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Στρατηγική αλλαγή            
Από το προιόν στην εμπειρία *

Τα προιόντα είναι πάρα πολλά.Τα 
σημεία πώλησης περισσότερα.Οι τρόποι 
απόκτησης αυξάνονται.Η εμπειρία είναι 
το στρατηγικό πλεονέκτημα.
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Η πορεία όμως είναι 
αντίστροφη

Παρελθόν
Σε ένα retail brand προσθέτουμε 
ένα e-shop
Μέλλον
Σε ένα e-tailer δημιουργούμε 
καταστήματα που προσθέτουν 
αξία στην ολιστική εμπειρία
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Η σύνδεση μεταξύ 
φυσικού & ψηφιακού 

χώρου δημιουργεί αλλαγές

Πληροφορίες βρίσκονται και στα 2 πεδία
Υπάρχει άμεσα το στοιχείο της 
σύγκρισης
Οι καταναλωτές έχουν ήδη πληροφορίες 

�4



Η τεχνολογία είναι 
καθοριστικός 
παράγοντας που 
διαμορφώνει την  
εμπειρία
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Συναίσθημα
Οι εταιρείες πρέπει να διαχειριστούν τα 
συναισθήματα με την ίδια προσοχή και 
αφοσίωση που δείχουν στο προιόν και 
στην λειτουργία της εξυπηρέτησης 
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Όλα τα σημεία 
επαφής

Η εμπειρία “παράγεται” σε όλα τα σημεία 
επαφής του καταναλωτή με τα 
brands.Περιλαμβάνει διαφήμιση,προωθητικές 
ενέργειες,εξυπηρέτηση ,ψηφιακό “σύμπαν”.
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Διαφοροποίηση
Η “ανακάλυψη” σε έναν κόσμο με εύκολη πρόσβαση 
στην πληροφορία είναι απαραίτητη

Οι καταναλωτές αναζητούν την “διαφορετικότητα-
μοναδικότητα” στις εμπειρίες που βιώνουν
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Ο “γίγαντας” 
AMAZON

Εκεί που η εποχή αλλάζει και μεταλλάσεται όλη η 
παγκόσμια αγορά.Μια εταιρεία που είναι παντού και 
“ελέγχει” σχεδον το 5% του παγκόσμιου retail.Το 
Amazon Go, που άνοιξε  στο Σιάτλ, χρησιμοποιεί 
κάμερες και αισθητήρες για να εντοπίσει τι παίρνουν οι 
αγοραστές από τα ράφια. Στη συνέχεια τους χρεώνει για 
τα καρότσια τους όταν φεύγουν από το κατάστημα – 
χωρίς να υπάρχει αλληλεπίδραση με κάποιο ταμείο. �9



BONOBOS- η αγορά 
“ενώνεται” και δημιουργούνται 

γέφυρες στος δύο κόσμους

Η μάρκα ανδρικών ενδυμάτων Bonobos λύνει ένα από τα μεγαλύτερα 
θέματα των ηλεκτρονικών αγορών. Οι λεγόμενοι “οδηγοί” του, επιτρέπουν 
στους πελάτες να δοκιμάσουν τα ρούχα για να βεβαιωθούν ότι τους 
ταιριάζουν καλά. Αυτά τα είδη στη συνέχεια παραγγέλλονται στο κατάστημα 
και αποστέλλονται απευθείας στους πελάτες, πράγμα που σημαίνει ότι δεν 
χρειάζεται να αποθηκεύουν αποθέματα στα καταστήματά τους. Αυτή η ιδέα 
έχει αντιγραφεί από πολλούς άλλους ψηφιακούς retailers.

