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Πεξίιεςε
Η παξνχζα εξγαζία αθνξά ζηε κειέηε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ eπαληνπσιείσλ ζηελ Διιάδα. Ξεθηλψληαο απφ ηελ παξνπζίαζε ηεο ηζηνξηθήο
εμέιημεο ησλ παληνπσιείσλ απφ ηελ δεθαεηία ηνπ „60 έσο ζήκεξα θαη πξνβάιινληαο
ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα e-παληνπσιείσλ, ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ,
δηεξεπλάηαη ε αλάγθε πνπ νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία αλάινγσλ επηρεηξήζεσλ.
Παξάιιεια, κέζσ ηεο αλάιπζεο ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ησλ
επηπηψζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ ιεηηνπξγία ησλ e-παληνπσιείσλ,
επηρεηξείηαη ε αλάιπζε ηεο δπλακηθήο ηνπ θιάδνπ.
Η εμέιημε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη ε εμνηθείσζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ
κε ην ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη γεληθφηεξα ηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ ρψξα καο,
δεκηνχξγεζαλ ηελ αλάγθε γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ παξαδνζηαθψλ παληνπσιείσλ.
Δπηπιένλ, παξνπζηάδνληαη ηα βήκαηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ιεηηνπξγίαο ελφο eπαληνπσιείνπ, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε γεληθφηεξε ζηξαηεγηθή θαη ηνπο
ζηφρνπο ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο e-shop θαη θπξίσο ζε ηνκείο φπσο ε νξγάλσζε ηεο
ηζηνζειίδαο θαη ε επηινγή ηνπ κελνχ, ε δπλαηφηεηα επηθαηξνπνίεζεο ηνπ
πεξηερνκέλνπ θαη ε επηινγή ησλ κεζφδσλ πιεξσκήο.
Γηα ην ζθνπφ απηφ, αλαιχεηαη ε κειέηε πεξίπησζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ παληνπσιείνπ
“E-utopia”, ην νπνίν μεθίλεζε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πξηλ απφ έλα ρξφλν κε ζθνπφ λα
παξέρεη ζηνπο πειάηεο ηνπ πςειήο πνηφηεηαο πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Πξνθεηκέλνπ
λα αλαιπζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ, παξνπζηάδεηαη ελδειερψο ε δνκή ηεο ηζηνζειίδαο θαη
αλαπηχζζνληαη νη πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηεο
αλαγλσξηζηκφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, νδεγψληαο ζηελ βησζηκφηεηά ηεο.
Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο, ζηαδηαθά δεκηνπξγείηαη έλα
έληνλα αληαγσληζηηθφ πεδίν θαζψο νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη θαηαλαισηέο επηιέγνπλ
ηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο είηε ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ είηε ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο
γεσγξαθηθήο θαη πξντνληηθήο θάιπςεο πνπ παξέρνπλ ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα.
Σν ζπγθξηηηθά ρακειφ θφζηνο ελφο ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο έλαληη ελφο
θπζηθνχ, ην θαζηζηά ηδαληθή επθαηξία, ηδηαίηεξα γηα λένπο επηρεηξεκαηίεο, ζε επνρέο
έληνλεο νηθνλνκηθήο αζηάζεηαο, φπσο απηή πνπ δηαλχνπκε.
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Abstract
This project studied the development and operation of e-grocery in Greece. Starting
from the presentation of the historical development of the groceries from the 60s until
today and highlighting typical examples e-grocery in Greece and abroad, investigates
the need for establishing such enterprises. Moreover, through the analysis of the
Greek reality and the impact of the financial crisis on the operation of e-groceries,
attempts to analyze the dynamic of the industry.
The evolution of electronic commerce and the familiarization of consumers with ecommerce and the wider use of the Internet in our country have created the need for
the modernization of traditional groceries.
In addition, the project presents the steps of the design and operation of an e-grocery,
giving particular emphasis to the overall strategy and objectives of the operation of an
e-shop, especially in areas such as the organization of the website and the menu
choice, the ability to update the content and the choice of payment methods.
For this purpose, an analysis of the case study of the e-grocery "E-utopia", which
started operating a year ago in order to provide its customers with high quality
products and services is presented. To analyze the function, an extensive presentation
of the structure of the website and the promotion methods which contribute to
increasing the awareness of business, leading to viability is attempted.
As shown by the conclusions of the project, a highly competitive field is gradually
created as more and more consumers choose online shopping whether due to time
constraints or because of greater geographical and product coverage provided by
online stores. The comparatively low cost of an online store versus a natural, makes it
the perfect opportunity, particularly for young entrepreneurs, in times of increased
financial instability, as the current.
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Μέξνο 1ν: Δμέιημε θαη ιεηηνπξγία ηωλ e-παληνπωιείωλ
1. Σθνπόο εξγαζίαο
θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ησλ e-παληνπσιείσλ ζηελ Διιάδα. ην 1ν κέξνο
ηεο εξγαζίαο, αξρηθά, ζα παξνπζηαζηεί ε ηζηνξηθή εμέιημε ησλ παληνπσιείσλ απφ
ηελ δεθαεηία ηνπ „60 έσο ζήκεξα. ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηνχλ ραξαθηεξηζηηθά
παξαδείγκαηα e-παληνπσιείσλ, ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ.
Δπηπιένλ, ζα γίλεη πξνζπάζεηα αλάιπζεο ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο.
Γηα ην ιφγν απηφ, ζα γίλεη αλαθνξά ζηηο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ
ιεηηνπξγία ησλ e-παληνπσιείσλ, ελψ, παξάιιεια, ζα παξνπζηαζηνχλ ζηαηηζηηθέο
έξεπλεο ζρεηηθέο κε ηελ εμνηθείσζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ κε ην ειεθηξνληθφ
εκπφξην θαη γεληθφηεξα ηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ ρψξα καο.
Έπεηηα, ζα γίλεη πην εμεηδηθεπκέλε αλαθνξά ζηελ εμέιημε ηνπ ειεθηξνληθνχ
εκπνξίνπ, πξνβάιινληαο ηελ αλάγθε πνπ νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία αλάινγσλ
επηρεηξήζεσλ. ην πιαίζην απηφ, ζα παξνπζηαζηνχλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη
κεηνλεθηήκαηα ησλ ειεθηξνληθψλ παληνπσιείσλ. Καηαιήγνληαο, ζα επηρεηξεζεί
ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηα εκπφδηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ e-παληνπσιείσλ θαη ζα γίλεη
απφπεηξα θαηαγξαθήο πξνηάζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε βειηίσζε απηνχ ηνπ
ηνκέα.

ην 2ν κέξνο ηεο εξγαζίαο ζα παξνπζηαζηνχλ ηα βήκαηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη
ιεηηνπξγίαο ελφο e-παληνπσιείνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, αξρηθά, ζα γίλεη αλαθνξά ζηε
ζηξαηεγηθή θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο e-shop. Πην αλαιπηηθά, ζα δνζεί
έκθαζε ζε ηνκείο φπσο ε νξγάλσζε ηεο ηζηνζειίδαο θαη ε επηινγή ηνπ κελνχ, ε
δπλαηφηεηα επηθαηξνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ε επηινγή ησλ κεζφδσλ
πιεξσκήο. Δπίζεο, ζα επηζεκαλζεί ε ζεκαζία ηεο επρξεζηίαο γηα άηνκα κε εηδηθέο
αλάγθεο θαη ηδηαίηεξα ε πξνζπειαζηκφηεηα απφ άηνκα κε κεησκέλε φξαζε θαη
θηλεηηθέο δπζθνιίεο.
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Σέινο, ζα αλαιπζεί ε κειέηε πεξίπησζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ παληνπσιείνπ
“E-utopia”, ην νπνίν μεθίλεζε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πξηλ απφ έλα ρξφλν κε ζθνπφ λα
παξέρεη ζηνπο πειάηεο ηνπ πςειήο πνηφηεηαο πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Σν
www.e-utopia.gr δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ αλάγθε δπν λέσλ αλζξψπσλ λα
πξνβάιινπλ ηα ειιεληθά παξαδνζηαθά πξντφληα, έρνληαο σο βαζηθφ ζηφρν ν
ζπγθεθξηκέλνο δηαδίθηπαθφο ηφπνο λα ιεηηνπξγήζεη σο ζεκείν αλαθνξάο γηα φζνπο
δίλνπλ έκθαζε ζηε ζσζηή δηαηξνθή, ρσξίο λα επεξεάδνληαη απφ ηελ μελφθεξηε
κφδα. Γηα ην ιφγν απηφ, πέξα απφ ην πξνθίι ηεο επηρείξεζεο, παξνπζηάδεηαη
ελδειερψο ε δνκή ηεο ηζηνζειίδαο, εμεγψληαο ηελ επηινγή ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηε
ζπλζέηνπλ, ψζηε λα δνζεί κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο
e-παληνπσιείνπ.

2. Ιζηνξηθή εμέιημε ηωλ παληνπωιείωλ
Οη πεξηζζφηεξνη γλσξίζακε ηα παξαδνζηαθά παληνπσιεία κέζα απφ αζπξφκαπξεο
ειιεληθέο ηαηλίεο θαη ιεπθψκαηα κε ηελ παιηά Αζήλα θαη ηα έρνπκε ζπλδέζεη κε ηελ
απζεληηθή ξεηζίλα, ηηο ζέζνπιεο ησλ ρχκα πξντφλησλ, ηνπο ληελεθέδεο ηνπ ιαδηνχ.
Παηδηά ηεο επαξρίαο θαη ηδηαίηεξα ησλ νξεηλψλ απνκνλσκέλσλ ρσξηψλ ηεο
Θεζζαιίαο θαη ηεο Ηπείξνπ, έξρνληαλ ζηελ Αζήλα πξνθεηκέλνπ λα δνπιέςνπλ ζηα
κεγάια θαη μαθνπζηά παληνπσιεία ηεο επνρήο. Όλεηξφ ηνπο ήηαλ λα αλνίμνπλ ην δηθφ
ηνπο καγαδί ζε κηα θησρνγεηηνληά ηεο Αζήλαο, πξάγκα πνπ νη πεξηζζφηεξνη
θαηάθεξλαλ, κεηά απφ ρξφληα ζθιεξήο δνπιεηάο.
Οη «κπαθαιφγαηνη», κε ηηο καθξηέο ξηγέ πνδηέο, δνχιεπαλ φιε ηελ εκέξα, πήγαηλαλ
παξαγγειίεο ζηα πινπζηφζπηηα κε ηα παξαδνζηαθά ςαζσηά δεκπίιηα θαη ην βξάδπ
θνηκφληνπζαλ πνιινί καδί, κέζα ζηα παηάξηα ησλ καγαδηψλ ή ζε λνηθηαζκέλα
δσκάηηα ηηο ιεγφκελεο «θάκαξεο».
Σα ζεκαληηθφηεξα παληνπσιεία ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60 ήηαλ: ν Κίθηδαο ζηνλ Κνισλφ,
ν Γθνπληνχθαο ζηα επφιηα, ν Οηθνλφκνπ ζηνπ Γθχδε, ν Γθάξηδνο ζηελ Καιιηζέα, ν
Μαπξνκκάηεο ζηελ Αθαδεκία Πιάησλνο, ν Κνχηζηαο ζην Κνισλάθη, ν Σακπαθηψηεο
ζηελ νδφ Παηεζίσλ, ν Μπάθαο ζην Παγθξάηη.
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Μηα ζεκαληηθή θνηλσληθή πξνζθνξά ησλ παληνπσιείσλ ηεο επνρήο πξνο ηνπο
πειάηεο ηνπο ήηαλ ε πίζησζε, ηα «βεξεζέδηα» πξνο ηνπο αλήκπνξνπο νηθνγελεηάξρεο,
ζπλήζσο πνιχηεθλνπο κεξνθακαηηάξεδεο, ηα νπνία γξάθνληαλ ζηα «ηεθηέξηα».
Σν 1975 ηδξχζεθε ε Δ.Π.Δ..Κ.Δ., Οξγάλσζε ησλ Παληνπσιεηαθψλ πλεηαηξηζηηθψλ
Δλψζεσλ ζε Γεχηεξν Βαζκφ, θαζψο κέρξη ηφηε νη παληνπψιεο θαηέθεπγαλ αιφγηζηα
ζηελ ίδξπζε λέσλ ζπλεηαηξηζηηθψλ ελψζεσλ ρσξίο πξνγξακκαηηζκφ θαη ρσξίο
ππνδνκή. ηφρνο ήηαλ ε αληηκεηψπηζε θαηλνκέλσλ φπσο ε αηζρξνθέξδεηα, ε
ειιελνπνίεζε εηζαγφκελσλ πξντφλησλ, ε λνζεία, ηα αθαηάιιεια θαη επηθίλδπλα
πξντφληα, ε εθκεηάιιεπζε ηνπ θνηλνχ απφ ηηο παξαπιαλεηηθέο δηαθεκίζεηο.
ήκεξα ηα παληνπσιεία έρνπλ κεησζεί θαη ηελ ζέζε ηνπο ηελ έρνπλ πάξεη ηα Super
Markets, ηα νπνία θαη απνηεινχλ ηνλ πφιν έιμεο γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο
θαηαλαισηέο. Οη αγνξέο ζ' απηά γίλνληαη άλεηα θαη νηθνλνκηθά. Όκσο ιείπεη έλα
ζεκαληηθφ ζηνηρείν, ε αλζξψπηλε επαθή, απηφ πνπ ππήξρε ζηα παιηά παληνπσιεία.
Χζηφζν, ην παξαδνζηαθφ παληνπσιείν, παξαγθσληζκέλν εδψ θαη δεθαεηίεο απφ ηνλ
αληαγσληζκφ ησλ ηππνπνηεκέλσλ πξντφλησλ θαη ηνπο θξελήξεηο ξπζκνχο ηεο πφιεο,
αλαβηψλεη ... ζην Γηαδίθηπν. Οινέλα θαη πεξηζζφηεξεο «παξαδνζηαθέο» επηρεηξήζεηο
ζηήλνπλ ηνπο πάγθνπο ηνπο online θαη θέξλνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζηελ πφξηα ηεο
ζχγρξνλεο «λνηθνθπξάο», εθείλεο πνπ δνπιεχεη ππεξσξίεο.
Σέινο, είλαη απαξαίηεηε ε αλαθνξά ζε κηα ζρεηηθά πξφζθαηε εμέιημε, ηε δεκηνπξγία
ηνπ ζεζκνχ ησλ Κνηλσληθψλ Παληνπσιείσλ. Σν πξψην Κνηλσληθφ Παληνπσιείν
ηδξχζεθε ην 2007, απνηειψληαο αλαγθαηφηεηα ιφγσ ηεο βαζηάο νηθνλνκηθήο θαη
θνηλσληθήο θξίζεο, ε νπνία πιήηηεη κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ. θνπφο ηεο δνκήο
είλαη ε θνηλσληθή πξνζηαζία θαη κέξηκλα ησλ εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ
πιήηηνληαη απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο. Γηα ην ιφγν απηφ, πξνζθέξνληαη, θάζε
κήλα, εληειψο δσξεάλ, είδε πξψηεο αλάγθεο φπσο ηξφθηκα, είδε έλδπζεο θαη
ππφδεζεο, είδε αηνκηθήο πγηεηλήο θαη ςπραγσγίαο, κε ζθνπφ λα εμαζθαιηζηεί ε
αμηνπξεπήο δηαβίσζε ησλ αλζξψπσλ απηψλ.
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3. Παξαδείγκαηα e-παληνπωιείωλ ζην εμωηεξηθό
i. e-παληνπωιεία ζην εμωηεξηθό


igourmet – Σν www.igourmet.com ηδξχζεθε ην 1997 ζηελ Πελζπιβάληα θαη
απνηειεί ην κεγαιχηεξν online θαηάζηεκα ζηε Βφξεηα Ακεξηθή. Πξνζθέξεη
θξέζθα θαη ζπζθεπαζκέλα πξντφληα ελψ παξέρεη θαη πξνηάζεηο δψξσλ. ην
site ηνπ δηαθξίλνληαη μερσξηζηέο ελφηεηεο αλάινγα κε ηελ ρψξα πξνέιεπζεο
ησλ ηξνθίκσλ (π.ρ. Διιάδα, Αξγεληηλή, Γαλία, Γαιιία, Μεμηθφ, Ιηαιία θιπ).
Σν ζπγθεθξηκέλν θαηάζηεκα έρεη απνζπάζεη πιήζνο βξαβείσλ θαη
δηαθξίζεσλ αλαθνξηθά κε ηνπο ρξφλνπο παξάδνζεο αιιά ηελ επειημία ηνπ λα
εληνπίζεη δπζεχξεηα είδε ηξνθίκσλ πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο
θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ ηνπ. Γηα ηελ θαιχηεξε ζπληήξεζε θαη
κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ, ην θαηάζηεκα ρξεζηκνπνηεί εηδηθά θνπηηά, ηα νπνία
δηαηεξνχλ ζηαζεξή ζεξκνθξαζία θαη έρεη ζρεδηάζεη επλντθέο πνιηηηθέο γηα
ηνπο πειάηεο αλαθνξηθά κε ηνπο φξνπο εγγχεζεο ή επηζηξνθήο ησλ
πξντφλησλ.

ην site ππάξρνπλ ρηιηάδεο είδε ηξνθίκσλ, ηα νπνία νη

δεκηνπξγνί ηνπ εηζάγνπλ απφ θάζε γσληά ηεο γεο, πξνζπαζψληαο, παξάιιεια,
λα δηαηεξήζνπλ φζν ην δπλαηφλ ρακειέο ηηκέο. Γηα θάζε πξντφλ ππάξρεη κηα
κεγάινπ κεγέζνπο θσηνγξαθία, θαζψο θαη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ
ηζηνξία, ηε γεχζε θαη ηε ρξήζε ηνπ. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ links κε ζπληαγέο
θαη πξνηάζεηο ζεξβηξίζκαηνο, ελψ ν πειάηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα online
επηθνηλσλίαο κε ην έκπεηξν θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, είηε κέζσ ηνπ
forum είηε κέζσ ηεο ζειίδαο ηνπ θαηαζηήκαηνο ζην facebook. ε αληίζεζε,
ινηπφλ, κε ηα θιαζζηθά e-παληνπσιεία, ην www.igourmet.com ζηνρεχεη φρη
απιά ζηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ αιιά θαη ζηελ «εθπαίδεπζή» ηνπο,
παξέρνληαο πιήζνο πιεξνθνξηψλ γηα θάζε πξντφλ.


Oliviers & Co. – Σν www.oliviersandco.com ηδξχζεθε ην 1996 ζηελ Γαιιία,
αξρηθά σο ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα θαη ζηε ζπλέρεηα επεθηάζεθε ζε αξθεηέο
ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν κε θπζηθά θαηαζηήκαηα. Σν μεθίλεκα έγηλε, φηαλ κηα
νκάδα θσηνγξάθσλ απνθάζηζε λα ηαμηδέςεη ζε φιε ηελ κεζφγεην,
πξνζπαζψληαο λα απνηππψζεη ηελ καγεία ησλ ειαηφδεληξσλ θαη ηνπ
κνλαδηθνχ θαξπνχ ηεο ειηάο. ην ηαμίδη ηνπο ζπλάληεζαλ ληφπηνπο
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παξαγσγνχο, νη νπνίνη ηνπο εληππσζίαζαλ κε ηελ απιφηεηα θαη ηνλ
ελζνπζηαζκφ ηνπο. Έηζη, γελλήζεθε ε ηδέα λα «θπιαθίζνπλ» ηα ρξψκαηα θαη
ηα αξψκαηα, πνπ επηθξαηνχλ ζηε ιεθάλε ηεο κεζνγείνπ, κεηαθέξνληαο ηα
ζηελ παηξίδα ηνπο, ζηηο Γαιιηθέο Άιπεηο. Οη πξψηεο παξαγγειίεο γίλνληαλ
ηειεθσληθά, αθνχ δελ είρε δηαδνζεί αθφκε ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, θαη
αθνξνχζαλ, θπξίσο, ζε αγνξά ειαηνιάδνπ. ηε ζπλέρεηα, πξνζηέζεθε ζηα
πξντφληα θαη ην θξαζί θαη gourmet δεκηνπξγίεο κε βάζε ηελ ειηά. Γπν ρξφληα
αξγφηεξα άλνημε ην πξψην θαηάζηεκα ηεο εηαηξείαο ζηελ Γαιιία, ελψ ζηηο
κέξεο καο γλσξίδεη κεγάιε εμάπισζε ζε Δπξψπε θαη Ακεξηθή. Η εηαηξεία
εθαξκφδεη δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο θαη
ζπζθεπαζίαο ησλ πξντφλησλ ελψ επελδχεη κεγάια πνζά ζηελ έξεπλα θαη
αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ.


