
SHOPPING SHOPPING 
GUIDEGUIDE

ΠΏΣ ΝΑ ΧΤΊΣΕΤΕ ΜΊΑ 
ΕΠΊΤΥΧΗΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΊΚΗ 
ΕΝΌΨΕΊ ΤΗΣ ΠΕΡΊΌΔΌΥ 
ΤΌΥ SEASONAL SHOPPING

HOLIDAY
U     U     EE



1“
”2

το 2021 αναμένέται να έχέι 
την υψηλότερη δαπανη των 
τέλέυταιων τέσσαρων δέκαέτιων 
για το λιανικό εμπόριό

-NRF Retail annual forecast
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Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ SEASONAL
SHOPPING
ΤΟ 2021
Το 2020 μας έμαθε ότι οι άνθρωποι 
μπορούν να προσαρμοστούν σε κάθε 
κατάσταση και η τεχνολογία τους βοηθά 
να το κάνουν πιο γρήγορα. Αντιμέτωποι 
με απρόβλεπτες προκλήσεις λόγω της 
πανδημίας, οι καταναλωτές μέσα σε 
λίγους μήνες υιοθέτησαν καινούργιες 
συμπεριφορές που οδήγησαν σε μια
νέα εποχή. 

Όταν οι καταναλωτές λαμβάνουν 
αποφάσεις το 2021, δεν σκέφτονται 
ποια είναι τα κανάλια, τα σημεία επαφής 
ή το συνολικό ταξίδι τους μέχρι την 
αγορά. Αναμένουν από τις εταιρίες να 
τους προσφέρουν προστιθέμενη αξία 
με τη μορφή περιεχομένου, σεβόμενοι 
το απόρρητο των προσωπικών τους 
δεδομένων, με σχετικές και συναρπαστικές 
διαφημίσεις, και μια συνεπή multi-channel 
εμπειρία.



ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΟΝΙΚΟΥ 
ΕΕΜΠΟΡΙΟΥΜΠΟΡΙΟΥ

Πέρυσι, το λιανικό εμπόριο
κατέγραψε τον μεγαλύτερο τζίρο
που έκανε ποτέ κατά τη διάρκεια
του holiday season, με τις παγκόσμιες
online πωλήσεις να αυξάνονται
κατά 50% και τον τζίρο να φτάνει
στα 1,1 τρις δολάρια.
Πηγή: Salesforce

Πηγή: eMarketer, UNCTAD

Ετήσιο μερίδιο των online αγορών:

14% 16% 19%
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΟΝΙΚΟΥ 
ΕΕΜΠΟΡΙΟΥΜΠΟΡΙΟΥ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΟΨΕΙ 
SEASONAL SHOPPINGSEASONAL SHOPPING

Πέρυσι, το λιανικό εμπόριο
κατέγραψε τον μεγαλύτερο τζίρο
που έκανε ποτέ κατά τη διάρκεια
του holiday season, με τις παγκόσμιες
online πωλήσεις να αυξάνονται
κατά 50% και τον τζίρο να φτάνει
στα 1,1 τρις δολάρια.
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

1/11-14/11
Εκπτώσεις 
Νοεμβρίου

Χριστουγεννιάτικες 
αγορές

25/12
Χριστούγεννα

26/12
Boxing Day 10/1

Εκπτώσεις Νέου Έτους

12/12
12.12 Sale

26/11
Black Friday

1/1
Πρωτοχρονιά

11/11
Ημέρα των 
Εργένηδων

29/11
Cyber

Monday
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Η Black Friday και η Cyber Monday έχουν αυξητική τάση στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, 
και ειδικότερα το 2020. Υπολογίζεται ότι οι πωλήσεις την περίοδο του Black Friday είχαν
την μεγαλύτερη ετήσια ανάπτυξη στην Ελλάδα, το Βέλγιο, την Σλοβακία και την Αυστρία
με ποσοστά αντίστοιχα +91%, +76%, +73% και +70%.

Πωλήσεις στο Black Friday – EMEA Region (2020 vs 2019)

Πηγή: Criteo

BLACK FRIDAY & 
CYBER MONDAY

GREECE

BELGIUM

SLOVAKIA

AUSTRIA

UNITED ARAB EMIRATES

IRELAND

PORTUGAL

SWEDEN

HUNGARY

CZECH REPUBLIC

ITALY 

SWITZERLAND

FINLAND

SPAIN

NETHERLANDS

UNTED KINGDOM

POLAND

ROMANIA

GERMANY

NORWAY

RUSSIAN FEDERATION

TURKEY

DENMARK

FRANCE

191

176

121

143

173

118

130

170

117

168

125

129

115

146

114

114

107

104

95

92

90

90

76

125

2020



ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΔΕΝ ΕΣΤΙΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – Η ΟΠΟΙΑ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ – ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΟΠΩΣ ΤΟ ΣΠΙΤΙ-ΚΗΠΟΣ  Ή Η ΥΓΕΙΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ. 

