απξόζθνπηε πειαηνθεληξηθή πξνζέγγηζε ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ. Ζ ζηξαηεγηθή απηή ζα βνεζήζεη ηελ ηάζε
δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηηο επηρείξεζεο λα αληαγσλίδνληαη γηα ηνπο ίδηνπο πειάηεο. Ζ λέα
απηή πξνζέγγηζε κπνξεί λα απνηειεί πξόθιεζε θαη κπνξεί λα απαηηεί κηα αιιαγή
λννηξνπίαο κέζα ζηελ επηρείξεζε, αιιά είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ θαζέλα πνπ έρεη
έλα κεξίδην ζε απηή ηελ επηρείξεζε θαη ζα πξέπεη λα αθνπζηεί.
3. Επιλέξτε την τεσνολογία: Ζ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζηελ αλάπηπμε
κηαο νινθιεξσκέλεο ςεθηαθήο πιαηθόξκαο πνπ ζα είλαη εύθνια θαηαλνεηή θαη ζα
ρξεζηκνπνηείηαη από νιόθιεξν ηνλ νξγαληζκό ζην ζύλνιν ηνπ, αθόκα θαη αλ είλαη
δηαζθνξπηζκέλνο ζε δηάθνξεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. Ζ πιαηθόξκα ζα πξέπεη επίζεο λα
είλαη επεθηάζηκε θαη πξνζαξκόζηκε, θαη ζα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα
επεθηείλεηαη κε ηνλ ξπζκό πνπ επεθηείλεηαη θαη ε επηρείξεζε θαη λα αθνινπζεί ηηο
ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ώζηε λα επηηξέπεη ηε ζπλερή δνθηκή θαη ηελ πξνώζεζε ηεο
θαηλνηνκίαο. Σα αλαιπηηθά δεδνκέλα (Analytics) είλαη επίζεο έλα βαζηθό ζπζηαηηθό όηαλ
πξόθεηηαη γηα ηελ αλάπηπμε κηαο ζηξαηεγηθήο Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηώλ θαη ΖΔκπνξίνπ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξώλνληαη από ηα δεδνκέλα ησλ θαηαλαισηώλ
κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ πνιιαπιά ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο, από ηηο πσιήζεηο θαη ην
κάξθεηηλγθ σο ηελ αιπζίδα εθνδηαζκνύ, ώζηε λα πάξεηε απνθάζεηο πνπ ζα κπνξνύζαλ
λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ην κέιινλ ηεο επηρείξεζεο.
4. Φποντίστε τιρ εξυτεπικέρ σσέσειρ με τοςρ πελάτερ σαρ: Αζρνιεζείηε κε εμσηεξηθά
θαλάιηα (ζπλεξγάηεο, ζπγαηξηθέο θαη franchise) πνπ πσινύλ ηα πξντόληα ή ηηο
ππεξεζίεο ζαο γηα λα παξέρεηε ζηνλ πειάηε κηα εληαία, εύθνιε θαη ζεηηθή εκπεηξία
αγνξώλ. Απηό κπνξεί λα γίλεη κε δηάθνξνπο ηξόπνπο θαη κεξηθά παξαδείγκαηα
πεξηιακβάλνπλ ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ ηνπ πξντόληνο κε ηνπο βαζηθνύο
ζπλεξγάηεο ιηαληθήο πώιεζεο, ώζηε λα πξνσζνύλ ηελ επηρείξεζε ζαο ζηνπο δεκνθηιήο
δηθηπαθνύο ηνπο ηόπνπο, ηελ ελίζρπζε ησλ ηζηνζειίδσλ κε πιεξνθνξίεο πνπ ζα
θαζηζηνύλ ηελ αγνξά εύθνιε, αθόκε θαη αλ νη πειάηεο δελ αγνξάδνπλ από ηελ ελ ιόγσ
ηζηνζειίδα άκεζα θαη ζα κπνξνύζαλ λα πεξηιακβάλνπλ ηηο εκπνξηθέο πξνσζήζεηο ή
ςεθηαθά θνππόληα από ηνπο ιηαλνπσιεηέο. Αλ πνξεία ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ κηαο
επηρείξεζεο δελ ελαξκνλίδεηαη κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπ πειάηε, ε επηρείξεζε ζα κπνξνύζε
λα αληηκεησπίζεη κείσζε ηεο εκπηζηνζύλεο ηνπ πειάηε, δεκίεο ζηηο πσιήζεηο, ή
αξλεηηθά ζρόιηα ζηα θνηλσληθά δίθηπα γεγνλόο πνπ ζα κπνξνύζε λα δεκηνπξγήζεη έλα
θαηλόκελν ληόκηλν ζηνπο άιινπο πειάηεο θαη λα επεξεάζεη αξλεηηθά κειινληηθέο
αγνξαζηηθέο θηλήζεηο. Οη εηαηξείεο, γηα λα απνθηήζνπλ αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα γηα
ηε δεκηνπξγία κεγαιύηεξεο αμίαο γηα ηνλ πειάηε, πξέπεη λα αλαπηύμνπλ κηα εκπνξηθή
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ζηξαηεγηθή πνπ λα επηθεληξώλεηαη ζηελ δηακόξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξά ησλ πειαηώλ ζε
επξεία θιίκαθα θαη ζε πνιιαπιά θαλάιηα.