IT‟SICILY – Σν www.it-sicily.com έρεη έδξα ηελ Ιηαιία θαη απνηειεί
ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα e-shop, ην νπνίν πξνβάιεη ηα ηνπηθά πξντφληα. Η
ηθειία έρεη έληνλν ηνπηθηζηηθφ ραξαθηήξα, απφ ηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη
νκηιίαο κέρξη ηε δηαηξνθή, πνπ ηελ θάλεη λα δηαθέξεη απφ ηελ ππφινηπε
Ιηαιία. Βαζηθέο αξρέο ηεο ζηζηιηάληθεο θνπδίλαο είλαη ε απιφηεηα, ε
δηαηήξεζε ηεο θξεζθάδαο ησλ πιηθψλ θαη ε ηζνξξνπία ησλ γεχζεσλ. Η
θνπδίλα ηεο ηθειίαο βαζίδεηαη ζηα θξέζθα επνρηθά ηξφθηκα, ζπλδπάδνληαο
κεξηθά αζπλήζηζηα πιηθά θαη ηειεηνπνηψληαο θιαζηθνχο ζπλδπαζκνχο. Απηέο
ηηο αξρέο είραλ ζην κπαιφ ηνπο νη δεκηνπξγνί ηνπ www.it-sicily.com, νη
νπνίνη κε ηδηαίηεξε φξεμε θαη κεξάθη πξνβάιινπλ ηελ ζηζηιηάληθε θνπδίλα θαη
θαη‟ επέθηαζε ηελ ηνπηθή παξάδνζε. Σν ζπγθεθξηκέλν e-παληνπσιείν
παξέρεη ζηνπο πειάηεο ηνπ απζεληηθή εκπεηξία, δίλνληαο, παξάιιεια, έκθαζε
ζηελ πνηφηεηα, θαζψο δηαζέηεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πηζηνπνηήζεηο. Οη
βαζηθέο θαηεγνξίεο πξντφλησλ πεξηιακβάλνπλ θξέαο, ςάξη, ηπξηά, ιαραληθά,
καξκειάδεο, ειαηφιαδν θαη, θπζηθά, ηα γλσζηά ηνπηθά θξαζηά. Σν θαηάζηεκα
αλαιακβάλεη παξαδφζεηο ζε φιε ηελ Δπξψπε, δηαηεξψληαο ζρεηηθά ρακειά
έμνδα απνζηνιήο.



Britsuperstore – Σν www.britsuperstore.com έρεη έδξα ηε Μ. Βξεηαλία.
Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη, ελψ μεθίλεζε σο έλα παξαδνζηαθφ
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ειεθηξνληθφ παληνπσιείν, γξήγνξα παξαζχξζεθε απφ ηελ ηάζε ηεο
ζχγρξνλεο επνρήο θαη εμειίρζεθε ζε θνηλφ supermarket. Σν θαηάζηεκα
δηαζέηεη απνθιεηζηηθά βξεηαληθά πξντφληα θαη ππάξρνπλ εηδηθνί φξνη
πιεξσκήο γηα αγνξέο κεγάιεο πνζνηήησλ ή αγνξέο ρνλδξηθήο. Ιδηαίηεξν
ελδηαθέξνλ έρεη ην γεγνλφο φηη, ζην site ηνπο αλαθέξνληαη ζρφιηα θαη
καξηπξίεο πειαηψλ. Σν www.britsuperstore.com παξαδίδεη ζε νιφθιεξν ηνλ
θφζκν γηα απηφ, ελψ θάησ απφ θάζε πξντφλ αλαθέξεηαη ε ηηκή ζε αγγιηθέο
ιίξεο, ππάξρεη θαη κεηαηξνπέαο λνκίζκαηνο.


BritishCornerShop – Σν www.britishcornershop.co.uk έρεη έδξα ην Μπξίζηνι
ηεο Μ. Βξεηαλίαο. θνπφο ηνπ είλαη λα κεηαθέξεη πξντφληα ηεο Βξεηαληθήο
θνπδίλαο ζε φιν ηνλ θφζκν. Απεπζχλεηαη ζε βξεηαλνχο κεηαλάζηεο θαη γηα ην
ιφγν απηφ παξαδίδεη ηα πξντφληα ζε νπνηαδήπνηε ρψξα, κέζα απφ έλα επξχ
δίθηπν δηαλνκήο. Σν θαηάζηεκα δηαζέηεη πάλσ 8.000 θσδηθνχο πξντφλησλ
ελψ κφλν ζε έλα ρξφλν παξέδσζε πξντφληα αμίαο 3.000.000 ιηξψλ ζε
πεξηζζφηεξεο απφ 130 ρψξεο. Τπάξρεη δπλαηφηεηα πιεξσκήο ζε δηαθνξεηηθά
λνκίζκαηα, ελψ κέζσ ηεο online θφξκαο, νη πειάηεο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ
ηελ πξνζζήθε πξντφλησλ, ηα νπνία ην θαηάζηεκα δεζκεχεηαη λα παξαδψζεη
εληφο κηαο έσο δπν εβδνκάδσλ. Σν www.britishcornershop.co.uk έρεη
θαζηεξψζεη ζχζηεκα επηβξάβεπζεο πειαηψλ, κέζσ ηεο ρξήζεο loyalty card,
κε ηελ νπνία νη πειάηεο ζπιιέγνπλ πφληνπο, πνπ εμαξγπξψλνπλ ζε επφκελεο
αγνξέο ηνπο. Δπίζεο, δηνξγαλψλεη ζπρλνχο δηαγσληζκνχο, φπσο γηα
παξάδεηγκα ν πην πξφζθαηνο, ν νπνίνο έγηλε κε αθνξκή ην παγθφζκην
θχπειιν ηνπ 2014. Σέινο, νη πειάηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα εγγξαθήο ζην
εηαηξηθφ newsletter θαη ζπλνκηιίαο κέζσ ηνπ Live chat κε εθπξφζσπν ηνπ
θαηαζηήκαηνο.



Delicioso – Σν www.delicioso.co.uk έρεη έδξα ηε Μ. Βξεηαλία. Θα κπνξνχζε
λα κε δηαθέξεη ζε ηίπνηα απφ έλα ζπλεζηζκέλν ειεθηξνληθφ παληνπσιείν,
σζηφζν ην γεγνλφο φηη ηδξχζεθε απφ έλα δεπγάξη Ιζπαλψλ, πνπ ζέιεζε λα
κεηαθέξεη ηελ ηνπηθή θνπιηνχξα ζηελ Βξεηαλία, ην θαζηζηά μερσξηζηφ.
Δμάιινπ, ε θηινζνθία ηεο ηζπαληθήο θνπδίλαο βαζίδεηαη ζηελ παξαδνζηαθή
ζπηηηθή θνπδίλα ησλ Ιζπαλψλ, ε νπνία πξνβάιεηαη απφ ην site ηνπ
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θαηαζηήκαηνο κέζσ ησλ ζπληαγψλ πνπ έρνπλ αλαξηεζεί. Πξφθεηηαη γηα απιή
αγξνηηθή θνπδίλα πνπ ηα θχξηα ζπζηαηηθά ηεο είλαη ην θξεκκχδη, ην ζθφξδν,
ε ληνκάηα, ε θφθθηλε θαπηεξή πηπεξηά, θάπνηα κπαραξηθά θαη αξσκαηηθά
βφηαλα ηα νπνία αθζνλνχλ ζηελ Ιζπαληθή θχζε. Σν θαηάζηεκα εμεηδηθεχεηαη
ζε πειάηεο ρνλδξηθήο, απεπζπλφκελν θπξίσο ζε εζηηαηφξηα, ηνπηθά
θαηαζηήκαηα θαη delicatessen. Οη απνζηνιέο ησλ παξαγγειηψλ γίλνληαη κέζσ
ηαρπδξνκείνπ ή εηαηξείαο ηαρπκεηαθνξψλ.


Ditalia – Σν www.ditalia.com ηδξχζεθε ην 1987 ζηελ Ιηαιία θαη αξρηθά
ιεηηνχξγεζε σο ηνπηθφο ρνλδξέκπνξνο θαη δηαλνκέαο. χληνκα, φκσο,
επηθεληξψζεθε ζηε ιηαληθή πψιεζε, δηεπξχλνληαο ηε γθάκα ηνπ θαη
απνθηψληαο εμεηδίθεπζε ζηηο gourmet πξνηάζεηο δψξσλ. Πξφθεηηαη γηα κηα
ακηγψο

νηθνγελεηαθή

εηαηξεία,

ζηελ

νπνία,

θαζψο

αλαπηχζζνληαλ,

πξνζηέζεθαλ θαη άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, δηαηεξψληαο ηνλ πξνζσπηθφ
ραξαθηήξα ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο. Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ, ηεο
έληνλα πειαηνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο απνηειεί ην θπξηφηεξν αληαγσληζηηθφ
πιενλέθηεκα απηήο κηθξήο αιιά γεσκεηξηθά αλαπηπζζφκελεο επηρείξεζεο.
Οηηδήπνηε

παξαδίδεηαη

ζηνπο

πειάηεο

θέξεη

ζθξαγίδα

ειέγρνπ,

απνδεηθλχνληαο ηε δηαξθή πξνζπάζεηα ησλ ηδηνθηεηψλ λα δηαηεξήζνπλ
ζηαζεξή ηελ πνηφηεηα. Απηφ πνπ έρεη θάλεη ην www.ditalia.com πεξηζζφηεξν
γλσζηφ είλαη ην γεγνλφο φηη παξέρεη ζηνπο πειάηεο ηελ δπλαηφηεηα
δεκηνπξγίαο πξνζσπηθψλ δψξσλ. Σν θαηάζηεκα δηαζέηεη έλα πνιχ εχρξεζην
ζχζηεκα αλαδήηεζεο ηεο παξαγγειίαο αλάινγα κε ην ζηάδην ζην νπνίν απηή
βξίζθεηαη, θαζηζηψληαο ην έλα απφ ηα κεγαιχηεξα e-παληνπσιεία ηηαιηθψλ
ηξνθίκσλ.

ii. Τν παξάδεηγκα ειιεληθνύ e-παληνπωιείνπ ζηελ Ιαπωλία
Έλα επηηπρεκέλν παξάδεηγκα εμσζηξέθεηαο ειιεληθνχ e-παληνπσιείνπ απνηειεί ην
Nostimia (http://www.nostimia.com/en/), ην νπνίν κπεί ηνπο Ιάπσλεο ζηα
παξαδνζηαθά ειιεληθά πξντφληα, φπσο είλαη νη ειηέο, ην γηανχξηη, ην ηπξί θαη ην
θξαζί απφ ην 2001. Γεκηνπξγφο ηνπ είλαη ν Έιιελαο Θαλάζεο Φξάγθεο, ν νπνίνο
εηζάγεη ην 80% ησλ ηππνπνηεκέλσλ πξντφλησλ ζηελ Ιαπσλία εθηειψληαο παξαγγειίεο
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κέζσ δηαδηθηχνπ, πξνκεζεχνληαο θαηαζηήκαηα ιηαληθήο, μελνδνρεία, εζηηαηφξηα.
Κάζε ρξφλν ε εηαηξεία ηνπ θ. Φξάγθε απμάλεη ηα θέξδε ηεο θαηά 20%.
Όπσο αλαθέξεη ν ίδηνο ζε ζπλεληεχμεηο ηνπ: "Σα ειιεληθά πξντφληα είλαη άγλσζηα
εδψ θαη θάλνπκε κεγάιν αγψλα λα ηα θαζηεξψζνπκε. Όια ηα πξντφληα αξέζνπλ
ζηνπο Ιάπσλεο. Όπνπ θαηαθέξνπκε λα κπνχκε έρνπκε 95% επαλαιεπηηθέο
παξαγγειίεο, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη νη Ιάπσλεο ηα πξνηηκνχλ. Αλ ηα δνθηκάζνπλ
είλαη ζίγνπξν φηη ζα ηα μαλαπάξνπλ».

4. Παξαδείγκαηα e-παληνπωιείωλ ζηελ Διιάδα
ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη παξαδείγκαηα ειεθηξνληθψλ παληνπσιείσλ ζηελ
Διιάδα:


Ebloko - Σν www.ebloko.gr είλαη ειεθηξνληθή ιατθή αγνξά πνπ δίλεη ηε
δπλαηφηεηα ζηνλ θαηαλαισηή λα πξνκεζεπηεί ηα πξντφληα Διιήλσλ
παξαγσγψλ θαη θαηαζθεπαζηψλ ζε ηηκέο παξάγσγνπ. Πξφθεηηαη γηα ην
κεγαιχηεξν ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ηξνθίκσλ ζηελ Διιάδα. ηελ νπζία
είλαη έλα δηαθεκηζηηθφ site, φπνπ ν θάζε έιιελαο παξαγσγφο κπνξεί λα
απιψζεη ηνλ πάγθν κε ηα πξντφληα ηνπ, δίρσο θφζηνο. Η ηζηνζειίδα μεθίλεζε
ην 2009 αξρηθά ζε ζηαηηθή κνξθή θαη απφ ηελ 1ε Μαΐνπ 2010 απέθηεζε
δηαδξαζηηθφ ραξαθηήξα. Ο επηζθέπηεο κπνξεί λα βξεη ηα πξντφληα πνπ ςάρλεη
αλά πεξηνρή, αλά είδνο, αθφκε θαη αλά παξαγσγφ. Γηαζέηεη πεξίπνπ 10.000
πξνβαιιφκελα πξντφληα, ηα νπνία δηαηίζεληαη κέζσ ηνπ site κε αληηθαηαβνιή,
ελψ ε παξαγγειία εθηειείηαη πεξίπνπ εληφο κηαο εβδνκάδαο ζε ζπλεξγαζία κε
ηελ εηαηξεία ηαρπκεηαθνξψλ «Γεληθή Σαρπξδνκηθή». Οζν γηα ηελ γθάκα ησλ
παξαγσγψλ, νη νπνίνη ζην ζχλνιφ ηνπο έρνπλ μεπεξάζεη ηνπο 3.000, φπσο ιέεη
ν ηδξπηήο ηνπ e-bloko.gr, Σάθεο Βαξδαθάθνο, «πξνζπαζνχκε λα αλαξηήζνπκε
ηνπο πάληεο. Απφ ηελ ηζηνξηθή βηνκεραλία Pitsos θαη ηνλ θξεηηθφ
ζπλεηαηξηζκφ γπλαηθψλ, κέρξη ην λεξφκπιν ηνπ Νενρσξίνπ Πέιιαο, ηνλ
κάζηνξα ιατθψλ κνπζηθψλ νξγάλσλ ζηελ Κνθθηληά, ην ρπηήξην ηνπ Κηιθίο
θαη ηνλ ηειεπηαίν πηζαλψο ελ ελεξγεία θαξνπνηφ ζηε Θεζζαινλίθε».
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Yoleni‟s - Σν www.yolenis.com μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην 2013.
Πξφθεηηαη γηα έλα ειεθηξνληθφ delicatessen κε απζεληηθά πξντφληα απφ θάζε
γσληά ηεο Διιάδαο: πεξηζζφηεξα απφ 800 πξντφληα κε ηνπηθφ ραξαθηήξα, απφ
105 θαηαμησκέλνπο παξαγσγνχο ηεο ειιεληθήο ππαίζξνπ, κε πινχζηεο
αλαθνξέο ζηελ ηζηνξία θαη ζην νηθνζχζηεκα ηεο θάζε πεξηνρήο θαη πιήζνο
ζπληαγψλ. Σν www.yolenis.com δεκηνπξγήζεθε απφ κηα παζηαζκέλε νκάδα
λέσλ αλζξψπσλ πνπ αγαπνχλ ηελ Διιάδα θη επηζπκνχλ λα αλαδείμνπλ
δηεζλψο ηνλ γαζηξνλνκηθφ ηεο πινχην. Όξακά ηνπο είλαη λα κπνξεί ν
θαζέλαο, φπνπ θαη αλ βξίζθεηαη, λα πξνκεζεπηεί εχθνια θαη γξήγνξα ηα
κνλαδηθά πξντφληα ηεο ειιεληθήο γεο. Η πεξηήγεζε ζην www.yolenis.com
απνηειεί κηα ζπλαξπαζηηθή «εκπεηξία εμεξεχλεζεο» κέζα απφ έλα
«πεξηβάιινλ» πςειήο αηζζεηηθήο κε ππέξνρεο θσηνγξαθήζεηο, κε video
ζπληαγψλ, κε multimedia εθαξκνγέο. ηελ αξρηθή ζειίδα θπξηαξρεί ην
«Σξαπέδη ηνπ Μήλα» «ζηξσκέλν» κε ηα πξντφληα θαη ηηο ζπληαγέο ηεο
επνρήο. Ο πειάηεο κπνξεί λα αγνξάζεη πξντφληα απφ ην θεληξηθφ κελνχ ζηελ
αξρηθή ζειίδα. Μεηαθηλψληαο ην πνληίθη πάλσ ζηελ θαηεγνξία, εκθαλίδεηαη
ε θαηεγνξία κε ηηο ππνθαηεγνξίεο ηεο, φπνπ ν επηζθέπηεο κπνξεί λα δεη φια
ηα πξντφληα. Δλαιιαθηηθά, έρεη ηελ επηινγή λα αγνξάζεη πξντφληα απεπζείαο
απφ ηελ πεξηνρή πξνέιεπζεο ηνπ πξντφληνο, απφ ηηο πξνηεηλφκελεο ζπληαγέο
θαη απφ ηηο έηνηκεο επηινγέο θαιαζηψλ. Σν θαηάζηεκα δηαζέηεη Πξφγξακκα
Δπηβξάβεπζεο πειαηψλ, ζην νπνίν παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζπγθέληξσζεο
πφλησλ.



Greek and Yummy - Σν www.greekandyummy.gr δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ
αλάγθε λα πξνσζήζνχλ ηα εμαηξεηηθά πξντφληα ηεο Διιεληθήο γεο ζηνλ
Έιιελα θαηαλαισηή αιιά θαη ζε φινπο ηνπο θαηαλαισηέο ηνπ εμσηεξηθνχ.
Οη δεκηνπξγνί ηνπ πξνζπαζνχλ λα αλαθαιχςνπλ ηνπο παξαγσγνχο απηνχο
πνπ ζε πείζκα ησλ θαηξψλ επηκέλνπλ λνζηαιγηθά λα παξακέλνπλ πηζηνί ζηε
γλψζε πνπ δηδάρζεθαλ απφ γεληά ζε γεληά. Αμηνπνηψληαο ηελ πνιχρξνλε
εκπεηξία ηνπο ζηα παξαδνζηαθά πξντφληα, αλαδεηνχλ θαη επηιέγνπλ
μερσξηζηέο γεχζεηο απφ φιε ηελ Διιάδα θαη έηζη θαηαθέξλνπλ λα
πξνκεζεχνπλ πξντφληα πνπ δελ κπνξεί ν θαηαλαισηήο λα ηα βξεη εχθνια ζε
κεγάια θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ. Σα πξντφληα ζπγθεληξψλνληαη απφ θάζε
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γσληά ηεο ρψξαο καο θαη επηιέγνληαη κε γλψκνλα ηελ αγλφηεηα ζηα ζηάδηα
ηεο παξαγσγήο, ηελ απζεληηθφηεηα ηεο γεχζεο θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ ηειηθνχ
απνηειέζκαηνο. Οη ζπλεξγάηεο ηνπο είλαη κηθξνί παξαγσγνί, νηθνηερλίεο,
παξαδνζηαθνί ζπλεηαηξηζκνί πνπ κε γλψκνλα ην κεξάθη γηα ην Διιεληθφ
πνηνηηθφ πξνηφλ, ηελ παξάδνζε θαη ηελ απζεληηθφηεηα δεκηνπξγνχλ γεχζεηο
πνπ καο ηαμηδεχνπλ ζε φιε ηελ Διιάδα. Σν www.greekandyummy.gr δηαζέηεη
blog, ην νπνίν ελεκεξψλεηαη ζπρλά κε γλψκεο, απφςεηο, ζθέςεηο κε γλψκνλα
ηελ Διιάδα θαη ηα ειιεληθά πξντφληα.


Παξαγσγηθφο

πλεηαηξηζκφο

Γπλαηθψλ

Κνθθηλνγείσλ

Γξάκαο

-

Σν

www.kokkinogeia.gr δεκηνπξγήζεθε ην θαινθαίξη ηνπ 1998 απφ 21 γπλαίθεο
ηνπ ρσξηνχ ησλ Κνθθηλνγείσλ, ρσξίο θακηά ππνδνκή θαη νη νπνίεο δελ είραλ
θακηά εκπεηξία ζε ζέκαηα ζπλεηαηξηζκνχ θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Οη
ζθέςεηο θαη νη ζηφρνη ησλ γπλαηθψλ απηψλ, ήηαλ ε κεηάδνζε ηεο παξάδνζεο
πνπ έθεξαλ απφ ηηο πεξηνρέο ησλ γνληψλ ηνπο, ζηηο λεψηεξεο γεληέο, αιιά θαη
ζην επξχηεξν θνηλφ. Η παξνπζίαζε ησλ πξντφλησλ μεθίλεζε ζε ηνπηθέο
γηνξηέο θαη ζπλαληήζεηο, ζε απηνζρέδηνπο πάγθνπο θαη ε παξαγσγή εθηφο απφ
απηέο ηηο παξνπζηάζεηο δηνρεηεχνληαλ ζε θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνχ ή θαη ζε
ζπγρσξηαλνχο πνπ είραλ κεηνηθήζεη ζε άιιεο πφιεηο (Αζήλα, Θεζζαινλίθε)
κέζσ

ηνπ

ειεθηξνληθνχ

θαηαζηήκαηνο.

χληνκα

ν

ζπγθεθξηκέλνο

πλεηαηξηζκφο δεκηνχξγεζε έλα εξγαζηήξη παξαγσγήο παξαδνζηαθψλ
δπκαξηθψλ, ιηθέξ θαη γιπθψλ ηνπ θνπηαιηνχ κέζα απφ ηα πξνγξάκκαηα
Leader θαη Leader+, δίλνληαο έλα απφ ηα θαιχηεξα ζε παλειιαδηθφ επίπεδν
παξάδεηγκα γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, εηδηθά κε ηε δπλακηθή
εμαγσγηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα ζε Κχπξν, Βέιγην, Γεξκαλία θαη Νηνπκπάη.