BLACK FRIDAY CYBER MONDAY

Πηγή: Google Trends

Πηγή: skroutz.gr/black-friday

Επισκέψεις Χρηστών Παραγγελίες Παραγόμενος Τζίρος

+28% +96% +34%

+59% +255% +124%

+34% +129% +96%

+47% +166% +99%

+59% +115% +99%

+86% +194% +161%

+22% +87% +74%

+134% +248% +68%

ΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ - ΕΛΛΑΔΑ,
ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ (2011-2021)
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τεχνολογία σπίτί - κηπoσ μοδα hobby - αθλητίσμοσ υγεία - ομορφία παίδίκα - βρεφίκα auto - moto επαγγελματίκα
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Aug 16, 2020

Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΩΡΩΝ.

Χρόνο με τον χρόνο αυτή η αναζήτηση ξεκινάει όλο και νωρίτερα. 
Χαρακτηριστικά, το 2020 οι καταναλωτές άρχισαν να ψάχνουν δώρα 
ήδη από τον Νοέμβριο, λαμβάνοντας υπόψιν τις προσφορές των 
Black Friday και Cyber Monday.

Θα λέγαμε ότι στην πραγματικότητα η περίοδος αυτή αποτελεί 
μία άτυπη συνέχεια του Black Friday με τον κόσμο να μπαίνει σε 
mood αγορών από τα τέλη Νοεμβρίου και να συνεχίζει μέχρι και τις 
εκπτώσεις του Ίανουαρίου-Φεβρουαρίου.

Η υψηλότερη αύξηση του ενδιαφέροντος παρατηρούμε βέβαια να 
προκύπτει την εβδομάδα ακριβώς πριν τα Χριστούγεννα (18-25 
Δεκεμβρίου).

Τάση αναζητήσεων γύρω από το keyword "δώρα" στην Ελλάδα (2020)

Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά
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Πηγή: skroutz.gr/black-friday
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Αντίστοιχα, μεγάλο ενδιαφέρον και όγκο αναζητήσεων βλέπουμε 
γύρω από τις εκπτώσεις. Εδώ η τάση επηρεάζεται φυσικά από τις 
εκπτωτικές περιόδους, ενώ η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται 
την 1η εβδομάδα του Ιανουαρίου.

Θήκες
κινητών
τηλεφώνων

Sneakers
Κρέμες 
προσώπου

Χριστουγεννιάτικα 
λαμπάκια

Αθλητικά 
παπούτσια

Βιταμίνες

Βιβλία

Κινητά 
τηλέφωνα Χριστουγεννιάτικα 

στολίδια δέντρου

Τάση αναζητήσεων γύρω από το keyword "εκπτώσεις" στην Ελλάδα
(2019-2021)

Οι top-10 κατηγορίες σε πωλήσεις, clicks και παραγόμενο τζίρο (GMV)
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ΚΑΘΕ BRANDBRAND 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ 
ΥΠΟΨΙΝ
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User Experience
Παράδοση & 
Αποστολή

Η εμπειρία του χρήστη θα πρέπει να είναι
η βάση γύρω από την οποία θα χτιστεί
όλη η στρατηγική. 

Όι εν δυνάμει πελάτες έχουν πλέον 
αυξημένες απαιτήσεις, οπότε θα πρέπει
να «κερδίσουμε» τον χρήστη από το πρώτο 
touchpoint που θα μας συναντήσει και να 
προσφέρουμε μία άψογη εμπειρία από εκεί 
μέχρι και τη φάση μετά την αγορά
(post-purchase).

Έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις πως το 
κομμάτι της αποστολής των παραγγελιών 
και οι μεγάλοι χρόνοι αναμονής αποτελούν 
μεγάλο πρόβλημα, ειδικότερα τα πρώτα 
χρόνια που το online seasonal shopping 
ξεκίνησε να εδραιώνεται στην ελληνική 
αγορά. 

Η καλύτερη πρακτική εδώ είναι να υπάρχει 
ειλικρίνεια από τη μεριά του brand και να 
αποφεύγονται οι μεγάλες υποσχέσεις που 
πιθανόν να μην μπορούν να καλυφθούν 
στη συνέχεια. Μεγάλη προσοχή χρειάζεται 
επίσης στην παρακολούθηση του stock, 
έτσι ώστε να μην χρειαστεί να ακυρωθούν 
παραγγελίες εκ των υστέρων, κάτι το οποίο 
δημιουργεί αρνητική εικόνα για το εκάστοτε 
brand.



Είναι η περίοδος όπου οι καταναλωτές 
αναμένουν με ανυπομονησία να βρουν
τις καλύτερες προσφορές της χρονιάς και 
είναι διατεθειμένοι και έτοιμοι να αγοράσουν.

Τώρα είναι η στιγμή λοιπόν για να λάβουν 
θέση οι καλύτερες προσφορές. Επειδή αυτό 
πιθανόν να επηρεάζει τον προγραμματισμό 
όλης της χρονιάς, καλό είναι να έχει 
προβλεφθεί από την αρχή του έτους έτσι 
ώστε να ανταποκριθούμε στις υψηλές 
απαιτήσεις της περιόδου αυτής.

Όι αγορές που πραγματοποιούνται κατά την 
περίοδο του Black Friday και Cyber Monday 
γίνονται κατά κύριο λόγο online, ωστόσο 
μεγάλο μέρος του κοινού αφού κάνει την 
αναζήτηση και μελέτη online, προχωράει σε 
αγορά στα φυσικά καταστήματα (ROPO). 
Αυτό συμβαίνει ακόμα πιο έντονα την 
περίοδο των Χριστουγέννων και στις 
εκπτώσεις που ακολουθούν.

