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1. Εζληθή Έθζεζε: Κύπξνο
1.1 Αλάιπζε Καηαλαισηηθήο Σπκπεξηθνξάο
1.1.1 Δπίγλσζε Η-Δκπνξίνπ
Η έξεπλα πνπ απεζπλπλόηαλ ζην ειιεληθό αγνξαζηηθό θνηλό είρε σο ζηόρν λα ζπγθεληξώζεη
γλώκεο, πξνζδνθίεο, πξνεγνύκελεο εκπεηξίεο θαη γλώζεηο ησλ θαηαλαισηώλ αλαθνξηθά κε
έλλνηεο ζρεηηθέο κε ην Η-Δκπόξην.
Δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά: Η πιεηνλόηεηα ησλ εξσηεζέλησλ αλήθε ζηελ ειηθηαθή
νκάδα 25-44, θαη όζνλ αθνξά ηελ πξνεγνύκελε ζρέζε ηνπο κε ηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο, ε
ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία είρε πξαγκαηνπνηήζεη θάπνηα αγνξά από ειεθηξνληθό θαηάζηεκα
ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά. Δπηπιένλ πνιινί από ηνπο εξσηεζέληεο ήηαλ ζπρλνί αγνξαζηέο αθνύ
δήισζαλ όηη πξαγκαηνπνηνύλ ειεθηξνληθέο αγνξέο ζε κεληαία βάζε.
Εκπόδηα ζηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο: Μόλν έλα πνιύ κηθξό πνζνζηό από ηνπο εξσηεζέληεο
δελ είρε πξαγκαηνπνηήζεη νύηε κηα ειεθηξνληθή αγνξά, επεηδή –όπσο δήισζαλ- επηζπκνύζαλ
θπζηθή επαθή κε ηα πξντόληα πνπ πξόθεηηαη λα αγνξάζνπλ. Δθηόο απηνύ, νη θαηαλαισηέο
εθδήισζαλ ηελ αλεζπρία ηνπο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο
δεδνκέλσλ θαη ηνπο ρξόλνπο παξάδνζεο ησλ πξντόλησλ. Παξαδόμσο, νη θαηαλαισηέο
επέδεημαλ απξνζπκία λα πξαγκαηνπνηήζνπλ θάπνηα ειεθηξνληθή αγνξά από ειεθηξνληθό
θαηάζηεκα ηνπ εμσηεξηθνύ αθόκα θαη αλ νη θαλνληζκνί πνπ αθνξνύλ ηηο νηθνλνκηθέο
ζπλαιιαγέο ζηελ ΔΔ, εθαξκόδνληαλ θαη ζηηο δηεζλείο ζπλαιιαγέο.
Επίγλσζε Ηιεθηξνληθήο Αζθάιεηαο: Γηαπηζηώζεθε έλα ζνβαξό έιιεηκκα γλώζεο
ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή αζθάιεηα, αθνύ πεξίπνπ νη κηζνί θαηαλαισηέο (αθόκα θαη
απηνί πνπ αγόξαδαλ ζπρλά κέζσ Γηαδηθηύνπ) δελ αλαγλώξηδαλ νπζηώδε ραξαθηεξηζηηθά
ειεθηξνληθήο αζθάιεηαο (ι.ρ. θξππηνγξάθεζε 128/256).
Πξνζδνθίεο Χαξαθηεξηζηηθώλ Η-Εκπνξίνπ: Σρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
ηζηνζειίδαο ειεθηξνληθώλ αγνξώλ νη θαηαλαισηέο δίλνπλ δένπζα βαξύηεηα ζηελ
δηαζθάιηζε ησλ ειεθηξνληθώλ ηνπο ζπλαιιιαγώλ, ζηελ επρξεζηία ηνπ
ειεθηξνληθνύ θαιαζηνύ, ζε έλα θαιό επίπεδν εμππεξέηεζεο πειαηώλ, θαη ρακειέο
πξντνληηθέο ηηκέο.
1. Τα ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθά είλαη: ε επρξεζηία ηεο
ηζηνζειίδαο αγνξώλ, ε αλίρλεπζε παξαγγειίαο, νη ρξόλνη παξάδνζεο ησλ
πξντόλησλ θαη νη θξηηηθέο άιισλ πειαηώλ γηα ηα πξντόληα πνπ αγόξαζαλ.
2. Τα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζεσξήζεθαλ ιηγόηεξν ζεκαληηθά αθνξνύζαλ ηηο
επσλπκίεο ησλ πξντόλησλ θαη ηηο πξνζθνξέο.
Δηαθνξνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ ζπρλόηεηα ειεθηξνληθώλ αγνξώλ: Παξαηεξήζεθε
όηη νη θαηαλαισηέο πνπ πξαγκαηνπνηνύζαλ αγνξέο πεξηζηαζηαθά ελδηαθέξνληαλ πεξηζζόηεξν
γηα πξνζηηέο ηηκέο ( ρακειέο πξντνληηθέο ηηκέο, πξνζθνξέο) ζε αληίζεζε κε θαηαλαισηέο πνπ
ήηαλ ζπρλνί αγνξαζηέο θαη νη νπνίνη ελδηθέξνληαλ πεξηζζόηεξν γηα κηα κεγάιε πνηθηιία
ηξόπσλ απνζηνιήο θαη γηα ζύληνκνπο ρξόλνπο απνζηνιήο.
Μνξθέο επηθνηλσλίαο κε ηνλ πξνκεζεπηή δηαζπλνξηαθνύ ειεθηξνληθνύ
θαηαζηήκαηνο: Η κνξθή επηθνηλσλίαο πνπ πξνηηκνύλ νη πεξηζζόηεξνη θαηαλαισηέο είλαη ε
ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία. Γεύηεξε ζε ζεηξά πξνηηκήζεσλ ήξζε ε θόξκα επηθνηλσλίαο πνπ
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θηινμελείηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη έπεηηα ε ρσξίο ρξέσζε ηειεθσληθή
επηθνηλσλία. Σηελ ζεηξά πξνηηκήζεσλ αθνινύζεζαλ ε ειεθηξνληθή ζπλνκηιία, ε ηειεθσληθή
επηθνηλσλία κε επηζηξνθή θιήζεο θαη ηέινο ε ζπλνκηιία κέζσ Skype.
Αλαδήηεζε Πιεξνθνξηώλ: Οη πεξηζζόηεξνη θαηαλαισηέο δελ ήμεξαλ πνπ λα απεπζπλζνύλ
γηα λα ιάβνπλ πεξηζζόηεξε πιεξνθόξεζε αλαθνξηθά κε ηηο ειεθηξνληθέο δηαζπλνξηαθέο
αγνξέο.
Πνηόηεηα έλαληη Τηκήο: Η πιεηνςεθία ησλ θαηαλαισηώλ δήισζε όηη δελ ζα πξνρσξνύζε
ζηελ ειεθηξνληθή αγνξά ελόο πξντόληνο αλ δελ πιεξνύζε ηα πνηνηηθά ηνπο θξηηήξηα αθόκα
θαη αλ απηό είρε ρακειόηεξε ηηκή.

