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Πολλοί καθημερινά σκέφτονται “να ανοίξω eshop, να εκμεταλλευτώ την αγορά του
Internet”. Στην δύσκολη εποχή που ζούμε το διαδίκτυο είναι ένα πολύτιμο εργαλείο
επικοινωνίας, δικτύωσης και διέξοδος για όλες τις επιχειρήσεις. Είναι δύσκολο να
ανοίξει ένα eshop;

“
Σκεφτείτε καθαρά για να γίνει απλό
-Steve Jobs

”
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Κι όμως, από την αρχική σκέψη μέχρι την
επιτυχημένη

υλοποίηση

η

απόσταση

μπορεί να είναι σύντομη, αρκεί κάποιος να
πάρει

τις

σωστές

αποφάσεις

στα

επιμέρους βήματα.
Φυσικά πρέπει να προηγηθεί της έναρξης
μια σοβαρή έρευνα αγοράς, να σχεδιαστεί
ένα business plan και να ολοκληρωθούν
όλα στο κατάλληλο timing πριν η εποχή ξεπεράσει την αρχική ιδέα. Η ανάπτυξη ενός
eshop πρέπει να γίνει σε λογικό χρονικό διάστημα (1-2 μήνες) ώστε η ιδέα και το
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα να μην πάψουν να είναι ελκυστικά για τον τελικό πελάτη.

Ποια είναι τα βήματα για να ανοίξει ένα eshop
Όπως σε κάθε νέα επιχειρηματική απόπειρα έτσι και στο ηλεκτρονικό εμπόριο κάθε
ενέργεια θέλει πέρα από την αρχική μελέτη, το σωστό σχεδιασμό και κάποιο αρχικό
κεφάλαιο. Χωρίς να επεκταθούμε στο εμπορικό κομμάτι του εγχειρήματος, το να ανοίξει
κανείς ένα eshop σήμερα προϋποθέτει το ότι έχει εξασφαλίσει:
1. Ικανοποιητικό χρόνο για να ασχοληθεί προσωπικά με αυτό ο ιδιοκτήτης και όχι
μόνο

κάποιος

υπεύθυνος, είτε υπάλληλος είτε εξωτερικός συνεργάτης.

Τουλάχιστον το πρώτο διάστημα και μέχρι να μπουν όλα σε μια σειρά και να
γίνουν κατανοητές οι αρμοδιότητες του καθενός η διεύθυνση μιας εταιρείας
πρέπει να έχει συμμετοχή στην εκπαίδευση των στελεχών. Γιατί ένα eshop είναι
ένα ακόμα μαγαζί και θέλει φροντίδα και έλεγχο.
2. Σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με εξασφαλισμένη διάρκεια τόσο για την
τοπική αγορά όσο και για μια πιο διευρυμένη γεωγραφική περιοχή που
γνωρίζουμε καλά. Πολλές φορές μάλιστα οι ευκαιρίες βρίσκονται εκτός των
τειχών, γι’ αυτό και πρέπει να σκεφτόμαστε την μεγάλη εικόνα παγκόσμια και όχι
μόνο την Ελληνική αγορά.
3. Έμπειρους συνεργάτες με δείγματα δουλειάς και προμηθευτές με υποδομή που
θα πρέπει να είναι αναλυτικά δικαιολογημένη. Δεν έχει νόημα να ζητάμε δείγματα
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δουλειάς στο ίδιο αντικείμενο με εμάς, γιατί πολύ απλά ο σωστός συνεργάτης δεν
θα υλοποιήσει ένα ακόμα αντίγραφο του ίδιου έργου σε εσάς. Το ζητούμενο είναι
να αναγνωρίσει και να εμπιστευτεί κανείς, από τα έργα και την μέχρι τώρα
πορεία, έναν ειδικό στον τομέα της επικοινωνίας και των πωλήσεων μέσω
διαδικτύου.
4. Πλάνο και budget διαφήμισης και προβολής τόσο διαδικτυακά όσο και με
παραδοσιακούς τρόπους. Τουλάχιστον για τα πρώτα δύο έτη λειτουργίας μέχρι το
eshop να αποκτήσει ένα ικανοποιητικό σύνολο από πιστούς πελάτες, που θα
μιλούν γι’ αυτό, θα πραγματοποιούν επαναλαμβανόμενες αγορές και θα
αποτελούν μια σταθερή βάση για επόμενες προωθητικές ενέργειες. Ο
συνδυασμός διαδικτυακών και συμβατικών τρόπων προβολής είναι απαραίτητος
για να προσελκύσουμε καλύτερα όλες τις δεξαμενές (pools) του κοινού στο οποίο
απευθυνόμαστε.