1.2.4

Τεσνικέρ παπάδοζηρ!

Οη παξαδόζεηο πξντόλησλ ζε δηεζλείο πξννξηζκνύο πξνζθέξνπλ έλα άλνηγκα ζε αγνξέο ηνπ
εμσηεξηθνύ θαη ζεσξείηαη πιένλ από πνιινύο σο ε ‘γε ηεο επαγγειίαο’ όζνλ αθνξά ηηο
επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο. Γεγνλόο πνπ νθείιεηαη ζην όηη, ζε κηα πεξίνδν ύθεζεο, ε
πξσηνβνπιία απηή έρεη δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθά έζνδα ζε λέεο εηαηξίεο ζηνλ ηνκέα ηεο
ιηαληθήο. Ζ πιεηνςεθία ησλ εκπόξσλ ιηαληθήο, κεγάινη θαη κηθξνί, πξέπεη λα πξνζθέξνπλ
θάπνην είδνο απνζηνιήο πξντόλησλ ζε δηεζλείο πξννξηζκνύο. Δπεηδή ηα ιηαληθά θαηαζηήκαηα
γίλνληαη πην πνιύπινθα, λέεο «πβξηδηθέο» δηεζλείο ππεξεζίεο παξάδνζεο γίλνληαη δηαζέζηκεο
(ρακειό θόζηνο, αιιά παξαθνινπζνύληαη πιήξσο), ηόηε ζα γίλνπκε κάξηπξεο ηηο ξαγδαίαο
εμάπισζεο ηνπ δηεπεηξσηηθνύ εκπνξίνπ.
Δλ νιίγνηο, ε αλάπηπμε θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο παξάδνζεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα ειεθηξνληθά
θαηαζηήκαηα εμαθνινπζεί λα αλαπηύζζεηαη. Γεληθά ππάξρεη ε ηάζε ηα ειεθηξνληθά
θαηαζηήκαηα λα πξνζαξκόδνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζηηο ζπλήζεηεο, ηηο ξνπηίλεο θαη ηηο
πξνηηκήζεηο ησλ πειαηώλ ηνπο. Ζ εηζαγσγή ησλ ζπξίδσλ παξάδνζεο δείρλεη ελζαξξπληηθά
ζηνηρεία. Οη πειάηεο κπνξνύλ ηώξα λα παξαγγείινπλ ζε κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα από ό,
ηη πξνεγνπκέλσο θαη λα παξαιάβνπλ ηα πξντόληα ηνπο ηελ ίδηα θηόιαο ή ηελ επόκελε κέξα.
Τπάξρεη αθόκε θαη κηα γεληθόηεξε αθνκνίσζε ησλ ππεξεζηώλ ώζηε λα πξνζθέξνληαη ηελ ίδηα
εκέξα.
Οη έκπνξνη ιηαληθήο αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο παξάδνζεο, σο κέξνο ηεο ζπλνιηθήο
εκπεηξίαο ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ θαη ηελ αλάγθε λα παξέρνπλ κηα ζεηξά επηινγώλ παξάδνζεο.
Ζ απώιεηα πξντόλησλ θαηά ηελ παξάδνζε είλαη γεγνλόο ελνριεηηθό γηα ηνλ θαηαλαισηή θαη
δαπαλεξό γηα ηνλ ιηαλνπσιεηή.
Ζ επθνιία ηνπ λα γλσξίδεη πόηε κπνξεί λα αλακέλεηαη κηα παξάδνζε θαίλεηαη λα είλαη όιν θαη
πην πνιύηηκε, αθνύ ηα πην πνιιά ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα πξνζθέξνπλ θαζνξηζκέλε εκέξα
παξάδνζεο θαζώο θαη επηινγέο παξάδνζεο αββάηνπ.
Ζ παξάδνζε ηελ επόκελε κέξα πξνζθέξεηαη από ηελ πιεηνλόηεηα ησλ ειεθηξνληθώλ
θαηαζηεκάησλ, ζε αλαγλώξηζε ηεο δήηεζεο γηα άκεζε ηθαλνπνίεζε.
Δλ ησ κεηαμύ, νη ιηαλνπσιεηέο, ρξεζηκνπνηώληαο ην δηαδίθηπν, κπνξνύλ λα ειέγμνπλ ηελ
δηάζεζε ηεο αγνξάο γηα ηελ άκεζε δήηεζε πνπ έρνπλ ηα πξντόληα ηνπο ηελ ίδηα θηόιαο εκέξα.
Ζ ξύζκηζε ησλ πξνζδνθηώλ θαη ε κεγηζηνπνίεζε ησλ πηζαλνηήησλ γηα κηα επηηπρεκέλε
παξάδνζε παξέρεη ακθίδξνκν θέξδνο θαη γηα ηνλ πειάηε θαη ηνλ πσιεηή.
Κεξηθά βαζηθά ζεκεία πνπ πξέπεη λα γλσξίδεηε ζρεηηθά κε ηελ παξάδνζε:
•