1.1.2 Γηαζπλνξηαθέο αγνξέο
Πξνηηκήζεηο Χσξώλ: Η επξσπατθή ρώξα πνπ μερώξηζε ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ αγνξαζηηθνύ
θνηλνύ ήηαλ καθξάλ ην Ηλσκέλν Βαζίιεην. Πεξίπνπ όινη νη εξσηεζέληεο δήισζαλ όηη είραλ
πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ κηα αγνξά απν ηελ ζπγθεθξηκέλε ρώξα. Απηό ππνδεηθλύεη όηη νη
δηαζπλνξηαθέο ειεθηξνληθέο αγνξέο είλαη κηα αλεξρόκελε ηάζε. Άιιεο επξσπατθέο ρώξεο πνπ
ππέδεημαλ νη θαηαλαισηέο αθνξνύζαλ ηελ Γεξκαλία θαη ηελ Γαιιία.
Πξνζδνθίεο απν ηελ ηζηνζειίδα ελόο δηαζπλνξηαθνύ ειεθηξνληθνύ θαηαζηήκαηνο:
Σρεηηθά κε ηελ εκθάληζε θαη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ πξέπεη λα πιεξνί κηα ηζηνζειίδα
ειεθηξνληθνύ θαηαζηήκαηνο ειεθηξνληθώλ αγνξώλ, νη θαηαλαισηέο ςάρλνπλ γηα:
1. Σθξαγίδεο εκπηζηνζύλεο
2. Πνηθηιία κεζόδσλ πιεξσκήο
3. Δύθνιε πξόζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο γηα πξντόληα, ππεξεζίεο θαη ηηκέο
4. Δπαγγεικαηηθή εκθάληζε
5. Υπεξεζίεο ζύγθξηζεο ηηκήο
6. Σαθή θαη γξήγνξε πινήγεζε.
Δπίζεο ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ζεσξήζεθαλ: ε πςειή θαηάηαμε ηεο ηζηνζειίδαο ζηα
απνηειέζκαηα κεραλώλ αλαδήηεζεο, νη θξηηηθέο θαηαλαισηώλ ζηα πξντόληα πνπ αγόξαζαλ,
νη εηδνπνηήζεηο πξνζθνξώλ, νη ιίζηεο επηζπκεηώλ αγνξώλ θαη ηα ζπζηήκαηα αληακνηβήο
θαηαλαισηώλ.
Τα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ ζεσξήζεθαλ θαη ηόζν ζεκαληηθά από ηνπο θαηαλαισηέο
αθνξνύζαλ: ελεκεξσηηθά δειηία, ζπζηήκαηα εμαηνκηθεπκέλσλ ζπζηάζεσλ κε βάζε ηελ
πξνεγνύκελε αιιειεπίδξαζε ηνπ θαηαλαισηή κε ηελ ηζηνζειίδα, θόξνπκ ζπδεηήζεσλ θαη
ηελ παξνπζία ηεο εηαηξείαο ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο.
Ωζηόζν ε ζεκαζία ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο απνδεηθλύεηαη ζεκαληηθή ζε πνιιέο
βηνκεραλίεο όπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε ηεο ειεθηξνληθήο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο
(εηδηθόηεξα ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα θξαηήζεσλ) ε νπνία επσθειείηαη απν ην ειεθηξνληθό
πεξηερόκελν πνπ παξάγεηαη από ρξήζηεο, αθνύ νη ηειεπηαίνη ρξεζηκνπνηνύλ ηα κέζα
θνηλσληθήο δηθηύσζεο γηα λα κνηξαζηνύλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο. Δπίζεο δηαπηζηώζεθε όηη ην
πνζνζηό ησλ ηαμηδησηώλ πνπ ιακβάλνπλ πιεξνθόξεζε από βίληεν ζην δηαδίθηπν
πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηάζνπλ ην ηαμίδη ηνπο κε βάζε ηηο εκπεηξίεο άιισλ ρξεζηώλ, απμάλεηαη
ζπλερώο.
Παξνκνίσο ζην δηαζπλνξηαθό ιηαληθό εκπόξην, νη θαηαλαισηέο πξνζδνθνύλ ηελ εκπινθή κε
κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο, ελδηαθέξνληαη γηα ηηο γλώκεο άιισλ ρξεζηώλ ζε ηζηνιόγηα θαη
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γηα θξηηηθέο πξντόλησλ. Παξάιιεια, νη έκπεηξνη θαηαλαισηέο επηιέγνπλ επηρεηξήζεηο πνπ δελ
ρξεώλνπλ ηελ παξάδνζε ησλ πξντόλησλ, πνπ πξνζθέξνπλ γξήγνξε θαη αμηόπηζηε παξάδνζε,
έρνπλ θαιή θήκε θαη ηζηνζειίδα θηιηθή πξνο ηνλ ρξήζηε.