Τα brands που έχουν παρουσία τόσο online 
όσο και σε φυσικό κατάστημα θα πρέπει να 
φροντίσουν ώστε η εμπειρία του χρήστη 
να είναι εξίσου θετική όποιο από τα δύο και 
να επιλέξει και φυσικά να υπάρχει συνοχή 
μεταξύ τους. Διαφορετικά, υπάρχει ο 
κίνδυνος να δημιουργηθεί σύγχυση και να 
υπάρξει αρνητική επίδραση.
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Προσφορές/
Εκπτώσεις

Online vs In Store

Στρατηγική 
Προώθησης

Υποδομή του
Website

Για να μπορέσουν οι προσφορές και τα 
προϊόντα να φτάσουν στους εν δυνάμει 
καταναλωτές είναι ζωτικής σημασίας να 
υπάρχει μία αποτελεσματική στρατηγική 
προώθησης. 

Ό ανταγωνισμός είναι έντονος, ενώ 
τα αποτελέσματα  της περιόδου αυτής 
έχουν την μεγαλύτερη βαρύτητα λόγω 
εποχικότητας και μπορεί να κάνουν τη 
διαφορά μεταξύ μίας επιτυχημένης ή μη 
χρονιάς.

Το website λειτουργεί ως βιτρίνα στην φάση 
της αναζήτησης αλλά και ως η πλατφόρμα 
μέσω της οποίας θα πραγματοποιηθούν οι 
online αγορές. 

Πέραν του περιεχομένου που θα πρέπει 
να είναι optimized σε σχέση με τον τρόπο 
που ψάχνει το κοινό μας, θα πρέπει 
ακόμα να έχουν προβλεφθεί τεχνικά 
χαρακτηριστικά, όπως η απότομη αύξηση της 
επισκεψιμότητας ή η πρόβλεψη ότι πολλοί 
χρήστες μπορεί να βρίσκονται ταυτόχρονα 
στα checkout pages.

Κατά τις περιόδους υψηλής ζήτησης 
αποφεύγουμε να κάνουμε μεγάλες αλλαγές 
και να δοκιμάζουμε νέες λειτουργικότητες. 
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ ΤΟ 
ΠΛΑΝΟ ΣΑΣ ΕΓΚΑΙΡΑ

Preparation

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
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Inspiration & Teasing

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΠΛΑΝΑΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Business ανάγκες
Budget & media planning

Stock management
Website requirements

Καλό είναι να δουλέψουμε 
τόσο το βραχυπρόθεσμο 

πλάνο (BF και CM) όσο και 
το μακροπρόθεσμο

(~3-4 μήνες μπροστά)

ΕΚΚΙΝΗΣΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Teasing
Built anticipation
Δίνω έμπνευση

Δυναμώνω το data feeding 
στις πλατφόρμες

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΚΑΙ 
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

Ποια προϊόντα & κατηγορίες 
είχαν την καλύτερη 

απόδοση και ποια την 
χειρότερη;

Ποιο διαφημιστικό format 
δούλεψε καλύτερα;

Αξιολόγηση της στόχευσης
Ανακατανομή του budget 

στα κανάλια

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

Το πρώτο 10ήμερο του 
Ιανουαρίου δίνει ένα μικρό 
αλλά πολύτιμο περιθώριο 

ανασυγκρότησης
Επαναξιολόγηση των 

στόχων 
Βρίσκω business κομμάτια 

προς βελτίωση
Τελικές ενέργειες πριν τις 

εκπτώσεις

HARD SELLING PHASE 
v3

Στενή παρακολούθηση των 
αποτελεσμάτων

Βελτιστοποιήσεις σε 
πραγματικό χρόνο

Ξεκάθαρη επικοινωνία για 
εκπτώσεις

TEST & LEARN MOVING 
FORWARD

Έχοντας χτίσει πλέον μία 
καλή ιστορικότητα μπορεί να 
γίνει μία πιο ολοκληρωμένη 

αξιολόγηση
Δοκιμάζω νέα πράγματα

Συνεχίζω να βελτιστοποιώ 
τις καμπάνιες

HARD SELLING PHASE 
v2

Στενή παρακολούθηση των 
αποτελεσμάτων

Βελτιστοποιήσεις σε 
πραγματικό χρόνο

Focus σε gifting
Last minute offers

HARD SELLING PHASE 
v1

Στενή παρακολούθηση των 
αποτελεσμάτων

Βελτιστοποιήσεις σε 
πραγματικό χρόνο

Ενδυνάμωση budget αν 
κριθεί αναγκαίο

Conversion

Evaluation & Optimization

Conversion

Regroup

Conversion

Test & Learn



MEDIA 
EXCELLENCE
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Μία καλά δομημένη media στρατηγική μπορεί 
- σε συνδυασμό με τα σωστά στημένα business 
related κομμάτια - να αποτελέσει το όχημα που θα 
διαφοροποιήσει σημαντικά ένα brand από τους 
ανταγωνιστές του. 

