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1.5 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 

1.5.1 ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ / ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΒΙΝΤΕΟ (INC. 3D VIEW, 
ZOOM, ΚΤΛ.) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η πώληση προϊόντων ήταν πάντα μια οπτική διαδικασία. Μελέτες έχουν δείξει ότι αυτό είναι που οι 
δυνητικοί πελάτες βλέπουν ότι αρχικά τους κινεί το ενδιαφέρον σε ένα κατάστημα ή ένα προϊόν. Online, 
καθώς οι πελάτες δεν έχουν τα πραγματικά προϊόντα μπροστά τους, οι εικόνες και τα βίντεο είναι ακόμα 
πιο σημαντικά. Εάν έχετε εικόνες υψηλής ποιότητας και βίντεο, ιδιαίτερα των προϊόντων σας, μπορεί να 
κάνει τεράστια διαφορά τόσο στις πωλήσεις όσο και στην εμπειρία του χρήστη.  

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Υπάρχουν πολλές επιλογές για εικόνες και βίντεο υψηλής ποιότητας - είτε αυτά έχουν ληφθεί από εσάς 
είτε από έναν επαγγελματία φωτογράφο για τον οποίο πληρώσατε - που ξεπερνούν την απλή ενέργεια 
της μεταφόρτωσης της φωτογραφίας ή του βίντεο των προϊόντων σας. Παράγοντες όπως η γωνία από την 
οποία τραβιέται η φωτογραφία, ο φωτισμός, η ορατότητα και η ποιότητα της εικόνας είναι ζωτικής 
σημασίας για να διασφαλιστεί ότι οι πελάτες έχουν πρόσβαση σε μια εικόνα προϊόντος ακριβής, 
λεπτομερή, πιστή και είναι σε θέση να τους δώσει αρκετή εμπιστοσύνη για να αγοράσουν. 
 
Αλλά πέρα από αυτό, το πλαίσιο στο οποία λαμβάνεται η φωτογραφία, τα αντικείμενα ή τα χρώματα ή τα 
φόντα που περιβάλλουν το προϊόν συμβάλλουν στη δημιουργία θετικής εντύπωσης για τον πελάτη. Με 
αυτόν τον τρόπο, πολλά προϊόντα τα οποία διαφορετικά θα ήταν αρκετά κανονικά μπορούν να φαίνονται 
πολύ πιο ενδιαφέροντα και ελκυστικά. Αυτή είναι επίσης μια ευκαιρία για να δημιουργήσετε και να 
ενισχύσετε οπτικά το εμπορικό σήμα σας. Ακόμη και αν δεν έχετε ενσωματώσει ένα λογότυπο ή άλλο 
τέτοιο σήμα, μπορείτε ακόμα να προωθείσετε ένα συγκεκριμένο στυλ ή διάθεση που συμφωνεί με το 
γενικό ήθος ή το μάρκετινγκ της επιχείρησής σας. 
 
Μπορείτε να αναλάβετε αυτή τη δράση μόνοι σας, να αγοράσετε εξοπλισμό κάμερας και να εκπαιδεύσετε 
τον εαυτό σας στη φωτογραφία και το σχετικό λογισμικό όπου απαιτείται ή αλλιώς μπορείτε να 
προσλάβετε έναν επαγγελματία για να τραβήξετε τις φωτογραφίες που χρειάζεστε. Η προηγούμενη 
μέθοδος απαιτεί κάποια αρχική επένδυση, αλλά και μεγάλη προσωπική κατάρτιση ή προϋπάρχουσα 
εμπειρία, ενώ το τελευταίο μπορεί να είναι δαπανηρό και να απαιτεί κάποιο δημιουργικό έλεγχο, αλλά 
απαιτεί πολύ λιγότερο χρόνο και προσπάθεια και γενικά θα παρέχει εικόνες καλής ποιότητας. 
 
Αυτή η ενέργεια ισχύει για την εικόνα του κύριου προϊόντος, αλλά χαρακτηριστικά όπως πολλαπλές 
εικόνες προϊόντων, προβολές 360 μοιρών και ζουμ μπορούν να εντείνουν τα οφέλη. Δεδομένα δείχνουν 
ότι αυτά τα οφέλη περιλαμβάνουν αυξημένα ποσοστά μετατροπής, βελτιωμένη δυνατότητα κοινής 
χρήσης, καλό μάρκετινγκ και συχνά βελτιώνουν ακόμη και τη μηχανή αναζήτησης του ιστότοπού σας 
μέσω του σχετικού κειμένου. 

ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Απλές πράξεις που δεν έχουν προϋποθέσεις, αλλά απαιτούν μια επένδυση 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
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1.5.6 Πληροφορίες Προϊόντος 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ  

Η χρονική δέσμευση που απαιτείται για αυτή τη δράση δεν είναι υπερβολική - κυρίως αφορά τον χρόνο 
που απαιτείται η επεξεργασία και η προσαρμογή των φωτογραφιών σε ικανοποιητικό επίπεδο. Οι 
δαπάνες ποικίλλουν ανάλογα με τον τρόπο που επιλέγετε να εφαρμόσετε αυτήν την ενέργεια, αλλά είναι 
πιθανόν να περιορίζονται στην αρχική αγορά εξοπλισμού ή την πρόσληψη φωτογράφου. Μερικοί 
άνθρωποι μπορεί να διαθέτουν ήδη εξοπλισμό φωτογραφίας και επαρκείς ικανότητες για να ξεκινήσουν 
χωρίς αυτές τις δαπάνες.  

ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ 

Τα θετικά και τα αρνητικά για αυτήν την ενέργεια θα εξαρτηθούν από το πώς επιλέγετε να την  
εφαρμόσετε. Η λήψη των δικών σας φωτογραφιών μπορεί να είναι ευκολότερη και φθηνότερη 
μακροπρόθεσμα, αλλά απαιτεί επίσης σημαντική προσπάθεια και δαπάνες για τον εξοπλισμό και την 
κατάρτιση που θα είναι επιτυχείς. Η πρόσληψη ενός επαγγελματία φωτογράφου, από την άλλη πλευρά, 
απαιτεί λίγη εξειδίκευση από εσάς, εκτός από τη γνώση του είδους εμφάνισης που θέλετε. Ωστόσο, θα 
είναι σταθερή δαπάνη για κάθε νέο στοιχείο που θέλετε να φωτογραφήσετε και ουσιαστικά αναθέτει ένα 
μεγάλο μέρος της δημιουργικής διαδικασίας σε κάποιον άλλο, ενώ εξακολουθεί να απαιτεί κάποιον βαθμό 
εμπλοκής από εσάς. 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ  

Η επιτυχής υλοποίηση αυτής της ενέργειας μπορεί να προκαλέσει αντίστοιχη βελτίωση στα ποσοστά 
μετατροπής και πωλήσεων, καθώς και μια πιο θετική εμπειρία πελατών συνολικά.  

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ICT 

Μέτριες 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Βασικές  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Αρχικό 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ  

https://www.shopify.co.uk/guides/product-photography/importance 
https://www.volusion.com/blog/product-image-importance/ 
https://www.thecreativemomentum.com/blog/why-product-images-are-so-important-in-
ecommerce 
https://conversionxl.com/blog/how-images-can-boost-your-conversion-rate/ 

https://www.shopify.co.uk/guides/product-photography/importance
https://www.volusion.com/blog/product-image-importance/
https://www.thecreativemomentum.com/blog/why-product-images-are-so-important-in-ecommerce
https://www.thecreativemomentum.com/blog/why-product-images-are-so-important-in-ecommerce
https://conversionxl.com/blog/how-images-can-boost-your-conversion-rate/
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ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΗΓΕΣ 

Δεν υπάρχουν 

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Δεν υπάρχουν 

 

 

1.5.2 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το διαδίκτυο όχι μόνο προσφέρει μεγαλύτερη ευκολία στις αγορές, αλλά προσφέρει επίσης μεγαλύτερο 
όγκο πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου του προϊόντος που αναζητάτε να αγοράσετε. Οι άνθρωποι 
στον ιστότοπό σας έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν εύκολα πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που 
πωλούνται, οπότε προσφέροντάς τους το δικό σας εργαλείο σύγκρισης είναι ένας πολύ καλός τρόπος για 
να τους κρατήσετε στον ιστότοπό σας, να βελτιώσετε την εμπειρία τους και να βελτιώσετε τα δικά σας 
ποσοστά μετατροπών. 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ένα χαρακτηριστικό σύγκρισης προϊόντων μπορεί να είναι ένα πολύ 
χρήσιμο εργαλείο για διάφορους λόγους, με κυριότερο ότι βοηθά στην προσέλκυση και τη διατήρηση των 
χρηστών στον ιστότοπό σας και στη συνέχεια βελτιώνει το ρυθμό μετατροπών. Έχοντας πολλές ανοιχτές 
καρτέλες σε ένα πρόγραμμα περιήγησης μπορεί να είναι ένα πρόβλημα και να προκαλεί σύγχυση όταν 
προσπαθείτε να συγκρίνετε πιθανές αγορές, οπότε το να προσφέρετε στους καταναλωτές το δικό σας 
εργαλείο σύγκρισης προϊόντων είναι ένας χρήσιμος τρόπος για να τους κρατήσετε στον ιστότοπό σας, που 
δεν ήταν αρχικά το προϊόν, το οποίο ήλπιζαν να αγοράσουν.  
 
Η δημιουργία ενός εργαλείου όπως αυτό θα απαιτήσει αρκετό σχεδιασμό και προσπάθεια. Είναι 
σημαντικό να έχετε στη διάθεσή σας τα κατάλληλα κριτήρια για να συγκρίνετε τα προϊόντα, να τα 
αναπαράγετε σε ένα εύκολο τρόπο για ανάγνωση και όλα τα προϊόντα σας να έχουν ενημερωθεί με όλες 
τις απαιτούμενες λεπτομέρειες και πληροφορίες. Η τιμή, το όνομα, οι εικόνες, η διαθεσιμότητα και τα 
βασικά χαρακτηριστικά είναι συνήθως τα κοινά αποδεκτά στοιχεία για εργαλεία όπως αυτό, αλλά πέρα 
από αυτά, τα διαθέσιμα κριτήρια πρέπει να αποφασιστούν με βάση το εμπορικό σήμα και τα προϊόντα 
που προσφέρετε. Ομοίως, η διάταξη και ο σχεδιασμός του εργαλείου θα εξαρτηθούν από το στυλ της 
μάρκας και του ιστότοπού σας, αλλά θα πρέπει να είναι λειτουργικά και εύκολα κατανοητά σε κάθε 
περίπτωση. Ένα τέτοιο εργαλείο παίρνει συχνά τη μορφή ενός πίνακα, αλλά μπορεί επίσης να 
παρουσιαστεί ως τύπος λίστας ή μια μορφή μπλοκ, για παράδειγμα. 
 
Το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου που χρησιμοποιείτε για τον ιστότοπό σας θα πρέπει να διαθέτει 
μια διαθέσιμη λειτουργία που θα σας επιτρέψει να δημιουργήσετε ένα εργαλείο σύγκρισης προϊόντων. 
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ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Ενέργειες που έχουν προαπαιτούμενα αλλά δεν απαιτούν επένδυση. 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

1.1.1 Κριτικές Καταναλωτών 
1.5.1  Εικόνα Προϊόντος  
1.5.6  Πληροφορίες Προϊόντος  

ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

Αν και το κόστος είναι ελάχιστο, ένα εργαλείο σύγκρισης προϊόντων μπορεί να χρειαστεί πολύ σκέψη και 
σχεδιασμό για να κατασκευαστεί σωστά και θα απαιτεί την ενημέρωση των προϊόντων σας και του ίδιου 
του εργαλείου τακτικά. 

ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ 

Μία από τις κεντρικές προϋποθέσεις για την υλοποίηση αυτής της δράσης είναι και θετική και αρνητική. 
Έχοντας ένα εργαλείο σύγκρισης προϊόντων απαιτεί γενικά να έχετε πλήρη στοιχεία, εικόνες και κριτικές 
για όλα τα προϊόντα σας στον ιστότοπό σας, κάτι που αφενός απαιτεί μεγάλη επαγρύπνηση και συνεχή 
προσπάθεια, αλλά από την άλλη μπορεί να φέρει τα δικά της ευεργετικά αποτελέσματα που 
περιγράφονται στις σχετικές ενέργειες. 
 
Πέρα από αυτό και τα οφέλη που αναφέρονται λεπτομερώς στην ενότητα "Εκτιμώμενη Αξιοποίηση", 
υπάρχει φυσικά ο κίνδυνος μειονεκτημάτων από ένα εργαλείο σύγκρισης προϊόντων που εφαρμόζεται 
ελάχιστα. Τέτοια εργαλεία μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση, και να υπογραμμίσουν τα πιο αδύναμα 
μέρη του ιστότοπού σας, όπως ελλιπείς πληροφορίες ή έλλειψη διαθεσιμότητας. 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Η εφαρμογή αυτού του στοιχείου μπορεί επιφέρει υψηλότερο ρυθμό μετατροπής και να προσελκύσει 
περισσότερους επισκέπτες στον ιστότοπό σας, διατηρώντας παράλληλα τους υπάρχοντες επισκέπτες σε 
αυτό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και με καλύτερη εμπειρία χρήστη. 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ICT 

Μέτριες 

ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ 

Μέτριες 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Καλά ανεπτυγμένο 
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ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

https://www.3dcart.com/lp/features/product-comparison-feature/ 
https://www.practicalecommerce.com/the-right-way-to-offer-product-comparison-tools 
https://www.agconsult.com/en/usability-blog/4-product-comparison-best-practices/ 
https://www.getelastic.com/20-tips-for-product-comparison-tools 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΗΓΕΣ 

Ο απόλυτος οδηγός για τη δημιουργία γραφήματος σύγκρισης προϊόντων για την ιστοσελίδα σας - 
https://www.nichepursuits.com/guide-create-a-product-comparison-chart/ 

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Είναι σημαντικό κατά την εφαρμογή αυτής της δράσης να λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές γλώσσες, 
καθώς και όλα τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που συγκρίνονται, τα οποία μπορεί να διαφέρουν σε 
μια δεδομένη χώρα. 

 

 

1.5.3 ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η εξατομίκευση της εμπειρίας των πελατών είναι μια αυξανόμενη τάση στον σημερινό κόσμο, με τη 
σύγχρονη τεχνολογία να καθιστά όλο και πιο εύκολη την υλοποίηση της. Πράγματι, πολλοί πελάτες 
μπορούν να δουν προϊόντα πολύ πιο συναφή με αυτά που θέλουν και να έχουν μια εμπειρία περιήγησης 
που αισθάνονται πιο οικεία ειδικά για τις ανάγκες τους. Μια επιχείρηση που είναι σε θέση να 
υλοποιήσει μια εξατομικευμένη εμπειρία βασισμένη σε αυτό που γνωρίζει για τους πελάτες της είναι 
πιθανό να αποκομίσει ανταμοιβές. 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Η εξατομίκευση της εμπειρίας των πελατών σας στον ιστότοπό σας είναι μια ενέργεια που συνδέεται 
στενά με πολλές άλλες ενέργειες, πολλές από τις οποίες μπορούν να βρεθούν στην ενότητα "Συνδεδεμένες 
δράσεις". Η εξατομίκευση πηγαίνει και  πέρα από αυτές τις ενέργειες, συνδυάζοντας εργαλεία και 
χαρακτηριστικά μαζί για να δημιουργήσει μια εμπειρία για τους χρήστες την οποίο αισθάνονται 
προσαρμοσμένη στις προτιμήσεις τους. Ως εκ τούτου, η εξατομίκευση μπορεί να σημαίνει πολλά 
διαφορετικά πράγματα ανάλογα με την επιχείρηση - το καθένα απαιτεί ορισμένα δεδομένα σχετικά με 
τον πελάτη και διαφορετικούς τρόπους και μέσα χρήσης στον ιστότοπό σας. Ορισμένα από αυτά 
καλύπτονται ή αναφέρονται τουλάχιστον σε άλλα κεφάλαια όπως η "Προτάσεις προϊόντων". 
 