Πξνζθέξεηε δηεζλή παξάδνζε

•

Θάληε ηα έμνδα απνζηνιήο πξνζηηά

•

Γώζηε έλα θαιύηεξν νδεγό γηα ηηο ηεισλεηαθέο επηβαξύλζεηο

•

Βεβαησζείηε όηη ηα ζπζηήκαηα πιεξσκώλ ιεηηνπξγνύλ θαλνληθά

•

Λα είζηε επέιηθηνη

•

Λα είζηε ζαθήο ζρεηηθά κε ην πνύ ζα γίλεη ε παξάδνζε

•

Βεβαησζείηε όηη ε ππόζρεζε παξάδνζεο δηαηεξείηαη

•

θεθηείηε επηζηξνθέο πξντόλησλ θαη πξνθαηαβνιώλ

•

Βειηηώζηε ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ ζαο

•

Παξέρεηε δηεύζπλζε παξάδνζεο.
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1.2.5

Υπηπεζία και αζθάλεια!

Ο νξγαληζκόο Αζθάιεηαο ζηνλ Θπβεξλνρώξν ηεο ΔΔ Οξγαληζκνύ ENISA, (Δπξσπατθόο
Οξγαληζκόο Αζθάιεηαο Γηθηύσλ θαη Πιεξνθνξηώλ ) εμέδσζε κηα Ιεπθή Βίβιν γηα ηηο Αζθαιείο
Αγνξέο ζην Γηαδίθηπν. Ζ δεκνζίεπζε αλαιύεη ηελ αλαηνκία ησλ Αγνξώλ, θαη πξνεηδνπνηεί
ζρεηηθά κε ηνπο θηλδύλνπο θαη ηηο απεηιέο. Παξέρεη δηάθνξα αληίκεηξα θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο
γξακκέο γηα ηνπο θαηαλαισηέο, κε ηε κνξθή ησλ 5 ρξπζώλ θαλόλσλ γηα ην πώο λα θάλνπλ
αγνξέο κε αζθάιεηα ζην Γηαδίθηπν. Σν έγγξαθν παξέρεη επίζεο κηα νινθιεξσκέλε ιίζηα
ειέγρνπ γηα ην ειεθηξνληθό θαηάζηεκα γηα ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα
επηηεπρζεί ε αζθαιήο ειεθηξνληθή επηρείξεζε. Δπεηδή πνιινί πνιίηεο δελ έρνπλ εκπηζηνζύλε
ζηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο, ε ελ ιόγσ δεκνζίεπζε ελεκεξώλεη γηα ηνπο πξαγκαηηθνύο θηλδύλνπο
θαη ηνπο ηξόπνπο αληηκεηώπηζήο ηνπο.
Ζ ζπγθεθξηκέλε δεκνζίεπζε θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα όηη νη ειεθηξνληθέο αγνξέο ζα
ζπλερίζνπλ λα είλαη κηα απμαλόκελε παγθόζκηα ηάζε. Χζηόζν, ην κεγαιύηεξν εκπόδην είλαη ν
θόβνο γηα πηζαλέο απάηεο ή θινπέο ηαπηόηεηαο. Ο θόβνο απηόο εμαθνινπζεί λα απνζαξξύλεη