Γιατί να ανοίξω ένα eshop
Η σημερινή εποχή πέρα από τις δυσκολίες που
έφεραν η οικονομική κρίση, η πανδημία και οι
κατά καιρούς φυσικές καταστροφές, παρέχει μια
τεράστια ευκαιρία σε αυτούς που τολμούν και
επιχειρούν. Την ευκαιρία μιας διευρυμένης και
δικτυωμένης παγκόσμιας αγοράς. Αν κάτι αξίζει
θα γίνει γρήγορα γνωστό και αν υπάρχουν
εξασφαλισμένοι τρόποι αποστολής τότε ένα
προϊόν, μέσα από ένα eshop, μπορεί να φτάσει
ακόμα και στην άλλη άκρη του κόσμου.
Η τεχνολογική έκρηξη στην κινητή τηλεφωνία και οι γρήγορες ταχύτητες του Internet
έδωσαν τεράστια ώθηση και ευκολία πρόσβασης στην πληροφορία. Τώρα πλέον όλοι
έχουμε την παγκόσμια γνώση στο τσεπάκι μας και η εμπορική αξιοποίηση αυτής της
δικτύωσης είναι πλέον όχι μόνο απαραίτητη αλλά επιβεβλημένη. Η νέα γενιά
εκπαιδεύεται καθημερινά σε νέες τεχνολογίες που στηρίζονται στο Internet. Στην
συνείδηση των περισσοτέρων μια επιχείρηση που δεν έχει ικανοποιητική και συχνή
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παρουσία στο διαδίκτυο ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Και φυσικά αυτό έχει
τεράστιο αντίκτυπο στις πωλήσεις.

Πως ξεκινά ένα eshop
Με σημερινές τιμές ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό κατάστημα ξεκινά από περίπου τα
1300 € και μπορεί να φτάσει έως 8000 € αν είναι αρκετά σύνθετο σχεδιαστικά και
λειτουργικά και διαθέτει διασυνδέσεις (σε άλλα συστήματα μηχανογράφησης, σε
δορυφορικά eshop, σε marketplaces, κ.α.). Αυτές είναι οι μέσες τιμές μόνο για το web
development, το τεχνικό κομμάτι της κατασκευής δηλαδή. Μια μικρομεσαία επιχείρηση
που δεν έχει προηγούμενη εμπειρία στο χώρο των ηλεκτρονικών πωλήσεων είναι
προτιμότερο να ανοίξει ένα βασικό eshop και σταδιακά όσο αποκτά περισσότερη
εμπειρία και έσοδα να αναβαθμίσει σε μεγαλύτερη έκδοση.
Ένα eshop παραδίδεται άδειο από τον κατασκευαστή, χωρίς ενημερωμένο περιεχόμενο
δηλαδή, εκτός κι αν υπάρχει ειδική συμφωνία για ενημέρωση περιεχομένου. Το
περιεχόμενο αυτό θα πρέπει να οργανωθεί και να εισαχθεί στην εφαρμογή του eshop
από τα στελέχη της κάθε επιχείρησης μετά από σχετική εκπαίδευση. Κι αυτό γιατί αυτοί
γνωρίζουν καλύτερα τα προϊόντα, τις τιμές, τα χαρακτηριστικά και τις συσχετίσεις μεταξύ
τους. Γι’ αυτό θα πρέπει η διεύθυνση της επιχείρησης να αφιερώσει χρόνο σε
καθημερινή βάση όπως θα έκανε αν είχε ένα υποκατάστημα.
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Βασικό συστατικό της επιτυχίας είναι η διαφορετικότητα. Τι διαφορετικό δηλαδή έχει να
προσφέρει ένα νέο eshop στο αγοραστικό κοινό.
● Θα είναι οι καλύτερες τιμές;
● Θα είναι η ποικιλία των επιλογών στα είδη;
● Θα είναι η ποιότητα;
● Θα είναι η εξυπηρέτηση;
● Θα είναι τα χαμηλά μεταφορικά ή άλλες παροχές που δεν έχουν άλλα
ανταγωνιστικά eshop;
Μαζί με όλα αυτά πρέπει να βρεθεί ή να ανακαλυφθεί από το μηδέν ένα τέτοιο
χαρακτηριστικό στο site που θα μένει αξέχαστο στους επισκέπτες. Για παράδειγμα, ένα
εύκολο μενού ή μια εργονομική αναζήτηση χαρακτηριστικών με φίλτρα επιλογών.
Στοιχεία που επιταχύνουν τον χρόνο πλοήγησης σε ένα eshop και εκτιμούνται από τους
επισκέπτες, που μετράνε θετικά και θυμούνται ευχάριστα την συνολική εμπειρία. Κι
όταν θυμούνται, μοιράζονται αυτή την εμπειρία και σε άλλους.