1.1.3 Σπλνιηθά ζπκπεξάζκαηα θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο
Η έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απνθάιπςε όηη, ζηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο ε αζθάιεηα
είλαη ν πην ζεκαληηθόο παξάγνληαο, επνκέλσο ε επηρείξεζε πξέπεη λα θαζεζπράζεη
ζρεηηθέο θνβίεο ηνπ θαηαλαισηή θαη λα ηνλ δηαβεβαηώλεη όηη νη ζπλαιιαγέο πνπ
πξαγκαηνπνηεί (εηδηθά όηαλ απηέο πεξηιακβάλνπλ ηελ ρξήζε πηζησηηθώλ θαξηώλ) είλαη
αζθαιείο, όηη ηα πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα είλαη απνιύησο αζθαιή.
Οη θαηαλαισηέο επηζπκνύλ λα αιιειεπηδξνύλ κε ηα αληηθείκελα πνπ πξόθεηηαη λα αγνξάζνπλ,
όπσο ζα έθαλαλ ζε έλα θπζηθό θαηάζηεκα. Από ηε ζηηγκή πνπ απηνύ ηνπ είδνπο ε
αιιειεπίδξαζε είλαη πεξηνξηζκέλε ζην Γηαδίθηπν, ην ειεθηξνληθό θαηάζηεκα πξέπεη λα
δηαζθαιίζεη όηη ηα πξνζθεξόκελα πξντόληα/ππεξεζίεο ζπλνδεύνληαη από επαξθείο θαη εύθνια
πξνζβάζηκεο πιεξνθνξίεο.
Η ηζηνζειίδα γηα λα είλαη ειθπζηηθή ζηνλ θαηαλαισηή, πξέπεη λα έρεη πςειή θαηάηαμε ζηα
απνηειέζκαηα κεραλώλ αλαδήηεζεο, επαγγεικαηηθή εκθάληζε θαη λα ραξαθηεξίδεηαη από
πςειό βαζκό επρξεζηίαο. Οη θξηηηθέο πειαηώλ είλαη έλα επίζεο επηζπκεηό ραξαθηεξηζηηθό
αθνύ, νη θαηαλαισηέο ελδηαθέξνληαη γηα ηηο γλώκεο άιισλ ρξεζηώλ γηα ηα πξνζθεξόκελα
πξντόληα/ππεξεζίεο. Δπηπιένλ, αμηνπνηώληαο ηελ ηειεπηαία ηερληθή ε ειεθηξνληθή επηρείξεζε
πξνβάιιεη πεξαηηέξσ ηελ αμηνπηζηία ηεο.
Έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο ιόγνπο πνπ νη θαηαλαισηέο ζηξέθνληαη ζην Γηαδίθηπν γηα λα
πξαγκαηνπνηήζνπλ αγνξέο, είλαη νη ρακειόηεξεο ηηκέο. Ωζηόζν νη θαηαλαισηέο πξηλ
νινθιεξώζνπλ κηα αγνξά έρνπλ ηελ αλάγθε λα εμεξεπλήζνπλ ηηο επηινγέο ηνπο, γηα ην ιόγν
απηό είλαη ζεκαληηθό λα παξέρεηαη κηα ππεξεζία ζύγθξηζεο ηηκήο.
Η ππνζηήξημε κεηά ηελ πώιεζε είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηαηί επηηπγράλεη έλαλ δηηηό ζηόρν: νη
λένη πειάηεο δηαηεξνύληαη θαη ε επηρείξεζε δηαηεξεί έλα θαιό επίπεδν παξνρήο ππεξεζηώλ. Η
ππνζηήξημε κεηά ηελ πώιεζε πξέπεη ηδαληθά λα ζπκπεξηιακβάλεη εηδνπνηήζεηο γηα ηνλ ρξόλν
παξάδνζεο ησλ πξντόλησλ (όζν ζπληνκόηεξνη ηόζν ην θαιύηεξν) θαη δπλαηόηεηα εληνπηζκνύ
παξαγγειίαο.
Η επηθνηλσλία κε ηελ ειεθηξνληθή επηρείξεζε πξέπεη λα είλαη εύθνιν λα εληνπηζηεί θαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί. Η ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία θαη ε ειεθηξνληθή θόξκα ζηελ ηζηνζειίδα
είλαη ηα πξνηηκόηεξα θαλάιηα επηθνηλσλίαο (ρσξίο απηό λα ζεκαίλεη θαη όηη θαη άιινη ηξόπνη
επηθνηλσλίαο δελ πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκνη).