Ο βασικός στόχος είναι να επιτύχουμε την 
αποτελεσματικότητα στους βασικούς media δείκτες
που θέτουμε, διατηρώντας ταυτόχρονα σε υψηλό 
επίπεδο πιο ποιοτικούς δείκτες που συνδέονται άμεσα 
με τα αποτελέσματα πωλήσεων αλλά και την εικόνα
του brand.

Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για 
εξαιρετικά ανταγωνιστικές περιόδους στο διαφημιστικό 
κομμάτι, πράγμα που σημαίνει ότι το κόστος εμφάνισης 
των διαφημίσεων αυξάνεται σημαντικά. Αντιστοίχως,
τα περιθώρια λάθους είναι πολύ στενά και κοστοβόρα.
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Budget Kοινό

Eικαστικά

Multi-channel

Automation

KPIs

Θα πρέπει να έχει προβλεφθεί και να υπάρχει αρκετό 
διαθέσιμο budget για να καλύπτει τις ανάγκες του κάθε 
brand. 
Ένας καλός τρόπος για να το υπολογίσουμε αυτό 
είναι μελετώντας το seasonality και τα δεδομένα της 
προηγούμενης χρονιάς αλλά και χρησιμοποιώντας 
projection tools των διαφημιστικών πλατφορμών.

Είναι μία περίοδος που αποτελεί ευκαιρία να 
μιλήσουμε σε νέους χρήστες και θα βοηθήσει στην 
αύξηση της έκθεσης και της αναγνωρισιμότητας του 
κάθε brand. Ίδανικά προτιμάμε να στοχεύουμε σε 
data-driven κοινά ανάλογα με τις δυνατότητες
της κάθε πλατφόρμας. 
Μεγάλο πλεονέκτημα έχουν τα brands που 
στηρίζονται σε 1st party data (όπως CRM λίστες)
και τα χρησιμοποιούν για την δημιουργία κοινών.  
Δεν ξεχνάμε φυσικά όσο κινούμαστε προς τις πιο 
hard selling ημέρες να στοχεύουμε πιο έντονα σε 
χρήστες που είχαν κάποιο interaction με τα owned 
properties (remarketing κοινά).

Το look & feel των εικαστικών πρέπει να παραπέμπει 
στην εκάστοτε περίοδο που  αφορούν (Black Friday, 
Cyber Monday, κλπ.), είτε αυτό σημαίνει δημιουργία 
custom υλικών είτε τροποποίηση/προσθήκη elements 
σε υπάρχοντα εικαστικά, για παράδειγμα ένα festive 
frame σε Facebook catalogue. Καλό είναι να δίνεται 
έμφαση στο urgency, αλλά και σε επιπλέον ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα, όπως η δυνατότητα Δωρεάν Παράδοσης ή 
η ύπαρξη Last Minute Deals. Η προσέγγιση των υλικών θα 
πρέπει να είναι mobile-first.

Το ταξίδι του καταναλωτή είναι πλέον αρκετά 
περίπλοκο και περνάει από πολλά στάδια προτού 
καταλήξει στην τελική αγορά. Είναι σημαντικό να 
έχουμε παρουσία σε διαφορετικά κανάλια, έτσι ώστε 
να δημιουργούμε συνέργειες, αλλά και να μειώνουμε 
το ρίσκο της επένδυσης σε ένα μόνο κανάλι. 
Αυτό μας επιτρέπει ακόμα να είμαστε
πιο ευέλικτοι και να μπορούμε να κάνουμε γρήγορες 
αλλαγές και μετατοπίσεις του budget προς τα πιο 
αποδοτικά κανάλια.
Επίσης, το κάθε κανάλι μπορεί να επιτελεί άλλο ρόλο 
και να λειτουργεί διαφορετικά αναλόγως με την φάση 
στην οποία βρίσκεται ο χρήστης.

Όι διαφημιστικές πλατφόρμες μας κατευθύνουν όλο και 
περισσότερο προς το κομμάτι του automation, ωστόσο 
θέλει ιδιαίτερη προσοχή ο τρόπος με τον οποίο θα 
υλοποιήσουμε αυτές τις πιο αυτοματοποιημένες λύσεις, 
καθώς αν δεν γίνει με τον σωστό τρόπο δεν θα έχουμε 
τα επιθυμητά αποτελέσματα. Όι δύο σημαντικότερες 
παράμετροι που έχουμε παρατηρήσει ότι επηρεάζουν την 
επιτυχία των automated solutions είναι:
 • Ό χρόνος. Προκειμένου να δράσουν αποδοτικά 

χρειάζεται να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος όπου 
θα κάνουμε ελάχιστες έως καθόλου αλλαγές. Για τις 
εορταστικές περιόδους αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο. 
Στην περίπτωση όπου δεν μπορούμε να τηρήσουμε τα 
απαραίτητα requirements είναι καλύτερο να πάμε σε 
manual λύσεις.

 • Τα data με τα οποία τροφοδοτούμε τις διαφημιστικές 
πλατφόρμες. Όσο μεγαλύτερος και πολυποίκιλος ο 
όγκος των δεδομένων, τόσο καλύτερα θα μπορέσουμε 
να «εκπαιδεύσουμε» τον αλγόριθμο για να δουλέψει 
στην συνέχεια υπέρ μας.