Ο κόσμος του Internet θέλει δωρεάν
παροχές. Θέλει να νιώσει σημαντικός που
τον

τιμούν

με

όσο

το

δυνατόν

περισσότερη πληροφορία. Θέλει εύκολη
και τμηματική πρόσβαση σε αυτή την
πληροφορία.

Δεν

θέλει

ατέλειωτα

κατεβατά που δεν μπορεί εύκολα να βρει
τα σημεία που τον ενδιαφέρουν.

Ο επισκέπτης - υποψήφιος πελάτης ενός eshop θέλει να νιώσει ότι βρήκε μια πολύ
καλή ευκαιρία και πέτυχε μια εξίσου καλή αγορά. Θέλει να νιώθει σίγουρος και
περήφανος για την επιλογή του. Όλο αυτό φυσικά σε λογικά πλαίσια και όχι στην
υπερβολή γιατί θα έχει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Μια τεράστια έκπτωση μπορεί
να μην γίνει πιστευτή, να δημιουργήσει υποθέσεις ως προς την ποιότητα και έτσι να
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απομακρύνει τον κόσμο. Θέλει “τόσο, όσο”. Ένα eshop που καταφέρνει να ικανοποιήσει
όλα τα παραπάνω ξεκινά με τις καλύτερες προδιαγραφές.

Πόσο σημαντικό είναι το πρωτογενές περιεχόμενο
Η φωτογράφηση των προϊόντων καλό
είναι

να

είναι

επαγγελματική

και

μοναδική. Τι εννοούμε με τον όρο
μοναδική; Το Google “τρελαίνεται” για
πρωτογενές

περιεχόμενο.

Θέλει

φωτογραφίες που δεν βρίσκονται ήδη σε
άλλα site. Οι περισσότεροι, για λόγους
ευκολίας,

κάνουν

το

ίδιο

λάθος,

παίρνουν φωτογραφίες και κείμενα από τους προμηθευτές, κάνοντας έτσι ένα ακόμα
αντίγραφο eshop. Φανταστείτε να το κάνουν αυτό όλοι οι μεταπωλητές κάποιου τοπικού
προμηθευτή ή όσοι πωλούν προϊόντα κάποιας πολυεθνικής. Έχοντας τις ίδιες
φωτογραφίες δεν ξεχωρίζετε από τον ανταγωνισμό. Γι’ αυτό κάθε νέο eshop θα πρέπει
να έχει επιπλέον φωτογραφίες για κάθε προϊόν, παραπάνω ακόμα και από το site του
προμηθευτή.
Υπάρχουν πλέον στο εμπόριο των φωτογραφικών ειδών έτοιμα set φωτογράφησης και
οικονομικός εξοπλισμός που μπορείτε να αγοράσετε και να δημιουργήσετε ένα μικρό
studio. Οι σύγχρονες DSLR φωτογραφικές μηχανές αλλά και τα smartphones έχουν
τέτοιες δυνατότητες που θα ζήλευαν επαγγελματίες φωτογράφοι παλαιότερα. Δεν
χρειάζεται ακριβός εξοπλισμός, ένα smartphone αξίας >250 € μπορεί άνετα να
χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με καλό φωτισμό. Το μόνο που απαιτείται είναι
δημιουργική φαντασία, διάθεση για γνώση και αρκετό πείσμα. Τα προϊόντα που πρέπει
να παρουσιαστούν σε χρήση (πχ. ρούχα) καλό είναι πέρα από την φωτογράφηση
λευκού background να έχουν και φωτογράφηση με μανεκέν σε φυσικούς χώρους (πχ.
Urban photo shooting). Το background σε αυτές τις φωτογραφίες θα πρέπει να μην έχει
έντονα στοιχεία που θα μπορούσαν να αποσπάσουν την προσοχή του κοινού. Θέλουμε
να εστιάσει κανείς στο προϊόν και όχι σε αντικείμενα ή σε έντονα χρώματα του σκηνικού.
Φροντίζουμε να τοποθετούμε το θέμα σε εκείνη την θέση (κέντρο, πλάϊ) και τον
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προσανατολισμό του κάδρου σε οριζόντια ή κάθετη θέση ανάλογα με την χρήση που θα
κάνουμε

στην

φωτογραφία.