Αυτό θα περιλαμβάνει συχνά εξατομικεύσεις με βάση την ιστορία αγοράς και περιήγησης κάθε πελάτη 
στον ιστότοπό σας, τον τρόπο με τον οποίο βρήκαν τον ιστότοπό σας, καθώς και περισσότερες 
προσωπικές πληροφορίες όπως η τοποθεσία και τα δημογραφικά στοιχεία. Αυτό θα σας επιτρέψει να τους 
απευθύνεστε άμεσα, καθώς και να προτείνετε προϊόντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους και να τους 
υπενθυμίζετε προϊόντα ή αγορές που σχεδόν έκαναν πριν φύγουν από την ιστοσελίδα.  
 

https://www.3dcart.com/lp/features/product-comparison-feature/
https://www.practicalecommerce.com/the-right-way-to-offer-product-comparison-tools
https://www.agconsult.com/en/usability-blog/4-product-comparison-best-practices/
https://www.getelastic.com/20-tips-for-product-comparison-tools
https://www.nichepursuits.com/guide-create-a-product-comparison-chart/
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Ως εκ τούτου, αυτή η ενέργεια θα απαιτεί γενικά cookies όπως περιγράφεται στην ενότητα 
"Επαναπροσανατολισμός", χρήση δεδομένων χρήστη και ιστορικού αγορών στον ιστότοπό σας και 
διάφορες γραμμές κώδικα στο backend του ιστότοπού σας που θα αλλάξουν τι εμφανίζεται για έναν 
συγκεκριμένο χρήστη με βάση την κατάσταση και το ιστορικό του χρήστη. 
 
Αν υλοποιηθεί με επιτυχία, η εξατομίκευση μπορεί να φέρει αυξημένες μετατροπές και πωλήσεις καθώς 
και να βελτιώσει την εμπειρία των χρηστών και την αφοσίωση της επιχείρησης στους πελάτες. Επομένως, 
αυτό μπορεί να είναι μια πολύ χρήσιμη ενέργεια, εάν είναι προσαρμοσμένη και εφαρμοστεί σωστά. 

ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Ενέργειες που έχουν προϋποθέσεις και απαιτούν μια επένδυση 

ΣΥΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

1.1.2 Χαρακτηριστικά καλαθιού αγορών 
1.1.3 Προτάσεις προϊόντων 
1.1.5 Επαναπροσδιορισμός 
1.5.5 Ολοκλήρωση ERP & CRM 
1.6.3 Προφίλ Πελατών 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

Η εξατομίκευση μπορεί να χρειαστεί σημαντικό προγραμματισμό και προσπάθεια για την επιτυχή 
υλοποίησή της, δεδομένης της πολυπλοκότητας και της ευθραυστότητα της - είναι πολύ εύκολο για τους 
πελάτες να κουραστούν ή να ενοχληθούν από τις προσπάθειες εξατομίκευσης που έγιναν λάθος. Το 
κόστος εξαρτάται από το τι ακριβώς θέλετε να εξατομικεύσετε και πόσο φιλόδοξοι είστε. Να είστε 
προετοιμασμένοι να ενσωματώσετε αυτό στο σχεδιασμό σας, καθώς τα πιο εκτεταμένα και λεπτομερή 
σχέδια εξατομίκευσης θα είναι σίγουρα ακριβότερα. 

ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ  

Τα θετικά στοιχεία αυτής της ενέργειας μπορούν να βρεθούν απαριθμημένα παραπάνω σε άλλα τμήματα 
- είναι πολλά, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης εμπειρίας των χρηστών, του ρυθμού μετατροπής και 
των πωλήσεων. 
 
Από την άλλη πλευρά, αυτή είναι μια ενέργεια που απαιτεί πολύ σημαντικό συντονισμό, προσπάθεια, 
σχεδιασμό και κάποιο κόστος. Εάν δεν εφαρμοστεί σωστά η εξατομίκευση μπορεί να κουράσει τους 
πιθανούς καταναλωτές. Επιπλέον, η προστασία δεδομένων και η ιδιωτικότητα αποτελούν όλο και πιο 
σημαντικό ζήτημα, με νόμους και κανονισμούς όπως το GDPR, που σημαίνει ότι απαιτείται μεγάλη 
προσοχή κατά τη διαχείριση των δεδομένων των χρηστών. 

ΠΙΘΑΝΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ  

Αν υλοποιηθεί με  επιτυχία, η εξατομίκευση μπορεί να φέρει αυξημένες μετατροπές και πωλήσεις καθώς 
και να βελτιώσει την εμπειρία των χρηστών και την αφοσίωση της επιχείρησης στους πελάτες. 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ICT 

Υψηλές 
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ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Μέτριες 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Καλά ανεπτυγμένο 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ  

https://www.marketingtechnews.net/news/2018/aug/15/what-does-good-
personalisation-look-consumer/ 
https://www.pure360.com/why-personalisation-is-important-what-7-statistics-tell-us/ 
https://econsultancy.com/six-things-to-consider-when-implementing-personalisation/ 
https://www.marketingweek.com/personalisation-at-scale/ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΗΓΕΣ 

Πώς να εφαρμόσετε εξατομικευμένο ηλεκτρονικό εμπόριο -
https://www.practicalecommerce.com/how-to-implement-ecommerce-personalization 

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Η τοποθεσία είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό μέρος αυτής της ενέργειας, καθώς η εξατομίκευση είναι η 
γνώση και η κατάλληλη προσαρμογή στη χώρα που είναι οι χρήστες του ιστότοπού σας. Είναι επίσης 
σημαντικό να γνωρίζετε πώς εφαρμόζονται οι νόμοι περί προστασίας δεδομένων και ιδιωτικού απορρήτου 
στις χώρες στις οποίες ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες και  διαθέτουν την εξατομίκευση 
διαθέσιμη  στις σχετικές γλώσσες. 