Τα KPIs (Key Performance Indicators) είναι αναγκαία 
για την αξιολόγηση των προωθητικών ενεργειών 
ενός brand και όχι μόνο. 
Θέτουμε στόχους και KPIs τα οποία ταιριάζουν στην 
στρατηγική που έχουμε θέσει εξαρχής και τα οποία 
θα μας βοηθήσουν τόσο να κρίνουμε ως επιτυχημένη 
ή όχι μία ενέργεια όσο και να βρούμε σημεία προς 
βελτίωση όσο η καμπάνια είναι ενεργή.
Τα KPIs μπορούν να διαφοροποιούνται αναλόγως με 
τον στόχο της κάθε καμπάνιας και με την φάση στην 
οποία βρίσκεται ο χρήστης.
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΝΑ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
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Όι καταναλωτές δηλώνουν έτοιμοι να επενδύσουν τις 
οικονομίες τους και να προσφέρουν στους ίδιους και 
τους αγαπημένους τους δώρα.

Τρία είναι τα στάδια για να διασφαλίσετε ένα 
αποτελεσματικό Festive Comeback: Σχεδιάστε την 
εμπειρία του Facebook καταστήματός σας (Facebook 
Shop) με άξονα την παλάμη του χεριού του χρήστη. 
73% των αγοραστών παγκοσμίως ενδιαφέρονται σε 
νέους και διαφορετικούς τρόπους αγορών, ειδικά μέσω 
κινητών συσκευών. Εμπλακείτε στην αυξανόμενη άνοδο 
των αγορών μέσω social media. Καθώς νέες συνήθειες 
ξεπηδούν, έχετε τον νου σας για κρυφές παγίδες που 
μπορούν να περιορίσουν την ανάπτυξή σας.

Λάβετε υπόψιν σας την παρουσία σας σε περισσότερα 
touchpoints προκειμένου να συνδεθείτε με τα κοινά 
σας, μέσα από δημιουργικούς δρόμους. Δώστε στην 
ανακάλυψη προϊόντων μέσα από τα social πραγματική 
διάσταση με τη δύναμη της τεχνολογίας AR. Και 
χρησιμοποιήστε το conversational commerce σαν 
ένα όχημα να εξυπηρετήσετε προσωποποιημένα τους 
χρήστες μέσω Messenger ή WhatsApp, με στόχο 
μεγαλύτερα επίπεδα πιστότητας.

Τέλος, αυτές τις γιορτές, η Facebook, για όσους 
χρήστες στην Αμερική κάνουν checkout μέσω 
Facebook ή Instagram, δίνει ένα extra κίνητρο με 
-20% στην πρώτη αγορά και δωρεάν μεταφορικά, αν 
ολοκληρώσουν μία eligible αγορά απευθείας μέσω 
των δύο εφαρμογών, ενώ μπορούν και να συστήσουν 
μέχρι 10 φίλους τους για να εκμεταλλευθούν ένα 
αποκλειστικό deal.
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Πρόθεση για Net Spending
τους προσεχείς 12 μήνες

Τα Social έχουν γίνει τώρα
το flagship store και η κύρια
πηγή του product και brand
discovery 

Πηγή: PWC Consumer Sentiment Survey, 12-15 Μαρτίου 2021 σε δείγμα 2,067 ενηλίκων 

Πηγή: "Facebook Seasonal Holidays Study" by YouGov, σε δείγμα 9,563 χρηστών 18+ σε 32 αγορές,
9-24 Δεκεμβρίου 2020. 
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LIVE X2 + WATCH

Reinventing Santa for Safe Spaces

Πηγή: Facebook Insights Live, The Great Festive Comeback, Ιούλιος 2021 

CADBURY'S 
FESTIVE SUCCESS
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Ό κατάλογός σας είναι το κυρίαρχο και θεμελιώδες 
εργαλείο για το Shop σας στο Instagram. Ό κατάλογός σας 
συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες για τα προϊόντα σας που 
επιθυμείτε να διαφημίσετε και πωλήσετε μέσω Instagram. 
Συμπεριλαμβάνει όλα τα product detail pages (PDPs),
και σας επιτρέπει να δημιουργήσετε shoppable περιεχόμενο. 

Προκειμένου να δημιουργήσετε τον κατάλογό σας, 
δημιουργήστε έναν Business Manager λογαριασμό που 
περιλαμβάνει τον κατάλογο, το commerce account σας, το ad 
account σας και το pixel. Όταν δημιουργήσετε τον κατάλογο, 
θα τον συνδέσετε με τον Business Manager λογαριασμό σας 
και θα ζει στο Catalog tab του Commerce Manager.

Το επόμενο στάδιο είναι να προσθέσετε προϊόντα στον 
κατάλογο μέσω εναλλακτικών που μπορείτε να συγκρίνετε 
εδώ: Platform partner, Manual, Data feed, Facebook Pixel, 
Catalog Batch API.
 
