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φνοψη
Η παροφςα εργαςία πραγματεφεται τον τρόπο λειτουργίασ των site προςφορϊν ςε
Ελλάδα και εξωτερικό και παρουςιάηει αναλυτικά ςυμβουλζσ, οφζλθ και
πλεονεκτιματα για τισ επιχειριςεισ και τουσ πελάτεσ.

Site Προςφορϊν ονομάηεται ο διαδικτυακόσ τόποσ ςτον οποίο ο χριςτθσ-καταναλωτισ
μπορεί να αγοράςει ι να κατεβάςει δωρεάν ζνα κουπόνι ι ζναν ςειριακό αρικμό, με
ςκοπό να αποκτιςει κάποια ζκπτωςθ/προςφορά/προνόμιο ςε ζνα προϊόν ι μια
υπθρεςία.

Η Ιςτορία των site Προςφορϊν
Τα site προςφορϊν είναι οι «απόγονοι» των παραδοςιακϊν και γνωςτϊν ςε όλουσ
μασ «Κουπονιϊν». Όλα ξεκίνθςαν όταν το 1894 ο Assa Candler-ο άνκρωποσ που
αγόραςε και προϊκθςε τθν Coca-cola λίγο μετά τθν εφεφρεςι τθσ-αποφάςιςε να
μοιράςει χειρόγραφα κουπόνια ϊςτε να προωκιςει τισ πωλιςεισ του διάςθμου
αναψυκτικοφ. Τον επόμενο χρόνο, ο C.W. Post τφπωςε για πρϊτθ φορά κουπόνια,
ϊςτε να προωκιςει τισ πωλιςεισ ενόσ νζου είδουσ δθμθτριακϊν, των Grape-Nuts.

Περίπου 30 χρόνια μετά, χτυπθμζνοι από το «Κραχ του ‘29» τα κουπόνια ιταν ο
μόνοσ τρόποσ με τον οποίο πολλοί Αμερικάνοι μποροφςαν να αγοράςουν φαγθτό.
Το 1940 τα super-markets χρθςιμοποιοφςαν ςυςτθματικά κουπόνια με ςκοπό να
ανταγωνιςτοφν τοπικά παντοπωλεία και να προςελκφςουν πελάτεσ. Το 1957
ιδρφεται ςτθν Αμερικι θ πρϊτθ εταιρία «διαμοιραςμοφ» κουπονιϊν (The Nielsen
Coupon Clearing House) και ςχεδόν δζκα χρόνια μετά οι μιςοί Αμερικάνοι
χρθςιμοποιοφςαν ευρζωσ κουπόνια ςτθν κακθμερινότθτά τουσ.
Με τθν ραγδαία ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ και του διαδικτφου, αλλά και με τθν
τεράςτια αποδοχι που είχε θ λογικι των κουπονιϊν, ιταν αναμενόμενο τα
κουπόνια να περάςουν πλζον ςε θλεκτρονικι μορφι, μιασ και ο κόςμοσ ικελε τισ
προςφορζσ ςυγκεντρωμζνεσ. Τθ δεκαετία του ’90 λοιπόν, οι άνκρωποι μποροφςαν
να «κατεβάςουν» και να εκτυπϊςουν τα κουπόνια τουσ ι το ςειριακό αρικμό ο
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οποίοσ κα τουσ παρείχε τθν προςφορά για online αγορά. Λίγο μετά τθν «είςοδο»
των κουπονιϊν ςτον διαδικτυακό κόςμο, το 1992, ςθμειϊνεται θ μεγαλφτερθ χριςθ
«πραγματικϊν» (ζντυπων) κουπονιϊν ςτον κόςμο, μζχρι ςιμερα!
Πλζον, τθ δεκαετία που διανφουμε, θ λογικι των κουπονιϊν ζχει οδθγιςει ςτθ
δθμιουργία χιλιάδων διαδικτυακϊν εταιρειϊν που προςφζρουν όλων των ειδϊν τα
κουπόνια και τα «Deals», τα λεγόμενα site προςφορϊν. Μόνο το 2009, μζςα ςε 12
μινεσ, θ θλεκτρονικι αγορά προςφορϊν ςθμείωςε αφξθςθ πωλιςεων 263% !