εθαηνκκύξηα θαηαλαισηώλ από ην λα αγνξάδνπλ αγαζά ή ππεξεζίεο ζην Γηαδίθηπν. Απηή ε
έξεπλα δείρλεη όηη πεξίπνπ ην 1/3 από απηνύο πνπ δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ην Γηαδίθηπν γηα
ειεθηξνληθό εκπόξην είρε αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξσκώλ. Έλα άιιν 30%
είρε αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη εκπηζηνζύλεο. Ζ
εκπηζηνζύλε θαη ε αζθάιεηα είλαη έλα από ηα έμη θύξηα ζέκαηα ηνπ ςεθηαθνύ ζεκαηνινγίνπ γηα
ηελ Δπξώπε, κε ηνλ θόβν ζρεηηθά κε ηηο παξαπάλσ έλλνηεο λα απνηειεί ην ηειεπηαίν εκπόδην
γηα κηα κεγαιύηεξε ςεθηαθή νηθνλνκία.
Σν έγγξαθν παξέρεη κηα πεξηεθηηθή επηζθόπεζε ηνπ νξηζκνύ, ηεο ηζηνξίαο, ησλ βαζηθώλ
θηλεηήξησλ δπλάκεσλ θαη ησλ ηάζεσλ γηα ειεθηξνληθέο αγνξέο. Δπίζεο επηθεληξώλεηαη ζε π.ρ.
ηξάπεδεο ππεξεζίεο πιεξσκώλ, ηηο Τπνδνκέο Ζιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ Internet θαη ζε ζέκαηα
ειεθηξνληθήο εμαπάηεζεο.
Οη 5 ρξπζνί θαλόλεο γηα ηνπο θαηαλαισηέο θαιύπηνπλ ηα αθόινπζα ζεκεία :
1. πκβνπιέο γηα ηελ απνθπγή δόιησλ ηνπνζεζηώλ
2. Πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ, ζηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο
3. πκβνπιέο γηα αζθαιείο ζπλαιιαγέο θαηά ηελ ειεθηξνληθή πιεξσκή
4. Δπηζθόπεζε ηεο λνκνζεζίαο πνπ πξνζηαηεύεη ηνπο πειάηεο ζην δηαδίθηπν
5. Οινθιήξσζε ησλ ειεθηξνληθώλ αγνξώλ
Δίλαη ζεκαληηθό γηα ηνπο εκπόξνπο πνπ πσινύλ ειεθηξνληθά εθηόο ζπλόξσλ λα είλαη
ελεκεξσκέλνη γηα ηηο δηάθνξεο λνκνζεζίεο πνπ ξπζκίδνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ησλ θαηαλαισηώλ
θαη λα παξέρνπλ ηελ αλάινγε πιεξνθόξεζε ζηνπο πειάηεο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ ζπκκόξθσζή
ηνπο ζηνπο θαλνληζκνύο θαη ηε πξνζήισζε ηνπο ζηελ δέζκεπζε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
δεδνκέλσλ.

1.2.6

Πποζοσή ζηη λεπηομέπεια!