Χρησιμοποιήστε έναν κατάλογο. Αναθέσετε άδειες χρήσης. 
Προσθέστε αντικείμενα. Ακολουθήστε τα Commerce 
Eligibility Requirements της πλατφόρμας. Ρυθμίστε τους 
παράγοντες (πχ., μεγέθη, χρώματα, κλπ.). Σιγουρευθείτε 
ότι όλα τα πεδία (υποχρεωτικά και προαιρετικά) είναι 
συμπληρωμένα. Κρατήστε τις τιμές και τη διαθεσιμότητα 
των κωδικών επικαιροποιημένες. Τα item links sας πρέπει 
να λειτουργούν. Για να παρουσιάστε τα προϊόντα σας, 
χρησιμοποιήστε εικόνες υψηλής ανάλυσης, τουλάχιστον 500 
x 500 pixels και τουλάχιστον 2 φωτογραφίες ανά τεμάχιο.
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Όι χριστουγεννιάτικες διακοπές είναι προ των πυλών.

58% των holiday shoppers στην Αμερική δήλωσαν τον 

Ίούνιο ότι θα ξοδέψουν περισσότερο αυτή την σεζόν σε 

σχέση με περασμένη έτη και το 59% δήλωσε ότι θα αγοράσει 

νωρίτερα προκειμένου να σιγουρευθεί ότι τα προϊόντα 

δεν θα είναι σε εξάντληση και θα υπάρχουν αποθέματα. 

Στην πραγματικότητα, οι αναζητήσεις στην Αμερική για 

“holiday gift ideas” τον Αύγουστο που μας πέρασε, είχαν ήδη 

ξεπεράσει τα αντίστοιχα επίπεδα του 2020.

Επισημάνετε την πολιτική σας για τις αποστολές και τις 

επιστροφές στις άμεσες διαφημίσεις σας, μέσω annotations 

στο Google Merchant Center. 

Το YouTube είναι ένα τέλειο εργαλείο για να χτίσετε 

αναγνωρισιμότητα και να εμπνεύσετε τους χρήστες 

να προβούν στις ενέργειες που θέλετε. Μπορείτε να 

μεταμορφώσετε την video διαφήμισή σας σε ένα ψηφιακό 

storefront, προσθέτοντας το browseable product feed σας 

που θα ενισχύσει τα clicks και τα conversions. Προκειμένου 

να αυξήσετε τις ενέργειες των υφιστάμενων αλλά και νέων 

χρηστών, συνδυάστε τα Customer Match και Similar κοινά. 

Μετά το λανσάρισμά σας, μία έρευνα Brand Lift μπορεί να σας 

δώσει χρήσιμα insights για την απόδοση της καμπάνιας σας, 

ειδικότερα στο πώς οι χρήστες αντέδρασαν στα μηνύματά 

σας ή στο ad recall.
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To TikTok είναι γεμάτο δημοφιλή hashtags 
που αποκαλύπτουν μια μεγάλη ποικιλία 
από shopping και holiday-σχετικό 
περιεχόμενο στην πλατφόρμα.

Τα video με ετικέτα αναζήτησης 
#blackfriday αλλά και #itsblackfriday, 
έχουν περισσότερα από 1.2 δις προβολές, 
ενώ το #gift περισσότερο από 11.8 
δις προβολές από 5.3 δις πέρυσι, το 
#unboxing 21.1 δις προβολές από 7.2 
δις πέρυσι, και το #Christmas 43.8 δις 
προβολές από 21.6 δις προβολές μέσα σε 
έναν χρόνο. 

TikTokers σκοπεύουν να 
ξοδέψουν περισσότερα από 
200 δολάρια σε δώρα αυτή 
την χρονιά, μία αύξηση 9% 

από πέρυσι

62% 47%
2 στους 3

των TikTokers είναι πιθανό 
να αρχίσουν να ψωνίζουν 
για αυτά τα Χριστούγεννα, 
από τις αρχές Νοεμβρίου

των TikTokers λένε πως 
το TikTok είναι πιθανόν 
να τους εμπνεύσει για 

μία ιδέα δώρου αυτά τα 
Χριστούγεννα
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To γράφημα παρουσιάζει indexed holiday αναζητήσεις στο  
Pinterest, σε σύγκριση με τη μηχανή αναζήτησης της Google. 
Οι καταναλωτές έρχονται πρώτα στο Pinterest. Και κάθε 
χρόνο, η πλειοψηφία των πωλήσεων που επηρεάζεται από 
το Pinterest ολοκληρώνεται τη Cyber Monday. Το 2020, 60% 
των πωλήσεων έλαβαν χώρα την ημέρα αυτή. 

Πηγή: Pinterest for Business, Holiday 2021

Pinterest

Leading search engine

Aug 20 Oct 20 Dec 20

CYBER MONDAY

To Pinterest αποτελεί την κυρίαρχη πλατφόρμα 
για να ανακαλύψεις ιδέες για δώρα και οι χρήστες 
σχεδιάζουν και αναζητούν ήδη λύσεις μέσα από την 
πλατφόρμα. 

Μάρκες που αρχίζουν να ενεργοποιούν τις holiday 
καμπάνιες τους νωρίς μέσα στη σεζόν βλέπουν 
καλύτερα αποτελέσματα στο Pinterest (+6% από 
incremental sales lift σε brands που διαφημίζουν 
έγκαιρα και 4.7x περισσότερα conversions όταν οι 
χρήστες εκτίθενται σε Pinterest ads από την αρχή
της holiday περιόδου).