Μζχρι το τζλοσ του 2013, 19 εκατομμφρια Αμερικανϊν αναμζνεται να αγοράςουν
κάποια προςφορά από το διαδίκτυο.
Σι είναι
Λίγα λόγια για τα site Προςφορϊν
Θα μποροφςε κανείσ να κεωριςει ότι τα site προςφορϊν είναι ζνασ ακόμα τρόποσ
προϊκθςθσ πωλιςεων ι διαφιμιςθσ ι ακόμα και ζνασ νζοσ τρόποσ διανομισ των
ςυνθκιςμζνων κουπονιϊν. Ωςτόςο, θ ςωςτι κεϊρθςθ είναι να βλζπουμε αυτά τα
site ωσ ζναν νζο μεςάηοντα. Η διαφοροποίθςι τουσ από τουσ παραδοςιακοφσ
τρόπουσ διανομισ ζχει να κάνει με τισ διευκολφνςεισ που επιτρζπει θ εξζλιξθ τθσ
τεχνολογίασ, τθν εξοικείωςθ των χρθςτϊν με το ίντερνετ αλλά και με τον νζο τρόπο
που οι καταναλωτζσ επικοινωνοφν και αλλθλεπιδροφν (social media, mobile apps,
RSS κλπ). Όλα αυτά γζννθςαν το νζο αυτό επιχειρθματικό μοντζλο.
Ποιεσ κατθγορίεσ περιλαμβάνουν;
Οι προςφορζσ που γίνονται ςτα ςυγκεκριμζνα site καλφπτουν μια μεγάλθ γκάμα
δραςτθριοτιτων, με κυρίαρχεσ τθν διαςκζδαςθ, τθν ομορφιά/ευεξία, τθν υγεία και
τα ταξίδια. Ωςτόςο, ο χριςτθσ-καταναλωτισ μπορεί να βρει deals για βιολογικό
κακαριςμό του αυτοκινιτου του ι για ζνα πακζτο λουκουμάδεσ ςτο κζντρο τθσ
πόλθσ ι ακόμα και να ξεκινιςει μακιματα ιςπανικϊν (πραγματικά παραδείγματα!).
Και όςο τα site κα γίνονται πιο δθμοφιλι, τόςο θ γκάμα κα μεγαλϊνει.
Σο προφίλ των χρηςτϊν
Πόςο μεγάλθ είναι άραγε θ αγορά των θλεκτρονικϊν προςφορϊν;
Αν κοιτάξουμε τα νοφμερα, είναι τουλάχιςτον εντυπωςιακά! Οι μιςοί χριςτεσ του
ίντερνετ παγκοςμίωσ χρθςιμοποιοφν τα site προςφορϊν, ενϊ ςε απόλυτουσ
αρικμοφσ, μόνο το 2013 αναμζνεται να υπάρχουν περίπου 97 εκατομμφρια
ενθλίκων που αγοράηουν θλεκτρονικζσ προςφορζσ.
Ποιο είναι το προφίλ των χρθςτϊν των Ελλθνικϊν site προςφορϊν;
Σφμφωνα με ςτατιςτικζσ, ο μζςοσ Ζλλθνασ χριςτθσ είναι θλικιακά μεταξφ 25-44,
διακζτει ανϊτερθ εκπαίδευςθ ενϊ ζχει κυρίωσ μζςο με καλό ειςόδθμα και φυςικά
εξοικείωςθ με το ίντερνετ! Οι χριςτεσ δε διαφοροποιοφνται ςθμαντικά ωσ προσ το
φφλο, ωςτόςο οι γυναίκεσ διατθροφν ζνα μικρό προβάδιςμα.
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Τι αγοράηουν αυτά τα άτομα;
Γενικότερα, οι υπθρεςίεσ προςωπικισ φροντίδασ (αποτρίχωςθ, spa, μαςάη,
κομμωτιρια κλπ), φζρνουν τον μεγαλφτερο τηίρο ςε αυτά τα site. Μεγάλθ ηιτθςθ
εμφανίηει επίςθσ ότι ζχει να κάνει με φαγθτό (fast food, γεφμα ςε εςτιατόρια κ.α.)