1.2 Μηθξνκεζαίεο Επηρεηξήζεηο (ΜΜΕ)
1.2.1 Δπίγλσζε Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ γηα ην Η-Δκπόξην
Ωο επίγλσζε Ηιεθηξνληθνύ Δκπνξίνπ λνείηαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν κηα κηθξνκεζαία
επηρείξεζε αληηιακβάλεηαη έλλνηεο ζρεηηθέο κε ην ειεθηξνληθό εκπόξην (ι.ρ. ραξαθηεξηζηηθά
ηζηνζειίδαο πνπ ζα ελζαξξύλνπλ ηνλ ρξήζηε λα πξαγκαηνπνηήζεη θάπνηα αγνξά) θαη ην θαηά
πόζν ε επηρείξεζε ελζσκαηώλεη πξαθηηθέο ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ ή όρη.
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1.2.2 Δγρώξην Η-Δκπόξην
1.2.2.1

Πξντόληα Ληαληθήο

Τα πξντόληα ιηαληθήο αθνξνύλ ην κεγαιύηεξν πνζνζηό πξνζθεξόκελσλ πξντόλησλ ζηελ
ειιεληθή ειεθηξνληθή αγνξά.
1.2.2.2

Υπεξεζίεο

Οη ειιεληθέο ΜΜΔ ζπκκεηέρνπλ κόλν απνζπαζκαηηθά ζηελ ειεθηξνληθή πώιεζε ππεξεζηώλ.
Δπηπξόζζεηε έξεπλα πεδίνπ απνθάιπςε όηη νη επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ θπξίσο ΙΤ ππεξεζίεο, ζε
εζληθό θαη όρη ζε δηαζπλνξηαθό επίπεδν.
1.2.2.3

Δπίγλσζε Η-Δκπνξίνπ

Δηεπζύλνληαο κηα επηρείξεζε Η-Εκπνξίνπ: Οη πεξηζζόηεξεο ΜΜΔ, δήισζαλ όηη έρνπλ
ελζσκαηώζεη έλα πιήξεο απηνκαηνπνηεκέλν ζύζηεκα Η-Δκπνξίνπ. Έλα επίζεο ζεκαληηθό
πνζνζηό επηρεηξήζεσλ επίζεο δήισζε όηη εμππεξεηεί ηνπο αγνξαζηέο θαη κέζσ ηειεθσληθώλ
παξαγγειηώλ.
Όηαλ νη επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ ηα πξντόληα ηνπο κέζσ Γηαδηθηύνπ ζεσξνύλ ζεκαληηθό λα
ελζσκαηώλνπλ αζθαιείο κεζόδνπο πιεξσκώλ κέζσ έκπηζησλ νληνηήησλ, ζαθείο κεζόδνπο
παξαδόζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θόζηνπο) θαη κεζόδνπο αλίρλεπζεο παξαγγειίαο.
Θεώξνύλ σο ιηγόηεξν ζεκαληηθή ηελ γλώζε ηεο δπλαηόηεηαο δηείζδπζεο ζηελ αγνξά θαη ηνλ
πθηζηάκελν αληαγσληζκό από άιιεο επηρεηξήζεηο.
Νηώζνπλ ζηγνπξηά σο πξνο ηελ παξνρή επαξθνύο πιεξνθόξεζεο γηα ηα πξντόληα ηνπο θαη
γλσξίδνπλ ηηο απαηηήζεηο δεδνκέλσλ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπο. Δπίζεο πινπνηνύλ ζηξαηεγηθέο
πξνώζεζεο κέζσ Γηαδηθηύνπ. Δλ θαηαθιείδη όιεο νη ΜΜΔ δήισζαλ όηη έρνπλ θαζηεξώζεη
πνιηηηθέο επηζηξνθήο πξντόλησλ αιιά πνιύ ιίγεο είραλ επίγλσζε γηα ην πσο λα ζέζνπλ θαη λα
παξαθνινπζνύλ κεηξηθέο όπσο νη δείθηεο απόδνζεο πσιήζεσλ.
Επίγλσζε Χαξαθηεξηζηηθώλ Η-Εκπνξίνπ: Γεληθά νη ΜΜΔ έδεηρλαλ λα αλαγλσξίδνπλ
επξύηεξα δηαδεδνκέλεο έλλνηεο Η-Δκπνξίνπ αιιά δελ θαηαλννύζαλ θαη εηδηθόηεξεο θαη πην
πνιύπινθεο έλλνηεο.
Οη ΜΜΔ ήηαλ εμνηθεησκέλεο θπξίσο κε ελέξγεηεο ειεθηξνληθνύ κάξθεηηλγθ όπσο ε ηνπνζέηεζε
ηεο ηζηνζειίδαο ζε κεραλέο αλαδήηεζεο (Βειηηζηνπνίεζε Μεραλώλ Αλαδήηεζεο θαη Pay per
Click). Τερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ επίζεο ήηαλ νηθεία αθνξνύζαλ εξγαιεία αλάπηπμεο
ηζηνζειίδσλ, έηνηκα πξόηππα Η-Δκπνξίνπ θαη ηνπηθέο ππεξεζίεο Η-Δκπνξίνπ (ι.ρ. Groupon).
Δπηηπρεκέλεο ΜΜΔ (ζε αληίζεζε κε ΜΜΔ κε ρακειά έζνδα απν ην δηαζπλνξηαθό Η-Δκπόξην)
δήισζαλ όηη γλώξηδαλ πσο λα επηηύρνπλ ηελ δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ πξντόληηθώλ ηνπο
πξνζθνξώλ κε ηηο ηερληθέο SEO θαη PPC.
Δπίζεο παξαηεξήζεθε θάπνηα ζρεηηθή άγλνηα ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ησλ cookies γηα
εμαηνκίθεπζε όπσο επίζεο θαη κηθξή επαθή κε ηηο εθαξκνγέο επαπμεκέλεο πξαγκαηηθόηεηαο
(augmented reality). Τέινο νη πεξηζζόηεξεο ΜΜΔ δελ λα αληηιακβάλνληαλ πιήξσο ηνπο
δηάθνξνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηαρύηεηα, ρσξεηηθόηεηα θαη επεθηαζηηκόηεηα
ηεο ηζηνζειίδαο ηνπο αιιά θαη ηνπο δηάθνξνπο θαλόλεο πνπ δηέπνπλ ηελ ρξεζηηθόηεηα ηεο
ηζηνζειίδαο.
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Απόςεηο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά Η-Εκπνξίνπ: Τα ζηνηρεία ηζηνζειίδαο ηα νπνία νη ΜΜΔ
ζεσξνύλ όηη ραξαθηεξίδνπλ κηα επηηπρεκέλε ηζηνζειίδα Η-Δκπνξίνπ είλαη (κε ζεηξά
ζεκαληηθόηεηαο) ηα αθόινπζα:
1. Δπαγγεικαηηθόο ζρεδηαζκόο θαη εκθάληζε
2. Σθξαγίδεο εκπηζηνζύλεο
3. Δλεκεξσηηθά δειηία
4. Δηδνπνηήζεηο πξνζθνξώλ
5. Υςειή θαηάηαμε ζηα απνηειέζκαηα κεραλώλ αλαδήηεζεο
6. Πνηθηιία κεζόδσλ πιεξσκήο.
Σπγθξίλνληαο ηελ θαηάηαμε πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη επηρεηξήζεηο κε απηήλ πνπ
πξαγκαηνπνίεζαλ νη θαηαλαισηέο ζε αλάινγε εξώηεζε, δηαπηζηώλνληαη απνθιίζεηο ζηα
ζηνηρεία ηζηνζειίδαο πνπ νη επηρεηξήζεηο ζεσξνύλ όηη πξέπεη λα πξνβάιινπλ ζηα ειεθηξνληθά
ηνπο θαηαζηήκαηα από απηά πνπ πξαγκαηηθά πξνζδνθνύλ νη θαηαλαισηέο.