Μεηάην - Σν www.mitato.gr παξέρεη παξαδνζηαθά θαη βηνινγηθά Κξεηηθά
πξντφληα ζηελ Διιάδα θαη ζηνλ ππφινηπν θφζκν. Σα πξντφληα είλαη πςειήο
πνηφηεηαο θαη πξνέξρνληαη απφ κηθξνχο παξαγσγνχο, βνζθνχο θαη αγξνηηθνχο
ζπλεηαηξηζκνχο απφ φιε ηελ Κξήηε. Πξφθεηηαη γηα έλα απιφ site σο πξνο ηε
δνκή ηνπ. Ιδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζην πεδίν ησλ ζπληαγψλ ιφγσ ηεο
επηδίσμεο ησλ ηδηνθηεηψλ λα δηαθπιάμνπλ θαη λα δηαδψζνπλ ηελ παξάδνζε
ηεο Κξεηηθήο θνπδίλαο θαη δηαηξνθήο. Οη πειάηεο κπνξνχλ λα πεξηεγεζνχλ
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ζηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο ζπληαγψλ, φπνπ θαη ζα βξνπλ έλα κεγάιν αξηζκφ
ζπληαγψλ, ν νπνίνο ζπλερψο απμάλεηαη.


Ιθαξηαθφλ Παληνπσιείν - Σν www.ikariastore.gr μεθίλεζε ην επηέκβξην ηνπ
2011 θαη είλαη ην πξψην e-shop κε απνθιεηζηηθά πξντφληα ηεο Ιθαξίαο.
θνπφο είλαη λα θηάζνπλ ηα ηθαξηαθά πξντφληα ζε φιν ηνλ θφζκν θαη λα
πξνβιεζνχλ αθφκα θαη νη πην κηθξνί παξαγσγνί. Σν www.ikariastore.gr
μεθίλεζε σο κηα πξσηνβνπιία ηνπ ikariamag.gr ην νπνίν είλαη έλα
δεκηνπξγηθφ portal… απφ, γηα θαη κε αθνξκή ηελ Ιθαξία κε ζθνπφ λα
παξάγνπλ θαη λα πξνβάιινπλ ην δηθφ ηνπο πιηθφ (ζθέςεηο, πξνηάζεηο,
ζπλεξγαζίεο, δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο), ζην νπνίν εληάζζεηαη θαη ε
παξαγσγή ληφπησλ πξντφλησλ σο βαζηθή παξάκεηξνο απηήο ηεο αλάγθεο γηα
εμσζηξέθεηα.



Φαθφξπδν - Σν www.tofakoryzo.gr πνπ αζρνιείηαη κε πξντφληα κηθξψλ
νηθνηερληψλ ηδξχζεθε ην 2011, απφ έλαλ ζχγρξνλν παληνπψιε. Σν e-shop
είλαη θηιηθφ ζην ρξήζηε, ελψ είλαη έληνλε ε πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο κηαο πην
πξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο. Απηφ πξνθχπηεη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ην θείκελν
ηεο αξρηθήο ζειίδαο είλαη γξακκέλν ζε πξψην πξφζσπν.

5. Η ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα
i. Δπηπηώζεηο ηεο θξίζεο ζηα παληνπωιεία
ηελ Διιάδα ηνπ 2013 ιεηηνπξγνχζαλ 33.000 κηθξά θαηαζηήκαηα θαη είλαη
θαηαλεκεκέλα σο εμήο: 51% παληνπσιεία, 27% πεξίπηεξα θαη 22% ςηιηθά.
Πιήζνο εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ (Robbins and Pearce 1993; Michael and Robbins
1998; Latham 2009) απνδεηθλχεη φηη νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο απνηεινχλ ηα
πξψηα θαη ζεκαληηθφηεξα ζχκαηα κηαο παξαηεηακέλεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Δπίζεο,
νη ΜΜΔ είλαη απηέο πνπ επεξεάδνληαη δπζαλάινγα ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ηνπο απφ
ηελ νηθνλνκηθή χθεζε, ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηνπο θαη ηελ
θχξηα εμάξηεζε ηνπο απφ ηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ, σζψληαο ηεο ζηελ θαηαβνιή
πςειφηεξσλ επηηνθίσλ απφ ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, γεγνλφο πνπ ηηο επηβαξχλεη
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αθφκα πεξηζζφηεξν νηθνλνκηθά ζε πεξηφδνπο θξίζεο (Mulhern 1996, Domac¸ & Ferri
1999, Ozar & all 2008).

Γηάγξακκα 1: Σα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ ΜΜΔ
(Πεγή: Δ..Δ.Δ., Ιαλνπάξηνο 2013)

Απφ ηελ παξνπζίαζε ηνπ δηαγξάκκαηνο παξαηεξνχκε φηη σο θπξηφηεξα πξνβιήκαηα
αλαδείρζεθαλ ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο (61,6%), ε πςειή θνξνινγία (56,4%) θαη ε
ρακειή θαηαλαισηηθή δήηεζε (46,8%). Δπηπιένλ πξνβιήκαηα ησλ ΜΜΔ απνηεινχλ
ην πςειφ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο (34,5%), ν έληνλνο αληαγσληζκφο απφ θζελφηεξα
εηζαγφκελα πξντφληα (26,9%) θαη ν έληνλνο αληαγσληζκφο απφ κεγαιχηεξεο
επηρεηξήζεηο (23,0%).
Η έξεπλα πνπ παξνπζηάδεηαη είλαη ε πξψηε γηα ην 2013 πνπ δηεμάγεη ην Ιλζηηηνχην
Μηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο ΓΔΒΔΔ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξία MARC AE ζε
εμακεληαία βάζε απφ ηνλ Μάην ηνπ 2009. Έγηλε ζε παλειιαδηθφ δείγκα 1.201 πνιχ
κηθξψλ θαη κηθξψλ επηρεηξήζεσλ (0-49 άηνκα πξνζσπηθφ), ζην δηάζηεκα 21 έσο 28
Ιαλνπαξίνπ 2013 θαη έρεη σο βαζηθφ ζηφρν ηελ απνηχπσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο
ζηηο πνιχ κηθξέο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο, ζηνπο θιάδνπο ηεο κεηαπνίεζεο, ηνπ
εκπνξίνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ, πνπ απνηεινχλ ην 99,6% ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ
Διιάδα.
Σα επξήκαηα απηήο ηεο έξεπλαο κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ κε ηα αληίζηνηρα ησλ
πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ (Φεβξνπάξηνο 2010 – Ινχιηνο 2012). Οη έξεπλεο απηέο
απνηεινχλ ην κνλαδηθφ εξγαιείν, ζε παλειιαδηθφ επίπεδν, γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο
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θαηάζηαζεο θαη ηεο πνξείαο ηνπ κεγαιχηεξνπ ηκήκαηνο ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο
ζηελ Διιάδα.
πγθξεηηθά, ε απνηίκεζε ηνπ β‟ εμακήλνπ 2012 ήηαλ αξλεηηθή, θαζψο γηα ην 82%
ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ε θαηάζηαζε έρεη επηδεηλσζεί. Όια ηα νηθνλνκηθά κεγέζε
ησλ επηρεηξήζεσλ δηαηεξνχλ αξλεηηθέο επηδφζεηο, κε νξηαθή επηβξάδπλζε. Σν 81,1 %
ησλ επηρεηξήζεσλ ζεκείσζε κείσζε ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ, κε κεγαιχηεξε κείσζε
ζηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο. Ο κέζνο φξνο κείσζεο ηνπ ηδίξνπ γηα ην δεχηεξν
εμάκελν ηνπ 2012 θπκαίλεηαη ζην 32,9% ζε ζρέζε κε ην πξψην εμάκελν ηνπ ίδηνπ
έηνπο. Πάλσ 8 ζηηο 10 επηρεηξήζεηο (82 %) θαηαγξάθνπλ επηδείλσζε ηεο γεληθήο
νηθνλνκηθήο ηνπο θαηάζηαζεο. Η ηάζε απηή είλαη νξηαθά κηθξφηεξε απφ ηελ
πξνεγνχκελε έξεπλα. Δηδηθφηεξα, επηδείλσζε εκθαλίδεηαη:
• ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ην 81,1 %
• ζηε δήηεζε ην 78,7%
• ζηε ξεπζηφηεηα ην 85 %
• ζηηο παξαγγειίεο ην 83,3%
•ζηηο επελδχζεηο: αχμεζε θαηαγξάθεη ην 5,7%, κείσζε ην 47 % θαη ζηαζηκφηεηα ην
43,1%
Ο βαζκφο κείσζεο ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο αληαλαθιάηαη ζην πνζνζηφ ησλ
επηρεηξήζεσλ πνπ παξνπζηάδνπλ κείσζε ηνπ ηδίξνπ θαη ηεο δήηεζεο ηνπο. Η εηθφλα
απηή είλαη ελδεηθηηθή ηεο δεηλήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία έρνπλ πεξηέιζεη
νη επηρεηξήζεηο ιφγσ θαηάξξεπζεο ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο. Ο κέζνο φξνο κείσζεο
αγγίδεη ην 32,8%, ιίγν κηθξφηεξνο απφ ηελ αληίζηνηρε κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ
(38% - έξεπλα εηζνδήκαηνο, ΙΜΔ ΓΔΒΔΔ, Γεθέκβξηνο 2012).
Σν πνζνζηφ ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζεσξνχλ πνιχ ή αξθεηά πηζαλφ ην
ελδερφκελν λα έρνπλ ην επφκελν δηάζηεκα ζνβαξφ πξφβιεκα ιεηηνπξγίαο ζε βαζκφ
πνπ ζα θηλδπλεχζνπλ λα θιείζνπλ παξακέλεη αξθεηά πςειφ αλ θαη κεηνχκελν (47,3%
έλαληη 53,3 % ηνλ Ινχιην ηνπ 2012).
• 1 ζηηο 3 επηρεηξήζεηο (33,8%) δειψλεη φηη έρεη θαζπζηεξεκέλεο νθεηιέο πξνο ηνπο
πξνκεζεπηέο.
• Πάλσ απφ ην 30% ησλ επηρεηξήζεσλ αλαθέξεη φηη θαζπζηεξεί νθεηιέο ζε ελνίθηα,
ηξάπεδεο, ΓΔΚΟ.
• ηνλ ΟΑΔΔ (Οξγαληζκφο Αζθάιηζεο Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ) νθείιεη εηζθνξέο
ην 43% ησλ εξσηεζέλησλ.
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ii. Δμνηθείωζε ηωλ θαηαλαιωηώλ κε web-services θαη ζηαηηζηηθέο
κειέηεο
Όπσο πξνέθπςε απφ ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε εηαηξεία
Focus Bari θαη παξνπζηάζηεθε ζην πιαίζην ηνπ ζπλεδξίνπ «Shopping Destinations
Forum. Retail, Sponsorships & Entertainment Strategies for enriched customer
experiences» φιν θαη πεξηζζφηεξνη Διιελεο θαηαλαισηέο πξνηηκνχλ γηα ηηο αγνξέο
ηνπο ηα κεγάια εκπνξηθά θέληξα.
Δηδηθφηεξα, ηέζζεξηο ζηνπο δέθα εξσηεζέληεο θαηαλαισηέο (πνζνζηφ 38%) δήισζαλ
φηη επηζθέθζεθαλ ηνπιάρηζηνλ έλα εκπνξηθφ θέληξν ηνλ ηειεπηαίν κήλα θαη πνζνζηφ
47% πξαγκαηνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ κία αγνξά.
Πνζνζηφ 23% ησλ εξσηεζέλησλ πξαγκαηνπνηεί αγνξέο ζε εκπνξηθά θέληξα, 22% ζε
κεκνλσκέλα θαηαζηήκαηα θαη 55% θαη ζηα δχν.
ηα πιενλεθηήκαηα ησλ εκπνξηθψλ θέληξσλ πεξηιακβάλεηαη ε κεγάιε πνηθηιία
θαηαζηεκάησλ κέζα ζε έλαλ ρψξν (71%) ελψ έλαο ζηνπο δχν δειψλεη φηη πεξλά
επράξηζηα αθφκα θαη αλ δελ πξαγκαηνπνηήζεη αγνξέο.
ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ εκπνξηθψλ θέληξσλ, νη θαηαλαισηέο αλαθέξνπλ ηελ
πξνζβαζηκφηεηα κε απηνθίλεην (51%), ηελ ηππηθή απξφζσπε ζρέζε (40%) θαη ην
γεγνλφο φηη παξαζχξνληαη ζε αγνξέο (52%). (Πεγή: Η νηθνλνκηθή θξίζε άιιαμε ην
ράξηε ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ - Πνπ θάλνπλ πιένλ νη θαηαλαισηέο ηα ςψληα ηνπο |
Δηδήζεηο θαη λέα κε άπνςε http://www.iefimerida.gr/node/122146#ixzz30ON4R2jK)
Με αξγνχο ξπζκνχο θαίλεηαη λα αλαπηχζζεηαη ε ηερλνινγηθή ζχγθιηζε ηεο Διιάδαο
κε ηελ ππφινηπε Δπξψπε, ζχκθσλα κε ηε κειέηε ηνπ ΙΟΒΔ. Οη ηάζεηο ζχλδεζεο θαη
ρξήζεο είλαη πςειφηεξεο ζηηο κηθξφηεξεο ειηθίεο (80% ηνπ ηκήκαηνο 16-24 εηψλ),
ελψ ε κφξθσζε θαη ηα εηζφδεκα θαίλεηαη λα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν (94% ησλ
Διιήλσλ κε πςειή κφξθσζε ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν, πάλσ απφ 50% ησλ
Διιήλσλ κε εηζφδεκα άλσ ησλ €75.000 έρνπλ online πξφζβαζε).
ε φ,ηη αθνξά ηηο επηρεηξήζεηο, ηα πνζνζηά ζχλδεζήο ηνπο βξίζθνληαη πνιχ θνληά κε
ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν. (Διιάδα- 93%, ΔΔ27-95%), σζηφζν απηά κεηψλνληαη ζηηο
πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο (<10 άηνκα).
Πεξίπνπ νη κηζνί Διιελεο ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν,

ελψ νη

κεγαιχηεξεο

επηρεηξήζεηο επελδχνπλ πεξηζζφηεξν ζε απηφ. Σν 93% ησλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ
πξφζβαζε ζην internet αιιά κφιηο 4% θάλεη ηηο παξαγγειίεο ηνπ online, ζχκθσλα κε
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κειέηε ηνπ ΙΟΒΔ, κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Google, κε ηίηιν «Σν δηαδίθηπν ζηελ
Διιάδα: Δκπφδηα θαη Πξννπηηθέο».
Δπίζεο, ε ίδηα έξεπλα θαηαδεηθλχεη φηη ην 13% ησλ Διιήλσλ θάλεη ρξήζε ππεξεζηψλ
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο έλαληη ηνπ 32% ηεο Δ.Δ.
Γηα λέα ζεκαληηθή άλνδν ηεο δηείζδπζεο ηνπ Internet ζηελ Διιάδα θάλεη ιφγν ε
Focus Bari, επηθαινχκελε ηα ηειεπηαία ζηνηρεία ηεο Web ID έξεπλαο ηεο.
πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Web ID γηα ην δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ Μαξηίνπ 2012, ην πνζνζηφ δηείζδπζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηνπο Έιιελεο 13-70 εηψλ
έρεη θζάζεη ζην εληππσζηαθφ 68%, ζεκεηψλνληαο, άλνδν 7 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ ζε
ζρέζε κε ην 2011.
Οη άλδξεο αζρνινχληαη πεξηζζφηεξν θαζψο ην 72% είλαη online, ελψ ην αληίζηνηρν
πνζνζηφ ζηηο γπλαίθεο είλαη 63%. Άλνδνο παξαηεξείηαη θαη ζηε ρξήζε ηνπ Facebook,
πνπ βξίζθεηαη πιένλ ζην 46% απφ 41% ην 2011, ελψ θαη ην Twitter αλεβαίλεη αθνχ
έθηαζε πιένλ ην 7% έλαληη 5%. Δλδηαθέξνλ ζηνηρείν είλαη ην γεγνλφο φηη νη
θαλαηηθνί ρξήζηεο ησλ socialmedia ζπλδένληαη 6 εκέξεο ηελ εβδνκάδα θαη δαπαλνχλ
εθεί πεξίπνπ 67 ιεπηά εκεξεζίσο!
Απφ ηα ππφινηπα ζηνηρεία ηεο Web ID, ελδηαθέξνλ είλαη φηη ην 18% ησλ ρξεζηψλ
θάλεη online αγνξέο, κε ηνλ κέζν φξν λα είλαη ζηηο 4,8 αγνξέο ην εμάκελν θαη ην
ζπλνιηθφ πνζφ πνπ δαπαλάηαη λα θζάλεη ζηα 474 επξψ θαηά κέζν φξν, ελψ ην 94%
ησλ online αγνξαζηψλ δειψλεη πνιχ ή αξθεηά ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ εκπεηξία ηεο
online αγνξάο.
Σέινο, ε FocusBari εθηηκά πσο ην 20% ησλ Διιήλσλ έρεη smartphone θαη ην 40%
απηψλ “θαηεβάδεη” εθαξκνγέο. Πην δεκνθηιή είλαη ηα παηρλίδηα (25%), αθνινπζνχλ
ηα apps ςπραγσγίαο (20%), έπνληαη απηά ηεο κνπζηθήο θαη ηνπ video (17%) θαη ηεο
ελεκέξσζεο (17%), ελψ ςειά είλαη θαη ε θνηλσληθή δηθηχσζε (13%).
Σα

παξαθάησ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ

ζηνηρεία

πξνέξρνληαη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

απφ
ΚΑΙ

ηελ

«ΔΡΔΤΝΑ

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΥΡΗΗ
ΑΠΟ

ΣΑ

ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΑ : 2013» πνπ δηελήξγεζε ε Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή.
Η έξεπλα αθνξά ζε ηειηθφ δείγµα 4.209 ηδησηηθψλ λνηθνθπξηψλ θαη ζε ηζάξηζµα
µέιε απηψλ, ζε νιφθιεξε ηε Υψξα, µε θξηηήξην ηελ χπαξμε ελφο ηνπιάρηζηνλ
µέινπο ειηθίαο 16 – 74 εηψλ ζε θάζε λνηθνθπξηφ.
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Γηάγξακκα 2: Καηαλνκή λνηθνθπξηψλ κε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν
(Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, 2013)

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ην 60,4% ησλ πνιηηψλ ηεο ρψξαο ειηθίαο 16-74 εηψλ
ρξεζηκνπνίεζε, ην α‟ ηξίκελν πέξπζη, ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, ελψ ην 59,9% ηνπ
πιεζπζκνχ έθαλε θαη ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ.

Γηάγξακκα 3: Υξήζε Η/Τ θαη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν
(Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, 2013)
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Γηάγξακκα 4: Υξήζε δηαδηθηχνπ θαηά θχιν, ειηθηαθή νκάδα & επίπεδν εθπαίδεπζεο
(Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, 2013)

Όζνλ αθνξά ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην, παξαηεξείηαη φηη 3 ζηα 10 άηνκα, ειηθίαο 1674 εηψλ, πνπ έρνπλ νπνηεδήπνηε ρξεζηκνπνηήζεη ην δηαδίθηπν, έθαλαλ θαηά ην α‟
ηξίκελν ηνπ 2013 θάπνηα ειεθηξνληθή αγνξά ή παξαγγειία αγαζψλ ή ππεξεζηψλ.
Η αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαη ππεξεζηψλ παξαµέλεη, φπσο θαη ην 2012, ζηελ
θνξπθή ηεο ιίζηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξαγµαηνπνηνχληαη µέζσ δηαδηθηχνπ µε
πνζνζηφ 83,4%, ελψ ε online αλάγλσζε εηδήζεσλ ζε ηζηνζειίδεο, εθεµεξίδεο,
πεξηνδηθά είλαη ε δεχηεξε πεξηζζφηεξν πξαγµαηνπνηνχµελε δξαζηεξηφηεηα, µε
πνζνζηφ 77,1%.