Η εταιρεία αγοράστηκε από την Walmart για 310 εκατομμύρια δολάρια τον 
Ιούνιο του 2017. �10



Converse 
Το κατάστημα sneakers διαθέτει ένα εργαστήριο προσαρμογής 
στον κάτω όροφο, όπου οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν 
διαφορετικά υφάσματα, κορδόνια και σχέδια για να 
προσαρμόσουν τα παπούτσια στις δικές τους προτιμήσεις, καθώς 
και έναν ευρύχωρο κύριο όροφο, με παπούτσια ομαδοποιημένα 
ανά συλλογή. Είναι “ένα παλιό παλιό σχολείο”, δήλωσε ο Manolo 
Almagro, διευθύνων σύμβουλος της Q Division, “Οι άνθρωποι 
μπορούν να σας πουν την ιστορία κάθε παπουτσιού”. �11



Elvis & Kresse 
Ζούμε στην εποχή της κυκλικής οικονομίας, ανακυκλώνουμε τα υλικά 
αντί να τα αφήνουμε να πεταχτούν στο τέλος της ζωής τους. Πρόκειται 
για μια επικείμενη τάση στο λιανικό εμπόριο, σύμφωνα με την Kresse 
Wesling από την πολυτελής μάρκα Elvis & Kresse. Η Wesling ξεκίνησε 
την επιχείρησή της ως τρόπο αντιμετώπισης ενός προβλήματος δέκα 
εκατομμυρίων τόνων το χρόνο στο Λονδίνο. Αυτό είναι το συνδυασμένο 
βάρος όλων των πυροσβεστικών σωλήνων που πρέπει να απορρίπτονται 
κάθε χρόνο στην πρωτεύουσα. Τους μετέτρεψε σε προϊόντα πολυτελείας 
και στη συνέχεια αντιμετώπισε τα δερμάτινα απόβλητα.
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Τα Starbucks θα σερβίρουν 
παγωτό και πίτσα στο πρώτο 
τους κατάστημα στην Ιταλία

Το Roastery του Μιλάνου θα αφαιρέσει τα εμβληματικά, αλλά κυρίως 
αμερικάνικα, Frappuccino και άλλα μείγματα καφέ από το μενού, ώστε να 
προωθήσει άλλα, πιο ιταλικά, συμπεριλαμβανομένων της πίτσας και του 
παγωτού.

Νωρίς το απόγευμα, η μιλανέζικη Roastery θα προσφέρει στους πελάτες 
της κοκτέιλ εμπνευσμένα από το aperitivo παρέα με πίτσα και προϊόντα 
ζύμης ψημένα σε ξυλόφουρνο.

Τα Starbucks θα σερβίρουν χειροποίητο στο ειδικό affogato bar. Το affogato 
είναι ένα παραδοσιακό ιταλικό γλυκό με espresso και μια μπάλα παγωτού.�13



TODAY AT APPLE το “Today At Apple”, ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε τον Μάιο του 2017 και προσφέρει διαδραστικά μαθήματα σε 
καταστήματα παγκοσμίως. Δεκαέξι χιλιάδες μαθητικές συνεδρίες διεξάγονται εβδομαδιαίως σε πάνω από 500 καταστήματα 
της Apple παγκοσμίως, καλύπτοντας ποικίλες περιοχές, όπως περιηγήσεις φωτογραφιών και σκίτσων, εργαστήρια μουσικής, 
ώρες παιδιών και coding.
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TODAY AT APPLE
Ο σκοπός ενός καταστήματος ως χώρου για “αποθήκευση και 
διανομή υλικού” έχει περάσει πολύ. Όπως δήλωσε η Ahrendts, 
αυτό μπορεί να γίνει “ταχύτερα, φθηνότερα” στο διαδίκτυο. 
Ένα “κατάστημα” πρέπει να είναι ένα μέρος εμπλοκής 
εμπειριών, ιδεών και αλληλεπιδράσεων, με μια μεγάλη δόση 
ανθρωπότητας. Και αυτό ακριβώς είναι ο τρόπος με τον οποίο 
η Ahrendts θέλησε να επαναπροσδιορίζει το Apple Retail.
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ADIDAS New York 
Concept store