 

 

1.5.4 ΚΙΝΗΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Συχνά το εμπόριο γίνεται όχι μόνο στο διαδίκτυο, αλλά και σε κινητές συσκευές. Καθώς η χρήση 
συσκευών όπως τα smartphones αυξάνεται γρήγορα, καθίσταται όλο και πιο σημαντικό για τις 
επιχειρήσεις να είναι έτοιμες για αυτό το φαινόμενο. Έχοντας έναν ιστότοπο και μια διαδικασία 
παραγγελιών που είναι συμβατή με τις κινητές συσκευές, θα είναι όλο και πιο σημαντικό για την 
επιχείρηση καθώς το κινητό ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται πιο γνωστό και θα μπορούσε να αποφέρει 
υψηλότερα κέρδη. 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

https://www.marketingtechnews.net/news/2018/aug/15/what-does-good-personalisation-look-consumer/
https://www.marketingtechnews.net/news/2018/aug/15/what-does-good-personalisation-look-consumer/
https://www.pure360.com/why-personalisation-is-important-what-7-statistics-tell-us/
https://econsultancy.com/six-things-to-consider-when-implementing-personalisation/
https://www.marketingweek.com/personalisation-at-scale/
https://www.practicalecommerce.com/how-to-implement-ecommerce-personalization
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Καθώς τα smartphones και άλλες φορητές συσκευές που έχουν πρόσβαση  στο διαδίκτυο διαδίδονται σε 
ολόκληρο τον γενικό πληθυσμό, καθίσταται ακόμη πιο σημαντικό ο ιστότοπός σας να είναι συμβατός με 
αυτές τις συσκευές. Υπάρχουν πρότυπα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό με ελάχιστο 
ή μηδενικό κόστος. Υπάρχουν και  άλλες πιο εξατομικευμένες επιλογές που μπορεί να περιλαμβάνουν τη 
λήψη μέτρων όπως η δημιουργία μεγαλύτερου κειμένου και κουμπιών, και η αλλαγή των διαστάσεων του 
ιστότοπου ώστε να ταιριάζει σε μικρότερες οθόνες. Επίσης, είναι απαραίτητη η  αποφυγή  
χαρακτηριστικών όπως μεγάλα αρχεία εικόνων που θα επιβραδύνουν τον ιστότοπό σας σε ένα 
smartphone ή θα μπορούσαν να έχουν μήματα που δεν είναι συμβατά με τις κινητές συσκευές. Αξίζει 
ακόμα να εξεταστεί η απενεργοποίηση της αυτόματης διόρθωσης, καθώς μπορεί να γίνει πιο δύσκολο να 
συμπληρωθούν οι φόρμες στον ιστότοπό σας και να τοποθετηθούν κεντρικά στοιχεία που χρειάζονται οι 
χρήστες για την εύρεση πληροφοριών.  
 
Αυτό μπορεί να υλοποιηθεί με την εύρεση ενός ελεύθερου θέματος για τον ιστότοπό σας που είναι 
συμβατό με το κινητό ή εάν προτιμάτε, μέσω ενός συγκεκριμένου θέματος, το οποίο όμως είναι επί 
πληρωμή. Διαφορετικά, αν έχετε την απαιτούμενη τεχνογνωσία και θέλετε ένα απόλυτα προσαρμοσμένο 
θέμα, μπορείτε να το σχεδιάσετε μόνοι σας. 
 
Τα πλεονεκτήματα που αποκομίζονται από αυτό είναι πολλά και είναι πιθανό να αυξηθούν καθώς οι 
κινητές συσκευές χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο: αυξημένες πωλήσεις, καλύτερη εμπειρία 
χρήστη και βελτιωμένη ικανοποίηση των πελατών. Πράγματι, οι πωλήσεις του κινητού ηλεκτρονικού 
εμπορίου αυξήθηκαν κατά 40% το 2017 και αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 60% των πωλήσεων 
ηλεκτρονικού εμπορίου παγκοσμίως.  

ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Απλές ενέργειες που μπορούν να εφαρμοστούν αμέσως χωρίς επένδυση. 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

1.2.5 Έτοιμο για κινητό 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ  

Το μεγαλύτερο μέρος της υλοποίησης αυτής της ενέργειας μπορεί να επιτευχθεί μέσω προτύπων και 
χαρακτηριστικών τα οποία γενικά θα είναι ήδη διαθέσιμα στον ιστότοπό σας και συνεπώς το κόστος δεν 
είναι απαραίτητο, εκτός εάν θέλετε να πληρώσετε για premium ή συγκεκριμένα προσαρμοσμένα 
χαρακτηριστικά ή για κάποιον που θα κάνει εργασία για σας. Ομοίως, η χρήση ενός προτύπου μπορεί να 
κάνει τη διαδικασία σχετικά γρήγορη, ενώ η προσπάθεια να το προσαρμόσετε ή να το κάνετε μόνοι σας 
μπορεί να χρειαστεί πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια 

ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ 

Με τη χρήση μιας μεθόδου, αυτή η ενέργεια είναι πολύ απλή στην εφαρμογή, χρησιμοποιώντας ένα 
συνήθως δωρεάν πρότυπο για να φτιάξετε έναν ιστότοπο φιλικό προς το κινητό. Κάνοντας αυτό μπορεί 
να οδηγήσει στα οφέλη που απαριθμούνται σε άλλα κεφάλαια με πολύ μικρό κόστος ή χρόνο. 
 
Εάν ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε έναν ειδικά διαμορφωμένο ιστότοπο για κινητά, αυτό θα οδηγήσει σε 
μια αρνητική πτυχή: πολύ περισσότερο χρόνο, τεχνογνωσία και κόστος. Γενικότερα, ο αυξανόμενος 
αριθμός κινητών συσκευών, όπως τα tablet διαφόρων μεγεθών και ταχυτήτων, θα απαιτήσουν ακόμη 
μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα όσον αφορά τα χαρακτηριστικά και τις διαστάσεις οθόνης με τις οποίες 
αυτές οι συσκευές είναι συμβατές. 
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ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΠΟΗΣΗ 

Τα πλεονεκτήματα που θα προκύψουν από αυτή τη δράση μπορούν να περιλαμβάνουν αυξημένες 
πωλήσεις, περισσότερους επισκέπτες στην ιστοσελίδα, καλύτερη εμπειρία χρήστη και βελτιωμένη 
ικανοποίηση του πελάτη. 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ICT 