Γηάγξακκα 5: πρλφηεηα ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαηά ειηθηαθή νκάδα
(Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, 2013)
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Αλαιπηηθά, ην 2013 ηα πνζνζηά πνπ θαηαγξάθεθαλ γηα θάπνηεο θχξηεο
δξαζηεξηφηεηεο, θαηά θζίλνπζα ζεηξά, παξνπζηάδνληαη αθνινχζσο:
• Αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο 83,4%.
• ∆ηάβαζµα online εηδήζεσλ ζε ηζηνζειίδεο, εθεµεξίδεο, πεξηνδηθά 77,1%.
• Απνζηνιή ή ιήςε ειεθηξνληθψλ µελπµάησλ 76,6%.
• πµµεηνρή ζε ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο (facebook, twitter θιπ.) 60,3%.
• Αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ πγείαο ζρεηηθέο µε αζζέλεηεο, δηαηξνθή, θαθψζεηο θιπ.
56,0%.
• Πιεξνθφξεζε απφ ειεθηξνληθέο εγθπθινπαίδεηεο (wikis) 53,3%.
• Πξαγµαηνπνίεζε θιήζεσλ ή βηληενθιήζεσλ, µε ρξήζε web θάµεξαο µέζσ ηνπ
δηαδηθηχνπ (Skype) 43,3%.
• Υξήζε ππεξεζηψλ γηα ηαμίδηα θαη θαηαιχµαηα 38,1%.
• Αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γηα επίζεµε βαζµίδα εθπαίδεπζεο, γηα πξνζθνξά
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξαµµάησλ θιπ. 34,8%.
• Αλαδήηεζε εξγαζίαο ή απνζηνιή αίηεζεο γηα εχξεζε εξγαζίαο 26,7%.
• «Καηέβαζµα» ινγηζµηθνχ (εμαηξνπµέλνπ ινγηζµηθνχ γηαπαηρλίδηα) 23,5%.
• Πξαγµαηνπνίεζε ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ 17,9%.
• πµµεηνρή ζε online εθπαηδεπηηθά πξνγξάµµαηα 7,0%.
• Πψιεζε αγαζψλ ή ππεξεζηψλ µέζσ δεµνπξαζηψλ π.ρ. µέζσ e-Bay, 5,9%.
Μεγαιχηεξε αχμεζε θαηαγξάθεηαη, ζε ζρέζε µε ην 2012, ζηελ πψιεζε αγαζψλ ή
ππεξεζηψλ µέζσ δεµνπξαζηψλ µε ηνπνζέηεζε δηαθήµηζεο ζε ηζηνζειίδα φπσο ην eBay (+47,5%), ζηελ πξαγµαηνπνίεζε θιήζεσλ ή βηληενθιήζεσλ µέζσ ηνπ
δηαδηθηχνπ, µε ρξήζε πξνγξαµµάησλ φπσο ην Skype (+14,2%) θαη ζηηο ηξαπεδηθέο
ζπλαιιαγέο (+7,8%).
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Γηάγξακκα 6: Δπίπεδν e-δεμηνηήησλ
(Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, 2013)

Πεξίπνπ 3 ζηνπο 10 ζπλδένληαη ζην δηαδίθηπν ελ θηλήζεη (εθηφο θαηνηθίαο θαη ρψξνπ
εξγαζίαο), απφ θνξεηή ζπζθεπή.
Σν 26,7% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζµνχ ειηθίαο 16 – 74 εηψλ θαη ην 44,7% φζσλ
ρξεζηµνπνίεζαλ ην δηαδίθηπν ην Α΄ ηξίµελν ηνπ 2013 ζπλδέζεθαλ ζην δηαδίθηπν,
εθηφο ηεο θαηνηθίαο θαη ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ηνπο, µε ρξήζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ ή
smart phone, θνξεηνχ ππνινγηζηή (laptop, notebook, netbook ή tablet) ή άιιεο
θνξεηήο ζπζθεπήο (PDA, MP3 player, e-book reader, θνξεηή θνλζφια παηρληδηψλ
θιπ.), παξνπζηάδνληαο αχμεζε 18,7% θαη 9,3%, αληίζηνηρα, ζε ζρέζε µε ην Α‟
ηξίµελν ηνπ 2012.
ηηο ειηθίεο 16 – 34 εηψλ 1 ζηνπο 2 ζπλδέεηαη ζην δηαδίθηπν ελ θηλήζεη, µε ρξήζε
θνξεηήο ζπζθεπήο. Απφ απηνχο ζρεδφλ 1 ζηνπο 2 ρξεζηµνπνηεί θηλεηφ ηειέθσλν,
ελψ µφιηο 2 ζηνπο 5 θνξεηφ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Σα πνζνζηά ηνπ πιεζπζµνχ
πνπ ρξεζηµνπνηεί ην δηαδίθηπν ελ θηλήζεη, θαηά ειηθηαθή νµάδα θαη ηχπν ζπζθεπήο,
παξνπζηάδνληαη ζην γξάθεµα πνπ αθνινπζεί:
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Γηάγξακκα 7: Δλ θηλήζεη ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν
(Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, 2013)

Σν πνζνζηφ ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ πνπ πξαγµαηνπνίεζαλ ειεθηξνληθέο
αγνξέο ην Α΄ ηξίµελν ηνπ 2013 αλέξρεηαη ζην 27,0%, ελψ πνζνζηφ 55,7% απηψλ δελ
έρεη

πξαγµαηνπνηήζεη

πνηέ

θαµία

παξαγγειία/αγνξά

µέζσ

δηαδηθηχνπ.

Καηαγξάθεηαη, ζε ζρέζε µε ην 2012, ζηαζηµφηεηα ζηελ πξαγµαηνπνίεζε ησλ
αγνξψλ µέζσ δηαδηθηχνπ.

Γηάγξακκα 8: Πνζνζηφ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ πνπ πξαγµαηνπνίεζαλ ειεθηξνληθέο
αγνξέο
(Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, 2013)

Σνπο ηειεπηαίνπο 12 µήλεο (Απξίιηνο 2012 – Μάξηηνο 2013) ηα πξντφληα ή νη
ππεξεζίεο πνπ
αγνξάζηεθαλ ή παξαγγέιζεθαλ µέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, γηα πξνζσπηθή ρξήζε θπξίσο,
ήηαλ:

25

Δίδε έλδπζεο θαη ππφδεζεο – αζιεηηθά είδε

36,2%

Σαμηδησηηθέο ππεξεζίεο (εηζηηήξηα, ελνηθίαζε απηνθηλήηνπ θιπ.)

27,8%.

Ηιεθηξνληθέο ζπζθεπέο (βηληενθάµεξεο, θσηνγξαθηθέο

µεραλέο, 24,9%.

θηλεηά ηειέθσλα, ηειενξάζεηο, DVDs θιπ.)
Οηθηαθά είδε (έπηπια, παηρλίδηα, είδε ηέρλεο, ειεθηξηθέο νηθηαθέο 21,4%.
ζπζθεπέο θιπ.)
Δηζηηήξηα

γηα

εθδειψζεηο

(ζπλαπιίεο,

ζεαηξηθέο

παξαζηάζεηο, 21,1%.

θηλεµαηνγξάθνη θιπ.)
∆ηαµνλή ζε θαηαιχµαηα (μελνδνρεία, δσµάηηα, δηαµεξίζµαηα θιπ.)

20,3%.

6. Η εμέιημε ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ
Η ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ δηαδηθηχνπ, ηα ηειεπηαία ρξφληα, νδήγεζε ζηελ
εµθάληζε λέσλ ππεξεζηψλ θαη εθαξµνγψλ, µεηαμχ ησλ νπνίσλ εληάζζεηαη θαη
ην Ηιεθηξνληθφ Δµπφξην.
Σν ειεθηξνληθφ εµπφξην δελ είλαη άιιν απφ εµπνξηθέο ζπλαιιαγέο πνπ
πξαγµαηνπνηνχληαη µε ειεθηξνληθά µέζα θαη βαζίδεηαη ζηελ ειεθηξνληθή µεηάδνζε
δεδνµέλσλ. Πξφθεηηαη γηα θάζε είδνο εµπνξηθήο ζπλαιιαγήο µεηαμχ πξνζψπσλ πνπ
πξαγµαηνπνηείηαη µε
Commerce Association),
αθφινπζνο: «Σν

ειεθηξνληθά µέζα. χµθσλα µε ηελ ECA (Electronic
ν

νξηζµφο

ειεθηξνληθφ

ηνπ

εµπφξην

ειεθηξνληθνχ
θαιχπηεη

εµπνξίνπ
νπνηαδήπνηε

είλαη

ν

µνξθή

επηρεηξεµαηηθήο ή δηνηθεηηθήο ζπλαιιαγήο ή αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ, ε νπνία
εθηειείηαη µε ηε ρξεζηµνπνίεζε νπνηαζδήπνηε ηερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θαη
ηειεπηθνηλσληψλ»
Μηα απφ ηηο ζεµαληηθφηεξεο εθθάλζεηο ηνπ ειεθηξνληθνχ εµπνξίνπ είλαη θαη ηα
ειεθηξνληθά θαηαζηήµαηα (electronic shops, cybermalls). Κάζε ρξήζηεο ηνπ
δηαδηθηχνπ µπνξεί µέζα απφ ηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή ηνπ λα βιέπεη ηα
πξντφληα ελφο θαηαζηήµαηνο θαη λα αγνξάδεη απηά πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ,
πιεξψλνληαο θπζηθά ην αλάινγν αληίηηµν.
Η ηδέα, ζηελ νπνία βαζίδεηαη ην ειεθηξνληθφ εµπφξην, είλαη ζρεηηθά πξφζθαηε,
αλ ιάβεη θαλείο ππφςε ηνπ φηη ην πξψην "µεραλνγξαθεµέλν" πνιπθαηάζηεµα ζηνλ
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θφζµν δεµηνπξγήζεθε ην 1970. Πξφθεηηαη γηα ην Telemart, ζην αλ Νηηέγθν ηεο
Καιηθφξληα. Σφηε, δελ ππήξρε Ίληεξλεη θαη νη πειάηεο ρξεζηµνπνηνχζαλ ην
αλαινγηθφ ηειέθσλν, γηα λα επηιέμνπλ ηα πξντφληα, πνπ επηζπµνχζαλ λα ηνπο
απνζηαινχλ ζην ζπίηη.
Η αλάπηπμε ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Δµπνξίνπ μεθίλεζε ηε δεθαεηία ηνπ70΄ µε ηελ
εµθάληζε ησλ ζπζηεµάησλ ειεθηξνληθήο µεηαθνξάο ρξεµαηηθψλ πφξσλ (EFT)
ζηηο ζπλαιιαγέο ηξαπεδψλ, ρξεζηµνπνηψληαο αζθαιή ηδησηηθά δίθηπα, πνπ
άιιαμαλ ηε µέρξη ηφηε µνξθή ησλ ρξεµαηννηθνλνµηθψλ αγνξψλ.
Σε δεθαεηία ηνπ „80 εµθαλίζηεθαλ νη ηερλνινγίεο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο,
βαζηζµέλεο ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνµείν. ηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ „90 νη
δπλαηφηεηεο πνπ δεµηνπξγήζεθαλ µέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνµείνπ (e-mail),
ηεο ειεθηξνληθήο ζπλδηάζθεςεο (conferencing), ηεο ειεθηξνληθήο ζπλνµηιίαο
(IRC), θηι., απνηέιεζαλ λέεο µνξθέο θνηλσληθήο επηθνηλσλίαο, µνξθέο πνπ
εμειίρζεθαλ αθφµα πεξηζζφηεξν ιίγν αξγφηεξα µε ηελ εµθάληζε ηνπ παγθφζµηνπ
ηζηνχ Web. Η αχμεζε ηνπ αξηζµνχ ησλ ρξεζηψλ ηνπ Internet, ζπλέβαιε ζηελ
θηλεηνπνίεζε

ηνπ

επηρεηξεµαηηθνχ θφζµνπ

πξνο

απηή

ηελ

θαηεχζπλζε,

εμεηάδνληαο ηνπο ηξφπνπο πξνβνιήο ησλ εηαηξηψλ µέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ.
Η ζπγθεθξηµέλε ινηπφλ, µνξθή ζπλαιιαγψλ, θαιείηαη λα επηιχζεη παξαδνζηαθά
επηρεηξεµαηηθά πξνβιήµαηα, φπσο ηε δπζρέξεηα ησλ έγγξαθσλ ζπλαιιαγψλ, ηε
βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνζεµάησλ θαη λα πξνζθέξεη λέεο
επηρεηξεµαηηθέο επθαηξίεο, φπσο ε εχξεζε λέσλ εηαίξσλ, πξνµεζεπηψλ θαη
πειαηψλ ζε παγθφζµηα θιίµαθα µε µεησµέλν θφζηνο. «ε ιίγα ρξφληα (µεηά απφ
µηα πεξίνδν πξνζαξµνγήο) ην λα ππάξρεη µηα επηρείξεζε ρσξίο e- ζα είλαη ηφζν
ζπάλην θαηλφµελν φζν ην λα βξεη ζήµεξα θάπνηνο µηα επηρείξεζε ρσξίο
ηειέθσλν!» [Barth, Machill, 1999].
χµθσλα µε ηνπο Kalakota θαη Whinston (1997) ην ειεθηξνληθφ εµπφξην
ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο αθφινπζεο ηέζζεξηο δηαζηάζεηο: ηε δηάζηαζε ηεο
επηθνηλσλίαο, ηελ επηρεηξεµαηηθή δηάζηαζε, ηε δηάζηαζε ηεο ππεξεζίαο θαη ηελ
άµεζα ζπλδεδεµέλε (online) δηάζηαζε.
Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην κπνξεί λα ιάβεη ηηο εμήο κνξθέο:


Ηιεθηξνληθφ εµπφξην µεηαμχ επηρεηξήζεσλ

27



Ηιεθηξνληθφ εµπφξην µεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη θαηαλαισηψλ - Πξφθεηηαη γηα
ηελ πην δηαδεδνκέλε κνξθή ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη είλαη απηή πνπ ζα καο
απαζρνιήζεη. Ο θαηαλαισηήο έρεη πξφζβαζε ζε κηα ηεξάζηηα πνηθηιία
πξντφλησλ ζε δηθηπαθνχο θφκβνπο - θαηαζηήκαηα, βιέπεη, επηιέγεη,
αλαθαιχπηεη πξντφληα ηα νπνία δελ ζα κπνξνχζε λα βξεη εχθνια ζηε ρψξα
ηνπ, ζπγθξίλεη ηηκέο θαη, ηέινο, αγνξάδεη. Κη φια απηά ρσξίο λα βγεη απφ ην
ζπίηη ηνπ, θεξδίδνληαο πνιχηηκν ρξφλν θαη θφπν.



Ηιεθηξνληθφ εµπφξην µεηαμχ θαηαλαισηή θαη δεµφζηαο δηνίθεζεο



Ηιεθηξνληθφ εµπφξην µεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη δεµφζηαο δηνίθεζεο



Ηιεθηξνληθφ εµπφξην µεηαμχ θαηαλαισηψλ



∆ηεπηρεηξεζηαθφ ειεθηξνληθφ εµπφξην

7. Πιενλεθηήµαηα ηωλ e-παληνπωιείωλ
Σα θπξηφηεξα πιενλεθηήµαηα ησλ e-παληνπσιείσλ είλαη ηα εμήο:
 Γεσγξαθηθή θάιπςε: Σν δηαδίθηπν δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε µηθξέο θαη
µεγάιεο επηρεηξήζεηο λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παγθφζµηα αγνξά,
δηεηζδχνληαο θαη ζε αγνξέο απνµαθξπζµέλσλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ. Οη
παξαδφζεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ πιαλήηε κέζσ ηνπ
παξαδνζηαθνχ (απινχ ή ζπζηεκέλνπ) ηαρπδξνκείνπ, κεηαθνξηθήο εηαηξείαο ή
courier.
 πλερήο ιεηηνπξγία: Σα ειεθηξνληθά θαηαζηήµαηα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ
θαηαλαισηή 24 ψξεο ην εηθνζηηεηξάσξν, ζε αληίζεζε µε εθείλα ησλ
παξαδνζηαθψλ αγνξψλ. Ο πειάηεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο αγνξέο
ηνπ νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηεο εκέξαο, εμεηθνλνκφληαο ρξφλν θαη ρξήκαηα,
απνθεχγνληαο πεξηηηέο κεηαθηλήζεηο.
 Μείσζε ιεηηνπξγηθνχ

θφζηνπο:

Έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεµα είλαη

απαιιαγµέλν απφ έλα µεγάιν πνζνζηφ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ζε ζρέζε µε
εθείλν ελφο πξαγµαηηθνχ θαηαζηήµαηνο (ειεθηξηθφ, ελνηθίαζε ρψξνπ,
θηι.). Έηζη,

φια

ηα

πξνεγνχµελα

µαδί

µε ηελ απαίηεζε ιηγφηεξνπ

ππαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ, αλαπφθεπθηα, µεηψλνπλ θαη ην

θφζηνο

ησλ

πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηνλ πειάηε.
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 Καιχηεξε δηαρείξηζε απνζεκάησλ & δηεπθφιπλζε πξνγξακκαηηζκνχ: Με ηελ
ρξήζε

ηνπ

e-commerce,

ην

απφζεκα

απηφ

ειαρηζηνπνηείηαη

θαη

ζπλεπαθφινπζα κεηψλεηαη θαη ην θεθάιαην πνπ πξέπεη λα δεζκεχζεη ν
επηρεηξεκαηίαο.
 Καηαλφεζε ησλ ζπλεζεηψλ ησλ πειαηψλ: Η αµθίδξνµε ζρέζε (interaction)
πνπ δεµηνπξγείηαη µεηαμχ επηρείξεζεο θαη πειαηψλ δίλεη ηελ επθαηξία λα
ζπγθεληξσζνχλ
πξνηηκήζεηο ησλ

ζηνηρεία

γηα

ηηο ζπλήζεηεο,

θαηαλαισηψλ

µε

ηηο

αλάγθεο

απνηέιεζµα

θαη

ηηο

ηε βειηίσζε ησλ

παξερφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ.
 Απμεκέλεο δπλαηφηεηεο επηινγήο ησλ θαηαλαισηψλ: Η µεγάιε πνηθηιία ησλ
πξνµεζεπηψλ, θαηαξγεί ην µνλνπψιην, παξέρνληαο ζηνλ ελδηαθεξφµελν
ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ηελ πην ζπµθέξνπζα πξνζθνξά ζε πνιχ
µηθξφ ρξνληθφ δηάζηεµα απφ ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ρψξν. Δπηπιένλ, κέζσ ηνπ
ειεθηξνληθνχ εµπνξίνπ µεηψλεηαη ε χπαξμε ησλ πξνµεζεπηηθψλ αιπζίδσλ,
αθνχ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ηα πξντφληα ζηέιλνληαη απεπζείαο
απφ ηνλ παξαγσγφ πξνο ηνλ θαηαλαισηή, ρσξίο ηελ χπαξμε θάπνηνπ
µεζάδνληα.
 Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο: Ο απμεµέλνο αληαγσληζµφο νδεγεί ζηε βειηίσζε
ηεο

πνηφηεηαο

ησλ

πξντφλησλ

θαη

ηε γξεγνξφηεξε

θαη θαιχηεξε

εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε.
 Βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο: Σν ειεθηξνληθφ εµπφξην γεληθφηεξα
µπνξεί λα απνηειέζεη έλα εμαηξεηηθά ζεηηθφ ζηνηρείν ηεο δεµφζηαο εηθφλαο
µηαο επηρείξεζεο, ηδηαίηεξα φηαλ ε επηρείξεζε απηή απεπζχλεηαη ζε ηµήµαηα
ηεο αγνξάο µε επλντθή ζηάζε απέλαληη ζηε λέα ηερλνινγία.

8. Μεηνλεθηήµαηα ηωλ e-παληνπωιεηωλ
ηελ παξαθάησ ελφηεηα γίλεηαη πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ησλ θπξηφηεξσλ
κεηλεθηεκάησλ ησλ e-παληνπσιεησλ, ηα νπνία ζπλνςίδνληα ζηα αθφινπζα:
 Αζθάιεηα: Η αζθάιεηα ησλ αγνξψλ µέζσ δηαδηθηχνπ είλαη έλαο απφ ηνπο
παξάγνληεο πνπ δξνπλ αλαζηαιηηθά πξνο ηνπο θαηαλαισηέο γηα ηελ
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πξαγµαηνπνίεζε αγνξψλ. Δπίζεο, ε χπαξμε ηψλ ζηνπο ππνινγηζηέο
δεµηνπξγεί έλα θιίµα δπζπηζηίαο.
 Υξφλνο παξάδνζεο θαη επηζηξνθήο ησλ πξντφλησλ: Με ηελ επίζθεςε ζε έλα
ηνπηθφ θαηάζηεµα ν θαηαλαισηήο βξίζθεη αµέζσο απηφ πνπ ζέιεη ρσξίο λα
ππάξρεη ν ρξφλνο ηεο αλαµνλήο γηα ηελ παξάδνζε θαη ην θφζηνο µεηαθνξάο.
 Έιιεηςε γλψζεσλ: Πνιινί ρξήζηεο ζπρλά δελ δηαζέηνπλ ηα εξγαιεία θαη
ηηο γλψζεηο γηα µία απνηειεζµαηηθή ζπµµεηνρή ζην ειεθηξνληθφ εµπφξην.
χκθσλα κε πξφζθαηε έξεπλα ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ Κνηλσλία ηεο
Πιεξνθνξίαο, κφιηο ην 0,15% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ ΜΜΔ ζηελ Διιάδα
πξνέξρεηαη απφ ην ειεθηξνληθφ εκπφξην.
 Έιιεηςε

επαθήο

πειάηε –

πσιεηή:

Η

απξφζσπε

πιεπξά

ηεο

δηαδηθηπαθήο ζπλαιιαγήο δεµηνπξγεί δπζπηζηία ζε πνιινχο θαηαλαισηέο.
Όηαλ έλαο θαηαλαισηήο αγνξάδεη έλα θπζηθφ πξντφλ απφ έλα θαηάζηεµα
μέξεη ηη είλαη απηφ πνπ αγνξάδεη θαη πψο θαίλεηαη. ην ειεθηξνληθφ εµπφξην
νη αγνξέο γίλνληαη µε εµπηζηνζχλε ζε απηφ πνπ βιέπεη ν θαηαλαισηήο ζε
θάπνηεο θσηνγξαθίεο ή πεξηγξαθέο ζην ειεθηξνληθφ θαηάζηεµα.
 Βησζηκφηεηα παξαδνζηαθψλ επηρεηξήζεσλ: Η αλάπηπμε ησλ ειεθηξνληθψλ
παληνπσιείσλ αλαπφθεπθηα ζέηεη ζε θίλδπλν ηε βησζηκφηεηα νξηζκέλσλ
παξαδνζηαθψλ

εκπνξηθψλ

επηρεηξήζεσλ.