Ζ πξνζνρή ζηε ιεπηνκέξεηα αλαθέξεηαη ζηε ζπλνιηθή παξνρή ππεξεζηώλ θαη κπνξεί λα
πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο παξάδνζεο, επηθνηλσλία, θιπ.
Εςελιξία παπάδοζηρ
Πνιινί έκπνξνη ιηαληθήο πώιεζεο πεηξακαηίδνληαη κε ηηο ηηκέο ησλ δηαθόξσλ επηινγώλ
παξάδνζεο, κε απνηέιεζκα λα παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθά ράζκαηα κεηαμύ επηρεηξεκαηηθώλ
ηνκέσλ επεηδή νη αληαγσληζηέο αληηγξάθνπλ ν έλαο ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπ άιινπ. Ζ ηππηθή
παξάδνζε είλαη παξαδνζηαθή αμία, θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην πιαίζην κηαο πξνσζεηηθήο
ελέξγεηαο πξνθεηκέλνπ λα απμήζεη ηελ αλάγθε ηνπ πειάηε λα αγνξάζεη ή λα αγνξάζεη
πεξηζζόηεξα.
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Οη θαηαλαισηέο είλαη πξόζπκνη λα πιεξώζνπλ γηα λα γλσξίδνπλ πόηε ζα θηάζεη ην πξντόλ
ηνπο, ηδηαίηεξα εάλ πξόθεηηαη λα παξαδνζεί ην αββάην, αιιά γεληθόηεξα νη πεξηζζόηεξεο
ηππνπνηεκέλεο παξαδόζεηο θηάλνπλ κέζα ζε κηα-δπν κέξεο.
Επικοινωνία
Γεληθά παξαηεξείηαη ε ηάζε ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα λα κελ απαηηνύλ ειεθηξνληθέο
δηεπζύλζεηο θαη ηειεθσληθνύο από ηνπο πειάηεο ώζηε λα ελεκεξσζνύλ γηα ηα πξντόληα θαη ηηο
ππεξεζίεο πνπ απηά παξέρνπλ. Θαζώο νη θαηαλαισηέο γίλνληαη πην εμνηθεησκέλνη κε ην
ειεθηξνληθό εκπόξην, ηα παξαπάλσ θαζίζηαληαη όιν θαη ιηγόηεξν αλαγθαία. Χζηόζν, ην πην
αλεζπρεηηθό είλαη όηη νη απαληήζεηο ζε κελύκαηα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ησλ
θαηαλαισηώλ απνζηέιινληαη ζπλήζσο ζε ρξνληθό δηάζηεκα πεξηζζόηεξν ησλ 24 σξώλ θαη
πνιιέο εξσηήζεηο ησλ θαηαλαισηώλ δελ έρνπλ απαληώληαη θαζόινπ.
Οη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο πξέπεη λα δώζνπλ πξνζνρή ζηα εμήο:
•

Σειεθσληθέο γξακκέο εμππεξέηεζεο πειαηώλ

•

Παξαθνινύζεζε ηνπ θνηλσληθνύ δηθηύνπ Twitter θαη ησλ απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο
απεπζύλνληαη ζην @tag

•

Κελύκαηα ζην θηλεηό κε ιεπηνκέξεηεο ππελζύκηζεο ζηνλ πειάηε πόηε λα αλακέλεη ηελ
παξάδνζε ησλ πξντόλησλ θαη πξνζθνξά ηεο δπλαηόηεηαο γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο
παξαγγειίαο εθόζνλ απαηηείηαη.

1.2.7

Εξόπςξη δεδομένων!