Τέτοιες

φωτογραφίες

μπορούν

στη

συνέχεια να

χρησιμοποιηθούν για διαφήμιση στα Social Media site.
Αν θέλετε να ανεβάσετε επίπεδο στο περιεχόμενο θα πρέπει να ασχοληθείτε ενεργά με
την δημιουργία και επεξεργασία video. Οι σύγχρονες ταχύτητες του Internet το
επιτρέπουν. Τα video θα δώσουν ζωή, κίνηση και θα ενισχύσουν πάρα πολύ την
ικανοποίηση του επισκέπτη και την εμπιστοσύνη του προς τα προϊόντα και το eshop
γενικότερα. Και σε αυτή την περίπτωση το πρωτογενές περιεχόμενο είναι πολύ
καλύτερο από αναδημοσιεύσεις video προμηθευτών. Τα video spot που μπορείτε να
εισάγετε στο eshop σε διάφορα σημεία εντυπωσιάζουν και συμβάλλουν στην αύξηση
των πωλήσεων. Επιπλέον, τα ίδια ή μονταρισμένες εκδοχές τους μπορούν να
χρησιμοποιηθούν

στα

Social

Media

και

στο

Youtube,

προσελκύοντας

έτσι

περισσότερους υποψήφιους πελάτες. Για όλα αυτά όμως χρειάζεται η κατάλληλη
καθοδήγηση, η στήριξη από έμπειρους επαγγελματίες και η σταθερότητα που παρέχουν
αξιόπιστοι προμηθευτές.

Η αξιόπιστη φιλοξενία του eshop είναι πυλώνας για την
επιτυχία
Η φιλοξενία του eshop είναι ένας ακόμα σοβαρός παράγοντας επιτυχίας. Η ταχύτητα
απόκρισης του eshop είναι καθοριστική τόσο για την εμπειρία του χρήστη όσο και ως
παράγοντας για την καλύτερη κατάταξη στις μηχανές αναζήτησης (Web vitals).
Προτιμήστε παρόχους που έχουν ή συνεργάζονται με Data Center που πληρούν τις
προδιαγραφές για την ασφάλεια πληροφοριών (ISO 27001) και την προστασία
δεδομένων (GDPR). Μελετήστε σωστά την θέση του Data Center ώστε να έχει καλή
δικτύωση με κεντρικούς κόμβους κοντά στην περιοχή που βρίσκεται το κοινό σας. Τα
Data Center της κεντρικής Ευρώπης είναι ιδανικά γιατί βρίσκονται σε κεντρικές οδεύσεις
του Internet και δεν έχουν μεγάλη διαφορά ώρας με την Ελλάδα σε περίπτωση που
χρειαστεί να επικοινωνήσει κανείς με το support εκεί. Χρησιμοποιήστε κάποια υπηρεσία
CDN με παγκόσμια εμβέλεια για να επιταχύνετε την εμφάνιση του eshop σας. Μας
ενδιαφέρει να βγαίνει το eshop άμεσα και να φορτώνει σε λιγότερο από δύο (2)
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δευτερόλεπτα στις μετρήσεις του Google. Γι’ αυτό τροποποιήστε ανάλογα την σχεδίαση
του eshop ώστε η παράθεση προϊόντων να γίνεται σε σελίδες (pages) ή με lazy load
(όπως τα post στο Facebook). Επιλέξτε το πακέτο φιλοξενίας με τους κατάλληλους
πόρους και αναπροσαρμόστε ανάλογα με την επισκεψιμότητα και τις απαιτήσεις του
eshop σας. Χρειάζονται σωστές επιλογές πόρων και προοικονομία για την μελλοντική
εξέλιξη του eshop. Κάθε επιλογή θα πρέπει να μπορεί να αναβαθμιστεί.
Ενημερώστε έγκαιρα τους συνεργάτες που υποστηρίζουν την φιλοξενία του eshop για
οποιαδήποτε διαφημιστική καμπάνια έχετε σκοπό να τρέξετε τον επόμενο μήνα.
Χρειάζεται εύλογο χρονικό διάστημα να αναβαθμιστούν οι διαθέσιμοι πόροι ή ακόμα και
να μεταφερθεί το eshop σε άλλη πιο μεγάλη υποδομή αν χρειάζεται.