Δπηπιένλ,

ζα

εθιείςεη

ε

παξαδνζηαθή κνξθή πψιεζεο ζε θαηαζηήκαηα, νπφηε ζα ππάξμνπλ
απνιχζεηο εξγαδνκέλσλ.

9. Σηξαηεγηθή αλάπηπμεο e-shop
Η πξαγµαηνπνίεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ πεξηιαµβάλεη ηξία ζηνηρεηά θιεηδηά:
α) ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ,

β) ηε δηαµφξθσζε ελφο

ειεθηξνληθνχ ζρεδίνπ δξάζεο θαη γ) ηελ εθηέιεζε ηνπ. Πην αλαιπηηθά:
α) Η ζηξαηεγηθή ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ βνεζά λα γίλεη θαηαλνεηφ ηη
δεµηνπξγεί άμηα γηα ηνλ πειάηε θαη γηαηί.
β) Η δηαµφξθσζε ελφο ειεθηξνληθνχ ζρεδίνπ δξάζεο δείρλεη ην πψο θαη ην
πφηε δεµηνπξγείηαη αμία γηα ηνλ πειάηε.
γ) Η εθηέιεζε δείρλεη ην πνπ θαη ην πνηέ πξέπεη λα ιάβεη ρσξά ε φιε δηαδηθαζία.
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ηελ αξρηθή θάζε ε εηαηξεία αληηιαµβάλεηαη ην ηη ζπµβαίλεη ζηελ αγνξά θαη
θαηαζηξψλεη ζρέδην, ψζηε λα δεµηνπξγήζεη λέα άμηα γηα ηνλ πειάηε. Γηα λα
επηηεπρηεί απηφ, πξέπεη λα είλαη πνιχ θαιά γλσζηφ πνηεο είλαη νη αλάγθεο ηνπ
πειάηε θαη ηη αθξηβψο ςάρλεη. Πξέπεη λα θαηαλνεζεί ηη αθξηβψο απαηηείηαη γηα
λα εθπιεξσζνχλ νη αλάγθεο ηνπ πειάηε. Σελ ηδία ζηηγµή πξέπεη λα εμεηαζηεί
πξνζεθηηθά

θαη

ε

ηδία

ε εηαηξεία. Η δηαµφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ

ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ απαηηεί απφ ηελ ηδία εηαηξεία λα είλαη ζπλεηδεηνπνηεµέλε
φζνλ αθνξά ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα φξηα ηεο (∆νπθίδεο 2000).
Η δηαµφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξεηλ πεξηιαµβάλεη
αξρηθά ηηο αθφινπζεο θάζεηο:
- Σελ απφθηεζε γλψζεσλ πνπ βνεζά ηελ εηαηξεία λα θαηαλνήζεη ηη αλαδεηεί
ν πειάηεο θαη πξνο ηα πνχ ζηξέθεηαη ν θιάδνο. Απηή ε θάζε παξέρεη ηε
δπλαηφηεηα λα θαηαιάβεη θαλείο πξαγµαηηθά ηη πηζηεχνπλ νη πειάηεο φηη αμίδεη.
Με ηελ απφθηεζε γλψζεσλ ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα
λα θαηαλνήζνπλ ηηο παξνχζεο θαζψο θαη ηηο µειινληηθέο αλάγθεο ησλ πειαηψλ
ηνπο. Έηζη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα νξγαλψζνπλ ηελ επηρείξεζε ηνπο µε βάζε
ζπγθεθξηµέλεο πξνηεξαηφηεηεο µε απνηέιεζµα λα µεγαιψζνπλ ην µεξίδην ηνπο
ζηελ αγνξά.
- Σελ αμηνιφγεζε ησλ ηθαλνηήησλ πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ ήδε ππάξρνπζα
επηρείξεζε θαη αλαγλσξίδεη ηη ηθαλφηεηεο έρεη ζήµεξα θαη ηη ηθαλφηεηεο
ρξεηάδεηαη λα

έρεη

αλαξσηεζνχλ

αλ

αχξην.
έρνπλ

Απηή

ε

θάζε

φηη ρξεηάδεηαη,

επηηξέπεη
ψζηε

λα

ζηηο

εηαηξείεο

λα

εμππεξεηήζνπλ

ηηο

µεηαβαιιφµελεο πξνηεξαηφηεηεο ησλ πειαηψλ.
- Σν ζρεδηαζµφ ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξεηλ πνπ εμεηάδεη πνηεο αμίεο πξέπεη λα
πξνζθέξεη ε εηαηξεία, ψζηε λα εθµεηαιιεπηεί ηηο ςεθηαθέο δπλαηφηεηεο. Απηή ε
θάζε πεξηιαµβάλεη ηελ αλάπηπμε ελφο ζπλνιηθνχ ζρεδίνπ, ψζηε λα εθπιεξψλνληαη
νη λέεο αλάγθεο ηνπ πειάηε. Απηφ ην ζρέδην απνηειεί, επίζεο έλαλ ράξηε πνπ ζα
βνεζήζεη ηελ εηαηξεία λα θηάζεη εθεί πνπ πξέπεη.
ηελ νπζία ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα απαληά ζηα εμήο:
• πνηα πξντφληα θαη πνηεο ππεξεζίεο κπνξείηε λα παξέρεηε;
• πφζα ρξήκαηα είζηε ζε ζέζε λα επελδχζεηε ζηελ ειεθηξνληθή επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα (θαη κέζα ζε πνην ρξνληθφ δηάζηεκα);
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• δηαζέηεηε ηα ζηειέρε πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αζρνιεζνχλ (θαη ζε πνην πνζνζηφ ηνπ
ρξφλνπ ηνπο);
• ζέζαηε ξεαιηζηηθνχο (νηθνλνκηθνχο) ζηφρνπο γηα ηε δξαζηεξηφηεηά ζαο απηή;

10. Πξνωζεηηθέο ελέξγεηεο ππνζηήξημεο e-shop
i. Online marketing
Έλαο

πειάηεο,

ζε

ιαµβάλνληαο ππφςε

γεληθέο
ηα

γξαµµέο,

πιενλεθηήµαηα

αγνξάδεη
πνπ

έλα

απηφ

ζπγθεθξηµέλν
πξνζθέξεη

απφ

πξντφλ
αιιά

αληαγσληζηηθά πξντφληα. Έλα πξντφλ δηαθνξνπνηείηαη απφ αιιά παξφµνηα εάλ
νη πειάηεο αληηιαµβάλνληαη φηη πεξηέρεη επηπιένλ άμηα γηα απηνχο, πνπ ηα αιιά
πξντφληα δελ έρνπλ. Η θήµε ελφο θαηαζηήκαηνο µπνξεί λα είλαη αξθεηά
ζεµαληηθή ψζηε λα θάλεη ηνπο θαηαλαισηέο λα αληηιαµβάλνληαη ηα πξντφληα ηεο
ζαλ δηαθνξεηηθά.
ην πιαίζην ηνπ ςεθηαθνχ marketing κπνξεί λα εληαρζεί θάζε δηαδξαζηηθή ή κε
κνξθή επηθνηλσλίαο πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ κηαο επηρείξεζεο θαη ησλ πειαηψλ ηεο
κε ηε ρξήζε ςεθηαθψλ/ειεθηξνληθψλ κέζσλ φπσο ην ηληεξλέη, ην θηλεηφ ηειέθσλν
θ.ά. θνπφο ηνπ ειεθηξνληθνχ µάξθεηηλγθ είλαη λα δηαµνξθψζεη µηα αµθίδξνµε
επηθνηλσλία µεηαμχ επηρείξεζεο θαη πειάηε, λα βειηηψζεη ηηο ηερληθέο πξνζέιθπζεο
θαη σθέιεηαο, λα παξαθνινπζεί ηα ελδηαθέξνληα ηνπ ρξήζηε θαη ηελ πινήγεζή ηνπ
µέζα ζην ειεθηξνληθφ θαηάζηεµα έηζη ψζηε λα πξνζαξµφδεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ
πειάηε. Δθφζνλ µηα επηρείξεζε ρξεζηµνπνηεί ζσζηά ην ειεθηξνληθφ µάξθεηηλγθ
µπνξεί λα απνθηήζεη δπλαηφηεηεο µέηξεζεο ηεο απνηειεζµαηηθφηεηαο ησλ
µελπµάησλ.
Σα πξνγξάκκαηα online marketing κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ:


Online Market Research: Οη πην δηαδεδνκέλεο ηερληθέο είλαη ηα online
communities, data mining, social media analytics, text analytics θαη mobile
research.



Search Engine Optimization: Γχν καγηθέο ιέμεηο (traffic & ranking) κπνξνχλ
λα πεξηγξάςνπλ κε αθξίβεηα ηη πξέπεη λα θάλεη γηα λα είλαη επηηπρέο, ζε
επίπεδν επηζθεςηκφηεηαο, ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. To traffic αθνξά ζηελ
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θηλεηηθφηεηα ηεο ηζηνζειίδαο θαη επηηπγράλεηαη θπξίσο κέζσ κέζσ
δηαθεκηζηηθψλ banners ζε άιια websites. Η ιέμε ranking, αλαθέξεηαη ζηελ
θαηάηαμε ηεο ηζηνζειίδαο ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. Οη κεραλέο αλαδήηεζεο
παξέρνπλ επηζθεςηκφηεηα δσξεάλ. Οη πςειέο θαηαηάμεηο είλαη αξθεηά
δχζθνιν λα επηηεπρζνχλ, ζε πεξίπησζε φκσο πνπ γίλεη απηφ, ηα
απνηειέζκαηα κπνξεί λα είλαη εληππσζηαθά.


Google adwords campaigns: Σν Google Adwords είλαη ε πιαηθφξκα
δηαθεκίζεσλ ηνπ Google φπνπ δεκηνπξγνχκε θακπάληεο πξνβνιήο ηνπ
website κε δηάθνξεο ιέμεηο θιεηδηά θαη δηαθεκίζεηο θεηκέλνπ, εηθφλσλ θαη φρη
κφλν. Η ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο απηήο έρεη άκεζα απνηειέζκαηα αιιά
πξνζσξηλφ ραξαηήξα.



Banner Advertising: Δίλαη ε πιένλ επξέσο δηαδεδνκέλε κνξθή ειεθηξνληθήο
δηαθήκηζεο ζην δηαδίθηπν. Οη βαζηθνί ζηφρνη είλαη δχν: α) ε πξνζέιθπζε
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο, θαζψο παηψληαο επάλσ ζην banner ad
κεηαθέξεζαη απηφκαηα εθεί ή νπνπδήπνηε αιινχ επηιέμεη ε εηαηξεία (π.ρ.
ελεκέξσζε γηα κηα πξνζθνξά ή έλα λέν πξντφλ), θαη β) ε δεκηνπξγία ζεηηθψλ
ζπλεηξκψλ ζηνπο θαηαλαισηέο κε ζπγθεθξηκέλεο αμίεο ή ηδηφηεηεο γηα ηε
κάξθα ηνπο ή ην πξντφλ ηνπο ιφγσ ηεο επηιεγκέλεο ηνπνζέηεζεο ησλ banner
ads ζε θαηάιιεια sites (π.ρ. ζε έλα site γηα θαλαηηθνχο ησλ απηνθηλήησλ
πςειψλ επηδφζεσλ ηνπνζέηεζε banner ads κηαο κάξθαο ειαζηηθψλ
απηνθηλήησλ).



Mobile Advertising: Γεκηνπξγία παξνπζίαο ζηα θηλεηά θαη tablets κέζσ
mobile website. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε ηερλνινγία ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ
ζεκείσζε επαλάζηαζε, μεπεξλψληαο ζε ηαρχηεηα πηνζέηεζεο απφ ην
θαηαλαισηηθφ θνηλφ νπνηαδήπνηε άιιε ηερλνινγία ζηελ ηζηνξία. Η δπλακηθή
ηεο αγνξάο αληαλαθιάηαη θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ ελεξγψλ smartphones θαη
tablets, ηα νπνία μεπέξαζαλ ην έλα δηζεθαηνκκχξην ζπζθεπέο παγθνζκίσο ην
2013, ελψ ην λνχκεξν απηφ ππνινγίδεηαη λα αλέιζεη ζηα δχν δηζεθαηνκκχξηα
ζπζθεπέο ζην ηέινο ηνπ 2014.



Social Media: Πξφθεηηαη γηα ηελ επαγγεικαηηθή παξνπζίαζε ηεο επηρείξεζεο
ζηα θνηλσληθά δίθηπα. ηελ νπζία απνζθνπεί ζηελ επηθνηλσλία ζε πην
πξνζσπηθφ επίπεδν, παξέρνληαο απεξηφξηζηεο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ζηα
θνηλσληθά δίθηπα, κε θαηαζθεπή εθαξκνγψλ, δηαγσληζκνχο θ.α. Σα κέζα
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θνηλσληθήο δηθηχσζεο, θαη εηδηθά ηo facebook, ζα πξνζειθχζνπλ θφζκν ζην
ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα δσξεάλ. Δπηπιένλ, κέζσ απηψλ ζα κπνξνχλ λα
αλαθνηλψλνληαη δηαγσληζκνί θαη πξνζθνξέο πνπ είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιείο
απηφ ηνλ θαηξφ. Δπίζεο, ηα δηαθεκηζηηθά videos, είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθά.
Ιδηαίηεξε αλαθνξά ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζα γίλεη ζηελ επφκελε
ελφηεηα.


SMS / E-mail Marketing: Απνζηνιή newsgroup messages ζηα αληίζηνηρα
newsgroups. Σν πιενλέθηεκα απηήο ηεο πξαθηηθήο είλαη φηη νη πειάηεο
εθδειψλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο λα ελεκεξψλνληαη γηα πξάγκαηα πνπ
πξαγκαηηθά ηνπο αθνξνχλ θαη έηζη εμνηθνλνκνχλ ρξφλν, ελψ νη επηρεηξήζεηο
κπνξνχλ λα πξνβαίλνπλ ζε πην ζηνρεπκέλεο ελέξγεηεο κάξθεηηλγθ θαη λα
δηαθεκίδνπλ πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ νη ίδηνη νη πειάηεο έρνπλ δειψζεη φηη
ηνπο ελδηαθέξνπλ. Πνιχ ζπρλά ινηπφλ κε ηελ ηερληθή ηεο «εγγξαθήο»
(registration) ζε έλα newsletter ή έλα site θαη ηε ζπκπιήξσζε θάπνησλ
πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ, νη επηρεηξήζεηο δεκηνπξγνχλ θαιά ζηνρεπκέλεο
δηαθεκηζηηθέο ελέξγεηεο πςειήο απνηειεζκαηηθφηεηαο.

Δπίζεο:


Καηαρψξεζε ηεο ηζηνζειίδαο ζε online νδεγνχο κε πςειφ Page Rank γηα
θαιχηεξε ζέζε ζηα απνηειέζκαηα ησλ αλαδεηήζεσλ.



Απνζηνιή δειηίσλ ηχπνπ πξνο φια ηα µέζα



Sponsorship εθδειψζεσλ φπνπ παξεπξίζθεηαη ην target group



∆ηαθήµηζε ζε φια ηα θιαζηθά µέζα επηθνηλσλίαο (πεξηνδηθά, ξαδηφθσλν,
ηειεφξαζε, αθίζεο) θαη ην Internet

Με ηνλ ηξφπν απηφ, ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα:
 βειηηψζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπ
 παξέρεη εμεηδηθεπµέλεο ππεξεζίεο πξνο ηνπο πειάηεο ηνπ
 ειαρηζηνπνηήζεη ην θφζηνο πξνζθεξνµέλσλ ππεξεζηψλ
 έρεη λέεο επηρεηξεµαηηθέο επθαηξίεο θαη πξννπηηθέο
Αληίζηνηρα

ν πειάηεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ µε

ηαρχηεηα θαη ρακειφηεξν θφζηνο.
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πλνιηθά, ε επέλδπζε ηνπ θαηαζηήκαηνο ζην online marketing εμαξηάηαη απφ:


Σνπο εκπνξηθνχο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο



Σν θνηλφ ζην νπνίν ζα απεπζχλεηαη



Σε δήηεζε



Σνλ αληαγσληζκφ



Σνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο

ii. Τα κέζα θνηλωληθήο δηθηύωζεο
Σα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηηο δπλαηφηεηεο δηαζχλδεζεο
θαη αιιειεπίδξαζεο ησλ ρξεζηψλ. Οη ηζηφηνπνη θνηλσληθήο δηθηχσζεο είλαη
νξγαλσκέλεο ηζηνζειίδεο ζην δηαδίθηπν κε πεξηζζφηεξν νκαδνθεληξηθφ ραξαθηήξα
πνπ παξέρνπλ, ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία, κία ζεηξά απφ βαζηθέο θαη δσξεάλ
ππεξεζίεο φπσο ηε δεκηνπξγία πξνθίι, ην αλέβαζκα εηθφλσλ θαη βίληεν, ηνλ
ζρνιηαζκφ ζε ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη απφ άιια κέιε ηνπ δηθηχνπ ή κίαο νκάδαο, ηελ
άκεζε αληαιιαγή κελπκάησλ θαη πνιιά άιια. Δπηπιένλ, επηηξέπεηαη ζηα κέιε λα
κνηξάδνληαη ηδέεο, θσηνγξαθίεο, δεκνζηεχζεηο, δξαζηεξηφηεηεο, εθδειψζεηο, θαη
άιια θνηλά κε κέιε πνπ αλήθνπλ ζην δίθηπφ ηνπο.
Παξαθάησ ζα δνχκε κεξηθέο απφ ηηο πην δεκνθηιήο ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο
δηθηχσζεο κέζα απν ηηο νπνίεο κπνξεί λα πξνβιεζεί έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα:


Facebook: Δίλαη ε ηζηνζειίδα θνηλσληθήο δηθηχσζεο κε ηα πεξηζζφηεξα κέιε
απφ φιν ηνλ θφζκν.



Google+:

Απηή ηε ζηηγκή κεηξάεη πάλσ απφ 650 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο,

πξάγκα πνπ ην θάλεη ην δεχηεξν (κεηά ην Facebook) θνηλσληθφ δίθηπν κε ην
πεξηζζφηεξν θφζκν θαη ζπλερίδεη λα αλεβαίλεη θαζεκεξηλά.


Twitter: Γηαθνξνπνηείηαη απφ ηηο ππφινηπεο αληίζηνηρεο ηζηνζειίδεο σο πξνο
ηηο ελέξγεηεο πνπ ηα κέιε κπνξνχλ λα θάλνπλ κε πην ζεκαληηθή ηελ αλάξηεζε
δεκνζηεχζεσλ νη νπνίεο δε μεπεξλνχλ ηνπο 140 ραξαθηήξεο.



LinkedIn: Απνηειεί θνξπθαίν ζεκείν ζπλάηεζεο ζην Web γηα επαγγεικαηίεο
θαη επηρεηξήζεηο πνπ επηδηψθνπλ ηελ πξνβνιή ηνπο ζε κία ηζηνζειίδα πνπ
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αμηνπνηεί ηελ θνηλσληθή δηθηχσζε αιιά κε πην επαγγεικαηηθά θαη
επηρεηξεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά.


Pinterest: Γηαθνξνπνηείηαη ζην γεγνλφο φηη εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζηε
θνηλσληθή δηθηχσζε κε αληηθείκελν ηελ αληαιιαγή θσηνγξαθηψλ.



Myspace: Δζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζηε κνπζηθή βηνκεραλία.

11. Δκπόδηα ζηελ αλάπηπμε e-παληνπωιείωλ
Παξαθάησ επηρεηξείηαη ε θαηαγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ αηηηψλ πνπ απνηξέπνπλ ηελ
αλάπηπμε e-παληνπσιείσλ ζηελ Διιάδα.


Σν θαηαλαισηηθφ θνηλφ δελ είλαη εμνηθεησκέλν κε ην ειεθηξνληθφ εκπφξην.
Όπσο έρεη ήδε αλαιπζεί ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, νη Έιιελεο παξφηη ζε
κεγάιν πνζνζηφ δηαζέηνπλ ηα ζχγρξνλα ηερλνινγηθά κέζα, είλαη δηζηαθηηθνί
αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ησλ αγνξψλ κέζσ δηαδηθηχνπ. χκθσλα κε έξεπλεο,
ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνρσξνχλ ζε ειεθηξνληθέο αγνξέο, πξνηηκνχλ απηέο λα
γίλνληαη απφ εηαηξείεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη γηα είδε ηα νπνία δελ βξίζθνληαη
κε επθνιία ζηελ ειιεληθή αγνξά. Γεληθφηεξα, παξακέλεη πνιχ ρακειφ ην
πνζνζηφ φζσλ αγνξάδνπλ ηξφθηκα κέζσ δηαδηθηχνπ, θαζψο ε ζπληξηπηηθή
πιεηνςεθία δειψλεη φηη πξνηηκά λα βιέπεη θαη λα δνθηκάδεη έλα πξντφλ πξηλ
πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε αγνξά.



