
Το παραδοσιακό funnel ανήκει στο παρελθόν. 
Οι αλλαγές στο e-commerce, ειδικά όπως 
επιταχύνθηκαν κατά την διάρκεια της πανδημίας
του 2020, δημιούργησαν ένα νέο funnel,
στο οποίο τα προϊόντα είναι αυτά που πλέον 
ανακαλύπτουν τους καταναλωτές, βάσει
της δραστηριότητάς τους στα social media.

SOCIAL 
COMMERCE
Η ΆΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΆ SOCIAL MEDIA
ΚΆΙ Η ΔΥΝΆΜΙΚΗ ΓΙΆ ΤΆ BRANDS
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1ΤΙ ΕΙΝΆΙ TO
SOCIAL 
COMMERCE;
Το Social Commerce είναι μία υποδιάσταση 
του e-commerce και πιο ευρέως του κλάδου 
του λιανικού εμπορίου. Αφορά σε αγορές 
που πραγματοποιούνται μέσω πλατφορμών 
κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Pinterest, 
Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, 
κλπ.) και συγκεκριμένα στο πώς οι μάρκες 
χρησιμοποιούν τα social media για να 
προωθήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 
τους. Στην ουσία, μέσω του Social Commerce, 
επιτρέπεται μία συναλλακτική σχέση μεταξύ 
πωλητών και καταναλωτών, διευκολυνόμενη 
από τα social media. 55%

των καταναλωτών αγόρασαν
ένα προϊόν online αφού το 

ανακάλυψαν στα social
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1Το παραδοσιακό funnel ανήκει στο παρελθόν. Οι αλλαγές στην αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου, ειδικά 
όπως επιταχύνθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας του 2020, δημιούργησαν ένα νέο funnel.
Αν θέλετε να προσεγγίσετε τους πελάτες σας, πρέπει να βρίσκεστε στα μέσα που ξοδεύουν χρόνο και να 
τρέχετε καμπάνιες προώθησης μόνο όταν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες σας βρίσκονται σε επαρκές stock. 

Consideration
Η ανακάλυψη μίας μάρκας και  το στάδιο της 
μελέτης συμβαίνει στα social μέσω κινητών 
συσκευών.

Purchase
Η αγορά ενός προϊόντος επηρεάζεται 
από συναισθηματικούς παράγοντες και 
πραγματοποιείται μέσω προσωποποιημένων 
προτιμήσεων του αγοραστή.

Awareness
Η δοκιμή του προϊόντος και η έκθεση σε μία 
μάρκα είναι τώρα ένα υποπροϊόν της αγοράς.

Retention/Loyalty
Τα owned social media κανάλια γίνονται μέρος 
της CRM στρατηγικής με
στόχο τη διάδραση των πιο πιστών fans.

75% 51% 31%
των καταναλωτών

σχεδιάζει να αποφύγει 
τα εμπορικά κέντρα

των επιχειρήσεων αναφέρει
αυξημένες online συναλλαγές 

με τους πελάτες του

των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων αναφέρει

ότι πραγματοποιεί τις 
πωλήσεις του οnline
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Το Discovery Commerce είναι η νέα 
εξελιγμένη και εκλεπτυσμένη μορφή του 

ηλεκτρονικού εμπορίου, μέσω της οποίας 
τα προϊόντα βρίσκουν τους χρήστες, 

που είναι το πιο πιθανό βάσει της online 
συμπεριφοράς τους να προτιμήσουν στις 
αγορές τους. Στην αρχή των social media, 

δεν ήμασταν συνηθισμένοι το σχετικό 
περιεχόμενο να μας εντοπίζει - σήμερα 

είναι η προσδοκία. Οργανικές δημοσιεύσεις 
και διαφημίσεις συνυπάρχουν

με την ίδια σημαντικότητα.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ 
SOCIAL ΣΤΟ ΤΆΞΙΔΙ 
ΤΟΥ ΚΆΤΆΝΆΛΩΤΗ