Τι να προσέξετε περισσότερο στο eshop σας
Το μεγάλο στοίχημα και η μεγαλύτερη όλων των προκλήσεων είναι να καταφέρει κανείς
να αυξήσει το Conversion Rate, δηλαδή να αυξήσει το ποσοστό μετατροπών
επισκεπτών σε πωλήσεις και μάλιστα αυτές να έχουν σημαντικό ύψος (Conversion
Value). Όπως και σε ένα συμβατικό κατάστημα οι πωλήσεις είναι μια πολυπαραγοντική
διαδικασία. Στο ηλεκτρονικό κατάστημα το κοινό βρίσκεται σε μια πολύ πιο διευρυμένη
γεωγραφική περιοχή (ορισμένες χώρες ή ακόμα και παγκόσμια), έχει πολλές
προσλαμβάνουσες και μεγάλο αριθμό από εναλλακτικές. Το κοινό του Internet είναι ένα
δύσκολο και απαιτητικό κοινό, είναι όμως τεράστιο σε σχέση με τα στενά όρια μιας
γειτονιάς ή μιας πόλης που συνήθως δραστηριοποιείται ένα συμβατικό κατάστημα.
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“Μπείτε στα παπούτσια” του τελικού πελάτη σας ανά περιοχή. Ναι, πρέπει αυτό να
γίνεται ανά περιοχή γιατί το κοινό μπορεί να έχει άλλα κριτήρια ή να ζει σε διαφορετικές
συνθήκες και έτσι να διαμορφώνονται άλλες “δεξαμενές” κοινού (pools). Ανιχνεύστε τα
“θέλω” και τις ανάγκες του και προσπαθήστε να προσφέρετε προϊόντα που δίνουν
λύσεις και ικανοποιούν αυτές τις ανάγκες. Σεβαστείτε αυτόν τον πελάτη και προσεγγίστε
τον με πραγματικό ενδιαφέρον και φροντίδα. Δημιουργήστε γέφυρες επικοινωνίας με
κάθε δυνατό τρόπο που μπορείτε να υποστηρίξετε (τηλεφωνικά, email, chat, ticketing,
privé live video παρουσιάσεις προϊόντων, κ.α.). Προσοχή: Μην ενεργοποιείτε και μην
υπόσχεστε επικοινωνίες chat αν δεν μπορείτε να τις λειτουργήσετε (εντός λεπτού) με
ομάδα εντός της εταιρείας σας.
Πολύ σημαντική είναι επίσης η διαχείριση των υποψήφιων πελατών. Δίνοντας την
ευκαιρία σε κάθε υποψήφιο πελάτη να επικοινωνήσει μαζί σας για διευκρινήσεις,
απορίες, περισσότερες πληροφορίες χτίζεται εμπιστοσύνη και έχετε κερδίσει τον πελάτη
κατά το ήμισυ. Σε αυτό το σημείο είναι πολύ σημαντική η χρησιμοποίηση ενός νέου
τηλεφωνικού κέντρου ή αντίστοιχης virtual υπηρεσίας όπου τις εισερχόμενες κλήσεις
απαντά το κέντρο με αναγγελία του τύπου “Καλέσατε την …..”. Από την εμπειρία μας
επτά (7) στις δέκα (10) παραγγελίες ενός νέου eshop γίνονται αρχικά τηλεφωνικά! Στην
πορεία οι επόμενες παραγγελίες γίνονται διαδικτυακά εφόσον ο τελικός πελάτης έχει την
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σχετική εμπειρία πλοήγησης. Η αναγγελία του τηλεφωνικού κέντρου δίνει περισσότερο
prestige, ενισχύει την εμπιστοσύνη του κοινού, βάζει σε σειρά (queue) τους
ενδιαφερόμενους και δείχνει πιο οργανωμένη η εταιρεία. Ο συνδυασμός μελλοντικά με
ένα Σύστημα Διαχείρισης Πελατολογίου (CRM) θα σας γλυτώσει χρόνο και χρήμα. Το
CRM θα μπορεί να σας δώσει εικόνα για κάθε πελάτη για να πάρετε σωστές αποφάσεις
αλλά και για να διαχειριστείτε οργανωμένα θέματα επιστροφών, διάφορα θέματα, να
ικανοποιήσετε εξειδικευμένες απαιτήσει αλλά και να αποκλείσετε επαφές (πχ. fake
πελάτες που δεν παραλαμβάνουν αντικαταβολές).