Έιιεηςε εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ ζηειέρσζε ησλ e-παληνπσιείσλ.
Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ ζσζηή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ελφο
ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο απνηειεί ε ζηειέρσζε ηνπ κε έκπεηξν θαη
θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ. Πνιινί ζεσξνχλ φηη ε δεκηνπξγία ελφο e-shop είλαη
εχθνιε ππφζεζε θαη, σο έλα βαζκφ, έρνπλ δίθην. Χζηφζν, παξαβιέπνπλ πφζν
δχζθνιε είλαη ε ζπληήξεζε θαη ε επηθαηξνπνίεζή ηνπ. Δίλαη, αλακθίβνια,
εμαηξεηηθά απνηξεπηηθφ γηα έλα πειάηε λα επηζθέπηεηαη ζειίδεο πνπ
θαίλνληαη «παξαηεκέλεο», γεγνλφο πνπ ζα ζπλέβαηλε ζε έλα θπζηθφ
θαηάζηεκα.
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Με νινθιεξσκέλε ζρνιηθή εθπαίδεπζε ζηνλ ηνκέα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ
θαη ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. Δίλαη, γεληθά, απνδεθηφ φηη ε
ζρνιηθή εθπαίδεπζε ζηεξείηαη κεγάινπ κέξνπο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, θαζψο
ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο αλαιψλεηαη ζε απνζηήζηζε θαη ηππνπνηεκέλε γλψζε.
Οη ζχγρξνλεο εμειίμεηο επηηάζζνπλ κεγαιχηεξε επειημία θαη βαζηά θαηαλφεζε
ησλ λέσλ δεδνκέλσλ. Κξίλεηαη, ινηπφλ, ζθφπηκν ν δάζθαινο λα κπήζεη ηνπο
καζεηέο ηνπ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη λα ηνπο ελεκεξψζεη γηα ηα λέα
επαγγέικαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη θαη ηηο πξννπηηθέο ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ
ζα δεκηνπξγεζεί κηα λέα γεληά επαγγεικαηηψλ, πιήξσο ελαξκνληζκέλε κε ηηο
ζχγρξνλεο ηάζεηο.



Γελ ππάξρεη ζαθψο θαζνξηζκέλν λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ eπαληνπσιείσλ (πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ). Η αλάπηπμε ηνπ
ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ έρεη μεθηλήζεη εδψ θαη ιηγφηεξν απφ κηα δεθαεηία
ζηελ Διιάδα, κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρνπλ μεθάζαξνη φξνη θαη δηαηάμεηο
γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ e-shop. αθέζηαηα, έρνπλ γίλεη κεγάια βήκαηα
πξνφδνπ ζηνλ ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηεο
αζθάιεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ. Παξφια απηά, ππάξρνπλ αξθεηά λνκνζεηηθά
θελά κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη δπζπηζηία απφ ηελ πιεπξά ησλ θαηαλαισηψλ.
Απαηηείηαη, ζπλεπψο, απνζαθήληζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ θαη επηθαηξνπνίεζε
ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ ζχγρξνλεο
εμειίμεηο.



Διιηπήο θξαηηθή ππνζηήξημε γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ e-παληνπσιείσλ.
Αλαγλσξίδνληαο φηη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην απνηειεί κηα απφ ηηο ηάζεηο ηεο
ζχγρξνλεο επνρήο, είλαη απαξαίηεηε ε θξαηηθή ππνζηήξημε ζρεηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ. Χζηφζν, δελ ππάξρεη επαξθήο ζηήξημε ησλ λέσλ
επαγγεικαηηψλ, νχηε φζσλ, δηαβιέπνληαο ηηο εμειίμεηο, επηζπκνχλ λα
εληάμνπλ ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ζηελ ππάξρνπζα δξαζηεξηφηεηά ηνπο. Πην
ζπγθεθξηκέλα,

δελ

ππάξρνπλ

νινθιεξσκέλεο

δνκέο

ζπκβνπιεπηηθήο

ππνζηήξημεο ή θνλδχιηα γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ θιάδνπ, κε απνηέιεζκα νη
επηρεηξήζεηο λα είλαη αξθεηά επάισηεο θαη ηειηθά, ειάρηζηεο απφ απηέο λα
θαηαθέξλνπλ λα επηβηψζνπλ, θπξίσο ιφγσ ηνπ έληνλνπ αληαγσληζκνχ.
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Αλππαξμία νξγάλσλ ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ e-παληνπσιείσλ θαη
πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή ζε ζέκαηα εηθνληθψλ πξνζθνξψλ, θξπκκέλνπ
θφζηνπο, αζάθεηαο φξσλ. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε δπζπηζηία ηνπ θαηαλαισηηθνχ
θνηλνχ

εληζρχεηαη

απφ

ην

γεγνλφο

φηη

αξθεηνί

πξνζπάζεζαλ

λα

εθκεηαιιεπηνχλ ηελ ζηξνθή πξνο ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, επηρεηξψληαο λα
αηζρξνθεξδίζνπλ ζε βάξνο αλππνςίαζησλ πειαηψλ. Με άιια ιφγηα, θάπνηνη
αλαδήηεζαλ εχθνιν θέξδνο, δεκηνπξγψληαο θαθή εηθφλα γηα ηνλ θιάδν.

12. Πξνηάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε e-παληνπωιείωλ
ηελ ελφηεηα απηή επηρεηξείηαη ε θαηαγξαθή πξνηάζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη
εμέιημε ησλ e-παληνπσιείσλ ζηελ Διιάδα.


Δθπαίδεπζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ ζε ζέκαηα ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Η
θαιιηέξγεηα απηήο ηεο θνπιηνχξαο ζα κπνξνχζε λα γίλεη κέζα απφ
δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο κε ζθνπφ ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ λα γλσξίζεη ηα
νθέιε ησλ ειεθηξνληθψλ αγνξψλ αιιά θαη λα πεηζηεί γηα ηελ αζθάιεηα ησλ
ζπλαιιαγψλ κέζσ δηαδηθηχνπ. Αληίζηνηρα, ζα κπνξνχζαλ λα δηνξγαλσζνχλ
εκεξίδεο γηα ηελ πξνβνιή ηνπ θιάδνπ θαη λα πξνβιεζνχλ ζρεηηθά best
practices.



Παξνρή εληζρχζεσλ απφ ην θξάηνο γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ eπαληνπσιείσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη λα δνζνχλ θίλεηξα γηα ηελ
ιεηηνπξγία αλάινγσλ επηρεηξήζεσλ είηε κε ηελ κνξθή επηδνηήζεσλ ή άηνθνπ
δαλεηζκνχ. Παξάιιεια, επεηδή πξφθεηηαη γηα έλα λέν θαη ζπλεπψο, αζηαζή,
αθφκε, ηνκέα, είλαη αλαγθαίν λα ππάξμνπλ θνξναπαιιαγέο γηα ηηο λέεο
επηρεηξήζεηο αιιά θαη γηα φζεο επηδηψμνπλ λα εθζπγρξνληζηνχλ. Σέινο, ζα
ήηαλ ρξήζηκν λα ππάξμνπλ επλντθέο δηαηάμεηο γηα ηελ ξχζκηζε νθεηιψλ πξνο
ηα αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο.



Γεκηνπξγία θηλήηξσλ γηα ηελ δεκηνπξγία e-παληνπσιείσλ. Γλσξίδνληαο φηη ε
δεκηνπξγία ελφο e-παληνπσιείνπ απαηηεί ζρεηηθά αξρηθφ κηθξφ θεθάιαην, ε
δεκηνπξγία ηέηνηνπ ηχπνπ επηρεηξήζεσο ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη δηέμνδν
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απφ ηελ αλεξγία θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο.
Απηφ, σζηφζν, πξνυπνζέηεη ηελ θαιιηέξγεηα αλάινγεο θνπιηνχξαο, πνπ ζα
πξνζηαηεχεη ηφζν ηνλ έκπνξν φζν θαη ηνλ θαηαλαισηή.



Γεκηνπξγία επνπηηθνχ θνξέα. ηφρνο απηνχ ηνπ θνξέα ζα είλαη λα

δηαζθαιίδεη ηεο εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ e-παληνπσιείσλ αιιά θαη λα παξέρεη θαη
ζπκβνπιεπηηθή ζε λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο. Μέζα απφ απηφ ην θνξέα ζα κπνξνχζε
λα δεκηνπξγεζεί think tank φπνπ νη εκπιεθφκελνη ζα κπνξνχλ λα θαηαζέηνπλ ηδέεο
θαη πξνηάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Δμέιημε
απνηειεί ε Διιεληθή Έλσζε Δπηρεηξήζεσλ Πσιήζεσλ απφ Απφζηαζε θαη Άκεζνπ
Μάξθεηηλγθ, πνπ ηδξχζεθε ην 2001 κε πξσηνβνπιία ησλ θπξηφηεξσλ επηρεηξήζεσλ
ηνπ ηνκέα, κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ησλ ειεθηξνληθψλ πσιήζεσλ, ππνζηεξίδνληαο
ηα Μέιε ηεο ζηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξάζε θαη ζέηνληαο ηηο λφκηκεο βάζεηο γηα ηελ
αλαβάζκηζε

ησλ

πξνζθεξφκελσλ

ππεξεζηψλ

πξνο

ηνπο

θαηαλαισηέο.
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Μέξνο 2ν: Αλάπηπμε θαη Αμηνιόγεζε e-Παληνπωιείνπ
13. Γεκηνπξγία e-shop
i. Σηόρνο ειεθηξνληθνύ θαηαζηήκαηνο θαη θαζνξηζκόο Target Group
Πξηλ απφ ηε δεµηνπξγία ελφο ειεθηξνληθνχ θαηαζηήµαηνο ζα πξέπεη λα νξηζηνχλ νη
ζηφρνη ηνπ θαηαζηήµαηνο απηνχ νη νπνίνη πξέπεη λα είλαη μεθάζαξνη, απηνί θαη
µεηξήζηµνη.
ηε ζπλέρεηα, ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ν θαζνξηζµφο ηνπ ηµήµαηνο ηεο αγνξάο ζην
νπνίν πξφθεηηαη λα ζηνρεχζεη ε επηρείξεζε. Η δηαδηθαζία απηή ζα πινπνηεζεί µε ηελ
θαηαγξαθή φισλ ησλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ πνπ ζα πξνζθέξεη ην ειεθηξνληθφ
θαηάζηεµα, ηελ θαηαγξαθή ησλ ηµεµάησλ ηεο αγνξάο πνπ µπνξεί λα εμππεξεηεζνχλ
απφ ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεµα θαη ηέινο ηελ επηινγή θάπνηνπ απφ ηα ηµήµαηα θαη
πξνζαξµνγή ησλ δηθηπαθψλ ππεξεζηψλ ζ' απηφ. Η ζηφρεπζε ζπγρξφλσο ζε πνιιά
ηµήµαηα ηεο αγνξάο έρεη σο απνηέιεζµα ζην λα µελ επηθεληξψλεηαη ηειηθά ε
επηρείξεζε ζε θαλέλα, µε απνηέιεζµα λα µελ ππνζηεξίδνληαη επαξθψο νη
αλαπηπμηαθνί ζηφρνη.
Αθηεξψλνληαο φιε ηελ ελέξγεηα ζ' έλα ζηφρν ε επηρείξεζή ιεηηνπξγεί πεξηζζφηεξν
ζπγθξνηεµέλα. πλεπψο, είλαη αλαγθαία ε επηινγή ελφο ηµήµαηνο ηεο αγνξάο θαη ε
εζηίαζε ζ' απηφ πξνζαξµφδνληαο ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεµα ζηηο αλάγθεο πνπ έρεη
ην ζπγθεθξηµέλν ηµήµα.
Οη βαζηθέο ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο πξνθίι ρξήζηε πεξηιακβάλνπλ:
– δήηεζε πιεξνθνξηψλ απεπζείαο απφ ηνλ πειάηε
– ρξήζε cookies ή άιισλ κεζφδσλ γηα παξαηήξεζε ζπκπεξηθνξάο
– δηεμαγσγή εξεπλψλ αγνξάο
– εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ απφ πξφηππα ζπκπεξηθνξάο ηνπ παξειζφληνο
Πξαθηηθά, δηακνξθψλνπκε ην πξνθίι ησλ πειαηψλ απαληψληαο ζηηο παξαθάησ 6
εξσηήζεηο:
ΣΙ πξαγκαηηθά ζέιεη ν πειάηεο;
ΓΙΑΣΙ ν πειάηεο ρξεηάδεηαη ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ζαο;
ΠΟΣΔ είλαη ε θαηάιιειε ζηηγκή γηα λα αγνξάζεη ν πειάηεο ζαο;
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ΠΧ (κε πνηα θξηηήξηα) απνθαζίδεη γηα ηελ αγνξά ελφο πξντφληνο;
ΠΟΤ πξνκεζεχεηαη ν πειάηεο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ή πξντφληα κέρξη ζήκεξα;
ΠΟΙΟ είλαη ην πξφζσπν πνπ παίξλεη ηελ απφθαζε αγνξάο;
Γεληθφηεξα, ηα θξηηήξηα πειαηψλ επεξεάδνληαη απφ ηνπο εμήο παξάγνληεο:
 Πνηφηεηα
 Σηκή
 Υξφλνο
 ρέζε θφζηνπο / νθέινπο
 Πξνζαξκνζηηθφηεηα
Δπηπξφζζεηα, ε επηινγή ηνπ πειάηε επεξεάδεηαη ηφζν απφ ηηο πξνυπνζέζεηο επηινγήο
φζν θαη απφ ηηο πξνυπνζέζεηο πξνηίκεζεο.
ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΠΙΛΟΓΗ: είλαη ηα ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζε
ειάρηζην επίπεδν ηα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο κηαο εηαηξείαο πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ
απνδεθηά απφ ηελ αγνξά.
ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΠΡΟΣΙΜΗΗ: είλαη ηα ζηνηρεία πνπ εθηηκνχλ νη πειάηεο θαη
ρξεζηκνπνηνχλ ζαλ θξηηήξηα επηινγήο φηαλ απνθαζίδνπλ ηη ζα αγνξάζνπλ.
Έηζη, κε βάζε ην πιάλν πξνψζεζεο θαη ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή πξέπεη λα
εθηηκεζνχλ:
– Αξηζκφο επηζθεπηψλ
– Αξηζκφο πειαηψλ
– πρλφηεηα ζπλαιιαγήο
– Ύςνο αγνξψλ (π.ρ. Μέζν κέγεζνο θαιαζηνχ)
– Ρπζκφο αλάπηπμεο πειαηψλ
– Ρπζκφο αλάπηπμεο ζπλαιιαγψλ
Δπηπιένλ, ε έξεπλα αγνξάο ζα επηηξέςεη ηνλ ζσζηφ θαζνξηζκφ ηεο νκάδαο
θαηαλαισηψλ ζηελ νπνία ζα απεπζπλζεί ην θαηάζηεκα. Ο ηξφπνο δσήο, νη
νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ησλ πειαηψλ, νη πξνηηκήζεηο ηνπο, αιιά θαη νη απαηηήζεηο
ηνπο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν. Γεληθφηεξα, νη Έιιελεο ρξήζηεο Internet:
• Απμάλνληαη ξαγδαία θάζε ρξφλν
• Δίλαη 60% άλδξεο, 40% γπλαίθεο
• Σν 97% είλαη ειηθίαο 13-54
• Σν 85%-90% έρεη κέζε ή αλψηαηε κφξθσζε
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• Σν 90% - 95% είλαη κέζνπ ή αλψηεξνπ εηζνδήκαηνο
• πγθεληξψλνληαη ζηα αζηηθά θέληξα
Σέινο, ε αλάιπζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνρεχεη ζηελ αλαιπηηθή επεμεξγαζία ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αληαγσληζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη
αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο παξνπζηάδνπλ ηελ εηθφλα ηνπο, νη επηηπρίεο θαη νη
απνηπρίεο ηνπο, ηα δπλαηά θαη ηα αδχλακα ζεκεία ηνπο είλαη ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ
λα αμηνπνηεζνχλ κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία κηαο αληαγσληζηηθήο επηρείξεζεο.

ii. Λεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο
Τπάξρνπλ δηάθνξεο εηαηξείεο πνπ αλαιακβάλνπλ ην hosting φπσο: papaki, webnode,
ips, e-emporio, sigmaweb, νη νπνίεο θαηά θαλφλα παξέρνπλ:


Μνληέξλα θαη θηιηθά πξνο ην ρξήζηε ππνδείγκαηα



Δχρξεζηε θνλζφια δηαρείξηζεο



Λεπηνκεξείο ζηαηηζηηθέο επηρείξεζεο θαη ηζηνζειίδαο



Γπλαηφηεηα πιεξσκήο κε πηζησηηθή κέζσ PayPal



Απηνκαηνπνηεκέλε εηζαγσγή ησλ πξντφλησλ



Έληαμε ζε portals ζχγθξηζεο ηηκψλ



Απηφκαηε θαηαρψξεζε ζε κεραλέο αλαδήηεζεο

Οη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα web building κε απνηέιεζκα λα
δίλεηαη ζην ρξήζηε ε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεη κφλνο ηνπ ηε δηθή ηνπ ηζηνζειίδα
/ e-shop.
Η δεµηνπξγία ειεθηξνληθνχ θαηαζηήµαηνο είλαη µηα ζρεηηθά απιή δηαδηθαζία.
Σν ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν είλαη ε αγνξά ησλ εθαξµνγψλ, πνπ ζα δεµηνπξγήζνπλ
ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεµα θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, πνπ ζα θηινμελήζεη
ηηο εθαξµνγέο φπσο, επίζεο, θαη ε µίζζσζε ηεο γξαµµήο, πνπ ζα εμαζθαιίζεη
ηε ζχλδεζε µε ην δηαδίθηπν.
Τπάξρνπλ πάξα πνιιά content management systems (CMS) γηα e-shop, πνπ κπνξνχλ
λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο δηαρείξηζεο ελφο site. Ο θνηλφο ηνπο ζηφρνο είλαη λα κπνξεί
ν ρξήζηεο λα δεκηνπξγεί κφλνο ηνπ ζειίδεο, ρσξίο ηελ αλάγθε εμεηδηθεπκέλσλ
αλζξψπσλ θαη γλψζεσλ πξνγξακκαηηζκνχ.
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Γηα ηελ ηειηθή επηινγή παίδνπλ ξφιν δηάθνξεο παξάκεηξνη φπσο:


Σν είδνο ηνπ site



Πφζν αζθαιέο ζεσξείηαη



Πφζν πξφζθαηα θαη πφζν ζπρλά ελεκεξψλεηαη κε λέεο εθδφζεηο



Πφζν δηαδεδνκέλε είλαη ε ρξήζε ηνπ



Πφζν εχθνια επεθηείλεηαη



Σν πιήζνο ησλ templates θαη ησλ plugins πνπ πξνζθέξνληαη

Σα θπξηφηεξα CMS είλαη ηα εμήο:
WordPress: To CMS WordPress αξρηθά ζρεδηάζηεθε γηα ηελ δηαρείξηζε blog. Δίλαη
ην πην δηαδεδνκέλν CMS κε πάλσ απφ 60 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο. Σψξα, έρεη εμειηρζεί
ζε έλα θαηαπιεθηηθφ εξγαιείν, πνπ κπνξεί λα επεθηαζεί κε ηελ εγθαηάζηαζε
θαηάιιεισλ plugins θαη templates θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηαρείξηζε
νπνηνπδήπνηε είδνπο site. Γεληθά, ζεσξείηαη ε θαιχηεξε πιαηθφξκα δηαρείξηζεο
πεξηερνκέλνπ (CMS) γηα φζεο ηζηνζειίδεο δηαζέηνπλ blog ή αξζνγξαθία θαη γηα απηφ
ην ιφγν ην πξνηηκνχλ ηα κεγαιχηεξα εηδεζενγξαθηθά sites. ην WordPress δελ
ρξεηάδνληαη ζρεδφλ θαζφινπ ηερληθέο γλψζεηο, θαζψο δηαζέηεη ζρεδηαζηηθά ζέκαηα
θαη ρηιηάδεο εθαξκνγέο έηνηκεο λα «θνπκπψζνπλ» πάλσ ζηελ πιαηθφξκα.
Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα ηζηνζειίδσλ ζε WordPress: Observer, Business Blogs,
Pollen Brands.
Joomla: To Joomla είλαη λεφηεξν ειηθηαθά απφ ην WordPress, κε 35 εθαηνκκχξηα
εγθαηαζηάζεηο. Μπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί πην ζχλζεην απφ ην WordPress, αιιά απηφ
ην θάλεη πην επέιηθην. Γηαζέηεη πνιιά plugins, modules θαη templates πνπ θαιχπηνπλ
ηεξάζηην εχξνο αλαγθψλ. Σν Joomla είλαη ε θαιχηεξε επηινγή γηα sites κε
κεγαιχηεξε πεξηπινθφηεηα.
Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα ηζηνζειίδσλ ζε JOOMLA: Real Estate Uploads, Bulle
Communication
Drupal: Έρεη εθπιεθηηθέο δπλαηφηεηεο θαη κπνξεί λα θηηάμεη πνιπζχλζεηεο,
επαγγεικαηηθέο ηζηνζειίδεο θαη κεγάια portals. Σν Drupal ζέιεη κηα πξνρσξεκέλε
ηερληθή εμεηδίθεπζε απφ ην δηαρεηξηζηή ηεο πιαηθφξκαο αιιά κεηά απφ θάπνηεο
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εβδνκάδεο ρξήζεο έρεη δπλαηφηεηεο παξαγσγήο γηα πξνρσξεκέλα απνηειέζκαηα
πάλσ ζε κηα ηζηνζειίδα ζε εθαξκνγέο θαη βάζεηο δεδνκέλσλ αιιά θαη marketing.
Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα ηζηνζειίδσλ ζε DRUPAL: The walt Disney Company,
Louvre, Grammy.