Ecommerce

Οι χρήστες βρίσκουν 
προϊόντα

Τα προϊόντα 
βρίσκουν χρήστες

Discovery Commerce

Clicks on ads

Drop-off
-2 1%

Drop-off
-93%

Drop-off
-87%

Conversion rate
7%

Increase
+7 63 %

Website visits Product views Ads to cart Purchases



SPECIFICATIONS

Η μεγαλύτερη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, 
η Facebook και το family of apps της, θέλουν να 
κάνουν το shopping ευκολότερο για τους χρήστες 
και να ενδυναμώσουν τον καθένα, από έναν 
επιχειρηματία μέχρι το μεγαλύτερο brand,
ώστε να χρησιμοποιήσει τις εφαρμογές της για 
να συνδεθεί με τους πελάτες και να μεγαλώσει το 
business.
Με τα πρόσφατα Facebook Shops, η διαδικασία από 
την αρχική ανακάλυψη μέχρι την ολοκλήρωση της 
αγοράς καθίσταται μία seamless εμπειρία σε όλες τις 
πλατφόρμες - Facebook, Instagram, Messenger 
και WhatsApp.

•   Integrations: 
Η Facebook έχει
επιλέξει συνεργάτες,
όπως το Shopify, 
το BigCommerce, 
το WooCommerce, 
ChannelAdvisor, 
CedCommerce, κλπ.

•   Product Catalog: 
Τα προϊόντα
μπορούν να
δημιουργηθούν
μέσω του Commerce 
Manager (ανεβάζοντας
ένα .xml αρχείο). 

•    Payment: 
Οι πληρωμές μέσα
στην εφαρμογή
γίνονται μέσω
Facebook Pay.

•   Fee: 
Η Facebook λαμβάνει
ένα fee για κάθε
πώληση μέσω
Facebook Shops.

How
checkout

works

CUSTOMER

PAYMENT
PROCESSOR

MERCHANT

pays 5%
seller fee

1. Place Order

4. Ship Order

7. Support Customer 5. Mark as Shipped

3. Fetch Order

2. Authorise Payment

6. Capture Payment
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ΒΗΜΆ 1: Άνοίξτε τον 
Commerce Manager
Θα χρειαστεί να επιλέξετε 
έναν Commerce λογαριασμό 
ή να δημιουργήσετε έναν 
καινούργιο.

BHMA 4: Ρυθμίστε τις 
προτιμήσεις της επιχείρησης 
Προσθέστε σημαντικές 
πληροφορίες για την 
επιχείρηση, την πολιτική 
επιστροφής και τους όρους 
αποστολών. Επίσης, τις 
φορολογικές πληροφορίες για 
τις πληρωμές.

ΒΗΜΆ7: Παραμετροποιήστε 
το κατάστημά σας
Επιλέξτε “Customize Your 
Shop” για να οδηγηθείτε στο 
dashboard του Facebook Shop 
Builder. Εκεί θα βρείτε επιλογές 
μορφοποίησης για το style και 
το layout.

ΒΗΜΆ 5: Διαχειριστείτε 
παραγγελίες & επιστροφές 
Στο πεδίο των Παραγγελιών, 
μπορείτε να κατεβάσετε 
το ιστορικό των αγορών/
αποστολών. Μπορείτε να 
διαχειριστείτε και bulk αγορές 
μέσω CSV αρχείων.

ΒΗΜΆ 6: Λάβετε πληρωμές 
για τις παραγγελίες
Αφού ολοκληρώσετε μία 
παραγγελία για τους πελάτες, 
προχωρήστε στην αποστολή 
και λάβετε την πληρωμή.
Στο πεδίο των Payouts, 
μπορείτε να κατεβάσετε 
reports.

ΒΗΜΆ 2: Συνδέστε
ένα Sales κανάλι
Συνδέστε το Facebook ή 
το Instagram κανάλι σας ή 
επιλέξτε να κάνετε integrate 
με έναν συνεργάτη της 
πλατφόρμας.