Ανοίξαμε ένα eshop αλλά πως θα γίνουμε γνωστοί;
Αφήσαμε τελευταία την διαφήμιση γιατί είναι η πιο σημαντική ενέργεια απ’ όλες. Ένα
eshop, που ανοίγει σήμερα σε ένα περιβάλλον ισχυρού ανταγωνισμού, δεν έχει καμία
ελπίδα αν δεν “παίξει” διαφήμιση και αν δεν γίνεται “θόρυβος” γύρω από το brand. Η
ζήτηση σε κάποιες κατηγορίες προϊόντων είναι τόσο ισχυρή που έχει προκαλέσει έκρηξη
ανταγωνισμού. Σε άλλες πάλι κατηγορίες η ζήτηση είναι πολύ μικρή και εξεζητημένη.
Εκεί το κοινό χρειάζεται εκπαίδευση ώστε να γνωρίσει τα προϊόντα. Και στις δύο
περιπτώσεις απαιτείται διαφημιστική δαπάνη, ώστε ένα eshop να πάρει μερίδιο της
αγοράς και παράλληλα να εκπαιδεύσει το κοινό για νέα προϊόντα.
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Σήμερα υπάρχουν πολλά κανάλια προώθησης και διαφήμισης ενός eshop. Ενδεικτικά
αναφέρουμε τα παρακάτω ξεκινώντας από αυτά του Internet και κατόπιν τους πιο
παραδοσιακούς τρόπους που μπορούν να λειτουργήσουν συνδυαστικά:
● Google My Business
Πρόκειται για έναν σύγχρονο παγκόσμιο κατάλογο που συνδυάζεται με την
υπηρεσία Χάρτες του Google. Κάθε επιχείρηση που διαθέτει φυσικό χώρο
(γραφεία, καταστήματα, αποθήκη) μπορεί να δημιουργήσει ένα My Business
account βάζοντας το στίγμα της στον παγκόσμιο χάρτη, δίνοντας παράλληλα
πληροφορίες στο κοινό της αλλά και την δυνατότητα να δεχτεί Αξιολογήσεις
(reviews) από άλλους χρήστες.
● Google Ads
Η υπηρεσία PPC διαφημίσεων του Google είναι ένας πολύτιμος χώρος προβολής
που μπορεί να απογειώσει την επισκεψιμότητα ενός eshop. Αν μάλιστα
χρησιμοποιηθούν καμπάνιες remarketing, δυναμικά shopping ads, video ads, το
αποτέλεσμα θα φανεί γρήγορα και στις πωλήσεις του eshop.
● Google Merchant Center
Μια υπηρεσία του Google που πρόσφατα (3/2020) άνοιξε και για την Ελλάδα.
Εδώ μπορείτε να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων που θα εμφανίζονται στην
ενότητα Αγορές του Google, είτε ως Free Listing είτε ως Shopping ads.
● Facebook Ads (Facebook & Instagram)
Η άλλη πολύ γνωστή υπηρεσία διαφημίσεων που εστιάζει στα social του
Facebook. Και εδώ οι έξυπνες και ποιοτικές διαφημίσεις κερδίζουν τις εντυπώσεις
του κοινού και το remarketing είναι απαραίτητο για να αυξήσετε τις πωλήσεις σας.
● Ενεργή παρουσία σε Social Media site
Η διαρκής παρουσία σε ανάλογα site με συχνές αναρτήσεις νέων αλλά και
στιγμών της καθημερινότητας μέσα στην επιχείρηση δείχνουν μια εταιρεία
ζωντανή, δραστήρια με κοινό που την ακολουθεί.
● Youtube & Podcast
Η παρουσίαση με media files εικόνας ή ήχου είναι ένας σύγχρονος τρόπος
προσέγγισης του κοινού. Μέσα από τέτοιες μεταδόσεις ένα eshop μπορεί να
εκπαιδεύσει το κοινό σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Εντυπωσιακά video των
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προμηθευτών αλλά και επεξηγηματικά video από εσωτερική παραγωγή δίνουν
στον τελικό πελάτη μια συνολική εικόνα και κερδίζουν την εμπιστοσύνη του.
● Συμμετοχή σε site σύγκρισης τιμών
Για ένα νέο eshop τα site συγκρίσεων τιμών είναι πολύτιμα γιατί μεταφέρουν
επισκεψιμότητα και φυσικά δυνητικούς πελάτες. Δεν είναι όλα το ίδιο
αποτελεσματικά, γι΄ αυτό και θα πρέπει να εξετάζονται κατά περίπτωση και να
αξιολογείται η σχέση απόδοσης / κόστους κάθε φορά.
● Συμμετοχή σε ξένα marketplaces
