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Κορωνοϊός -
Η πορεία του 2ου κύματος της πανδημίας στην Ελλάδα



8.158 
κρούσματα

Ανοδική πορεία 

Σπάει το φράγμα
+1.000 κρουσμάτων

Μέχρι τις 28/11:
63.853 κρούσματα και 

1.597 θάνατοι

7/11: 2ο Γενικό lockdown για 
3 εβδομάδες, 
13/11: απαγόρευση 
κυκλοφορίας μεταξύ 21:00 –
05:00, 
16/11: κλείσιμο Δημοτικών, 
Νηπιαγωγείων και Παιδικών

5.840 
κρούσματα
Έναρξη 2ης

φάσης
20.762

νέα κρούσματα
Νέο αρνητικό 

+ 2.000 κρούσματα

Το 2ο κύμα του κορωνοϊού στην Ελλάδα
Η πορεία και η επιδείνωση του “ασθενούς”
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Πηγή: ΕΟΔΥ



Η πανδημία σε αριθμούς
Εμφανίζεται μεγάλη αύξηση στους μέσους όρους των ημερησίων κρουσμάτων, στον αριθμό των 

διασωληνωμένων και στους θανάτους

Πηγές: ΕΟΔΥ – Παρατηρητήριο COVID

Η Θεσσαλονίκη έχει, σχεδόν 
καθημερινά, το 30% των 
συνολικών κρουσμάτων

Ακολουθεί η Αττική όμως μεγάλη
διασπορά έχουμε σε όλη την Βόρεια
Ελλάδα

Στο 79% η πληρότητα στις 
ΜΕΘ/ΜΑΦ

έναντι 67% που ήταν στις αρχές
Νοεμβρίου. ενώ στην Αττική και την
Θεσσαλονίκη η πληρότητα φτάνει το
70% και 95% αντίστοιχα.

Δραματική αύξηση των 
κρουσμάτων 

από 1 έως 28 Νοεμβρίου έχουν
καταγραφεί 63.853 κρούσματα ενώ
όλο τον Οκτώβριο καταγράφηκαν
20.762 κρούσματα

Μέχρι το 1,2 φτάνει ο 
δείκτης μετάδοσης του 

ιού (Rt) στην επικράτεια 

από 1,1 που ήταν στο τέλος
Οκτωβρίου. Μεγάλη πτώση στην
περιφέρεια Θεσσαλονίκης όπου το Rt
έπεσε στο 1,1 από 1,74 που έφτασε
μέσα στο Νοέμβριο

Κρούσματα Διασπορά

Δείκτης 
Rt

ΜΕΘ / 
ΜΑΦ

Η Ελλάδα με 111,8 θανάτους / 1 εκ.  πληθυσμού, βρίσκεται στην 89η θέση στον κόσμο (Μ.Ο. 170,4 θάνατοι / 1 εκ. πληθυσμού), και στην 21η θέση στην Ε.Ε. των 27 χωρών που είναι 
484,7 θάνατοι / 1 εκ. πληθυσμού.



Κορωνοϊός -
Μια ανάσα πριν την παραγωγή εμβολίων & φαρμάκου



Εμβόλια με αποτελεσματικότητα κοντά στο 95%
Πολύ κοντά στην παραγωγή τους η Pfizer και η Moderna

Αίτηση για 
άδεια από 

FDA

Διανομή
Εμβολίου στην ΕΕ

Γενικός 
Εμβολιασμός

Ανακοίνωση 
θετικών 

αποτελεσμάτων 
από

Pfizer & 
Moderna

Έναρξη 
Παραγωγής

Εμβολιασμός
Υγειονομικών & 

Ευπαθών ομάδων

9/11
&

16/11

Τέλος 
Νοεμβρίου

ΔΕΚ
2020

ΙΑΝ
2021

ΦΕΒ
2021

ΑΠΡ
2021

• Ο εμβολιασμός για το εμβόλιο της Pfizer θα γίνει με 2 δόσεις και με διαφορά 3 εβδομάδων. Η ΕΕ έχει συμφωνήσει ήδη για την αγορά 300 
εκατομμυρίων δόσεων από την εταιρεία 

• Για το εμβόλιο της Moderna ακόμα δεν έχει υπάρξει κάποια συμφωνία με την ΕΕ.
• Επίσης η Κομισιόν έχει υπογράψει συμβάσεις για την αγορά εμβολίων και με άλλες 4 εταιρείες (AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen 

Pharmaceutica NV, CureVac)



2. Αντενδείκνυται για ασθενείς που
νοσούν βαριά και βρίσκονται σε
ΜΕΘ/ΜΑΦ

1. Προορίζεται για ασθενείς με ήπια έως
μέτρια συμπτώματα

2. Το 3% αυτών που μετείχαν στην
έρευνα μόνο εισήχθη στο νοσοκομείο
(έναντι 10% αυτών που πήραν το
placebo)

3. Ένα εκατομμύριο δόσεις σε παραγωγή  
μέσα στο 2020

1.  Μειώνει το ιικό φορτίο, τα 
συμπτώματα και την πιθανότητα 
εισαγωγής στο νοσοκομείο σε ασθενείς 
με ήπια έως μέτρια μορφή της νόσου

Φάρμακο αντισωμάτων 
Επείγουσα έγκριση παραγωγής από τον FDA ζήτησε η εταιρεία Eli Lilly και κυκλοφορία μέσα στο 2020

• Ταυτόχρονα σε τελικό στάδιο δοκιμών βρίσκεται ακόμα 1 φάρμακο από την Αμερική.



Θετική ήταν η αντίδραση της Επιστημονικής 
κοινότητας σε όλο τον κόσμο για τα νέα 

δεδομένα και πλέον

βλέπει “λύση” στην πανδημία.
Για πρώτη φορά υπάρχουν αισιόδοξα 

μηνύματα και μάλιστα σε μόλις 11 μήνες 
από την εμφάνιση της ασθένειας 



Κορωνοϊός -
Επιδράσεις στην Οικονομία και ανατροπές



Πηγή: ΙΟΒΕ, Αποτελέσματα Ερευνών Οικονομικής Συγκυρίας, Σεπτέμβριος 2020

Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης
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Δείκτης Οικονομικού Κλίματος*

*Δείκτης Οικονομικού Κλίματος είναι το σταθμισμένο άθροισμα των Δεικτών Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία, τις Κατασκευές, το Λιανικό Εμπόριο, τις Υπηρεσίες και του Δείκτη Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης.

O δείκτης οικονομικού κλίματος υποχώρησε ελαφρά τον Σεπτέμβριο.
Παράλληλα, ο Δείκτης Καταναλωτικής εμπιστοσύνης υποχώρησε και πάλι.