ΒΗΜΆ 3: Συνδέστε Business 
Account & Κατάλογo 
Ανεβάστε το inventory του 
λογαριασμού στον Commerce 
Manager μέσω του καταλόγου 
(είτε μέσω συνεργάτη,
είτε μέσω του Facebook 
Catalog Manager).
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FACEBOOK PAY

ΤΡΟΠΟΙ ΆΝΆΚΆΛΥΨΗΣ    
ΕΝΟΣ ΚΆΤΆΣΤΗΜΆΤΟΣ

1 2
4 567

3
Η νέα υπηρεσία της πλατφόρμας, που πρωτοτεσταρίστηκε στην Βραζιλία, επιτρέπει πληρωμές μέσω 
Facebook, Messenger, WhatsApp και Instagram. Αποθηκεύει τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής 
κάρτας και επιτρέπει το seamless, integrated, zero-friction, και ασφαλές in-app checkout για όλες τις 
συναλλαγές, ανεξαρτήτως πλατφόρμας.

ADS LIVE 
VIDEO

PROFILE 
CTA

PRODUCT 
TAGS

REELSSTORIES & 
STICKERS



INSTAGRAM 
CHECKOUT 

YOUTUBE TRUE 
VIEW FOR SHOP

ΤΙ ΑΛΛΟ ΥΠΑΡΧΕΙ 
& ΕΡΧΕΤΑΙ;

Όταν ένας χρήστης αγγίζει για να δει ένα 
προϊόν από ένα shopping post μίας μάρκας, 
θα δει ένα κουμπί “Checkout on Instagram” 
που θα τον οδηγήσει στην προϊοντική 
σελίδα του website. Εκεί θα μπορέσει να δει 
περισσότερες λεπτομέρειες για το προϊόν ή 
την υπηρεσία και να προχωρήσει στην αγορά 
και πληρωμή, χωρίς να απομακρυνθεί από την 
πλατφόρμα του Instagram, καταχωρώντας το 
όνομα, το email, τη διεύθυνση παράδοσης της 
παραγγελίας και τις πληροφορίες της κάρτας. 
Η πλατφόρμα επίσης στοχεύει στη μείωση
του χάσματος μεταξύ online και offline με τη 
χρήση QR κωδικών που οδηγούν απευθείας 
στο Checkout. 

Οι χρήστες συχνά οδηγούνται μεταξύ Search 
και YouTube προκειμένου να βρουν νέες 
πληροφορίες για τις αγορές τους. Μέσα από 
video, οι διαφημιζόμενοι μπορούν πλέον να 
προσθέτουν browsable product imagery και 
“Shop Now” κουμπί, προκειμένου να εμπνέουν 
τους θεατές για την επόμενή τους αγορά.
Οι video action καμπάνιες είναι ένας 
απλός και οικονομικά συμφέρων τρόπος να 
επιτευχθούν περισσότερα conversions μέσω 
του YouTube Home Feed, των Watch Pages, 
του What to Watch Next Feed και των video 
συνεργατών της Google.

Η επιτυχία του Social Commerce στηρίζεται στον λειτουργικό συνδυασμό δυνατοτήτων σε όλο το social 
περιβάλλον προκειμένου να επιτευχθεί μία άριστη εμπειρία για τον πελάτη, με δημιουργικό τρόπο.
Όλες οι πλατφόρμες, αναγνωρίζοντας την δυναμική για τις μάρκες, έχουν ενεργοποιήσει ενδιαφέρουσες 
περιπτώσεις, μηχανισμούς και δυνατότητες για να προσφέρουν στους χρήστες ανεμπόδιστες συναλλαγές.
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INSTAGRAM
FOOD ORDERING 