Μέτριες 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Μέτριες 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Εδραιωμένο 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

https://www.cleverism.com/mobile-commerce-introduction/ 
https://thinkmobiles.com/blog/mcommerce-benefits/ 
https://www.shopkick.com/partners/blog/the-top-10-mobile-commerce-advantages-and-
disadvantages/ 
https://www.thelondoneconomic.com/tech-auto/technology/the-rise-of-m-commerce-in-
the-united-kingdom/31/10/ 
https://colorlib.com/wp/mobile-friendly-website-templates/ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΗΓΕΣ 

Πώς να κάνετε μια ιστοσελίδα φιλική προς το κινητό - https://www.hostgator.com/blog/how-
make-website-mobile-friendly/ 

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Όπως πάντα, να έχετε κατά νου τη σημασία της μετάφρασης σε διάφορες γλώσσες, όταν πρόκειται για 
κινητές συσκευές στις χώρες στις οποίες κάνετε πωλήσεις.  

 

 

 

 

https://www.cleverism.com/mobile-commerce-introduction/
https://thinkmobiles.com/blog/mcommerce-benefits/
https://www.shopkick.com/partners/blog/the-top-10-mobile-commerce-advantages-and-disadvantages/
https://www.shopkick.com/partners/blog/the-top-10-mobile-commerce-advantages-and-disadvantages/
https://www.thelondoneconomic.com/tech-auto/technology/the-rise-of-m-commerce-in-the-united-kingdom/31/10/
https://www.thelondoneconomic.com/tech-auto/technology/the-rise-of-m-commerce-in-the-united-kingdom/31/10/
https://colorlib.com/wp/mobile-friendly-website-templates/
https://www.hostgator.com/blog/how-make-website-mobile-friendly/
https://www.hostgator.com/blog/how-make-website-mobile-friendly/
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1.5.5 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ERP & CRM 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο προγραμματισμός των πόρων των επιχειρήσεων (ERP) και η διαχείριση σχέσεων με πελάτες (CRM) 
έχουν γίνει κεντρικά μέρη πολλών επιχειρήσεων σήμερα. Το πρώτο είναι ένα σύστημα για τη διαχείριση 
ενός ευρέος φάσματος επιχειρηματικών διαδικασιών σε κεντρικό επίπεδο, ενώ το δεύτερο είναι ένας 
τρόπος διαχείρισης των αλληλεπιδράσεων με τους πελάτες και άλλους ενδιαφερόμενους, 
δημιουργώντας ένα πλήρες προφίλ τους στη διαδικασία. Τα πλεονεκτήματα αυτών των συστημάτων από 
μόνα τους είναι τεράστια για τις περισσότερες επιχειρήσεις, αλλά με τη σωστή υλοποίηση έχουν 
τεράστιες δυνατότητες να βελτιώσουν τα πάντα, από την εξυπηρέτηση πελατών έως τις πωλήσεις και 
την αποτελεσματικότητα των επιχειρηματικών διαδικασιών. 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Η ενσωμάτωση του ERP και του CRM μπορεί να είναι μια πολύπλοκη και δαπανηρή διαδικασία, αλλά 
μπορεί επίσης να φέρει μεγάλες ανταμοιβές. Μια επιτυχημένη ολοκλήρωση μπορεί να εξομαλύνει 
ουσιστικά τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησής σας, κάνοντας τα πάντα από τον έλεγχο των 
παραγγελιών, έως την αποθήκευση των δεδομένων των πελατών και την  αποτελεσματικότερη διαχείριση 
των εξόδων. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και λογισμικού που μπορούν να το επιτύχουν αυτό με 
διάφορους τρόπους, με πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα για κάθε μέθοδο. Για το λόγο αυτό θα 
απαιτηθεί σημαντική έρευνα και προσοχή πριν από την επιλογή, καθώς και μια γνώση του τρόπου με τον 
οποίο λειτουργούν τα υπάρχοντα συστήματα ERP και CRM. 
 
Για παράδειγμα, ως εργαλείο front-end, τα CRM καταγράφουν γενικά τα δεδομένα πελατών και τις 
αλληλεπιδράσεις τους αυτόματα, ενώ τα ERP επικεντρώνονται περισσότερο στο back-end και σε 
δεδομένα όπως αποθήκη, αποθέματα και οικονομικά. Εάν οι διαφορετικοί αυτοί τύποι δεδομένων 
λειτουργούν αρμονικά ή ακόμα περισσότερο όταν υπάρχει αλληλεπικάλυψη μεταξύ των δεδομένων που 
καταγράφονται από το ERP και το CRM, η ενσωμάτωση των δύο συστημάτων σας βοηθά να αποφύγετε 
χειροκίνητες ενέργειες, όπως την μεταφορά των δεδομένων από το ένα ή το άλλο σύστημα, την 
επαλήθευση, την ακρίβεια και τη συνέπεια των δεδομένων μεταξύ των συστημάτων  ή, όπου χρειάζεται, 
τον μετασχηματισμό των δεδομένων ώστε να μπορούν να εισαχθούν στο αντίστοιχο σύστημα. Ομοίως, η 
επιχείρησή σας θα είναι πιο αργή γενικά και λιγότερο συνδεδεμένη με τους  πελάτες και τα γεγονότα, αν 
παραμείνει στα σιλό που δημιουργούνται με δύο ξεχωριστά συστήματα: οι πωλητές (front-end staff) 
χρειάζονται πρόσβαση σε πληροφορίες back-end όπως απόθεμα, καθώς το ίδιο το προσωπικό της 
αλυσίδας εφοδιασμού (back-end focused) μπορεί να επωφεληθεί από τα δεδομένα αγοράς, προκειμένου 
να προβλέψει καλύτερα τον όγκο των προμηθειών που πρέπει να αγοραστούν.  
 