Το κατάστημα του retailer των αθλητικών ειδών  στην 5η λεωφ. έχει τα 
πάντα. Από εργαλεία για χυμούς μέχρι καθίσματα για να 
παρακολουθούν τα αγαπημένα τους σπορ. Επιπλέον το κατάστημα 
διαθέτει ένα χώρο εκτυπώσεων όπου οι καταναλωτές μπορούν να 
εξατομικεύσουν ρούχα. Ένας διάδρομος μινιατούρα βρίσκεται στον 
επάνω όροφο, όπου οι επισκέπτες μπορούν να τρέξουν ή να 
αναλύσουν το βήμα τους. Ακόμα σε έναν άλλο όροφο υπάρχει 
χλοοτάπητας, με ποδοσφαιρικές μπάλες, και εξοπλισμό γυμναστικής.�16



Η Nike μπαίνει 
δυναμικά

Η Nike χρησιμοποιεί πληροφορίες “τραβηγμένες” από τις online 
αγορές για να ενημερώσει το στοκ της στα νέα της καταστήματα 
που άνοιξαν τον Ιούλιο.

Είναι το πρώτο Nike Live concept store, που προσπαθεί να 
μεγιστοποιήσει την ταχύτητα και την ευκολία των πελατών, 
συνδυάζοντας ψηφιακές προσφορές σε ένα φυσικό χώρο 1.500 
τετραγωνικών μέτρων. �17



Nike + 
Oι καταναλωτές μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το Nike retail 
app για να σκανάρουν barcodes προϊόντων και να ανακαλύψουν 
περισσότερες λεπτομέρειες γι’αυτά, όπως διαθέσιμα μεγέθη και 
χρώματα.

Η Nike επίσης προσθέτει χαρακτηριστικά για τη διευκόλυνση των 
πελατών, όπως εξωτερική παραλαβή και ψηφιακές κρατήσεις σε 
αποθήκες που ο καταναλωτής μπορεί να ξεκλειδώσει μόνο με το 
κινητό του τηλέφωνο. �18



Το Amazon Go δημιουργεί 
μια “μαγική” νέα εμπειρία

Η Amazon Gο έκανε ένα μικρό βήμα προς την ευκολία, αλλά ο πραγματικός σκοπός 
της είναι να επεκτείνει το αποτύπωμα της εταιρείας για να κάνει τους ανθρώπους 
άνετους με τα τρόφιμα που παρέχονται από την Amazon. Μόλις οι άνθρωποι 
συνηθίσουν στην ιδέα του φαγητού από την Amazon, θα αρχίσουν να αναρωτιούνται 
γιατί πρέπει ακόμη και να πάνε στο κατάστημα.Γιατί να μην κάνουν απλά μερικές 
επιλογές από το σπίτι;  Οι επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ θα μπορούσαν επίσης να 
επωφεληθούν από αυτήν την αλλαγή. Οι υπηρεσίες προσανατολισμένες στην 
παράδοση, θα επέτρεπαν στα καταστήματα να ξοδεύουν λιγότερα χρήματα σε ακίνητα 
πρώτης προβολής. Ίσως τα σούπερ μάρκετ να επενδύσουν σε αποθήκες εκτός των 
ορίων της πόλης, χρησιμοποιώντας οδηγούς αποστολών και αεροσκάφη. Όποιο και αν 
είναι το αποτέλεσμα, το μέλλον των σούπερ μάρκετ δεν μοιάζει με το παρόν. �19



Οι εργαζόμενοι στην 
Lush

Επιτρέπεται επίσης να δίνουν προϊόντα σε πελάτες με «τυχαίες πράξεις 
καλοσύνης». Το προσωπικό δεν χρειάζεται να ρωτήσει πρώτα κάποιον 
υψηλότερα, αλλά μπορεί να χρησιμοποιήσει τη διακριτική του ευχέρεια 
για να προσφέρει περιστασιακά δωρεάν προϊόντα σε πελάτες, όταν 
γιορτάζουν μια ιδιαίτερη περίσταση, όταν έχουν καλή αύρα και πολλά 
άλλα. Οι τυχαίες πράξεις βοηθούν τους πελάτες να αισθάνονται 
εκτίμηση, καθώς και πιο “θερμοί” προς την μάρκα, γεγονός που μπορεί 
να τους κάνει να γυρίσουν ξανά στο κατάστημα. �20