Πίλαθαο 1: Πξνηεξαηόηεηεο Επηρεηξήζεσλ ζε ζύγθξηζε κε ηηο Πξνηεξαηόηεηεο
Καηαλαισηώλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηζηνζειίδαο
Πξνηεξαηόηεηεο Καηαλαισηώλ

Πξνηεξαηόηεηεο Επηρεηξήζεσλ
1. Δπαγγεικαηηθόο
εκθάληζε

ζρεδηαζκόο

θαη

1. Σθξαγίδεο εκπηζηνζύλεο

2. Σθξαγίδεο εκπηζηνζύλεο

2. Πνηθηιία κεζόδσλ πιεξσκήο

3. Δλεκεξσηηθά δειηία

3. Δύθνιε πξόζβαζε ζε πιεξνθνξίεο
γηα πξντόληα, ππεξεζίεο θαη ηηκέο

4. Δηδνπνηήζεηο πξνζθνξώλ

4. Δπαγγεικαηηθόο
εκθάληζε

5. Υςειή θαηάηαμε ζηα απνηειέζκαηα
κεραλώλ αλαδήηεζεο

5. Υπεξεζίεο ζύγθξηζεο ηηκήο

6. Πνηθηιία κεζόδσλ πιεξσκήο

6. Σαθήο θαη γξήγνξε πινήγεζε

ζρεδηαζκόο

θαη

Σρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηζηνζειίδαο ηα νπνία ήξζαλ ζε ππνδεέζηεξε ζέζε ζηελ ζεηξά
πξνηηκήζεσλ ησλ ΜΜΔ, απηά αθνξνύζαλ: ζπζηήκαηα αληακνηβήο ηνπ θαηαλαισηή, θόξνπκ
ζπδεηήζεσλ, παξνπζία ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο, δπλαηόηεηα ζαθνύο θαη γξήγνξεο
πινήγεζεο θαη θξηηηθέο πειαηώλ ζηα πξντόληα πνπ αγόξαζαλ.
Όζνλ αθνξά ηηο πην ζεκαληηθέο πξαθηηθέο πνπ ζα ελζαξξύλνπλ ηνλ θαηαλαισηή λα
πξαγκαηνπνηήζεη αγνξέο, νη ΜΜΔ έθξηλαλ σο πην ζεκαληηθέο ηελ εμαηνκίθεπζε θαη
δηεπθόιπλζε ησλ ζπλαιιαγώλ (κέζσ ηεο ζσζηήο δηαρείξηζεο ηεο παξάδνζεο ησλ πξντόλησλ).
Τέινο, όζνλ αθνξά ηα ζηνηρεία ελόο παθέηνπ ινγηζκηθνύ Η-Δκπνξίνπ πηζηεύνπλ όηη είλαη
ζεκαληηθά γηα ηελ βέιηηζηε ιεηηνπξγία ηεο ηζηνζειίδαο αλέδεημαλ σο ζεκαληηθόηεξν ζηνηρείν
πςειή ιεηηνπξγηθόηεηα, κεηέπεηηα ηελ απόδνζε θαη επεθηαζηκόηεηα, ηελ δηαζύλδεζε κε ηα
ππάξρνληα ζπζηήκαηα ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ παξνρή ππνζηήξημεο ηνπηθώλ θόξσλ επί ησλ
πσιήζεσλ θαη θαλόλσλ απνζηνιήο ησλ πξντόλησλ.
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1.2.2.4