Το Pinterest έχει καταγράψει 6 τύπους από Holiday 
Shoppers: The early bird, The traditionalist,
The self-gifter, The rookie host, The shopping-first 
shopper, και The next-lever party planner.
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Όι χριστουγεννιάτικες αγορές αρχίζουν με έρευνα στην 
πλατφόρμα του Reddit. Όι χρήστες έρχονται για να ψάξουν 
συμβουλές για δώρα που θέλουν να κάνουν, παραδόσεις, 
γιορτινές συνταγές και πολλά άλλα. Εμπιστεύονται κοινότητες 
σε κάθε στάδιο του ταξιδιού τους, από την ανακάλυψη στην 
αγορά.

Το Reddit λάνσαρε πρόσφατα ένα Holiday Hub mini-site, το 
οποίο προσφέρει ένα εύρος από  insights και τάσεις χρήσης, 
προκειμένου να βοηθήσει τους marketers να κατανοήσουν 
τις τελευταίες αλλαγές και να χτίσουν πιο αποτελεσματικές 
holiday καμπάνιες.

85% των χρηστών που ξεκίνησαν την holiday έρευνά τους στο 
Reddit δηλώνουν ότι προέβησαν εν τέλει σε αγορά.

Όι top κατηγορίες στο Reddit αυτή την περίοδο είναι: apparel 
clothing και shoes (68%), entertainment movies
ή streaming υπηρεσίες (50%), home goods & décor μαξιλάρια, 
χαλιά ή φωτιστικά (56%), electronics όπως laptops, ακουστικά 
ή tablets (64%), και gaming όπως κονσόλες ή αξεσουάρ (55%). 

Το Reddit προτείνει να επικοινωνήσετε ένα ξεκάθαρο value 
proposition, να έχετε αυθεντικό και επικοινωνιακό τόνο 
φωνής στα μηνύματά σας, να εντάξετε πινελιές χιούμορ,
και να πειραματιστείτε και με longer headlines
(300 χαρακτήρες).

PROM OTED VIDEO

www.CampGlow.com SHOP NOW

ECO-FRIENDLY      ZERO -WASTE       DE SIGN-FORW ARD

PROM OTED POST

Get ahead of the gift shopping game for your outdoor 
lovers during our Cyber Monday preview. Use code 
VERYMERRY for 25% off!

u/CampGlow
PROMOTED

Take your Camp Glow beyond the fire pit this holiday. 

LEARN MOREwww.CampGlow.com 

u/CampGlow
PROMOTED

CAMPING. ILLUMIN ATED .

PROM OTED VIDEO
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Το Snapchat είναι ένα μοναδικό και ξεχωριστό μέρος κατά 
τη διάρκεια των διακοπών. Η κοινότητα της πλατφόρμας 
χρησιμοποιεί το μέσο για να συνδεθεί με φίλους, να αντλήσει 
έμπνευση, να μοιραστεί ιδέες για δώρα και να ψωνίσει την τέλεια 
αγορά.

Όι Snapchatters ξοδεύουν 1.6x περισσότερο συγκριτικά με 
τον μέσο αγοραστή κατά τη διάρκεια όλων των παραπάνω 
χρονικών στιγμών που εντοπίσαμε από τον Όκτώβριο έωςκαι τον 
Δεκέμβριο. Μάλιστα, 1 στους 3 μοιράζονται φωτογραφίες με τους 
φίλους ή την οικογένεια ενώ ψάχνουν για δώρα, ενώ 2 στους 3 
σχεδιάζουν να ξοδέψουν περισσότερο το 2021 σε σχέση με το 
2020, μιας και το 80% αυτών χρησιμοποιεί το κοινωνικό δίκτυο 
για να σχεδιάσει το δικό τους holiday gifting.

Αυτό που επισημαίνει η πλατφόρμα είναι ότι περισσότεροι 
πελάτες ψωνίζουν μέσω των κινητών τους (το 67% των 
e-Commerce πωλήσεων προκύπτει από mobile), έχουν αρχίσει 
και αισθάνονται χαρούμενοι, ενθουσιασμένοι και αισιόδοξοι, 
ενώ αναζητούν meaningful connections μέσα από εορταστικές 
εμπειρίες.

72% των Snapchatters πρόκειται να κάνουν αγορές κατά τη 
Black Friday και τη Cyber Monday. Και το 54% αυτών ελπίζουν να 
λάβουν ως δώρο αυτές τις γιορτές ένα κινητό τηλέφωνο ή ένα 
σχετικό αξεσουάρ τεχνολογίας.