INFLUENCER
LIVE COMMERCE

Το Instagram προσφέρει τη δυνατότητα 
για απευθείας παραγγελία φαγητού από 
εστιατόρια. Μπορείτε αρχικά να προσθέσετε 
ένα CTA κουμπί “Order Now” στο profile
του Instagram ενώ στη συνέχεια υπάρχει
η δυνατότητα για χρήση stickers σε Instagram 
Stories έτσι ώστε να οδηγούνται οι χρήστες 
απευθείας στο μενού του εστιατορίου. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για το εστιατόριο 
είναι η ύπαρξη food delivery συνεργάτη
ο οποίος να έχει συνεργασία με το Instagram. 
Η δυνατότητα αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για 
επιχειρήσεις και δημιουργούς σε ορισμένες 
χώρες. 

To shopping μέσω Facebook Live και 
Instagram Live επιτρέπει στους χρήστες
να ψωνίζουν προϊόντα που παρουσιάζονται
από influencers σε πραγματικό χρόνο.
Η εντυπωσιακή δημοτικότητα του Live Video 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας ευνόησε την 
άνοδο του Live Shopping, αρχικά από την 
Κίνα, αλλά και την πλατφόρμα της Amazon, 
και αποτελεί από τους πρωταρχικούς λόγους 
ανακάλυψης ενός προϊόντος για την Gen 
Z. Με βάση τις έρευνες, οι χρήστες στα 
social media εμπιστεύονται influencers στη 
διαμόρφωση αγοραστικών επιλογών.
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WHATSAPP 
CATALOGS

TIKTOK
IN-APP BUYS

Οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να 
προβάλλουν και να μοιράζονται τα προϊόντα 
τους μέσω της εφαρμογής WhatsApp 
Business, προκειμένου οι χρήστες να 
διερευνούν και να ανακαλύπτουν είδη που 
θέλουν να αγοράσουν. Διαθέσιμο ήδη σε  
large-scale αγορές.

Πρόσφατη έρευνα της Morning Consult 
σε συνεργασία με το Adweek κατέγραψε 
ότι το 15% των ενηλίκων και 36% χρηστών 
της γενιάς Z έχουν πραγματοποιήσει 
αγορές μέσω των προφίλ τους στο TikTok.
Επίσης, το 49% των χρηστών αγόρασαν ένα 
προϊόν αφού πρώτα το είδαν ως sponsored 
format. Γενικότερα, οι χρήστες μπορούν να 
αγοράζουν είδη που βλέπουν στα in-feed 
video, μέσω sponsored hashtags, αλλά και 
στα video των creators. Το ποσοστό κέρδους 
διανέμεται μεταξύ της ByteDance και του 
influencer.

Επίσης, η πλατφόρμα εισάγει αυτό το διάστημα 
νέα in-stream shopping εργαλεία, ξεκινώντας 
από την αγορά της Αμερικής, τα οποία είναι τα 
Collection Ads (συνδυασμός branded video 
με catalog listings), τα “Dynamic Product 
Ads” (αυτόματο retargeting των χρηστών με 
σχετικά προϊόντα βάσει της δραστηριότητάς 
τους σε websites και λοιπές εφαρμογές), τα 
“Promo Tiles” (σειρά παραμετροποιημένων 
ειδοποιήσεων προώθησης στις in-feed 
διαφημίσεις) και τα “Showcase Tiles” 
(προώθηση προϊόντων μέσω creators με 
σχετική εικόνα τους και συνοδευτικό link στο 
κάτω μέρος της οθόνης), κάτι αντίστοιχο 
με τις λύσεις που παρέχονται ήδη στην Κίνα 
(Douyin).  
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PINTEREST
SHOP