Τα αποτελέσματα του Σεπτεμβρίου αποτυπώνουν σε ένα βαθμό και την έντονη υποχώρηση στον τουριστικό τομέα καθ’ όλο το τρίτο τρίμηνο.

Επιδείνωση του Δείκτη Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης τους μήνες μετά το 1ο lockdown
Βελτιωμένη εικόνα για Λιανεμπόριο και Υπηρεσίες 



Μικρή μείωση της ανεργίας τον Σεπτέμβριο
Τόνος αισιοδοξίας μετά την αύξηση κατά 13% που παρουσίασε ο Ιούλιος 

Πηγές: 1 Π/Σ «ΕΡΓΑΝΗ» : κατέγραψε ένα ιδιαίτερα υψηλό θετικό ισοζύγιο ροών μισθωτής κατά +38.529 θέσεις εργασίας , με ταυτόχρονη βελτίωση της πλήρης απασχόλησης.
²ΟΑΕΔ, Στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας ΟΑΕΔ – Σεπτέμβριος 2020
³ ΟΑΕΔ: Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας.

Σεπτέμβριος→
+12,83% vs. 2019
1.030.411 άνεργοι

Σεπτέμβριος→
35,67% άνδρες & 

64,33% γυναίκες

Ιούλιος→
161.270 επιδοτούμενα 

άτομα εκ των οποίων 36.039 
είναι νέες αιτήσεις² 

Σεπτέμβριος→
43,80% εγγεγραμμένοι για 
λιγότερο από  12 μήνες &

56,26% εγγεγραμμένοι 
από 12 μήνες και πάνω

Σεπτέμβριος → μείωση 
ανεργίας κατά  

1,2% 1



Σταθεροποίηση τιμών προ(σ)βλέπουν οι καταναλωτές
Υποχωρεί ελαφρώς η άντληση χρημάτων αποταμίευσης

Πηγή: ΙΟΒΕ, Αποτελέσματα Ερευνών Οικονομικής Συγκυρίας, Σεπτέμβριος 2020

Το 50,1% των καταναλωτών
(από 46,1%) προέβλεψε ότι δεν
θα προβεί σε σημαντικές
αγορές τους προσεχείς 12 μήνες
(επίπλων, ηλεκτρικών συσκευών
κ.λπ.)

Το 50% των νοικοκυριών
προβλέπει ότι δεν θα υπάρξουν
μεταβολές στις τιμές.

Το ποσοστό των καταναλωτών
που δηλώνει ότι «μόλις τα
βγάζει πέρα» περιορίστηκε στο
61% (από 66%), παράλληλα
περιορίστηκε στο 7% (από 10%)
το ποσοστό όσων αναφέρουν
ότι αντλούν από τις
αποταμιεύσεις τους.

Το 59% πιστεύει ότι θα υπάρξει
αισθητή αύξηση της ανεργίας.



Διάχυτη η ανησυχία για την οικονομική κατάσταση της χώρας
Πολλά νοικοκυριά έχουν ήδη υποστεί ή αναμένουν να υποστούν μείωση του εισοδήματος

Πηγές: 1 ΙΟΒΕ, Αποτελέσματα Ερευνών Οικονομικής Συγκυρίας, Ιούλιος 2020
2 Έρευνα ΕΒΕΑ-Pulse RC – Ιούλιος 2020 για τις «Επιπτώσεις στην οικονομία και τις επιχειρήσεις από τον κορωνοϊό-Τι απαντούν οι πολίτες»

1η θέση

στην απαισιοδοξία 
οι Έλληνες μεταξύ 
των χωρών της 
Ευρωπαϊκής 
Ένωσης1

56% 

φοβάται πολύ για νέα 
δημοσιονομικά μέτρα 
(λιτότητα, περικοπές 
μισθών και συντάξεων 
κ.λπ.) 2

57% 

των ερωτηθέντων 
δήλωσαν 
απαισιόδοξοι ως 
προς την 
οικονομική 
κατάσταση της 
χώρας2

49%

των Ελλήνων πιστεύει 
πως θα υπάρξει 
ελαφρά ή αισθητή 
επιδείνωση της 
οικονομικής του 
κατάστασης, 1



2ο Lockdown και οικονομία
Το δεύτερο lockdown συνεπάγεται νέα ηπιότερη επιδείνωση της οικονομίας

Πηγή: Eurobank : «Εβδομαδιαίο Δελτίο για την Οικονομία» Νοέμβριος 2020

Συσσώρευση γνώσης αναφορικά με τη λειτουργία
της οικονομίας σε συνθήκες πανδημίας (προσαρμογή)

Συσσώρευση γνώσης και ενίσχυση των υποδομών στο
υγειονομικό πεδίο για την αντιμετώπιση

του κορωνοϊού COVID-19

Κατά πολύ χαμηλότερος βαθμός έκπληξης των φορέων της 
οικονομίας (νοικοκυριών, επιχειρήσεων, κυβέρνησης) αναφορικά 

με τη διαταραχή του 2ου κύματος σε σύγκριση με το 1ο.

3 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ 
ΗΠΙΟΤΕΡΗ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Βέβαια υπάρχουν και παράγοντες που συνεισφέρουν προς την αντίθετη κατεύθυνση όπως οι συσσωρευμένες ζημίες του 1ου κύματος.



2ο Lockdown και οικονομία
Με νέα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων

Αναστολή καταβολής ΦΠΑ για το μήνα Νοέμβριο

Αναστολή πληρωμής των δόσεων ρυθμισμένων 
φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών

Επιχειρήσεις Εργαζόμενοι

800€ vs. 534€ η επιδότηση

Επιδότηση του Δώρου Χριστουγέννων Αναστολή πληρωμής των δόσεων ρυθμισμένων 
Φορολογικών εισφορών

Μείωση ενοικίου κατά 40% στην πρώτη κατοικία

Μείωση ενοικίου κατά 40% 

Παράταση πληρωμής επιταγών

Διεύτυνση στην λίστα για την Επιστρεπτέα προκαταβολή

Επέκταση επιδόματος ανεργίας κατά 2 μήνες

Εφάπαξ ποσό στήριξης σε μακροχρόνια ανέργους 400€

Τα ταμειακά διαθέσιμα στις 5/11 ανέρχονται στα 37,5 δισ. 

Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών: Ανακοίνωση νέων μέτρων στήριξης 5/11/2020 



Σούπερ Μάρκετ  
Σταθερότητα στις προβλέψεις από Στελέχη του χώρου των FMCG για το 2ο εξάμηνο 2020

80%
48%

38%
Ελπίζω άρα υπάρχω 

Το 2020 οι ανατροπές διαδέχονται
η μια την άλλη με τα μηνύματα να
είναι ανάμικτα από την αγορά.
Από τον Ιανουάριο που το 74%
θεωρούσε ότι η οικονομική
κατάσταση είχε βελτιωθεί, τον
Απρίλιο θεωρεί ότι χειροτέρεψε το
65% και το Νοέμβριο το ποσοστό
έφτασε στο 89%.

Ρεαλιστές 
Μεγάλο ποσοστό 38% των ερωτηθέντων
πιστεύουν ότι θα υπάρξει μείωση κατά
το 2ο εξάμηνο

Τι επιφυλάσσει το 
μέλλον
80% θεωρεί ότι η κρίση του κορωνοϊού
θα συνεχίσει να επηρεάζει την αγορά
και την οικονομία μέχρι το τέλος του
2021 ή και περισσότερο

Αισιόδοξοι
Το 48% πιστεύει ότι το 2ο εξάμηνο του
2020 θα παρουσιάσει αύξηση στις
πωλήσεις του κλάδου.

Πηγή: ΙΕΛΚΑ: Έρευνα 1-11 Νοεμβρίου 2020 σε δείγμα 180 ανώτερα και ανώτατα Στελέχη Επιχειρήσεων Λιανεμπορίου – Αλυσίδων Σούπερ Μάρκετ, Προμηθευτών FMCG



Ο Ανατρεπτικός Νοέμβρης
Το χρονικό της ανατροπής του αρνητικού κλίματος – Τα πολιτικά και επιστημονικά γεγονότα

Εκλογές ΗΠΑ
Νέος Πρόεδρος 

ο Μπάιντεν 

Ανακοίνωση 
φαρμάκου από την 

Eli Lilly
Πολύ ανρητικό 

κλίμα 
< 2.000 

κρούσματα / 
ημέρα

Ανακοίνωση
εμβολίου από την 

Pfizer 

Ανακοίνωση
εμβολίου από την 

Moderna

1/11

7/11

9/11

10/11

16/11

• Ο παγκόσμιος δείκτης μετοχών MSCI 
καταγράφει ιστορικό υψηλό  

• Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 +4% 
επιστρέφοντας στα επίπεδα του Φεβρουαρίου

• Αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της 
Ελλάδας από τον οίκο Moody’s 
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• Νέα εκτίναξη των χρηματιστηρίων 
• Υποχώρηση των επιτοκίων των κρατικών τίτλων



Good News Finally
Σχόλια και “παραινέσεις”

“Οι επενδυτές βγήκαν από τις τοποθετήσεις 
ασφαλούς καταφυγίου και έριξαν ρευστότητα 
σε αγορές που είναι στενά συνδεδεμένες με 
την οικονομική ανάπτυξη» Bloomberg

“Πουλήστε τώρα που βγήκε το εμβόλιο “ λέει η 
BofA“. Σήμα για πωλήσεις δίνει στους επενδυτές 
η Bank of America, καθώς προβλέπει ότι το 2021 
θα είναι το έτος του εμβολίου, του ανοίγματος 
των οικονομιών και της ανάκαμψης (Bank of 
America)

“Μαγική λύση για την έξοδο από τον εφιάλτη δεν 
υπάρχει. Αυτό που υπάρχει, όμως, είναι η βάσιμη 
ελπίδα ότι τον επόμενο χρόνο η παγκόσμια 
οικονομία θα αρχίσει να επανέρχεται στην προ 
πανδημίας λειτουργία της και δεν θα υπάρχουν 
πλέον εμπόδια σε μια πολύ ισχυρή ανάκαμψη. 
Business Daily



Good News Finally
Θετική ανταπόκριση και από τις Τουριστικές επιχειρήσεις  

"Η TripAdvisor πιστεύει εδώ και πολύ καιρό ότι τα ταξίδια
θα ανακάμψουν με μεγάλη δύναμη μόλις βρεθεί ένα
εμβόλιο που θα είναι ευρέως διαθέσιμο. Η ανακοίνωση
της Pfizer είναι ένα ευπρόσδεκτο βήμα προς αυτήν την
κατεύθυνση", Steve Kaufer, Διευθύνων Σύμβουλος της
TripAdvisor.

9/11: Οι μετοχές του TripAdvisor σημείωσαν άνοδο 
21,67%

Αισιόδοξος για τις επιπτώσεις των θετικών αποτελεσμάτων
του εμβολίου δήλωσε και ο Διευθύνων Σύμβουλος της
Booking Holdings, Glenn Fogel. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η
ταξιδιωτική βιομηχανία θα εξακολουθήσει να έχει μπροστά
της έναν μακρύ δρόμο μπροστά της για να επιστρέψει σε
προ-πανδημίας επίπεδα. Μάλιστα, εκτιμά ότι η πλήρης
ανάκαμψη θα πάρει χρόνια και όχι κάποια τρίμηνα.

Ο Richard Fain, Διευθύνων Σύμβουλος της Royal 
Caribbean, χαρακτήρισε το εμβόλιο ως το «απόλυτο όπλο» 
για την αντιμετώπιση του Covid-19.

9/11 : Οι μετοχές της Royal Caribbean σημείωσαν άνοδο 
29% 

“Η ανακοίνωση της Pfizer αποτελεί μια πολύ θετική εξέλιξη για τον 
κόσμο και, φυσικά, για την εταιρεία μας και τις μάρκες μας, καθώς 

και για τη βιομηχανία κρουαζιέρας..” Carnival Cruises 

9/11: Οι μετοχές της ανέβηκαν σχεδόν 40%

Πηγή: CNBC 



Κορωνοϊός -
Ο αντίκτυπος στις συνήθειες των καταναλωτών



Ο κορωνοϊός συνεχίζει να επηρεάζει τις καταναλωτικές συνήθειες
Πως ο Covid άλλαξε τις αγοραστικές συνήθειες 

Πηγή: Έρευνα Κραταιόν Συμβουλευτικής υπό την αιγίδα ου Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GRECA)

Αλλαγή καταναλωτικών 
συνηθειών

1 σιους 2 θεωρεί πως ο Covid άλλαξε 
σημαντικά την αγοραστική του συμπεριφορά

Αύξηση των αγορών 
μέσω Internet 

77% υποστηρίζει ότι πλέον αγοράζει 
περισσότερο μεσω Internet. 

Υγεία πάνω απ’ όλα

Το 53% των Ελλήνων καταναλωτών 
ψωνίζουν περισσότερο με γνώμονα την 
υγεία τους.