OpenCart: Απιό, ιεηηνπξγηθό, θηιηθό ζηνλ ρξήζηε θαη ζηνλ
δηαρεηξηζηή, κε ρηιηάδεο plugins θαη κνληέξλα templates. Τν
OpenCart θαζεκεξηλά απμάλεη ην κεξίδην ηνπ ζηελ αγνξά θαη γίλεηαη
ε θαιύηεξε επηινγή γηα κηθξνύ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο e-shop.

iii. Αλάπηπμε εθαξκνγήο / Οξγάλωζε ηζηνζειίδαο – κελνύ
Γηα ηε ζχλζεζε ηνπ πεξηερνµέλνπ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήµαηνο απαηηείηαη
λα ππάξρεη µηα πεξηγξαθή γηα θάζε είδνο πνπ πξφθεηηαη λα πσιεζεί µέζσ
απηνχ, ελψ ζεηηθά ζηελ πψιεζε ζα µπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη θαη ε χπαξμε
θσηνγξαθίαο. Όηαλ ηα πξντφληα θαηαρσξεζνχλ ζηε βάζε δεδνµέλσλ ηνπ
θαηαζηήµαηνο θαη δεµηνπξγεζεί ην πεξηβάιινλ πξνβνιήο, ν πειάηεο έρεη ηε
δπλαηφηεηα

λα

αγνξάζεη

έλα

ή πεξηζζφηεξα εμ‟ απηψλ

πιεξψλνληαο

µε

πηζησηηθή θάξηα ή αληηθαηαβνιή. Ο θάηνρνο µπνξεί µέζα απφ έλα απιφ ζηε
ρξήζε πεξηβάιινλ αιιειεπίδξαζεο (Web Interface) λα ειέγρεη ηελ απνζήθε ηνπ
πξνζζέηνληαο ή αθαηξψληαο πξντφληα, λα θαζνξίδεη ηελ πνιηηηθή πσιήζεσλ
θάλνληαο εθπηψζεηο θαη πξνζθνξέο θαη ηέινο, λα παξαθνινπζεί ην ηδίξν.
Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο ειεθηξνληθνχ θαηαζηήµαηνο
είλαη: ε παξνπζίαζε ησλ πξντφλησλ, ην θαιάζη αγνξψλ, ε δπλαηφηεηα παξαγγειίαο
θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ παξαγγειηψλ, ε χπαξμε µεραληζµνχ πιεξσµψλ, ε
θαηαγξαθή ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζηνπο πειάηεο θαη

ηηο αγνξέο ηνπο, νη

µεραληζµνί αζθαιείαο.
Γεληθφηεξα, ν δηθηπαθφο θφκβνο ζα πξέπεη λα πιεξνί ηα εμήο:


Να είλαη απιφο, εχρξεζηνο θαη γξήγνξνο. Οη ζειίδεο πξέπεη λα «θαηεβαίλνπλ»
γξήγνξα. ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ δελ αξέζεη λα πεξηκέλεη πεξηζζφηεξν απ‟
φζν πεξηκέλεη ζε κηα κηθξή ζεηξά. αθψο, ζε θακία πεξίπησζε δε ζα πξέπεη ε
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αηζζεηηθή ελφο site λα ιεηηνπξγεί εηο βάξνο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο
ηαρχηεηαο.


Να κελ ππνρξεψλεηαη ν ρξήζηεο λα δεκηνπξγήζεη ινγαξηαζκφ. Ο ρξήζηεο
πνπ έρεη απνθαζίζεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο αγνξέο ηνπ ειεθηξνληθά, ζέιεη
ην πξντφλ άκεζα. Δπνκέλσο, φζεο πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο απαηηνχληαη,
ηφζν απνκαθξχλεηαη απφ ηνλ ζηφρν ηνπ. Η θαιχηεξε πξαθηηθή ζε απηφ, είλαη
λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ πειάηε, ζην ηέινο ηεο ζπλαιιαγήο, λα
δεκηνπξγήζεη ινγαξηαζκφ κε ηα ζηνηρεία πνπ έρεη εηζάγεη θαηά ηελ
δηαδηθαζία ηνπ check out.



Να ππάξρεη απιή δηαδηθαζία εχξεζεο ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ θαη επηινγή
αλαδήηεζεο πξντφλησλ αλά θαηεγνξία ή είδνο. εκαληηθή, επίζεο, είλαη ε
δπλαηφηεηα πξνζζήθεο ήρνπ θαη θηλνχκελσλ εηθφλσλ.



Σν πξντφλ ζα πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα. Η πεξηγξαθή
µαδί µε ηελ θσηνγξαθία ζρεµαηίδνπλ ηελ εηθφλα ηνπ πειάηε γηα ην πξντφλ.



Να ππάξρεη παξνρή on-line επηινγψλ ζπγθξίζηκσλ κε νηηδήπνηε πξνζθέξεηαη
αιινχ. Δπίζεο, είλαη αξθεηά θξίζηκν, λα πξνηείλνληαη ζρεηηθά πξντφληα,
απμάλνληαο, έηζη, ηηο πηζαλφηεηεο αγνξάο πεξηζζφηεξσλ πξντφλησλ.



Να δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ πειάηε λα παξαθνινπζεί ην αξρείν ησλ
παξαγγειηψλ. Ιδαληθά ν πειάηεο ζα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα
θαηαρσξεί ηα ζηνηρεία ηνπ θαη κε ηε ρξήζε θσδηθνχ θαη username λα
εληνπίδεη ην ζηάδην εμέιημεο ηεο παξαγγειίαο ηνπ. Δπηπιένλ, λα είλαη εθηθηφο
ν ππνινγηζκφο ησλ εμφδσλ απνζηνιήο κε βάζε δηάθνξα ζηνηρεία (βάξνο,
πεξηνρή, θ.α.) θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο αμίαο κε βάζε δηαθνξεηηθά είδε
ζπλαιιάγκαηνο.



Να δίλεηαη ζην ρξήζηε ε δπλαηφηεηα επαιήζεπζεο ηεο παξαγγειίαο ηνπ,
αλαθνξηθά κε

ηελ πνζφηεηα θαη ην ρξψκα ηνπ πξντφληνο, ηα έμνδα

απνζηνιήο θαη ηνλ ηξφπν πιεξσκήο. Σν θαιάζη αγνξψλ πξέπεη λα επηηξέπεη
ηελ πξνζζαθαίξεζε πξντφλησλ θαη ηελ αιιαγή πνζνηήησλ ρσξίο λα
επεξεάδεηαη ε πινήγεζε ησλ πειαηψλ.


Να παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα παξνπζίαζεο έγθαηξεο θαη λέαο πιεξνθφξεζεο
ζρεηηθά κε ηα πξντφληα θαη λα ππάξρεη επθνιία ζηελ πξνζαξκνγή ζηηο
πξνηηκήζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ πειάηε.
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Δλδεηθηηθά, ηα ζηνηρεία πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ελζαξξχλνπλ ζε επφκελε επίζθεςε ηνπ
πειάηε είλαη:


Γηαγσληζκνί / παηρλίδηα



ηήιε κε ηα λέα



Ηκεξνιφγην γεγνλφησλ



Blogs / Online θνηλφηεηα



Κνππφληα, εθπηψζεηο, πξνζθνξέο.

Ο Γηαδηθηπαθφο Σφπνο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο, έηζη ψζηε λα είλαη
θηιηθφο ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί κε ηνπο εμήο ηξφπνπο:
 Λέμεηο θιεηδηά κε ηε ζσζηή ππθλφηεηα (αλά ζειίδα).
 σζηνί ζχλδεζκνη θαη νλφκαηα αξρείσλ.
 Φηιηθά νλφκαηα ζηηο δηεπζχλζεηο.
Δπίζεο, ζα πξέπεη λα πξαγµαηνπνηνχληαη ζπρλέο δνθηµέο ζηελ ηζηνζειίδα. Κάζε
website παξνπζηάδεη θαηά θαηξνχο πξνβιήµαηα κε links πνπ δελ δνπιεχνπλ,
θσηνγξαθίεο πνπ δελ αλνίγνπλ, script, ηα νπνία επεξεάδνπλ φρη µφλν ηνλ
θαηαλαισηή, αιιά θαη ηηο µεραλέο αλαδήηεζεο.
Σέινο, δε ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ θξπµµέλα θφζηε ηα νπνία απνπξνζαλαηνιίδνπλ ηνλ
πειάηε θαη πξνθαινχλ δπζπηζηία.

iv. Γεκηνπξγία ηζηνζειίδαο θηιηθήο πξνο ην ρξήζηε – επρξεζηία γηα
άηνκα κε κεηωκέλε όξαζε θαη θηλεηηθέο δπζθνιίεο
Η επρξεζηία κεηξά ηελ πνηφηεηα ηεο εκπεηξίαο ελφο ρξήζηε θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε
κε έλα πξντφλ ή έλα ζχζηεκα είηε απηφ αλαθέξεηαη ζε ηζηνρψξνπο, εθαξκνγέο
ινγηζκηθψλ, ηερλνινγία θηλεηψλ ζπζθεπψλ, είηε νπνηαδήπνηε άιιε ζπζθεπή πνπ
θάλεη ρξήζε ν άλζξσπνο.
χκθσλα κε ην πξφηππν ISO 9241-11, επρξεζηία είλαη ε δπλαηφηεηα ελφο πξντφληνο
/ ζπζηήκαηνο ή ππεξεζίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ θαζνξηζκέλνπο ρξήζηεο κε
θαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο, ππφ θαζνξηζκέλεο ζπλζήθεο ρξήζεο, λα παξέρεη
απνηειεζκαηηθφηεηα, απνδνηηθφηεηα θαη ππνθεηκεληθή ηθαλνπνίεζε ζηνπο ρξήζηεο
ηνπ.
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Πνιιέο απφ ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο βνεζεηηθέο ηερλνινγίεο βαζίδνληαη ζηελ
ζεκαζηνινγηθή επεμεξγαζία ηνπ θψδηθα ηεο ηζηνζειίδαο, κεηαθέξνληαο ζηνλ ρξήζηε
ηνπο ην πεξηερφκελν θαηά πξνηεξαηφηεηα, αλαγλσξίδνληαο επηθεθαιίδεο (<h1>,<h2>,
θηι) ή παξαγξάθνπο (<p>) θαη γεληθά ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο. Αλ ν ζρεδηαζηήο έρεη
ακειήζεη ή έρεη θάλεη θαθή ρξήζε ησλ HTML ζηνηρείσλ, ην ινγηζκηθφ ζα
δπζθνιεπηεί λα πξνζπειάζεη ζσζηά ηελ ηεξαξρία ηεο κε ελδερφκελν νη ρξήζηεο λα
ράζνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο. Γηα απηφ είλαη ζεκαληηθφ νη ηζηνζειίδεο λα κελ
έρνπλ ζπληαθηηθά ιάζε πξνθεηκέλνπ λα πξνζπειαζηνχλ αβίαζηα απφ ηηο βνεζεηηθέο
ηερλνινγίεο
Δπίζεο, είλαη απαξαίηεηνο ν ζαθήο δηαρσξηζκφο κεηαμχ πεξηερνκέλνπ (HTML) θαη
παξνπζηαζηηθνχ (CSS). Απηφ επηηπγράλεηαη δηαηεξψληαο ζε μερσξηζηά αξρεία ηα
πεξηερφκελα ηνπ θψδηθα HTML θαη ηνπ θψδηθα CSS θαη απνθπγή ρξήζεο inline
θψδηθα CSS κέζσ ηνπ attribute style.
Σέινο απαηηείηαη ρξήζε φισλ ησλ attributes πνπ κπνξεί λα απνζεθεχζνπλ ρξήζηκεο
πιεξνθνξίεο γηα ηηο βνεζεηηθέο ηερλνινγίεο (πρ. νη εηθφλεο έρνπλ ην attribute alt φπνπ
κπνξεί θάπνηνο λα δψζεη πεξηγξαθή γηα κηα εηθφλα, ελψ ζηηο θφξκεο κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ labels ζε ζπλδπαζκφ κε ην attribute for πνπ ζπλδέεη ηα ζηνηρεία ηεο
θφξκαο κε πεξηγξαθέο).

v. Μέζνδνη πιεξωκήο
Γηα λα γίλνληαη νη online πιεξσκέο απφ ηνπο πειάηεο κπνξεί λα ππάξμεη δηαζχλδεζε
κε θάπνηα ηξάπεδα θαη νη πιεξσκέο λα γίλνληαη κέζσ ηεο πηζησηηθήο θάξηαο ησλ
πειαηψλ. Ο πειάηεο αξθεί λα παξέρεη ηνλ αξηζκφ ηεο πηζησηηθήο ηνπ θάξηαο, ηελ
εκεξνκελία ιήμεο θαη ηνλ θσδηθφ αζθαιείαο ζηνλ πξνκεζεπηή θαη ε ζπλαιιαγή ζα
δηεθπεξαησζεί αλάκεζα ζηηο ηξάπεδεο θαη ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ δχν πιεπξψλ.
Δλαιιαθηηθά, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θάπνηνο πάξνρνο, ν νπνίνο ιεηηνπξγεί ζε
παγθφζκην επίπεδν θαη αλαιακβάλεη γηα εζάο ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλαιιαγήο, φπσο
ην

PayPal. ε θάζε πεξίπησζε ε ηξάπεδα,

ή ε ππεξεζία θξαηάεη ηε ζρεηηθή

πξνκήζεηα.
Η δπζπηζηία ησλ πειαηψλ απέλαληη ζηνπο ειεθηξνληθνχο ηξφπνπο πιεξσµήο,
νδεγεί πνιιά ειεθηξνληθά θαηαζηήµαηα λα παξέρνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο ηε
δπλαηφηεηα εμφθιεζεο ησλ αγνξψλ ηνπο θαη µέζα απφ παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο,
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ζέινληαο παξάιιεια λα πξνζειθχζνπλ θαη αγνξαζηέο πνπ δελ είλαη θάηνρνη
πηζησηηθψλ θαξηψλ.

Έηζη

εθηφο

ησλ

ειεθηξνληθψλ

µεδφζσλ

πιεξσµήο

ζπλαληάµε θαη ηνπο παξαθάησ:
Με αληηθαηαβνιή. Ο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο βαζίδεηαη ζηελ ηαπηφρξνλε
παξάδνζε ηνπ πξντφληνο ζηνλ πειάηε θαη ηελ πιεξσµή (αληηθαηαβνιή) ηνπ
ηηµήµαηνο απφ ηνλ ηειεπηαίν.
Καηάζεζε - Έµβαζµα.

Η θαηάζεζε ρξεµάησλ ζε ινγαξηαζµφ ηξίηνπ, ην

έµβαζµα θαη ε µεηαθνξά επί πηζηψζεη ζε ινγαξηαζµφ ηξίηνπ µέζσ ηεο θπζηθήο ή
ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο (e-banking) είλαη νη πην γλσζηέο απφ απηέο. Γηα ηελ
ελζσµάησζε ησλ ηξηψλ απηψλ ζπλαιιαθηηθψλ µεζφδσλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ
ειεθηξνληθνχ θαηαζηήµαηνο, αξθεί ν έµπνξνο λα ελεµεξψζεη ηνλ πειάηε γηα
ηνλ αξηζµφ ινγαξηαζµνχ φπνπ επηζπµεί λα πηζησζνχλ ή λα θαηαηεζνχλ ηα
ρξήµαηα. Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαγγειίαο, ρξεηάδεηαη ε ηξάπεδα ηνπ
παξφρνπ λα επηβεβαηψζεη ηελ θαηάζεζε ησλ ρξεµάησλ.
Οη ελ ιφγσ ηξφπνη ζπλαιιαγήο γηα ειεθηξνληθέο αγνξέο είλαη θαη νη ιηγφηεξν
ειθπζηηθνί ηφζν γηα ηνπο θαηαλαισηέο φζν θαη γηα ηνπο εµπφξνπο γηα µηα
ζεηξά απφ ιφγνπο. Καζπζηέξεζε νινθιήξσζεο ζπλαιιαγήο (θαζψο απαηηείηαη
επηβεβαίσζε απφ ηελ ηξάπεδα), δαπάλε ρξφλνπ γηα ηνλ θαηαλαισηή (φηαλ
πξφθεηηαη γηα θαηαζέζεηο µέζσ ηεο θπζηθήο νδνχ), νηθνλνµηθέο επηβαξχλζεηο
απφ ηηο ηξάπεδεο είλαη νξηζµέλνη απφ απηνχο.
Παξφιν πνπ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, ππήξρε ε εληχπσζε φηη νη ζπλαιιαγέο κέζσ
πηζησηηθήο θάξηαο ζην Internet δελ ήηαλ αζθαιείο, νη εηδηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη ην
ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη νη on-line ζπλαιιαγέο ελ γέλεη είλαη αζθαιέζηεξεο απφ ηηο
αγνξέο κε πηζησηηθέο θάξηεο ζε «θπζηθά» θαηαζηήκαηα. Παξάιιεια, έρνπλ
αλαπηπρζεί θαη αλαπηχζζνληαη ζπλερψο λένη θαη αζθαιέζηεξνη ηξφπνη πιεξσκήο
κέζσ δηαδηθηχνπ, φπσο νη ππεξεζίεο onlíne κεηαθνξάο ρξεκάησλ, νη πξνπιεξσκέλεο
θαη εμεηδηθεπκέλεο πηζησηηθέο θάξηεο γηα πιεξσκή κέζσ δηαδηθηχνπ. Γηα ηελ
εμαζθάιηζε ηεο κπζηηθφηεηαο, ηεο αθεξαηφηεηαο θαη
ηε

κεηάδνζε, ρξεζηκνπνηείηαη

ηεο

πξνέιεπζεο

ε ηερλνινγία

κηαο

πιεξνθνξίαο

θαηά

πξσηνθφιινπ

αζθαιείαο, φπσο ην Secure Sockets Layer (SSL) ή ην Secure

Electronic Transaction (SET), κε ηε ρξήζε ηνπ νπνίνπ νη
θξππηνγξαθνχληαη πξνηνχ κεηαδνζνχλ ζην

δηθηπαθνχ
πιεξνθνξίεο

δίθηπν θαη απνθξππηνγξαθνχληαη
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απφ ηνλ παξαιήπηε. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν,

ε

ζπλαιιαγή δελ

κπνξεί

λα

ακθηζβεηεζεί νχηε σο πξνο ηελ πξνέιεπζε νχηε σο πξνο ην πεξηερφκελν.