Εδώ τα πράγματα δυσκολεύουν αρκετά καθώς οι διαδικασίες έναρξης και
διατήρησης accounts σε τέτοια marketplaces είναι συνήθως αρκετά πολύπλοκες.
Παρόλα αυτά το να συγχρονίζει ένα eshop κάποιες λίστες (feeds) προϊόντων του
με marketplaces του εξωτερικού αυτόματα του δίνει περισσότερες ευκαιρίες
πώλησης. Η διαφήμιση σε τέτοια site προσφέρει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.
● XML διασύνδεση με άλλα eshop
Οι XML διασυνδέσεις χρησιμοποιούνται συνήθως από εταιρείες χονδρικής προς
μεταπωλητές τους. Έτσι, αντί να περάσει κανείς στο eshop του χιλιάδες προϊόντα
του προμηθευτή μπορεί κάλλιστα αυτά να συγχρονίζουν με το eshop του
προμηθευτή και όλη η πληροφορία ή μέρος αυτής να μεταφέρεται στο δικό σας
(πχ. τιμές, διαθεσιμότητα). Αν λοιπόν φτάσετε στο σημείο να είστε εσείς ο
πάροχος της πληροφορίας προς άλλα eshop, τότε όλοι αυτοί θα λειτουργούν ως
κανάλια προβολής των προϊόντων σας.
● Διαφήμιση με banner
Η διαφήμιση αυτή είναι πάντα αποδοτική και ειδικότερα όταν γίνεται σε site που
το κοινό τους έχει παρόμοια ενδιαφέροντα με το δικό σας.
● Διαφήμιση με editorial σε θεματικά site
Ένα ακριβό σπορ αλλά πολύ αποδοτικό για κάποιες επαγγελματικές κατηγορίες.
Αν το μέσο απευθύνεται σε κοινό που σας ενδιαφέρει τότε ένα editorial μπορεί να
σας τροφοδοτεί μόνιμα με πελάτες.
● Συμμετοχή σε προγράμματα Affiliate
Είναι ένας ακόμα τρόπος δικτύωσης που μπορεί να σας αποφέρει έσοδα αλλά
και νέους πελάτες, που θα μείνουν.
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● Δημιουργία newsletter
Τα newsletter είναι παραδοσιακός τρόπος προσέλκυσης πελατών. Πρέπει να
χρησιμοποιείται με σύστημα, σύνεση και με διακριτικότητα.
● Επιβράβευση customer loyalty
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικοί τρόποι επιβράβευσης πελατών,
τόσο διαδικτυακά όσο και με συμβατικούς τρόπους.
● Στοχευμένη διανομή εντύπων
Ένας πολύ καλός τρόπος να προσεγγίσει κανείς την τοπική αγορά αλλά και
στοχευμένες περιοχές. Ο συνδυασμός εντύπων και Internet είναι εφικτός και
πολλές φορές ανάλογα με την εποχή το ίδιο ή περισσότερο αποδοτικός από άλλα
κανάλια προβολής.
● Διανομή εκπτωτικών κουπονιών
Μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους και να αξιοποιηθεί στο eshop. Τα εκπτωτικά
κουπόνια είναι η αφορμή για προσέλκυση νέων πελατών αλλά και για
επιβράβευση παλαιότερων.
● Πρόκληση πωλήσεων με call center
Ένας τρόπος σχεδόν άγνωστος για τις περισσότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα.
Μικρά ή μεγάλα call center μπορούν να επικοινωνήσουν με πελάτες ή μέλη που
έχουν συναινέσει και να ενημερώνουν για νέες παραλαβές και προσφορές.
● Ραδιοφωνική διαφήμιση
Μια πάντα αποδοτική προβολή που όταν συνδυάζεται με ένα eshop αποκτά και
εικόνα. Όταν ο ραδιοφωνικός παραγωγός είναι αναγνωρίσιμος και έχει
αφοσιωμένο κοινό, η διαφήμιση στην εκπομπή του, ή η αναφορά από τον ίδιο
παρέχουν μεγαλύτερο όφελος.
● Τηλεοπτική διαφήμιση
Η καλύτερη και πιο αποδοτική διαφήμιση σε τοπικό επίπεδο παραμένει πάντα η
τηλεοπτική. Πρωινές και μεσημεριανές ενημερωτικές εκπομπές μπορούν μέσα σε
σύντομο χρονικό διάστημα να απογειώσουν και να καθιερώσουν ένα eshop και
τα προϊόντα του.
Πολλά από τα παραπάνω ίσως είναι άγνωστα στην μικρομεσαία Ελληνική επιχείρηση.
Κάποια ίσως έχουν χρησιμοποιηθεί σποραδικά από τους περισσότερους. Για να πετύχει