Το κόστος σημαντικότερος  
παράγοντας επιλογής προϊόντων

78% δηλώνει ότι κάνει πιο συχνά έρευνα πριν 
προβεί σε αγορές και 76% αγοράζει πιο 

οικονομικά προϊόντα, ενώ το 66% των 
καταναλωτών είναι πιο προσεκτικοί στο πώς 

ξοδεύουν τα χρήματα τους.



Η πανδημία ενίσχυσε τις online αγορές 
Μια συνήθεια που ήρθε για να μείνει

Νέοι «πελάτες»
το 16% έκανε αγορές  online για πρώτη 

φορά όταν ξεκίνησε η πανδημία.

Μια συνήθεια που θα μείνει
το 60% των καταναλωτών δηλώνει
διατεθειμένο να εξακολουθεί να
αγοράζει online όλες τις κατηγορίες
προϊόντων.

Αύξηση και στην Συχνότητα
6,4% κατά μέσο όρο είναι η
αύξηση της συχνότητας των
αγορών μέσω διαδικτύου σε
όλους τους κλάδους.

Πηγή: Έρευνα Κραταιόν Συμβουλευτικής υπό την αιγίδα ου Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GRECA)



Αύξηση και στην δυσαρέσκεια
Μόλις το 47% των online καταναλωτών δηλώνει ικανοποιημένο

8 στους 10 καταναλωτές φεύγουν από το
καλάθι χωρίς να προβούν σε αγορά με
βασικούς λόγους δυσαρέσκειας να είναι
τα έξτρα κόστη που προκύπτουν μέχρι το
τέλος της συναλλαγής (59%) και η
υποχρεωτική δημιουργία λογαριασμού
(27%).

Είτε σε αγορές online, είτε σε φυσικό
κατάστημα, οι καταναλωτές δήλωσαν ότι οι
λόγοι πιστότητας σε μια εταιρεία δεν είναι πια
τόσο το brand name όσο η σχέση
ποιότητας/τιμής και η εμπειρία πελατών.

Το 91% θεωρούν σοβαρό
παράγοντα ικανοποίησης την
ασφάλεια στις συναλλαγές

“Αφήνουν” το 
καλάθι και φεύγουν

Online 
Ασφάλεια

Η τιμή της 
πιστότητας

Πηγή: Έρευνα Κραταιόν Συμβουλευτικής υπό την αιγίδα ου Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GRECA)



Με αύξηση από 5,3-8,1% αναμένεται να κλείσει τη χρονιά η αγορά FMCG1

Αύξηση 7,2% το πρώτο 10μηνο του 2020²

Πηγές: 1Insider.gr, «Πώς η απουσία τουριστών επηρεάζει τον τζίρο των σούπερ μάρκετ», ημερομηνία δημοσίευσης 22/7/2020
2IRI, COVID-19 Affecting the FMCG Sales, εβδομάδα που τελείωσε στις 18/10/2020 vs. 20/10/2019

και ακολουθούν τα καταστήματα 1000²-2500²
με +7,1%

και ακολουθούν τα είδη προσωπικής υγιεινής
& φροντίδας με +5,7%, η κατηγορία ειδών
σπιτιού με +8,5%, ενώ τη μεγαλύτερη αύξηση
εμφάνισε η κατηγορία περιφερειακών ειδών,
όπως τα βιβλία με +16,7%

Με πρώτη την Πελοπόννησο με +13,3%,
ακολουθεί η Κεντρική Ελλάδα με +8,6%, Αττική
+7%, Βόρεια Ελλάδα +6,6%, Θεσσαλονίκη +6,1%
και τέλος η Κρήτη με +2,6%.

7,2% αύξηση 
στις πωλήσεις

σε σχέση με πέρσι φτάνοντας στα 117,12 εκατ.
ευρώ.

6% αύξηση 
στον τζίρο τροφίμων

Όλες οι περιοχές 
κατέγραψαν αύξηση

20% συνολική αύξηση 
στα Hypermarkets



Πως θα μεταβληθούν οι αγορές των καταναλωτών
Εστίαση, Ψυχαγωγία και Ταξίδια οι μεγάλοι χαμένοι του 2020

Θέατρο - Σινεμά
85,75% δηλώνει ότι θα μειώσει τις 
αγορές του στο χώρο τον θεαμάτων 

Συμπληρώματα -
Καλλυντικά
Σταθερή την αγορά παραφαρμάκων και 
συμπληρωμάτων διατροφής θα 
κρατήσει το 63,21%, και ομοίως το 
54,97% την αγορά καλλυντικών και 
ειδών προσωπικής φροντίδας.

Ταξίδια - Διακοπές
Το 76,21% θα μειώσει τις δαπάνες του 
στην κατηγορία 

Εστίαση - Delivery
Μεγάλη πτώση δείχνει το ποσοστό 
75,13% που δηλώνει ότι θα μειώσει τις 
αγορές του στην εστίαση, ενώ σταθερή 
αναμένεται η αγορά delivery για το 
47,85%

Ένδυση - Υπόδηση
63,76% θεωρεί ότι θα μειωθούν οι αγορές του  

στην συγκεκριμένη κατηγορία και το 33,69% 
ότι θα παραμείνουν ίδιες 

Οικιακή Ψυχαγωγία –
Συνδρομητικές υπηρεσίες

Σταθεροποίηση της δαπάνης στις συγκεκριμένες 
αγορές δείχνει το 50,67%  των καταναλωτών

Σούπερ Μάρκετ
Το 61,93% πιστεύουν ότι οι αγορές του στο 

Σούπερ Μάρκετ θα παραμείνουν ίδιες 

Οικιακός Εξοπλισμός 
Μείωση για το 52,14% των καταναλωτών και 

σταθερότητα για το 42,09% αναμένεται για τις 
ηλεκτρικές συσκευές, ενώ μείωση για το 

44,55% και σταθερότητα για το 46,57% στα 
ηλεκτρονικά είδη, είδη πληροφορικής και τα 

τηλέφωνα.

Πηγή: ΙΕΛΚΑ: Έρευνα 2-3 Νοεμβρίου 2020 σε δείγμα 850 ατόμων με θέμα τις καταναλωτικές συνήθειες λόγω της εμφάνισης του Covid-19 στην Ελλάδα.



Η ψυχολογία είναι μια κοινή 
συνισταμένη για τον πληθυσμό της χώρας 

που για μία ακόμη φορά, σε σύντομο χρονικό 
διάστημα, καλείται να έρθει αντιμέτωπος με μία 

κρίση που έχει κοινωνικές και οικονομικές 
προεκτάσεις. Το ψυχογράφημα της κρίσης, 

όμως, περνάει από διάφορες φάσεις.