vi. Back end Access / Δπηθαηξνπνίεζε
Μηα ηζηνζειίδα πξέπεη λα είλαη επεθηάζηµε θαη λα αλαβαζµίδεηαη ζε ηαθηηθή βάζε,
πξνθεηµέλνπ ε επηρείξεζε λα είλαη ζε ζέζε λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηεο.
Αλ γηα παξάδεηγµα έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεµα μεπεξάζεη θαηά πνιχ ηνλ αξηζµφ ησλ
πειαηψλ, πνπ αξρηθά είρε πξνβιεθζεί, ηφηε ε απφδνζε ηεο ηζηνζειίδαο ζα µεησζεί
θαη νη πειάηεο ζα αληηµεησπίζνπλ ππνβάζµηζε θαη θαζπζηεξήζεηο, µε απνηέιεζµα
ηελ απψιεηα πειαηείαο γηα ην θαηάζηεµα.
Δπηπιένλ, είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρνπλ ζπρλέο αλαλεψζεηο. Η παξνπζία λέσλ
πξντφλησλ είλαη πνιχ ζεµαληηθή γηα ην ειεθηξνληθφ εµπφξην. ∆ίλεη θίλεηξν ζηνπο
πειάηεο λα επηζθέπηνληαη ζπρλά ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεµα θαη δίλεη ηελ αίζζεζε
ηνπ δξαζηήξηνπ website. Γηα ην ιφγν απηφ, ζα πξέπεη λα είλαη εχθνιε ε πξφζβαζε
απφ ην δηαρεηξηζηή.
Γεληθφηεξα, έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα έρεη αξθεηέο νκνηφηεηεο κε έλα θπζηθφ.
Όπσο έλαο πειάηεο δελ ζα επηζθέπηνληαλ έλα παληνπσιείν κε άδεηα ξάθηα,
αληίζηνηρα δελ ζα επηζθέπηνληαλ θαη έλα e-shop κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξντφλησλ.
Αλάινγε βαξχηεηα έρεη ε βηηξίλα: ζε έλα θπζηθφ θαηάζηεκα ε βηηξίλα ζα πξέπεη λα
αλαλεψλεηαη θαη λα εκπινπηίδεηαη ζπλερψο. ε έλα e-παληνπσιείν βηηξίλα απνηειεί ε
αξρηθή ζειίδα θαη ηα templates πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη.
Δπηπιένλ, κηα ηζηνζειίδα ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο
κέζσ εθαξκνγψλ tablet θαη mobile applications. Σέινο, είλαη απαξαίηεην ν
δηαρεηξηζηήο ηεο ηζηνζειίδαο λα ελεκεξψλεηαη ζπλερψο αλαθνξηθά κε ηπρφλ updates,
ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάιινπλ ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ e-shop. ε θάζε
πεξίπησζε, βέβαηα, ζεσξείηαη πξναπαηηνχκελν ην site ελεκεξψλεηαη δηαξθψο κε λέα,
ζρφιηα, απφςεηο θαη επίθαηξε ζεκαηνινγία. Απηφ δίλεη ηελ εηθφλα ελφο δσληαλνχ
θαηαζηήκαηνο, ην νπνίν πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ησλ πειαηψλ θαη απμάλεη ηελ
επηζθεςηκφηεηα ηεο ζειίδαο.
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14. Ννκηθά δεηήκαηα
Σν e-commerce απνηειεί κία κνξθή εκπνξίνπ θαη ζπλεπψο βξίζθνπλ ζε απηφ
αλάινγε εθαξκνγή νη Kνηλνηηθέο Oδεγίεο (Κνηλνηηθφ Γίθαην) θαη νη εζληθέο
δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζην εκπφξην γεληθφηεξα. Γηα παξάδεηγκα, ν Νφκνο 2251/94
γηα ηελ “Πξνζηαζία ησλ Καηαλαισηψλ” πεξηέρεη δηαηάμεηο γηα ηηο ζπκβάζεηο απφ
απφζηαζε (Άξζξν 4), πνπ εθαξκφδνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ειεθηξνληθνχ
εκπνξίνπ.
Η πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ θαηαλαισηψλ πνπ επηζθέπηνληαη ην
ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα απνηειεί βαζηθή ππνρξέσζε ηεο επηρείξεζεο. Οη ξπζκίζεηο
πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ εθαξκφδνληαη θαη ζην
δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ. Σα πξνζσπηθά ζηνηρεία ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ην
ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ζπιιέγνληαη θαη λα δηαηεξνχληαη κφλν φζν είλαη αλαγθαίν γηα
ηε ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή. πιινγή θαη επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ
δελ εληάζζνληαη ζε ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή κπνξεί λα γίλεη κφλν κε ηε ξεηή
ζπγθαηάζεζε ησλ θαηαλαισηψλ, αθνχ πξνεγνπκέλσο ελεκεξσζνχλ γηα ην ζθνπφ. Η
ζπγθαηάζεζή ηνπο είλαη απαξαίηεηε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ειεθηξνληθφ
θαηάζηεκα ζέιεη λα δηαβηβάζεη ηα δεδνκέλα ηνπο ζε ηξίηνπο. Η εκθαλήο παξνπζίαζε
ησλ ηξφπσλ πξνζηαζίαο θαη ρξήζεο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζην δηθηπαθφ ηφπν
(Privacy Statement) απνηειεί ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ νηθνδφκεζε θιίκαηνο
εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο θαη ηνπ θαηαλαισηή.
Οη επηζθέςεηο ησλ θαηαλαισηψλ ζε έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα θαη νη ζπλαιιαγέο
ηνπο αθήλνπλ ςεθηαθά ίρλε, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά γηα ηε δεκηνπξγία
θαηαλαισηηθνχ πξνθίι. Η ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ απηψλ, κε ηερλνινγίεο φπσο ηα
cookies ελ αγλνία ησλ θαηαλαισηψλ θαη ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο, ζπληζηά
παξάβαζε. Σν πιαίζην ησλ δεζκεπηηθψλ θαλφλσλ γηα ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα
θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Ν. 2472/97 (γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα) θαη ηνλ Ν. 2774/99 (Πεγή: Αξρή Πξνζηαζίαο
Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ www.dpa.gr).
ε κηα ειεθηξνληθή επηθνηλσλία, ε εκπηζηνζχλε κεηαμχ ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ
κεξψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή, γη‟ απηφ θαη πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζην ζέκα
ηεο αζθάιεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ. ήκεξα, ε ηερλνινγία παξέρεη πξνεγκέλεο ιχζεηο
ζην ζέκα απηφ. Έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα πνπ κεξηκλά γηα ηελ αζθάιεηα ησλ
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πειαηψλ ηνπ νθείιεη λα ρξεζηκνπνηεί θαη λα αλαθέξεη ξεηά φια ηα απαξαίηεηα
ζπζηήκαηα αζθαιείαο θαζψο θαη λα παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ
πηζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ. Σα ζπζηήκαηα αζθάιεηαο ζπλαιιαγψλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζήκεξα είλαη ηα εμήο:
Φεθηαθφ πηζηνπνηεηηθφ ηαπηφηεηαο (digital ID) απφ θάπνην αλαγλσξηζκέλν θνξέα
πηζηνπνίεζεο (νη ςεθηαθέο ηαπηφηεηεο επηβεβαηψλνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ
ζπλαιιαζζνκέλνπ εκπφξνπ).
Πξσηφθνιιν αζθαιείαο (π.ρ. Secure Socket Layer – SSL, ή Secure Electronic
Transaction – SEΣ).
Αζθαιήο ζχλδεζε. Οη έιεγρνη γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ εγθπξφηεηα ηνπ
ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο πξέπεη λα γίλνληαη αλεμάξηεηα απφ ην αλ ε πξφζβαζε
ζην Γηαδίθηπν γίλεηαη απφ ηνλ ππνινγηζηή, απφ θηλεηφ ηειέθσλν (WAP) ή απφ ηε
δηαδξαζηηθή ηειεφξαζε (interactive TV).
Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ θαηαλαισηή, πξνηνχ πξνβεί ζε
αγνξέο, λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ ηειεθσληθφ αξηζκφ ζηε θπζηθή έδξα ηνπ
θαηαζηήκαηνο (είλαη ππνρξεσηηθή ε αλαγξαθή ηνπ ζηελ ηζηνζειίδα) ψζηε λα
δηαπηζηψζεη φηη φλησο πξφθεηηαη γηα ην θαηάζηεκα πνπ έρεη επηιέμεη.
Οη εηαηξίεο πάζεο κνξθήο, πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ,
ππνρξενχληαη λα έρνπλ αλαξηεκέλνπο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπο, ηνπο γεληθνχο θαη
εηδηθνχο φξνπο πψιεζεο. πλνπηηθά, νη πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα αλαθέξεη θάζε
ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ζηνπο θαηαλαισηέο ζπλνςίδνληαη ζηα παξαθάησ:
 Πξαγκαηηθή ηαπηφηεηα ηνπ εκπφξνπ (φλνκα, γεσγξαθηθή δηεχζπλζε,
ηειέθσλν θιπ.)
 Σξφπνη επηθνηλσλίαο ηφζν κε ειεθηξνληθφ φζν θαη κε ζπκβαηηθφ ηξφπν
(ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, fax, ηειέθσλν, θιπ.)
 Σειηθή ηηκή ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
θφξσλ, εμφδσλ απνζηνιήο, θιπ.)
 Δγγχεζε ηνπ πξντφληνο.
 Δπηβεβαίσζε ηεο παξαιαβήο ηεο παξαγγειίαο.
 Μέζνδνο απνζηνιήο θαη ρξφλνο παξάδνζεο, δπλαηφηεηα ππαλαρψξεζεο,
ηξφπνο πιεξσκήο θαη παξάδνζεο, θιπ.
 Σξφπνο αθχξσζεο ηεο παξαγγειίαο ζε πεξίπησζε ιάζνπο ή αιιαγήο γλψκεο.
εκεηψλεηαη φηη ν αγνξαζηήο έρεη δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο απφ ηε ζχκβαζε
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γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 10 εξγάζηκσλ εκεξψλ αθφηνπ ιάβεη ην πξντφλ.
Απηή ε πξνζεζκία κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε αιιά ζε θακία πεξίπησζε
κηθξφηεξε θαη πξέπεη λα αλαθέξεηαη ξεηά ζηνπο φξνπο ρξήζεο.
 Πψο ζα επηζηξαθεί ην πξντφλ, ηη πξφζζεηεο επηβαξχλζεηο ππάξρνπλ γηα ηελ
επηζηξνθή, θιπ.
 Πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (Privacy
Statement)
 Πνχ κπνξεί λα απεπζπλζεί ν θαηαλαισηήο γηα ηα παξάπνλά ηνπ (π.ρ.
αξγνπνξεκέλε παξάδνζε ή κε παξάδνζε).
 Πνην δηθαζηήξην είλαη αξκφδην θαη πνηφ Γίθαην ζα εθαξκνζζεί ζε πεξίπησζε
δηαθνξάο.

15. Μειέηε πεξίπηωζεο “E-utopia”
i. Πξνθίι επηρείξεζεο
Σν www.e-utopia.gr μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην Φεβξνπάξην ηνπ 2013. Απφ ηνλ
Ινχλην ηνπ ίδηνπ έηνπο ιεηηνπξγεί θαη θπζηθφ θαηάζηεκα.
Η αγάπε θαη ην πάζνο ηεο νκάδαο γηα ηα ειιεληθά παξαδνζηαθά πξντφληα, νδήγεζαλ
ζηε δεκηνπξγία απηνχ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. ηφρνο είλαη λα πξνζθέξνλ
ζηνπο πειάηεο πξντφληα, κε άξηζηεο πξνδηαγξαθέο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πςειή
πνηφηεηα ππεξεζηψλ.
Σν φλνκα ηνπ θαηαζηήκαηνο είλαη έλα ινγνπαίγλην αλάκεζα ζηηο ιέμεηο «νπηνπία»
θαη «επηνπία», θαζψο ην φξακά ησλ δεκηνπξγψλ ηνπ θηλείηαη ζηα φξηα ηνπ
πξαγκαηηθνχ κε ην θαληαζηηθφ. Απφ ηε κία, ε ιέμε «νπηνπία» είλαη ζπλψλπκε ηνπ
εμσπξαγκαηηθνχ θαη ηνπ αλέθηθηνπ. Απφ ηελ άιιε, σο «επηνπία» ζα ραξαθηεξίδακε
ηελ αλαδήηεζε ελφο θαιχηεξνπ, εθηθηνχ θφζκνπ. Η επηνπία, ινηπφλ, δελ είλαη ην
αληίζεην ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, αιιά ε πξνβνιή κηαο πην αλζξψπηλεο θνηλσλίαο.
Όπσο δειψλνπλ ζην site ηνπο: «Αλαδεηήζακε παξαγσγνχο πνπ αληηζηέθνληαη ζηηο
ζχγρξνλεο κεζφδνπο θαη εθαξκφδνπλ ηνπο πην αγλνχο ηξφπνπο επεμεξγαζίαο,
εληνπίζακε αξψκαηα θαη γεχζεηο κνλαδηθέο, παξαζπξζήθακε απφ ηελ νπηνπία γηα λα
κεηαθέξνπκε ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν ηελ απιφηεηα ησλ παηδηθψλ καο ρξφλσλ, αιιά
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πάλσ απφ φια δνπιέςακε κε φξεμε θαη κεξάθη γηα λα ζαο πξνζθέξνπκε ην θαιχηεξν
απνηέιεζκα».
Πηζηή ζηηο αξρέο ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο, ε «ΔΤΣΟΠΙΑ» ζπλεξγάδεηαη
κε ην «ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ», έλα Δμεηδηθεπκέλν Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο γηα
λένπο θαη λέεο κε λνεηηθή πζηέξεζε. Οη θαηαξηηδφκελνί ηνπ θηηάρλνπλ ηα κνλαδηθά
Κξεηηθά θνπινπξάθηα θξαζηνχ, πνπ έρνπλ γίλεη ην best seller ηνπ θαηαζηήκαηνο.

ii. Γνκή ηνπ site
Σν site έρεη δηακνξθσζεί ζε wordpress θαη θηινμελείηαη απφ ην papaki.gr.
Λεηηνπξγεί ζε δπν γιψζζεο, ειιεληθά θαη αγγιηθά. Σν κελνχ πεξηιακβάλεη ηηο εμήο
ελφηεηεο:


Αξρηθή ζειίδα: αλαθέξεηαη ην φξακα θαη ε απνζηνιή ησλ δεκηνπξγψλ.



Πνηνη είκαζηε: γλσξηκία κε ηνπο δεκηνπξγνχο ψζηε λα θαιιηεξγεζεί άκεζν
θαη θηιηθφ θιίκα.



e-shop: πεξηιακβάλεη ηνλ θαηάινγν ησλ πξντφλησλ ηαμηλνκεκέλν ζε
ππνθαηεγνξίεο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη εχθνιε ε αλαδήηεζε.



πληαγέο: ρσξίδεηαη ζε ππνθαηεγνξίεο θαη ελεκεξψλεηαη ζπλερψο.



πκβνπιέο δηαηξνθήο



Νέα: δίλεηαη κεγάιε έκθαζε ζηε ζπλερή επηθαηξνπνίεζε ηνπ site.



Δπηθνηλσλία: πέξα απφ ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ην ράξηε ηνπ
θαηαζηήκαηνο πεξηιακβάλεηαη on-line θφξκα επηθνηλσλίαο.



Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο: αλαθέξνληαη πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ πνιηηηθή
πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ηνπο ηξφπνπο πιεξσκήο, ην ρξφλν
παξάδνζεο, επηζηξνθέο θαη αθπξψζεηο παξαγγειηψλ.
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Ο θαηάινγνο ησλ πξντφλησλ ρσξίδεηαη ζε ππνθαηεγνξίεο, φπσο ελδεηθηηθά πξνθχπηεη
θαη απφ ην παξαθάησ ζρήκα:

Σν ζπγθεθξηκέλν θαηάζηεκα δίλεη πνιχ κεγάιε έκθαζε ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο
πειάηεο γηα απηφ ελεκεξψλεη ζπρλά ηηο θαηεγνξίεο ΝΔΑ θαη ΤΜΒΟΤΛΔ
ΓΙΑΣΡΟΦΗ. Παξάιιεια, δίλεηαη ζην ρξήζηε ε δπλαηφηεηα απεπζείαο κεηαθνξάο
ζε πξνεγνχκελν ή επφκελν post.
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Πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ πεξηζζφηεξσλ θαηαλαισηψλ, ππάξρεη
έλα on-line παηρλίδη. πγθεθξηκέλα, δεηείηαη απφ ηνλ πειάηε λα απαληήζεη ζηηο
αθφινπζεο εξσηήζεηο, ψζηε λα αλαθαιχςεη ην ηδαληθφ δψξν γηα ηα αγαπεκέλα ηνπ
πξφζσπα.
ΦΤΛΟ
1. ΑΝΓΡΑ

2. ΓΤΝΑΙΚΑ

ΗΛΙΚΙΑ
Α. >25

Β. 26-40

Γ. 41-55

Γ. < 55

ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΑ
I.

ΘΔΑΣΡΟ – ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟ – ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ

II.

ΜΟΤΙΚΗ – ΥΟΡΟ

III.

ΑΘΛΗΣΙΜΟ

IV.

ΤΝΑΝΣΗΔΙ ΜΔ ΦΙΛΟΤ

V.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ – ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

VI.

ΜΟΓΑ
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Αλάινγα κε ηηο απαληήζεηο εκθαλίδεηαη απηφκαηα κηα πξφηαζε δψξνπ.

iii. Aμηνιόγεζε ηεο πνξείαο
Η νκάδα ηνπ παληνπσιείνπ e-utopia, δίλεη κεγάιε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ησλ
ειεθηξνληθψλ πσιήζεσλ θαη γεληθφηεξα ζηελ δηαρείξηζε ηεο ηζηνζειίδαο. Η
πξνψζεζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ επηηπγράλεηαη κέζα απφ ζπζηεκαηηθά mail
campaigns, ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ 18.000 ειεθηξνληθψλ δηεπζχλζεσλ, ππαξρφλησλ
θαη δπλεηηθψλ πειαηψλ, θαζψο θαη απφ ηελ εληαηηθή πξνβνιή κέζσ ησλ ζειίδσλ
θνηλσληθήο δηθηχσζεο, φπσο ην facebook θαη ην Linkedin. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε
φηη, γηα ηνλ πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπ ην θαηάζηεκα είρε πάλσ απφ 500 facebook
posts, θηάλνληαο ηα 700 likes, ζην 1ν εμάκελν ηεο ιεηηνπξγίαο. Η πξαθηηθή απηή
θαίλεηαη λα απνδίδεη, φπσο πξνθχπηεη θαη ηα αθφινπζα ζηαηηζηηθά ρξήζεο ηεο
ηζηνζειίδαο:
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Γηάγξακκα 9: Μνλαδηθνί επηζθέπηεο ηζηνζειίδαο
(Πεγή: e-utopia, 2014)

Η αιιαγή ηεο ηζηνζειίδαο ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2013, δεκηνχξγεζε κηα πην
επαγγεικαηηθή εηθφλα γηα ην θαηάζηεκα, γεγνλφο πνπ είρε άκεζν αληίθηππν θαη ζηνλ
ηδίξν ηνπ θαηαζηήκαηνο, απμάλνληαο εληππσζηαθά ην πνζνζηφ ησλ ειεθηξνληθψλ
πσιήζεσλ, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ην παξαθάησ γξάθεκα:

Γηάγξακκα 10: Σδίξνο θαηαζηήκαηνο
(Πεγή: e-utopia, 2014)
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πλνιηθά, ινηπφλ, πξνθχπηεη φηη ην ζπγθεθξηκέλν e-παληνπσιείν παξνπζηάδεη
αλνδηθέο ηάζεηο, δηαζθαιίδνληαο ηε βησζηκφηεηα ηνπ. εκαληηθφ, βέβαηα, είλαη ην
γεγνλφο φηη, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ ηδίξνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο ειεθηξνληθέο
πσιήζεηο, νη νπνίεο εληζρχζεθαλ απφ ηελ αχμεζε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο πνπ
πξνέξρεηαη απφ ηνλ πςειφ αξηζκφ κνλαδηθψλ επηζθεπηψλ ηεο ηζηνζειίδαο.

16. Σπκπεξάζκαηα
Η εμνηθείσζε ησλ θαηαλαισηψλ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ε αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο
ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή ήηαλ αλαπφθεπθην λα νδεγήζεη θαη ζηελ εμέιημε ησλ
παξαδνζηαθψλ

παληνπσιείσλ. Έηζη, ηα

παξαδνζηαθά κηθξά

καγαδηά είηε

αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ζχγρξνλα e-shops είηε πξφζζεζαλ ηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο
ζηηο ππεξεζίεο ηνπο. ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο ηα e-παληνπσιεία
γλσξίδνπλ ήδε κεγάιε άλζεζε, ελψ ζηελ Διιάδα πξέπεη λα γίλνπλ αθφκε αξθεηά
βήκαηα πξνφδνπ. Η δεκηνπξγία ελφο e-παληνπσιείνπ πξνυπνζέηεη αξρηθά ην ζαθή
θαζνξηζκφ ηνπ target group, ελψ ηαπηφρξνλα επηηάζζεη ηνλ ζρεδηαζκφ κηαο θηιηθήο
πξνο ηνλ ρξήζηε ηζηνζειίδαο.
Έρνληαο σο δεδνκέλν φηη ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ζηελ Διιάδα, φρη κφλν δελ είλαη
εμνηθεησκέλν κε ηελ ζχγρξνλε ηερλνινγία, ηδηαίηεξα ζηηο κεγάιεο ειηθίεο, αιιά θαη
φηη παξακέλεη επηθπιαθηηθφ απέλαληη ζηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, ιφγσ ηνπ αζαθνχο
λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, ηα e-παληνπσιεία πξέπεη λα αλαδεηνχλ θαηλνηφκεο κεζφδνπο
πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. Χζηφζν, επεηδή ηα eπαληνπσιεία είλαη επηρεηξήζεηο κηθξνχ θφζηνπο θαη δελ απαηηνχλ αξρηθφ πςειφ
θεθάιαην, ζα κπνξνχζαλ λα εμειηρζνχλ ζε ζεκαληηθφ ππιψλα ηεο νηθνλνκίαο
ηδηαίηεξα γηα λένπο επηρεηξεκαηίεο.
Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ απαηηείηαη ππνζηήξημε ηεο δξαζηεξηφηεηαο απφ ην θξάηνο θαη
δεκηνπξγία θνξέσλ κε ζπκβνπιεπηηθφ θαη ειεγθηηθφ ραξαθηήξα. Κάησ απφ απηφ ην
πξίζκα, νη επηρεηξήζεηο απηνχ ηνπ είδνπο ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ
αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, θαιχπηνληαο παξάιιεια ηηο αλάγθεο ελφο
ζχγρξνλνπ θαη απαηηεηηθνχ θνηλνχ.
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Πεγέο απφ ην δηαδίθηπν
www.igourmet.com
www.oliviersandco.com
www.it-sicily.com
www.britsuperstore.com
www.britishcornershop.co.uk
www.delicioso.co.uk
www.ditalia.com
http://www.nostimia.com/en/
www.ebloko.gr
www.yolenis.com
www.greekandyummy.gr
www.kokkinogeia.gr
www.mitato.gr
www.ikariastore.gr
www.tofakoryzo.gr
www.e-utopia.gr
http://www.iefimerida.gr/node/122146#ixzz30ON4R2jK
www.disabled.com
www.amea.gov.gr
www.w3.org/TR/WCAG
www.dpa.gr
www.drupal.org
www.opencart.com
www.joomla.org
http://joomla.gr/
http://wordpress.org/
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