Σπκπεξάζκαηα γηα ην Δγρώξην Η-Δκπόξην

Ωο επη ην πιείζηνλ νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πσινύλ θπξίσο ζε εγρώξην επίπεδν θαη ζηελ
πεξίπησζε πνπ απνθαζίζνπλ λα επεθηαζνύλ ζην εμσηεξηθό θπξίσο ζηνρεύνπλ ηελ θππξηαθή
αγνξά ή άιιεο βόξεην-επξσπατθέο ρώξεο.

1.2.3 Γηαζπλνξηαθό Η-Δκπόξην
1.2.3.1

Πξντόληα Ληαληθήο

Οη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη δηαζπλνξηαθά κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ θπξίσο
απεπζύλνληαη ζε αγνξαζηέο ρσξώλ όπσο ε Κύπξνο, ην Ηλσκέλν Βαζίιεην, ε Ιηαιία θαη ε
Σνπεδία. Οη ΜΜΔ πξνκεζεύνληαη ηα πξντόληα ηνπο από ρώξεο όπσο ην Ηλσκέλν Βαζίιεην,
ηελ Ιηαιία θαη ηελ Κύπξν (ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο θαη από ηελ Κίλα). Αλαθνξηθά κε ηα κέζα
πνπ ρξεζηκνπνηνύλ γηα λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο πειάηεο ηνπο, θπξίσο αθνξνύλ ηελ
ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία, ηελ ζπλνκηιία κέζσ Skype θαη κεηέπεηηα ηελ ειεθηξνληθή
ζπλνκηιία θαη ηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε επηζηξνθή θιήζεο.
1.2.3.2

Υπεξεζίεο

Οη ειιεληθέο ΜΜΔ ζπκκεηέρνπλ κόλν απνζπαζκαηηθά ζηελ ειεθηξνληθή πώιεζε ππεξεζηώλ.
Δπηπξόζζεηε έξεπλα πεδίνπ απνθάιπςε όηη νη επηρεηξήζεηο πξνζθέξνπλ θπξίσο ππεξεζίεο ΙΤ,
ζε εζληθό θαη όρη ζε δηαζπλνξηαθό επίπεδν.
1.2.3.3

Σπκπεξάζκαηα επίγλσζεο Γηαζπλνξηαθνύ Η-Δκπνξίνπ

Οη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ πςειά έζνδα από ην ειεθηξνληθό εκπόξην, θπξίσο
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ηνκέα ηεο ιηαληθήο πώιεζεο θαη ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία
κόλν ζηνλ Διιαδηθό ρώξν. Όζεο επηρεηξήζεηο δηεπξύλνπλ ην ειεθηξνληθό ηνπο εκπόξην εθηόο
ζπλόξσλ, θαηεπζύλνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπο θπξίσο ζηελ Κύπξν, νπόηε ζπκπαηξέλεηαη όηη ε
γιώζζα παίδεη θαζνξηζηηθό ξόιν γηα ηελ ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο ζρεηηθά κε ηελ
ηνπνζεζία πνπ ζα εμάγεη ηα πξντόληα ηεο ή γηα ην πνπ ζα αλαδεηήζεη δπλεηηθνύο αγνξαζηέο.

1.3 ΜΜΕ θαη Θέκαηα Η-Εκπνξίνπ
1.3.1 Δκπόδηα ζρεηηθά κε ην Η-Δκπόξην
Τα εκπόδηα πνπ ζπλαληνύλ νη πεξηζζόηεξεο ΜΜΔ ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα επεθηείλνπλ ηηο
επηρεηξήζεηο ηνπο ζην δηαζπλνξηαθό εκπόξην θπξίσο αθνξνύλ ηελ έιιεηςε νηθνλνκηθώλ πόξσλ
θαη ηελ αλεζπρία ηνπο γηα ην αξλεηηθό νηθνλνκηθό θιίκα ζηελ επξσπατθή θαη παγθόζκηα
αγνξά.
Αλαθνξηθά κε ηα γλσζηαθά ειιείκκαηα πνπ παξαηεξήζεθαλ αλαθνξηθά κε ην Η-Δκπόξην, νη
ΜΜΔ αλαγλώξηζαλ όηη ε έιιεηςε πεξηζζόηεξεο πιεξνθόξεζεο πάλσ ζε ζέκαηα
θαηαλαισηηθήο λνεκνζύλεο, αζθάιεηαο πιεξνθνξηώλ ζην Γηαδίθηπν θαη γεληθόηεξσλ
δεμηνηήησλ πιεξνθνξηθήο, πεξηνξίδνπλ ηηο πξνζπαζεηέο ηνπο λα επεθηείλνπλ ηελ επηρείξεζε
ηνπο ζην εμσηεξηθό.