IPS - Υπηρεσίες Internet, 17ης Νοεμβρίου 27, Πυλαία, 55534 Θεσσαλονίκη
Τ. 231 231 5319, www.ipsnet.gr, info@ipsnet.gr

σήμερα ένα eshop χρειάζεται πολλαπλά κανάλια προώθησης ταυτόχρονα και σε
σταθερή βάση όλο τον χρόνο. Σίγουρα η διαφημιστική δαπάνη θα πρέπει να
αυξομειώνεται ανάλογα με την εποχικότητα κάθε είδους. Η παρακολούθηση όλων αυτών
των καναλιών και των διαδικασιών που απαιτούνται είναι μια σύνθετη εργασία. Θα
πρέπει να γίνεται μόνο από έμπειρους συνεργάτες και από στελέχη της επιχείρησης
που εκπαιδεύονται διαρκώς από τους πρώτους.

Δώστε έναν λόγο στον πελάτη να επιστρέψει
Ένα τέλειο eshop είναι αυτό που μένει στην μνήμη και γίνεται αφορμή για κουβέντα.
Όταν οι πελάτες σας θα μιλούν με ενθουσιασμό για το domain name σας και τις
ευκαιρίες που βρήκαν εκεί, για την αναλυτική παρουσίαση και τον επαγγελματισμό που
πρόσχαρα επικοινωνήσατε, τότε έχετε καταφέρει να λειτουργήσετε σωστά ένα eshop.
Μέχρι τότε πρέπει να αναζητάτε συνεχώς τρόπους και δρόμους για να πετύχετε αυτό το
αποτέλεσμα. Χρησιμοποιήστε κάθε δυνατό τρόπο για να επιβραβεύσετε την αφοσίωση
του

πελάτη,

όπως

για

παράδειγμα

κουπόνια προσφορών, έκπτωση μελών,

επιβράβευση συστάσεων, κληρώσεις, κ.α.
Βρείτε τι είναι αυτό που θέλει ο ιδανικός πελάτης σας και προσαρμόστε τα προϊόντα, τα
πακέτα προσφορών και την παρουσίαση έτσι ώστε να δώσετε λόγο στον τελικό πελάτη
όχι απλά να επιστρέψει αλλά να γίνει ο πιο ένθερμος υποστηρικτής σας.
Ένας ευχαριστημένος πελάτης είναι ο καλύτερος “πρεσβευτής” της εταιρείας σας.
Ζητήστε από τους πελάτες σας να συμπληρώσουν αξιολογήσεις σε κάθε μέσο (Google
maps, Facebook, Feefo, κλπ). Κάθε αξιολόγηση είναι μια καλή μαρτυρία της συνολικής
εμπειρίας που είχαν με την εταιρεία σας. Κάθε αξιολόγηση ενισχύει την εμπιστοσύνη του
κοινού και αυξάνει την επισκεψιμότητα και τις πωλήσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος
σας.
Στην IPS παρέχουμε τόσο το κατασκευαστικό κομμάτι όσο και την συμβουλευτική
υποστήριξη για την ανάπτυξη και αποτελεσματική λειτουργία του eshop σας. Είμαστε
πάντα κοντά σας με λύσεις και φρέσκιες ιδέες. Καλέστε μας στο 231 231 5319 για μια
πρώτη γνωριμία και συζήτηση πάνω στα αρχικά πλάνα που έχετε.
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