SNAPCHAT 
DYNAMIC ADS

66% των καταναλωτών δηλώνουν ότι η 
έμπνευση είναι καθοριστικής σημασίας στην 
απόφαση για αγορές. Η κατεξοχήν πλατφόρμα 
έμπνευσης, το Pinterest, λάνσαρε το Shop 
tab, στο οποίο διάφορα boards παρουσιάζουν 
προϊόντα εμπνευσμένα από Pins που
οι 450+ εκ. χρήστες αποθηκεύουν στα 
προσωπικά  home decor ή fashion boards 
τους. Η λειτουργία καταλόγων (τα uploads 
από Catalog feed αυξήθηκαν παγκοσμίως 
κατά 14x από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι τον 
Μάρτιο του 2021), η συνεγασία με το Shopify 
που δίνει τη δυνατότητα σε 1,7 εκ. εμπόρους 
να ανεβάσουν τα προϊόντα τους σε μορφή 
shoppable Product Pins και που πρόσφατα 
επετάθηκε σε 27 νέες αγορές, τα Spotlights 
με curation από guest editors, influencers και 
publishers, αλλά και οι φακοί (Lens Searches) 
μέσω των οποίων οι χρήστες δοκιμάζουν 
προϊόντα με τη βοήθεια της επαυξημένης 
πραγματικότητας, καθιστούν την πλατφόρμα 
του Pinterest σε μία σουίτα ολοκληρωμένων 
λύσεων.

Με 1 εκ. Έλληνες χρήστες της εφαρμογής και 
με μία δική του φιλοσοφία, το Snapchat ήταν 
από τα πρώτα κοινωνικά δίκτυα που λάνσαρε 
δυνατότητες για αγορές μέσω καμπανιών. 
Οι δυναμικές διαφημίσεις δημιουργούνται 
αυτοματοποιημένα από τον κατάλογο του 
εμπόρου και σερβίρονται στον ενδιαφερόμενο 
Snapchatter μέσω του Snap Pixel. To objective 
που πρέπει να επιλέξετε είναι το “Catalog 
Sales”, καθορίζοντας σε τι αφορά η καμπάνια 
(prospecting ή retargeting), καθώς επίσης 
και τις παραμέτρους και ένα από τα πέντε 
διαθέσιμα templates.
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ΓΕΡΜΆΝΟΣ Facebook Catalog

 • Eπιλογή συγκεκριμένων προϊόντων
        σε προσφορές περιορισμένου χρόνου.
 • Αξιοποίηση δυναμικών collection, carousel

        και single image ads για την μεγιστοποίηση
        των μοναδικών χρηστών ανά συσκευή. 
 • Αύξηση πωλήσεων με την εμφάνιση πάντα

        in-stock προϊόντων.

ΙΚΕΆ Greece Facebook Dynamic Structure

 • Εστιάστε κυρίως στην αξία των προϊόντων 
σας, ώστε να μεγιστοποιήσετε το ROAS και να 
μειώσετε το CPA χωρίς να επηρεαστεί το μέσο 
καλάθι παραγγελίας.

 •  Συνδυάστε product purchases και product 
value, δημιουργώντας Product sets με όλα τα 
προϊόντα σας, ανάλογα την αξία τους. 

 • Bonus tip: Μην στοχεύσετε σε κάποιο 
συγκεκριμένο κοινό, αξιοποιώντας το Dynamic 
Ads for Broad Audiences.

IKEA Greece Instagram Shop

 • Παρέχεται άμεσα το link κάθε εικονιζόμενου 
προϊόντος προς το site και προσφέρεται 
ευελιξία και ευχρηστία στον χρήστη. 

 • Bonus tip: Οι χρήστες που κατευθύνονται 
στο site από τα συγκεκριμένα προϊόντα θα 
έχουν ξεχωριστό tagging αυτόματα ώστε να 
μετρήσετε την απόδοσή πωλήσεων της κάθε 
ανάρτησης.

IKEA Greece True View for Shopping

 • Extension of YouTube Ads.
 • Alpha product περιορισμένο σε 30 retailers 

παγκοσμίως.
 • Lifestyle εικόνες προϊόντων σε κάθε video
 • Format μόνο για κινητές συσκευές, 

καλύπτοντας ολόκληρη την οθόνη.
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