Η ψυχολογία του κοινού στην κρίση έχει πάντα επόμενα στάδια
Μετά την αποδοχή έρχεται η ελπίδα 

1ο στάδιο 
αρχικής 

απάθειας

2ο στάδιο 
μέγιστης 
απάθειας

3ο στάδιο 
Εσωστρέφειας 
& Ασφάλειας

4ο στάδιο 
εμπλουτισμού
συμπεριφοράς

5ο στάδιο 
αποδοχής

6ο στάδιο 
μετάβασης 
μετά-κρίση 

εποχής

7ο και τελικό στάδιο 
μετά-κρίση εποχής

Είμαστε εδώ

Αρνητισμός,
Αδράνεια

Εγκλεισμός και
“#menoumespiti”

(σε ένα οικείο περιβάλλον)

Νέα “ήθη και έθιμα”

Ζω με τους 
νέους κανόνες

και ελπίζω

Αισιοδοξία
& ανάταση

Μεγάλη αλλαγή στην ψυχολογία θα φέρει η παραγωγή και διανομή του εμβολίου και του φαρμάκου.
Εντούτοις, το ποσοστό αυτών που δεν προτίθενται να εμβολιαστούν φαίνεται να παραμένει αρκετά υψηλό.



5 κατηγορίες καταναλωτών στη μετα-κορωνοϊό εποχή
Σημαντική η ανάλυση και η ψυχογραφική στόχευση του κοινού

Πηγή: Ernst & Young, Future Consumer Index, έρευνα καταναλωτικής διάθεσης και συμπεριφορών σε 18 χώρες κα δείγμα 14.074 ατόμων την εβδομάδα 8/6/2020

PLANET FIRST
Προτιμούν βιώσιμα προϊόντα υψηλής
ποιότητας και είναι διατεθειμένοι να
πληρώσουν παραπάνω. Επιθυμούν να μειώσουν
το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα έτσι
επιλέγουν τοπικά προϊόντα και καταστήματα.
Εύκολα αλλάζουν brands ανάλογα με τα
πιστεύω τους.

HEALTH FIRST
Οι επιλογές τους κατευθύνονται από την
προστασία της υγεία της δικής τους και της
οικογένειάς τους. Προτιμούν brands που
γνωρίζουν και εμπιστεύονται. Είναι πιθανότερο
να ζουν με τις οικογένειές τους.

AFFORDABILITY FIRST
Η πιο απαισιόδοξη κατηγορία που δίνει μεγάλη
έμφαση στις τιμές και προσπαθεί να
καταναλώνει μέσα στα οικονομικά της
περιθώρια. Μάλλον είναι μεγαλύτερης ηλικίας
που ζουν μόνοι. Δεν ενδιαφέρονται για το brand
αρκεί να προσφέρει αυτό που χρειάζονται οπότε
και εύκολα αλλάζουν μάρκες.

SOCIETY FIRST
Πιστεύουν πως όλοι πρέπει να ενωθούμε για το
γενικότερο καλό. Επιλέγουν brands που
στοχεύουν στο κοινωνικό καλό, έχουν
συγκεκριμένο στόχο και διέπονται από
ειλικρίνεια και διαφάνεια.

EXPERIENCE FIRST
Ζουν για τη στιγμή. Κυρίως Millennials και
Generation Z. Δοκιμάζουν νέα προϊόντα,
υπηρεσίες και μάρκες ιδιαίτερα αυτές που
θεωρούν πως απευθύνονται σε αυτούς
προσωπικά. Δεν ανησυχούν ιδιαίτερα για την
υγεία και τις επιπτώσεις της πανδημίας στη χώρα.

30%

26% 17%

16%

11%



Κορωνοϊός -
H επόμενη μέρα για τα Brands και την επικοινωνία τους



Πόσο καλά προετοιμασμένα είναι 
όμως τα brands για την επόμενη μέρα; 

Τί πρέπει να κάνουν τώρα για να 
διασφαλίσουν το μέλλον τους;



Τι λένε οι ίδιες οι επιχειρήσεις Λιανεμπορίου;
Παρόλο που έχουν κατανοήσει την αλλαγή δεν την έχουν υιοθετήσει ακόμα

03

02

01

87% των επιχειρήσεων δεν 
έχει εφαρμογή για κινητό 

91%  των επιχειρήσεων 
δυσκολεύεται να υιοθετήσει 

εργαλεία AI

60% πιστεύουν  ότι δεν 
έχουν εκπαιδεύσει επαρκώς 
το προσωπικό τους στις νέες 

τεχνολογίες 

Πηγή: Έρευνα  Κραταιόν Συμβουλευτικής υπό την αιγίδα ου Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορείου  GRECA



Πως μπορούν οι 
μάρκες να 
απαντήσουν 
στις προκλήσεις

Η Νέα Κανονικότητα θέλει Reset και επανασχεδιασμό 
προτεραιοτήτων

Όπως έχει φανεί κι από έρευνες1 οι καταναλωτές έχουν υψηλές προσδοκίες από τα
brands. Προσδοκούν να παίξουν έναν υποστηρικτικό ρόλο στις ανάγκες που έχουν
δημιουργηθεί και σε αυτές που δεν καλύπτονται. Τα brands που θα λάβουν αποφάσεις
και πρωτοβουλίες για να αξιοποιήσουν την απειλή της κρίσης ως μοχλό ανάπτυξης,
μπορούν να αντέξουν στην πρόκληση και να επικρατήσουν την επόμενη μέρα.

Πηγή: GlobalWebIndex, Διεθνής Έρευνα για τον Κορωνοϊό, 16-20/03



Lockdown Vol. 2
Επανάληψη ή 
διαφοροποίηση Τι περιμένουν οι καταναλωτές από τα Brands

Από τις έρευνες που έγιναν κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά το πρώτο lockdown φάνηκε
ότι οι καταναλωτές περιμένουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα από τα brands.

Ένα Brand που θα αποδειχθεί καλά προετοιμασμένο θα είναι το brand που θα
υλοποιήσει και θα καλύψει τα νέα ζητούμενα και δεδομένα που έχουν ορίσει οι
καταναλωτές.

Η εμπειρία του προηγούμενου lockdown μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη και πιο
άμεση επικοινωνία με τον καταναλωτή.