Απηό αλαθέξεηαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ αλαιπηηθά δεδνκέλα (analytics) γηα ηελ
εμαγσγή ρξήζηκσλ πιεξνθνξηώλ από όια ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηηο
πσιήζεηο ηνπο θαη λα αλαπηπρζνύλ.
Σν πξώην βήκα ζηε δηαδηθαζία είλαη ε θαζηέξσζε Βαζηθώλ Γεηθηώλ Απόδνζεο (KPIs-Key
Performance Indicators)
γηα ην ειεθηξνληθό εκπόξην νη νπνίνη θαη πξέπεη λα
παξαθνινπζνύληαη. Κεξηθά παξαδείγκαηα KPI απνηεινύλ:
• Κνλαδηθνί επηζθέπηεο
• πλνιηθέο επηζθέςεηο
• Απόςεηο
• Λένη επηζθέπηεο
• Λένη πειάηεο
• πλνιηθή αμία παξαγγειηώλ αλά εκέξα, εβδνκάδα, κήλα
• Υξόλνο ζην ρώξν αλά επίζθεςε
• ειίδεο αλά επίζθεςε
• Οινθιήξσζε ηεο εγθαηάιεηςεο
• Δγθαηάιεηςε Ζιεθηξνληθνύ Θαιαζηνύ
• Πνζνζηό επηζηξνθήο ζηνλ ηζηόηνπν
• Κηθηό πεξηζώξην
• Δμππεξέηεζε εθθξεκώλ ππνζέζεσλ πειαηώλ
• Θόζηνο αλά εμαγνξά Pay-per-click
• πλνιηθέο κεηαηξνπέο Pay-per-click
• Κέζε αμία παξαγγειίαο
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• "Κηιάλε γηα απηό" ζην Facebook θαη λέα Likes
• Twitter retweets θαη λένη νπαδνί
• Αμηνινγήζεηο Amazon, ε αληαπόθξηζε θαη ε ηάμε ηνπ ρξόλνπ νινθιήξσζεο, θαη εθθξεκείο
ππνζέζεηο
• E-mail πνπ αλνίρηεθαλ, αξηζκόο θιηθ, θαη πνζνζηά κεηαηξνπήο
• ύλδεζκνη Παξαπνκπήο: ηα πνζνζηά πνπ πξνήιζαλ από κεραλή αλαδήηεζεο, άκεζα, από
email, pay-per-click, θ.α.
1.2.7.1 Δπιζκόπηζη
Δάλ δελ είλαη δηαζέζηκνο έλαο πίλαθαο ειέγρνπ πνπ λα είλαη ζε ζέζε λα εκθαλίδεη ηα
πεξηζζόηεξα από ηα επηιεγκέλα
KPIs - πνπ απηό απαηηεί ζπλήζσο έλα εμεηδηθεπκέλν,
εμαηξεηηθά νινθιεξσκέλν ζύζηεκα - ηόηε ηα KPIs κπνξνύλ λα εμαρζνύλ από όια ηα ππόινηπα
εξγαιεία παξαθνινύζεζεο θαη πίλαθεο ζε έλα ππνινγηζηηθό θύιιν ζε εβδνκαδηαία ή κεληαία
βάζε. Απηό παξέρεη κηα ζπλνπηηθή εηθόλα ηζηνξηθήο απόδνζεο πνπ δίλεη κηα ζαθή εηθόλα ησλ
επνρηαθώλ ηάζεσλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνύλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ
ηα KPIs απνθιίλνπλ ζεκαληηθά από ηηο θαλνληθέο ηηκέο ηνπο.
1.2.7.2 Βαζικοί Γείκηες Απόδοζης
Eίλαη επίζεο ρξήζηκν λα ειέγμεηε θπζηνινγηθνύο θύθινπο ησλ Βαζηθώλ Γεηθηώλ Απόδνζεο (KPI
– Key Performance Indicators). Γηα παξάδεηγκα, αλ μαθληθά ππάξρεη έλα θύκα από λένπο
πειάηεο ρσξίο πξνθαλή εμήγεζε, είλαη ρξήζηκν λα εμεηάζεηε ηε δξαζηεξηόηεηα ησλ
θνηλσληθώλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο ή λα παξαπεκθζείηε ζηνπο KPIs γηα ηνλ εληνπηζκό
λέσλ πεγώλ θπθινθνξίαο. Ίζσο ν δείθηεο "Κηινύλ γηα απηό" ζην Facebook είλαη πςειόο ιόγσ
ελόο λένπ πξντόληνο πνπ θάπνηνο πειάηεο ζαο πξνσζεί. Οκνίσο, εάλ ηα αθαζάξηζηα πεξηζώξηα
θέξδνπο είλαη μαθληθά πνιύ ρακειόηεξα, κπνξεί λα είλαη επεηδή ην θόζηνο πσιεζέλησλ
απμήζεθε ή επεηδή νη πεξηζζόηεξνη πειάηεο επσθεινύληαη από ηηο δσξεάλ απνζηνιέο
πξντόλησλ. Δλ νιίγνηο, είλαη ζεκαληηθή ε ρξήζε ειεθηξνληθνύ πίλαθα εξγαιείσλ ή νπνηαδήπνηε
άιισλ εξγαιείσλ πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ KPIs
δπλεηηθά ζε θαζεκεξηλή βάζε.
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