1.3.2 Αλεζπρίεο ζρεηηθέο κε ην Η-Δκπόξην
Οη κεγαιύηεξεο αλεζπρίεο πνπ εμέθξαζαλ νη ΜΜΔ, ζπλδεόληαλ θπξίσο κε θόβνπο
εμαπάηεζεο ζην Γηαδίθηπν θαη κε ζέκαηα δηαλνκήο πξντόλησλ (ζπκπεξηιακβαλόκελνπ ηνπ
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απαηηνύκελνπ θόζηνπο). Δπίζεο δηαπηζηώζεθε κηα κεξηθή έιιεηςε εκπηζηνζύλεο ζηηο
ειεθηξνληθέο αγνξέο θαη εηδηθόηεξα ζηηο πξόζζεηεο ρξεώζεηο πιεξσκώλ κε πηζησηηθή θάξηα.
Δπηπξνζζέησο, νη ΜΜΔ δήισζαλ άγλνηα γηα ηνπο θαλνληζκνύο νηθνλνκηθώλ ζπλαιιαγώλ ζε
ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ.
Οη επηρεηξήζεηο αλεζπρνύλ επίζεο γηα ην θαηά πνζν ηα πξντόληα ηνπο ζα έρνπλ δήηεζε ζηελ
πεξίπησζε πνπ ηα εμάγνπλ ζην εμσηεξηθό θαη γηα ην θαηά πόζν κπνξνύλ λα ππνινγίδνπλ ζηελ
εκπηζηνζύλε κεηαμύ ησλ πσιεηώλ θαη ησλ θαηαλαισηώλ.

1.3.3 Δλίζρπζε ζην Η-Δκπόξην
Ακθόηεξεο νη ΜΜΔ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην δηαζπλνξηαθό Η-Δκπόξην θαη απηέο πνπ δελ
δξαζηεξηνπνηνύληαη, ζεσξνύλ όηη πξνθεηκέλνπ λα απμεζνύλ ηα έζνδά ηνπο, ζα πξέπεη λα
ηνπο παξαζρεζνύλ πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνύ, λα
ιάβνπλ νηθνλνκηθή ελίζρπζε, θαζώο θαη πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο πξαθηηθώλ δηεμαγσγήο ηνπ
ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ. Μόλν νη ΜΜΔ κε κηθξά έζνδα από δηαζπλνξηαθώλ πσιήζεσλ
δήισζαλ όηη ρξεηάδνληαη γηα λα κάζνπλ πεξηζζόηεξα ζρεηηθά κε ηελ εκπηζηνζύλε κεηαμύ
πξνκεζεπηώλ θαη αγνξαζηώλ. Σρεδόλ όιεο νη ΜΜΔ δήισζαλ ελδηαθέξνλ λα ζπκκεηάζρνπλ
ζην πξόγξακκα θαηάξηηζεο πνπ ζα αλαπηπρζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ θαη επηζπκνύλ λα
παξαθνινπζνύλ ηελ εμέιημε ηνπ.
Τν κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ ΜΜΔ ελεκεξώλνληαη γηα ηηο πσιήζεηο / εμαγσγέο από ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ δηαηίζεληαη ζην Γηαδίθηπν, κεηέπεηηα από ηηο εκπνξηθέο ελώζεηο, αλεπίζεκεο
πεγέο θαη από ηνπηθέο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο.

1.3.4 Δπηηειηθά Σπκπεξάζκαηα
Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ απεπζύλζεθε ζηνπο θαηαλαισηέο θαη ηηο
επηρεηξήζεηο εμαθξηβώζεθε όηη ηόζν νη θαηαλαισηέο όζν θαη νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ζεκαληηθά
θελά γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηερληθέο πνπ δηέπνπλ ην ΗΔκπόξην. Οη επηρεηξήζεηο δελ είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνύλ πιήξσο ζηηο πξνζδνθίεο ησλ
πειαηώλ ηνπο θαη γλσξίδνπλ ιίγα ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηώλ ζην εμσηεξηθό
γεγνλόο ην νπνίν, ηηο θάλεη δηζηαθηηθέο σο πξνο ηελ επέθηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο ζηηο
αληίζηνηρεο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνύ.
Γεδνκέλνπ όηη παξαηεξήζεθαλ νη πξναλεθεξζείζεο απνθιίζεηο, θξίλεηαη ζεκαληηθό λα
επζπγξακκηζηνύλ νη πξαθηηθέο ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ πνπ εθαξκόδνπλ νη ΜΜΔ κε ηηο
πξνζδνθίεο ησλ θαηαλαισηώλ.
Έγηλε ζαθέο όηη νη πην θξίζηκνη ηνκείο βειηίσζεο αθνξνύλ:
• Τελ βειηηζηνπνίεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηζηνζειίδαο ησλ ειεθηξνληθώλ
θαηαζηεκάησλ ώζηε λα πξνζειθύζνπλ ην αγνξαζηηθό θνηλό πξνβάιινληαο ηα
ζηνηρεία πνπ πξνζδνθνύλ νη θαηαλαισηέο
• Τελ παξνρή πιεξνθόξεζεο ζρεηηθά κε ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο, εξγαιεία θαη ηερληθέο
πνπ ζα εληζρύζνπλ ηηο ΜΜΔ πξσηίζησο ζην εγρώξην Η-Δκπόξην (θαη θαηά ζπλέπεηα
θαη ζην δηαζπλνξηαθό)
• Τελ παξνρή πιεξνθόξεζεο ζρεηηθά κε ηελ θαηαλαισηηθή λνεκνζύλε ζε δηάθνξεο
ρώξεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί εάλ νη επελδύζεηο ή ηελ επέθηαζε κηαο
επηρείξεζεο ζε κηα ρώξα ηνπ εμσηεξηθνύ είλαη βηώζηκε ή όρη.
• Τελ παξνρή πιεξνθόξεζεο αλαθνξηθά κε ηα αθόινπζα αληηθείκελα:
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Ηιεθηξνληθή Αζθάιεηα
Καλνληζκνί μέλσλ ρσξώλ
Γηαρείξηζε Πειαηεηαθώλ Σρέζεσλ (CRM)
Τξόπνη, κέζνδνη θαη θόζηε απνζηνιήο.