 Σχετικά με τα κατάλληλα formats που προκρίνονται, ενδείκνυται 
η χρήση Single Image ή Video Ads, Collection Ads, Story Ads και 
Dynamic Product Ads. Μην ξεχνάτε να στήνετε τις καμπάνιες σας 
στοχεύοντας μέσω Snap Audience Match και Lookalike Audience 
λιστών, να εγκαταστήσετε το Snap Pixel και να επαναστοχεύσετε 
με Ad Engagement Audiences τους Snapchatters που έκαναν 
κάποια αλληλεπίδραση με τα υλικά σας.
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84 εκατομμύρια tweets έγιναν την περασμένη holiday σεζόν, 
το 2020. Αλήθεια, γνωρίζετε ότι τα 2/3 των Twitter shoppers 
μπαίνουν στην πλατφόρμα σταθερά και με συνέπεια  κατά τη 
διάρκεια των διακοπών για να μοιραστούν ιδέες; Αυτό που 
είναι εντυπωσιακό ακόμα περισσότερο είναι ότι το 84% αυτών 
χρησιμοποιεί το κοινωνικό αυτό δίκτυο για να ψάξει προσφορές, 
να διαβάσει αξιολογήσεις προϊόντων και να εντοπίσει ιδέες 
για δώρα. Αυτό παρατηρείται με βάση το μέσο γιατί έχουν 
μεγαλύτερα budgets ($308 έναντι $253), ψωνίζουν περισσότερο 
τακτικά (6.9 φορές έναντι. 4.3 φορών), και ψωνίζουν online πιο 
συχνά (3.6 φορές έναντι. 1.9 φορών) συγκριτικά με τους χρήστες 
που δεν βρίσκονται στο μέσο.

Christmas
49M total Tweets

New Year's
18M total Tweets

Thanksgiving
18M total Tweets

Black Friday
3M total Tweets

Hanukkah
280K total Tweets

Cyber Monday
560K total Tweets

shopping last minute

LAST MINUTE
Halloween is a holiday 
with a surge of last minute 
shoppers, increasign less 
than 3 day out.

DONATING
There are two major surges 
in donations, starting 
in mid-November and 
increasing in December for 
#GivingTuesday.

SHOPPING SIGNALS
Major shopping events, 
like Black Friday, signal the 
beginning of the holoday 
shopping season.

GIFTS/PRESENTS
People start talking about 
their presents as early as 
December 1st.

As a holoday known for 
last-minute shopping. 
Christmas shopping 
surges right before the 
25th

donate gifts
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Δεδομένα από παρελθοντικές καμπάνιες στο Twitter δείχνουν 
α) ότι χρήστες που εκτίθενται σε διαφημίσεις αγοράζουν 
περισσότερα προϊόντα, β)  καμπάνιες που επικοινωνούν πωλήσεις 
για περιορισμένο χρονικό διάστημα, εβδομαδιαίες ή ημερήσιες 
εκπτώσεις και αποκλειστικά κουπόνια αποδίδουν μεγαλύτερη 
αύξηση κερδών στις μάρκες, και γ) η συχνή έκθεση σε μία 
διαφήμιση ενισχύει την αγοραστική πρόθεση, άρα εναλλάξτε 3–5 
δημιουργικά μηνύματα ανά εβδομάδα, προκειμένου να εκτεθεί το 
κοινό-στόχος σας στο γιορτινό μήνυμά σας για αρκετές φορές.

Σε κάθε περίπτωση, internal φετινά στοιχεία της πλατφόρμας, 
αποδεικνύουν ότι οι χρήστες στο Twitter αντλούν έμπνευση για 
δώρα 3x περισσότερο σε σχέση με άλλα social media, και το 40% 
αυτών αποδίδουν την επιρροή για τις αγορές τους
στην πλατφόρμα.
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Κάθε χρόνο οι χρήστες ξεκινούν όλο και πιο 
νωρίς το ταξίδι των αγορών τους. 
Όσο νωρίτερα ξεκινήσει ο προγραμματισμός, 
τόσο καλύτερα προετοιμασμένοι θα είστε. 

Αφουγκραστείτε το κοινό σας 
χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα 
εργαλεία. Προσπαθήστε να βρείτε τις 
συμπεριφορές εκείνες οι οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για να βελτιώσετε κάποιο 
μέρος της στρατηγικής σας.

Δημιουργήστε μία multi-channel 
στρατηγική προώθησης, έτσι ώστε να 
πετύχετε αποτελεσματικά τους στόχους 
σας και να είστε ευέλικτοι στο κομμάτι των 
βελτιστοποιήσεων. 

Η εμπειρία του χρήστη δεν σταματάει στην 
φάση της αγοράς. Επενδύστε στο να χτίσετε 
δυνατές σχέσεις με τους υπάρχοντες πελάτες 
και αυτό θα βοηθήσει στη συνέχεια στην 
αύξηση των επαναλαμβανόμενων αγορών. 

Ξεκινήστε νωρίς.

Παρατηρήστε  
τις τάσεις & συμπεριφορές
του κοινού και προσαρμοστείτε.

Δώσετε βάση στην
multi-channel προώθηση.  

Προσφέρετε μια εξαιρετική 
εμπειρία και χτίσετε στο 
retention.
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CONTRIBUTORS
Αναζητείτε τρόπους να ενεργοποιήσετε την στρατηγική 
σας αυτές τις γιορτές; Για περισσότερες πληροφορίες, 
επικοινωνήστε με την ομάδα Social & Performance της 
Ogilvy στο ogilvygreece@ogilvy.com 

Νικόλας Τσάκωνας, Head of Social
Κώστας Ματσίκας, Performance Marketing Director
Νίκος Δρίβας, Performance Marketing Director
Βασιλική Χριστοπούλου, Junior Art Director