REI #optoutside 
H REI κλείνει κάθε χρόνο από το 2015 και δεν φαίνεται να υποφέρει από την 
έλλειψη πωλήσεων. Πέρυσι, η εταιρεία ξεκίνησε μια μηχανή κοινωνικής 
αναζήτησης με την καμπάνια #OptOutside, ενθαρρύνοντας τους πελάτες να 
δημοσιεύουν φωτογραφίες από αυτούς και τις οικογένειές τους που 
απολαμβάνουν πεζοπορία ή πως περνούν χρόνο έξω κατά τη διάρκεια της ρεκόρ 
ημέρας πωλήσεωνΟι προσπάθειες της μάρκας να αλληλεπιδράσει τόσο με τους 
αγοραστές της όσο και με τους άλλους λάτρεις της υπαίθρου, φάνηκε να 
“αποπληρώνουν”, με αποτέλεσμα ο retailer να αυξάνει κατά 14% την 
αναγνωρισιμότητα της μάρκας και κατά 3,6 φορές την κυκλοφορία στα 
καταστήματα. �21



The North Face Renewed, τη 
συλλογή ανακυκλωμένων 
προϊόντων για 
ευαισθητοποιημένους καταναλωτές 

Αναγνωρίζοντας ότι οι καταναλωτές θέλουν να μειώσουν τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις η North Face ξεκίνησε το The North Face Renewed, τη συλλογή 
ανακυκλωμένων προϊόντων για καταναλωτές που επιθυμούν να έχουν 
πρόσβαση σε οικονομικά προσιτά προιόντα τους. Στη συνέχεια, η εταιρεία 
βασίζεται στους συνεργάτες της στο εργαστήριο ανακύκλωσης και 
ανανέωσης των προιόντων της, για τον επαγγελματικό καθαρισμό και την 
επισκευή προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των ειδών ένδυσης για άνδρες 
και γυναίκες, πριν από την εισαγωγή τους προς μεταπώληση. �22



Το cooking chatbot της 
Whole Foods

Οι πελάτες που ξέρουν ακριβώς τι θέλουν να φάνε μπορούν να 
γράψουν κάποιες λέξεις κλειδί, όπως ‘Μεξικάνικο’ ή ακόμα και να 
στείλουν food emojis, για να έρθει ως απάντηση κάποια 
προτεινόμενη συνταγή. Εάν δεν έχουν ιδέα για το τι θέλουν να φάνε, 
μπορούν να κάνουν αναζήτηση ώστε να δουν τι επιλογές έχουν.

Το Chatbot λύνει το πρόβλημα για να ξέρει κανείς τι πρέπει να 
αγοράσει ώστε να ολοκληρωθεί η συνταγή ενώ βρίσκεται μέσα στο 
κατάστημα της Whole Food’s. �23



Το Decathlon γνωρίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 
άνθρωποι στα καταστήματά του και δημιούργησε την VR ζώνη

Το κατάστημα διαθέτει επίσης μια ζώνη VR όπου μπορείτε να 
φορέσετε ένα ακουστικό εικονικής πραγματικότητας για να δοκιμάσετε 
τις σκηνές που πωλεί το Decathlon. Το κατάστημα  δεν διαθέτει αρκετό 
χώρο για να αποθηκεύσει σκηνές camping πλήρους μεγέθους, οπότε 
έχει μικροσκοπικά μοντέλα αυτών και για να δει κανείς πως θα έμοιαζε 
σε ένα πλήρες μέγεθος υπάρχει η λύση μέσω της εμπειρίας VR.
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Το Casper ανοίγει το δρόμο 
για το βιωματικό λιανικό 
εμπόριο