1.4 Πεγέο
πιεξνθόξεζεο
θαη
θαηάξηηζεο
Ηιεθηξνληθνύ Εκπνξίνπ ζηελ Κύπξνο

Δηαζπλνξηαθνύ

1.4.1 Πεγέο ζην Γηαδίθηπν
Η έξεπλα πεδίνπ απνθάιπςε όηη δελ ππάξρνπλ πνιιέο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην
ειεθηξνληθό εκπόξην ζηελ ειιεληθή γιώζζα. Σε γεληθέο γξακκέο, νη πιεξνθνξίεο είλαη
απνζπαζκαηηθέο θαη πξνζθέξνπλ ιίγε βνήζεηα ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνύλ λα εληζρπζνύλ
κέζσ ηεο πινπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ. Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη
κεξηθνύο αμηόπηζηνπο ειεθηξνληθνύο νδεγνύο Η-Δκπνξίνπ:

Πίλαθαο 2: Πεγέο πιεξνθόξεζεο ζην Δηαδίθηπν αλαθνξηθά κε ην Η-Εκπόξην
1. Η Δπξώπε ζνπ, ε δηθή ζνπ επθαηξία
2. Πξαθηηθόο Οδεγόο γηα ην Ηιεθηξνληθό Δκπόξην
3. Γηεζλέο Δκπόξην θαη Δμαγσγέο ζηελ Πξάμε
4. Ίδξπζε Ηιεθηξνληθήο Δπηρείξεζεο

1.5 Άιιεο πεγέο
Ο αθόινπζνο πίλαθαο παξνπζηάδεη δεκόζηνπο θαη ηδησηηθνύο θνξείο πνπ πξνζθέξνπλ
ζπκβνπιεπηηθή, επθαηξίεο δηαζύλδεζεο θαη νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ζηελ Κύπξνο.
Πίλαθαο 3: Δεκόζηνη θαη ηδησηηθνί θνξείο πνπ πξνζθέξνπλ ζπκβνπιεπηηθέο
ππεξεζίεο θαη επθαηξίεο δηθηύσζεο
Οξγαληζκόο
1. Κππξηαθό Δκπνξηθό
Δπηκειεηήξην

Τνπξηζηηθό

Ιζηνζειίδα
θαη

Βηνκεραληθό

http://www.ccci.org.cy/

2. Navigator Consulting

http://www.navigatorconsulting.com/projects/innovativeecommerce-and-emarketing-solutionsfor-the-cyprus-tourism-sector/50

3. Evenzia

http://www.evenzia.com/site-menu-298en.php

4. Hyperlife

http://www.hyperlife.com.cy/cyprus/mai
n.php?action=aatext&page=aatext&desi
gn=default&aatext_id=205

5. FAVINOM Consultancies

http://www.favinom.eu/service_training/
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Οξγαληζκόο

Ιζηνζειίδα
training_SEOSEM.htm

Πίλαθαο 4: Δεκνζηεύζεηο ζρεηηθέο κε ην Η-Εκπόξην
Δεκνζηεύζεηο ζρεηηθέο κε ην Η-Εκπόξην
Borbotsis S., Tsoulfas A., (2002), Δηζαγσγή ζην ειεθηξνληθό εκπόξην, Giola Publications, Athens ISBN:
960-8050-82-0
Chaffey D.,(2008) “Ηιεθηξνληθό Δπηρεηξείλ θαη
Athens, ISBN: 978-960-461-171-3

Ηιεθηξνληθό Δκπόξην”, Kleidarithmos Publications,

Plant, Robert, (2012) Ηιεθηξνληθό εκπόξην, Ellin Publications, Athens, ISBN: 978-960-286-919-2
Pollalis G., Giannakopoulos A., (2007), Ηιεθηξνληθό Δπηρεηξείλ, Stamoulis Publications, Athens, ISBN:
9789603516989
Turbain E. King D.Liang T.Deborrah C., (2010) Ηιεθηξνληθό εκπόξην 2010, (2010), Giourdas Publications,
Athens, ISBN: 9789605126056
Vlahopoulou M. (2008), "Δ-Μάξθεηηλγθ, Γηαδηθηπαθό Μάξθεηηλγθ", Rosili Publications, Athens, ISBN: 9607745-04-3
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