Επομένως, για να γίνει αυτή η δράση, είναι απαραίτητο να μελετήσετε την επιχείρησή σας και να 
καταλάβετε πού υπάρχουν αποκλίσεις και οι ανεπάρκειες. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η κάθε εταιρεία  
θα το κάνει με διάφορους τρόπους με ποικίλα επίπεδα δαπανών και προσπάθειας.  Μερικά παραδείγματα 
εταιρειών που προσφέρουν αυτήν την υπηρεσία ενοποίησης μπορούν να βρεθούν στην ενότητα 
"Επιπλέον πηγές" παρακάτω. 
 
Τα οφέλη ενός επιτυχώς υλοποιούμενου συστήματος, όπως προαναφέρθηκε, είναι πολλαπλά. Μπορεί να 
οδηγήσει σε ταχύτερη και ακριβέστερη τιμολόγηση, περισσότερα στοιχεία πελατών, καθώς τα διάφορα 
τμήματα ενσωματώνουν τις πληροφορίες των πελατών και βελτιώνουν την εξυπηρέτηση τους, εκτός των 
άλλων.  
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ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Ενέργειες που έχουν προϋποθέσεις και απαιτούν επένδυση. 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

1.2.1 Δημοφιλείς μέθοδοι πληρωμής 
1.3.1 Λεπτομερής παρακολούθηση παράδοσης 
1.3.3 Ακριβής απάντηση στα ερωτήματα παράδοσης 
1.5.3 Εξατομίκευση του πελάτη 
1.6.1 Αξιοποίηση δεδομένων αγοράς 
1.6.3 Προφίλ πελατών 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

Ο χρόνος και το κόστος που απαιτούνται για την υλοποίηση αυτής της ενέργειας ποικίλλουν ανάλογα με 
τη λύση που επιλέγετε και τη δομή της επιχείρησής σας. Η διαδικασία επιλογής και στη συνέχεια 
εφαρμογής ολοκληρωμένων συστημάτων ERP και CRM μπορεί να χρονοβόρα, εάν τα συστήματά σας 
είναι ιδιαίτερα ανόμοια ή πολύπλοκα και εάν οι εργαζόμενοί σας θα πρέπει να προσαρμοστούν σε νέους 
τρόπους  για να κάνουν τη δουλειά τους. Παρομοίως, ενώ οι λύσεις που χρησιμοποιούνται για την 
ενσωμάτωση ERP και CRM θα έχουν γενικά πάντα κόστος, αλλά αυτό το κόστος θα είναι μεγαλύτερο όταν 
απαιτούνται πιο σύνθετες ενοποιήσεις. 

ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ  

Τα πιθανά θετικά αποτελέσματα της επιτυχημένης εφαρμογής αυτής της λύσης είναι τεράστια, 
προσφέροντας οφέλη τόσο στο front end, όσο και στο back end της επιχείρησής σας. Αυτό μπορεί να κάνει 
την επιχείρησή σας πιο κερδοφόρα, αλλά μπορεί επίσης να κάνει τη ζωή και την εργασία σας πολύ πιο 
εύκολη σε προσωπικό επίπεδο. Και ανάλογα με το πώς τα συστήματά σας είναι ρυθμισμένα,  η 
ενσωμάτωση τους δεν είναι απαραιτήτως μια πολύ περίπλοκη διαδικασία.  
 
Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένα μειονεκτήματα. Η ενσωμάτωση των ERP και CRM είναι γενικά αρκετά 
δαπανηρή, ειδικά για μια νέα επιχείρηση, και τα οφέλη μπορεί να είναι λιγότερα για τέτοιες μικρότερες 
επιχειρήσεις, καθώς είναι λιγότερο πιθανό να  υπάρξει το είδος της κακής ευθυγράμμισης των 
συστημάτων που μπορεί να βρεθεί σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις.  

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ  

Η εφαρμογή αυτής της ενέργειας θα επηρεάσει κάθε μέρος της επιχείρησής σας, φέρνοντάς σας 
περισσότερες ποσότητες ακριβέστερων και καλύτερα οργανωμένων δεδομένων, βελτιώνοντας την 
εξυπηρέτηση των πελατών σας με το να βρίσκετε πιο εύκολα πελάτες και να τους συνδέετε με τις 
παραγγελίες, τις χρεώσεις και τα στοιχεία τους. Ακόμα, η καλύτερη διαχείριση αποθεμάτων μπορεί να 
σας εξοικονομήσει χρόνο και χρήμα, εξαλείφοντας την αλληλοεπικάλυψη δεδομένων και μειώνοντας την 
ανάγκη να ξοδεύετε χρήματα για την κατάρτιση νέων υπαλλήλων σε μια ποικιλία διαφορετικών 
συστημάτων. 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ICΤ 

Μέτριες 
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ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Μέτριες 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ  

Καλά ανεπτυγμένο 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

https://www.information-age.com/6-key-advantages-erp-crm-software-integration-
123465846/ 
https://www.mycustomer.com/community/blogs/magicsoftware/the-7-benefits-of-crm-
erp-integration 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΗΓΕΣ 

Η ενσωμάτωση συστημάτων CRM και ERP ενισχύει τις επιχειρήσεις - 
https://www.mulesoft.com/resources/esb/crm-erp-integration 
Κατανόηση της ανάγκης για ενσωμάτωση συστημάτων CRM & ERP - 
https://www.cleo.com/blog/knowledge-base-erp-systems-integration 

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Η δράση αυτή δεν έχει ιδιαίτερη σημασία στα διασυνοριακά ζητήματα, μολονότι είναι πάντα σκόπιμο να 
μεριμνάτε για τα στοιχεία και τα δεδομένα των χρηστών, ειδικά όταν προέρχονται από άλλες χώρες. 