Πώς πρέπει να επικοινωνήσει μία 

μάρκα για να πιστέψει το κοινό 
ότι πραγματικά αξίζει



Το ύφος της αποτελεσματικής επικοινωνίας στη Νέα Κανονικότητα πρέπει να είναι relevant με την εποχή, 
να εμπνέει εμπιστοσύνη, αισιοδοξία και να αναδεικνύει μια μάρκα αληθινή και ουσιαστικά θετική

Η επικοινωνιακή προσέγγιση της εποχής
Πιστευτή Αξία + Αισιοδοξία



Έτσι μόνο θα καταφέρνει να χτίζει σταδιακά Engagement
Με απώτερο στόχο να κερδίσει τον ύψιστο σεβασμό και την αγάπη από το κοινό

BRANDS
Low Love

High Respect

LOVEBRANDS
High Love

High Respect

PRODUCTS
Low Love

Low Respect

FADS
High Love

Low Respect



Οι αλλαγές απαιτούν προσαρμογή 
Με κύριο μέλημα να ανακαλυφθούν οι νέες ανάγκες των καταναλωτών του Brand



Η ιστορία δείχνει πως τώρα είναι η 

κατάλληλη ώρα να επενδύσουμε 
στο branding με τα πιο πρόσφορα 

κανάλια επικοινωνίας



Ώρα για λίγη ιστορία της διαφήμισης…
Η ιστορία επαναλαμβάνεται και μας δείχνει τον βέλτιστο τρόπο διαχείρισης της κρίσης

Τεύχος του Harvard Business 

Review από το 1927 διαπίστωσε 

ότι εταιρείες που συνέχισαν να 

επενδύουν στη μάρκα κατά την 

ύφεση του 1923, αυξήθηκαν 

κατά 20% από το επίπεδο που 

βρίσκονταν πριν την ύφεση.

Στα 1940’s παρατηρήθηκε 

σημαντική συσχέτιση μεταξύ 

της μείωσης των 

διαφημιστικών δαπανών και 

της μείωσης πωλήσεων και 

κερδών. Αξιοσημείωτο δε ότι η 

μείωση αυτή συνεχίστηκε κι 

όταν η αγορά ανέκαμψε μετά 

τον πόλεμο.

Πηγή: 2009 Advertising Specialty Institute® (ASI), The Number that Matters

Τη δεκαετία του ’80, σε μελέτη 

που έγινε σε 600 εταιρείες B2B,

βρέθηκε ότι οι επιχειρήσεις που 

είχαν μία ανταγωνιστική 

στρατηγική στην ανάπτυξη της 

μάρκας τους μέσω της 

διαφήμισης αυξήθηκαν κατά 

275% περισσότερο από αυτές 

που δεν το έκαναν.



Σε μελέτη που έγινε σε 2.662 

επιχειρήσεις από το 1970-1991 

για να προσδιοριστεί η επίδραση 

της διαφήμισης σε καιρό κρίσης, 

τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι 

εταιρείες που διαφημίζονταν 

αυξήθηκαν σε αξία, η οποία σε 

ορισμένες περιπτώσεις 

διαρκούσε μέχρι και 3 χρόνια 

μετά τη λήξη της κρίσης

Το ‘90 η MarketSense στην 

Αμερική, κατόπιν ενδελεχούς 

μελέτης που έκανε, κατέληξε 

στο συμπέρασμα ότι η καλύτερη 

στρατηγική σε περιόδους 

ύφεσης είναι η ισορροπία 

μεταξύ του χτισίματος μιας 

μακροπρόθεσμης στρατηγικής 

branding και σύντομων 

προωθητικών ενεργειών

Πηγή: 2009 Advertising Specialty Institute® (ASI), The Number that Matters

Σε έρευνα που έτρεξε σε 505 

Β2Β executives σχετικά με τις 

εταιρείες που διαφημίζονται σε 

καιρό ύφεσης δήλωσαν σε 

ποσοστό 86% ότι είναι top of 

mind στην αγοραστική 

διαδικασία και σε ποσοστό πάλι 

86% ότι νιώθουν πιο ασφαλείς 

σχετικά με την δέσμευση της 

εταιρείας στη μάρκα της

Ώρα για λίγη ιστορία της διαφήμισης…
Η ιστορία επαναλαμβάνεται και μας δείχνει τον βέλτιστο τρόπο διαχείρισης της κρίσης



Εξίσου σημαντικό με το branding είναι και οι προωθήσεις
Έτσι πετυχαίνει η μάρκα να δείξει το προσιτό, φιλικό της προφίλ, αλλά και τη δύναμή της

62%84%

των καταναλωτών συνεχίζουν 

τις συναλλαγές τους με μια 

εταιρεία κατόπιν της χρήσης 

της μάρκας της από κάποια 

προωθητική ενέργεια

42% 7

Πηγή: Advertising Specialties Impact and Exposure Study, October 2008

των καταναλωτών θυμούνται 

την εταιρεία που τους έκανε την 

προσφορά, χαρίζοντας στη 

μάρκα υψηλό Brand Awareness

των πελατών βλέπουν με 

μεγαλύτερη συμπάθεια την 

εταιρεία που τους έδωσε το 

δωρεάν προϊόν και δεν έχουν 

αρνητικά συναισθήματα για 

εκείνη

ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝBRAND AWARENESS ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

μήνες κατά μέσο όρο κρατούν 

οι καταναλωτές τα προωθητικά 

προϊόντα και συχνά τα 

χρησιμοποιούν σχεδόν κάθε 

μέρα 



Ο Jack Welch έχει πει: 

"Ποτέ μην χάσετε μια ευκαιρία 
όπως μια καλή ύφεση"



Και όμως υπάρχουν…
Ευκαιρίες μέσα σε περίοδο κρίσης

Zoom: Μια  εταιρία που άνθισε 

κατά την περίοδο της 

πανδημίας και η αξία της 

έφτασε να είναι μεγαλύτερη 

από τη συνολική αξία των 7 

μεγαλύτερων αεροπορικών 

εταιρειών του κόσμου.

Ficus Group:

Ξεκινώντας από το 2015 

αγοράζει παλιά κτήρια στο 

κέντρο της Αθήνας και τα 

μεταμορφώνει σε υπέροχα 

Boutique Hotels με την 

επωνυμία Brown Hotels. Το 

2021 ετοιμάζονται να ανοίξουν 

τις πύλες τους ακόμα 2 νέα 

ξενοδοχεία 

OLD NEW

Fattal Hotels Group:

Μέσα στο 2020 που ο 

τουρισμός «πεθαίνει» ο όμιλος 

επενδύει σε νέες ξενοδοχειακές 

μονάδες σε Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη με στόχο να 

λειτουργήσουν μέσα στο 2021.