Η εταιρεία έχει μετατρέψει πλήρως την παραδοσιακή αγορά στρώματος μέσω της 
 δοκιμής, δημιουργώντας ένα χώρο διασκεδαστικό και ελκυστικό για τους πελάτες 
της προκειμένου να δοκιμάσουν προϊόνταΤο μικρό κατάστημα του Casper στο 
Broadway – παρόλο που προσφέρει κουβέρτες, σεντόνια και μαξιλάρια – 
λειτουργεί περισσότερο σαν χώρος εκθεσιακός για τα στρώματα της εταιρείας, τα 
οποία είναι εγκατεστημένα σε μικρά δεντρόσπιτα  σε όλο το κατάστημα. Οι 
πελάτες ενθαρρύνονται να ξαπλώνουν στα κρεβάτια, να κλείνουν τις κουρτίνες 
που υποκαθιστούν τις πόρτες σε αυτούς τους μικρούς χώρους και να παίρνουν 
ακόμη και έναν υπνάκο, προκειμένου να αισθανθούν καλύτερα με το προϊόν.�25
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1. MAGIC POINT 
OF SALE

Οι καταναλωτές αναμένουν να βρουν στις εμπειρίες του 
λιανεμπορίου, ό,τι θα ζητούσαν στο “τζίνι του 
λυχναριού”, που τώρα καλείται από ένα smartphone, 
έναν προσωπικό βοηθό, έναν έξυπνο ομιλητή ή ακόμα 
και από το ίδιο το φυσικό περιβάλλον.
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2. DEEP RETAIL
Οι “έξυπνοι” έμποροι λιανικής γνωρίζουν τους πελάτες 
τους καλύτερα από ό, τι οι πελάτες γνωρίζουν τον εαυτό 
τους και τα δεδομένα έχουν βαρύτητα. Είναι η 
θεμελιώδης δύναμη που προσελκύει τους εμπόρους 
λιανικής πώλησης και τους καταναλωτές. Η παρουσία ή 
η απουσία διαμορφώνει σχεδόν τα πάντα.
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3. CULTURE 
CLUBS

Οι καταναλωτές θα απαιτήσουν από τις μάρκες λιανικής να 
κάνουν περισσότερα για να προωθήσουν την ικανοποίηση 
του προσωπικού τους.

Αυτή η τάση έχει τις ρίζες της σε μια ενιαία, ισχυρή και – για 
τα εμπορικά σήματα – τρομακτική δύναμη: τη διαφάνεια. 
Αλλά στρέψτε τη διαφάνεια προς όφελός σας και αντί να 
είστε “τρομακτικοί” αποκτήστε βαθιά ενδυνάμωση. �29



4. A-COMMERCE
Ναι, οι καταναλωτές ανησυχούν για την ανεργία που τροφοδοτείται 
με την αυτοματοποίηση. Αλλά ποτέ να μην υποτιμάτε την ανθρώπινη 
ικανότητα να αισθάνεται ταυτόχρονα πολλαπλά και αντιφατικά 
πράγματα! Πολλοί από τους ίδιους τους καταναλωτές που ανησυχούν 
για την εξαφάνιση θέσεων εργασίας ήδη κυνηγούν “μάρκες” που 
αξιοποιούν την αυτοματοποίηση για να κάνουν τη ζωή τους καλύτερη
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5. PRACTICAL POST-
DEMOGRAPHICS

Το αποκλειστικό μάρκετινγκ δεν είναι πλέον αρκετό. Ώρα να 
επανασχεδιάσετε ό, τι κάνετε γύρω από την πραγματική ποικιλομορφία.

Η μακρόχρονη καμπάνια του Smirnoff «Είμαστε ανοιχτοί». Η διαφήμιση 
ασφάλισης ομοφυλοφυλίας της Bancolombia. Το MGM Resorts 
δημιουργεί ένα playlist για να γιορτάσει τους ανθρώπους LGBTQ. Η 
ποικιλομορφία είναι παντού. Σκεφτείτε μια προοδευτική “μάρκα” που 
δεν έχει βάλει ένα μοντέλο plus size σε μια αφίσα.
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Το μέλλον θα έχει 
πολλές αλλαγές και 
προβλέπεται 
συναρπαστικό!
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