 

 

1.5.6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ένα από τα βασικά ζητήματα στο ηλεκτρονικό εμπόριο είναι η διασφάλιση της εμπιστοσύνης του 
πελάτη σε οποιοδήποτε προϊόν που σκέφτεται να αγοράσει. Ένας ιδιαίτερα δυναμικός τρόπος για να το 
κάνετε αυτό είναι να παρέχετε λεπτομερείς πληροφορίες για όλα τα προϊόντα σας. Αυτό μπορεί να 
περιλαμβάνει αισθητικές και σχεδιαστικές λεπτομέρειες, προδιαγραφές προϊόντων, μέγεθος, 
χαρακτηριστικά, πληροφορίες κατασκευής και λεπτομέρειες των δεοντολογικών και περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. Η πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την εμπειρία 
αγορών του πελάτη και την αξιοπιστία της επιχείρησης. 
 
 
 

https://www.information-age.com/6-key-advantages-erp-crm-software-integration-123465846/
https://www.information-age.com/6-key-advantages-erp-crm-software-integration-123465846/
https://www.mycustomer.com/community/blogs/magicsoftware/the-7-benefits-of-crm-erp-integration
https://www.mycustomer.com/community/blogs/magicsoftware/the-7-benefits-of-crm-erp-integration
https://www.mulesoft.com/resources/esb/crm-erp-integration
https://www.cleo.com/blog/knowledge-base-erp-systems-integration
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ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Μπορεί να φαίνεται σαν μια προφανής ενέργεια που πρέπει να ακολουθήσετε, αλλά διασφαλίζοντας ότι 
κάθε ένα από τα διαθέσιμα προϊόντα στον ιστότοπό σας έχει μια πλήρη και ακριβή περιγραφή μπορεί να 
έχει τεράστιο αντίκτυπο. Πράγματι, έρευνες κατατάσσουν συνεχώς το περιεχόμενο και την πληροφορία 
των προϊόντων στους τρεις πρώτους σημαντικότερους παράγοντες για τους πελάτες κατά την 
ηλεκτρονική αγορά και επίσης δείχνουν ότι περίπου οι μισοί πελάτες έχουν επιστρέψει ένα προϊόν επειδή 
δεν ταιριάζει με την περιγραφή. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας, για κάθε προϊόν που προσφέρεται 
στον ιστότοπό σας, να έχετε ολοκληρωμένες πληροφορίες για αυτό, και να παρουσιάζονται με τρόπο 
οργανωμένο και ευανάγνωστο. Παρόλο που είναι μια απλή ενέργεια, είναι σημαντικό να γίνει σωστά, 
καθώς μπορεί να βελτιώσει γενικά τις μετατροπές και την επισκεψιμότητα του ιστού. 

ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Απλές ενέργειες που μπορούν να εφαρμοστούν αμέσως χωρίς επένδυση. 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

1.1.3 Ισχυρή αναζήτηση 
1.5.2 Σύγκριση προϊόντων 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

Η περιγραφή όλων των πληροφοριών για το προϊόν κοστίζει ελάχιστα και αφορά μόνο το απαιτούμενο 
ανθρώπινο δυναμικό για να γράψει τις περιγραφές των προϊόντων και να τις ανεβάσει. Ο ακριβής χρόνος 
που απαιτείται θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των προϊόντων και την πολυπλοκότητά τους. 

ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ 

Αυτή η  ενέργεια  έχει σε μεγάλο βαθμό θετικές συνέπειες για τους λόγους που αναφέρονται στην ενότητα 
"Εκτιμώμενη Αξιοποίηση", αλλά έχει επίσης και παράπλευρες,  που αναφέρονται σε άλλες ενέργειες σε 
αυτήν την ενότητα, όπως  ¨Συγκρίση Προϊόντων¨. Είναι επίσης σχετικά απλό να επιτευχθεί, απαιτεί λίγη 
τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και κοστίζει ελάχιστα. Υπάρχουν λίγα αρνητικά για τη δράση αυτή πέρα από 
τη γνώση των υφιστάμενων προϊόντων και το απαιτούμενο χρόνο και προσπάθεια. 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Η επιτυχής εφαρμογή αυτής της ενέργειας μπορεί να επιφέρει αυξημένη επισκεψιμότητα στον ιστότοπό 
σας και μετατροπές, μειώνοντας παράλληλα την εγκατάλειψη του καλαθιού και βελτιώνοντας την 
αξιοπιστία του εμπορικού σήματος. 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ICT 

Χαμηλές 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
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Ανεπτυγμένες 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Αρχικό  

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ  

https://www.onespace.com/blog/2017/08/10-stats-prove-importance-e-commerce-
product-content-infographic/ 
https://www.manufacturing.net/article/2016/05/why-high-quality-product-content-
critically-important-sales 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΗΓΕΣ 

10 Παραδείγματα επιτυχημένων σελίδων ηλεκτρονικού εμπορίου - 
https://www.abtasty.com/blog/successful-ecommerce-product-page/ 

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στις γλώσσες όλων των χωρών που 
ελπίζετε να πουλήσετε και ότι οι πληροφορίες είναι ακριβείς για αυτές τις χώρες. 

 

https://www.onespace.com/blog/2017/08/10-stats-prove-importance-e-commerce-product-content-infographic/
https://www.onespace.com/blog/2017/08/10-stats-prove-importance-e-commerce-product-content-infographic/
https://www.manufacturing.net/article/2016/05/why-high-quality-product-content-critically-important-sales
https://www.manufacturing.net/article/2016/05/why-high-quality-product-content-critically-important-sales
https://www.abtasty.com/blog/successful-ecommerce-product-page/