NEW



Και η σωστή αντιμετώπιση της 

ύφεσης προετοιμάζει το έδαφος 

για την καταλληλότερη διαχείριση της 

Νέας Κανονικότητας στη 

μετά-κρίσης εποχή



Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για 
ουσιαστική και στοχευμένη 

Επικοινωνία με τους καταναλωτές  

Αφουγκραζόμενοι 
τις πραγματικές τους ανάγκες



Σε μια εποχή που η κοινωνικότητα και 
η επικοινωνία των καταναλωτών έχει 

μπει σε “lockdown” τα Brands
πρέπει να Επικοινωνήσουν και να 

Κοινωνικοποιηθούν 



Αυτό που αλλάζει είναι το κανάλι επικοινωνίας, το ύφος και το περιεχόμενο

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σε κάθε περίσταση, ο σκοπός των brands ήταν και παραμένει ο ίδιος:

01

Τυπικά, τα ισχυρά brands ανακτούν πιο εύκολα δυνάμεις μετά από μία κρίση

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΗ ΜΑΡΚΑ
Οι μάρκες με συνεπή διαφημιστική παρουσία, βγαίνουν κερδισμένες

03
“Όταν τα πράγματα πάνε καλά 
θέλουμε να επικοινωνήσουμε!
Όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, 
επιβάλλεται να επικοινωνήσουμε!”

WE ARE
BRANDS

Οι μάρκες που παρουσιάζουν brand image σταθερότητας σε δύσκολους

καιρούς, μπορούν πιο εύκολα να κρατήσουν το κοινό και να κερδίσουν νέο με

την αξιοπιστία τους

ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΕΧΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΟΙΝΟ
Σημαντική η εικόνα που βγαίνει τώρα προς τα έξω για τη μάρκα:
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Είναι πιο πιθανό να ξεχωρίσεις εκεί που δεν υπάρχουν πολλοί άλλοι να

ακουστούν, αλλά υπάρχουν πολλοί για να σε ακούσουν

Στις αποφάσεις οφείλει να πρυτανεύσει η λογική:
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ΣΕ ΕΝΑ ΕΥΝΟΪΚΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΥΤΟΣ
ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ



Η τεχνολογία ΑΙ παίζει σημαντικό ρόλο στην επόμενη μέρα
H χρήση της στην κρίση, σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία

Πηγή: McKinsey, «Accelerating analytics to navigate COVID-19 and the next normal», ημερομηνία δημοσίευσης 21/5/2020

Λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων

Η κρίση του κορωνοϊού από την πρώτη στιγμή, ακόμα κι όταν τα δεδομένα ήταν ελλιπή, έφερε την
εκτεταμένη χρήση τους για τη δημιουργία μοντέλων και προβλέψεων, δίνοντας πολύτιμα
συμπεράσματα στους ερευνητές. Αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις έχουν αρχίσει και εξοικειώνονται με τη
διαδικασία και όλο και περισσότερες την εφαρμόζουν στο brand για την εξαγωγή χρήσιμων insights.

Το ΑΙ ως στρατηγικός πυλώνας για τις επιχειρήσεις

Οι εταιρείες που χρησιμοποιούν ΑΙ είναι 4 φορές πιθανότερο να ενσωματώσουν τα insights από τα
δεδομένα και τα analytics που παίρνουν από τις πλατφόρμες στην κύρια στρατηγική της επιχείρησης
(data-driven strategy). Αυτές οι εταιρείες είναι έτοιμες και μπορούν άμεσα να ανταποκριθούν στις
προκλήσεις της εποχής.

Τα εργαλεία ΑΙ ως end-to-end λύσεις αυξάνουν την παραγωγικότητα

Είναι καίριο για τις επιχειρήσεις η χρήση των εργαλείων ΑΙ τόσο στην παραγωγή, τον ανεφοδιασμό
αλλά και το marketing. Οι επιχειρήσεις που έχουν εντάξει την τεχνητή νοημοσύνη στο σύνολο των
διαδικασιών και ενεργειών τους, ανέφεραν πως είχαν σημαντική αύξηση των εσόδων τους και 44%
μείωση των εξόδων.



Οι νέες προκλήσεις, ευκαιρία για ανάπτυξη των brands
Το μεταβαλλόμενο περιβάλλον θέτει νέες προτεραιότητες

Πηγή: MarketingCharts.com, Ιούνιος 2020

50% των στελεχών δήλωσαν πως 
είναι σημαντική η μέτρηση του 

impact και του ROI των ενεργειών 
marketing μέσω της αξιοποίησης 

των δεδομένων

Το 40% δήλωσαν πως η 
διαφοροποίηση μέσα στο 

«θορυβώδες» διαφημιστικό 
διάλειμμα είναι αναγκαία γι’ αυτό 

και είναι απαραίτητο το brand 
building και το engagement

Το 40% των στελεχών δήλωσαν πως 
είναι πρόκληση να παραμείνεις 

εντός του προκαθορισμένου budget 
γι’ αυτό και είναι αναγκαία η 
αξιοποίηση εργαλείων που 

συμβάλλουν στην εξοικονόμηση

ROI CLUTTER BUDGET



Κατάλληλη στιγμή για επένδυση στο brand & την ανάλυση δεδομένων
Η επαναφορά στην κανονικότητα κάνει εξίσου κρίσιμους και τους δύο αυτούς παράγοντες

Πηγή: Ebiquity, «Covid-19 – good ad measurement has never mattered more», ημερομηνία δημοσίευσης 27/4/2020

Σε περίοδο ύφεσης, οι επιχειρήσεις
τείνουν να μειώνουν τις δαπάνες
μάρκετινγκ ενώ στη συνέχεια
επενδύουν δυναμικά για να
καλύψουν τις απώλειες, ένα
σενάριο που δεν είναι το
κατάλληλο. Η διατήρηση της
επικοινωνίας ενός brand,
ανεξάρτητα από την περίοδο που
διανύει, είναι σημαντική.
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Για την επαναφορά στην
κανονικότητα, ένας σημαντικός
παράγοντας είναι η μέτρηση των
δεδομένων (data) και η ανάλυσή
τους. Καθώς μόνον το 7% των
επιχειρήσεων αναμένει πως το
διαφημιστικό τους κονδύλι θα
παραμείνει αυτό που είχαν
προγραμματίσει για το 2020, η
βέλτιστη αξιοποίηση αυτού του
budget θα γίνει μέσω των
αναλύσεων των δεδομένων με τα
κατάλληλα εργαλεία.
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ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΥΞΗΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟ E-COMMERCE
Παρουσιάζει ραγδαία αύξηση, καθώς οι καταναλωτές έχοντας γνωρίσει τα οφέλη του, το εμπιστεύονται
αναθεωρώντας νοοτροπίες του παρελθόντος

ONLINE ΚΑΙ OFFLINE PERFORMANCE ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Με τη στροφή των περισσότερων brands στο digital, το μέσο γίνεται ακόμη πιο μαζικό και ορίζει τους κανόνες
της διαφήμισης ενσωματώνοντας δείκτες Performance ακόμα και στα παραδοσιακά μέσα, όπως η TV.

ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΑΔΥΟΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο καταναλωτής βάζει ενεργά στη ζωή του προϊόντα που διευκολύνουν τη νέα καθημερινότητα. Αναζητά ένα
μοντέρνο brand experience μέσω του digital & των social media, ενώ οι προηγμένες τεχνολογίες και οι
δυνατότητες εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης αποκτούν ουσιαστικό ρόλο στην επικοινωνία

ΕΝΤΟΝΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
Μέσα από την εμπειρία της κρίσης του κορωνοϊού, το κοινό ζητά πιο επιτακτικά κι επισταμένα πρόσβαση σε
δομές και προϊόντα που το βοηθούν στην καλύτερη προστασία και φροντίδα του οργανισμού του.

04

03

02

01

Η ΝΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ
Digital transformation και μετρήσιμη αποτελεσματικότητα μετά τον κορωνοϊό



Ira Media
The Meaningful Partner



Προηγμένη ΑΙ Πλατφόρμα που δίνει λύσεις στη Νέα Κανονικότητα
Νέα εργαλεία για μετρήσιμη απόδοση των ενεργειών marketing
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Μέτρηση και
Βελτιστοποίηση του ROI

Marketing Mix Modeling: Custom-made
οικονομετρικό μοντέλο που προσδιορίζει το βέλτιστο
μείγμα ενεργειών marketing με τις υψηλότερες
πωλήσεις με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.
Παράλληλα, δημιουργούνται εναλλακτικά σενάρια
ενεργειών marketing (What-If Scenarios Application)
με σκοπό την πρόβλεψη πωλήσεων.

Πρόβλεψη πωλήσεων

Sales Forecasting: Ανάλυση ιστορικών στοιχείων
πωλήσεων για την εκτίμηση των μελλοντικών
πωλήσεων με βάση οικονομετρικό μοντέλο.

Άμεση σύνδεση
Media με πωλήσεις

Media Mix Modeling: Μετράει το ROI του
κάθε μέσου, ορίζει τις βέλτιστες μηνιαίες
πιέσεις στο TV plan και βρίσκει το μέγιστο off-
air time για το brand χωρίς σημαντική κάμψη
στις πωλήσεις.



Προηγμένη ΑΙ Πλατφόρμα που δίνει λύσεις στη Νέα Κανονικότητα
Νέα εργαλεία για μετρήσιμη απόδοση των ενεργειών marketing
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Μέτρηση απόδοσης
σε digital καμπάνιες

Digital Attribution: Σύγκριση και
παρακολούθηση του impact όλων των digital
καμπανιών και των online conversions εύκολα
και γρήγορα σε μία οθόνη με διαδραστικά
dashboards.

Σύνδεση τηλεοπτικής διαφήμισης 
με online πωλήσεις

TV Attribution: Μετράει την ανταπόκριση του κοινού
που αποδίδεται αποκλειστικά στην τηλεοπτική
διαφήμιση και προβλέπει το βέλτιστο μείγμα
τηλεοπτικών καναλιών, ζωνών ή προγραμμάτων που
φέρνει περισσότερο traffic και πωλήσεις.

Αγορά τηλεοπτικού χρόνου με 
ψυχογραφικά κριτήρια

TV Scanner: Το κοινό της τηλεόρασης
στοχεύεται και με συναισθηματικά κριτήρια
για πιο ποιοτική διείσδυση και άνοδο του
engagement (συναισθηματική σύνδεση).

Συγχρονισμός τηλεοπτικής 
καμπάνιας με digital

BidUp: Την ώρα που παίζει το τηλεοπτικό σποτ
του δικού μας brand ή του ανταγωνισμού
ανεβαίνει real-time το bidding στην Google για
να εμφανίζεται το brand ψηλά στα
αποτελέσματα αναζήτησης.

Unified Data Management: Συγκεντρωμένα και
οπτικοποιημένα τα δεδομένα από διαφορετικές πηγές
που βοηθούν στη συστηματική παρακολούθηση του
καταναλωτή και τη δημιουργία προφίλ με βάση τη
διαδρομή του στα online και offline touchpoints του
brand κατά την αγοραστική διαδικασία.

Ενοποιημένα δεδομένα



Προηγμένες Υπηρεσίες που δίνουν λύσεις στη Νέα Κανονικότητα
Νέα εργαλεία για μετρήσιμη απόδοση των ενεργειών marketing

02

03

01

Βελτιστοποίηση του Brand Engagement 
με βάση τη Νευροεπιστήμη

Brandsync: Γνωρίζουμε τί νιώθει το κοινό για τη
μάρκα και τον ανταγωνισμό της και το στοχεύουμε με
το κατάλληλο content.

Μεθοδολογία για την ολιστική 
εξέταση της υγείας της μάρκας

Brand Funnel Analysis: Προσφέρει αξιολόγηση
όλων των βασικών Brand KPIs που επηρεάζουν την
αγοραστική διαδικασία, ενώ παρακολουθεί τις
αλλαγές των δεικτών με στόχο τη βελτίωση της
απόδοσης των δραστηριοτήτων marketing.

Βελτιστοποίηση του Brand Awareness 
με καινοτόμο εργαλείο

Brand Distinctiveness: Προσδιορίζονται ποια είναι τα
assets της μάρκας που κερδίζουν σε επίπεδο φήμης
και μοναδικότητας στο μυαλό του καταναλωτή και
πρωτοστατούν στη διείσδυση της μάρκας στο κοινό.



Πατήστε στην εικόνα για να ανακαλύψετε τις δυνατότητες

Πλατφόρμα μεγιστοποίησης πωλήσεων & ROI, powered by
Μέτρηση, Πρόβλεψη και Βελτιστοποίηση των Δεικτών απόδοσης της διαφήμισης

https://www.youtube.com/watch?v=-S6ZLdZ-5nI


#1

60%

Από το 

2002

40

Ανεξάρτητο Media Agency
στην Ελλάδα

Ισχυρή ανάπτυξη
τα τελευταία 4 χρόνια

Διεθνές Δίκτυο
με παρουσία σε 40 χώρες

Αποκλειστική Μεθοδολογία 
Response Optimization

Με εξειδικευμένη 
Τεχνογνωσία & ΑΙ Τεχνολογία 

προσφέρουμε:

✓ Μέτρηση ROI
✓ Πρόβλεψη ROI 
✓ Μεγιστοποίηση ROI



Tel.: +30 215 215 0700  Adr.: 340 Kifissias Avenue, 154 51 Neo Psychiko, Athens, Greece  www.ira.media

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε εξειδικευμένες ενέργειες για την επιχείρησή σας .

dlaoudis@imcg.gr | samonas@imcg.gr

#menoumeasfaleis & πάντα δίπλα σας