και με υπθρεςίεσ ςπιτιοφ (πχ. κακάριςμα). Τζλοσ, οι κατθγορίεσ με τθ μικρότερθ
ηιτθςθ είναι το κζατρο, τα γυναικεία ροφχα, και τα μπαρ (ποτά ςε μπαρ).
(Πθγι: Alexa.com)
Η ςτρατηγική τουσ
Τα site προςφορϊν, επικεντρϊνονται ςτο να ςυγκεντρϊνουν κακθμερινά τισ πιο
ςυμφζρουςεσ προςφορζσ που κα ικανοποιιςουν κάκε ανάγκθ και επικυμία των
καταναλωτϊν. Αυτόσ ο νζοσ μεςάηοντασ είναι υπόδειγμα αυτοφ που ονομάηουμε
«ςχζςθ win-win». Διαπραγματεφονται μεγάλεσ εκπτϊςεισ με τουσ προμθκευτζσ
τουσ, υποςχόμενοι ζναν ελάχιςτο αρικμό πελατϊν. Με τον τρόπο αυτό, οι
καταναλωτζσ απολαμβάνουν υψθλοφ επιπζδου προϊόντα και υπθρεςίεσ ςε χαμθλζσ
τιμζσ, ενϊ οι επιχειριςεισ από τθν πλευρά τουσ αποκτοφν αναγνωςιμότθτα και
αφξθςθ του πελατολογίου τουσ.
υχνά θζματα ςτα Site Προςφορϊν
Πολιτικι προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων
Κατά τθν επίςκεψθ του χριςτθ/ςυνδρομθτι ςε αυτζσ τισ ιςτοςελίδεσ και
προκειμζνου να εκδθλϊςει ενδιαφζρον για τισ εκάςτοτε προςφορζσ, αλλά και για
να ενθμερϊνεται για νζα προϊόντα και προςφορζσ, είναι πικανό να του ηθτθκεί να
δϊςει κάποια προςωπικά ςτοιχεία. Οι ιςτοςελίδεσ λειτουργοφν ςφμφωνα με τθν
ιςχφουςα ελλθνικι νομοκεςία και τα προςωπικά δεδομζνα που δθλϊνει ο
χριςτθσ/ςυνδρομθτισ προορίηονται αποκλειςτικά και μόνο για τθ διαςφάλιςθ τθσ
λειτουργίασ τθσ αντίςτοιχθσ υπθρεςίασ. Οι πλθροφορίεσ που ηθτοφνται από το
χριςτθ/ςυνδρομθτι μιασ ιςτοςελίδασ είναι: ονοματεπϊνυμο, διεφκυνςθ e-mail,
ςτοιχεία πιςτωτικισ κάρτασ (εφ’ όςον πραγματοποιθκεί αγορά), διεφκυνςθ IP και
cookies.
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Πϊσ αγοράηει και πλθρϊνει ο πελάτθσ
Ο πελάτθσ μπορεί να επιλζξει και να αγοράςει τθν προςφορά που επικυμεί με 3
απλά βιματα:
1) Κάνει click ςτθν προςφορά που τον ενδιαφζρει και ςυμπλθρϊνει τα ςτοιχεία
που κα του ηθτθκοφν.
2) Εάν το επικυμεί, προςκαλεί φίλουσ του μζςω των social media.
3) Εντοπίηει το κουπόνι ςτο e-mail του και το εκτυπϊνει για να είναι διακζςιμο τθν
θμζρα που κα απολαφςει το προϊόν/υπθρεςία.
Όςον αφορά ςτθν πλθρωμι, τα περιςςότερα site προςφορϊν παρζχουν τθ
δυνατότθτα πλθρωμισ μζςω:
 Πιςτωτικισ κάρτασ (Visa /Visa Electron/MasterCard)
 Κατάκεςθσ ςε Τραπεηικό Λογαριαςμό ι Κατάκεςθσ μζςω e-banking
 Προπλθρωμζνθσ κάρτασ
 Pay Pal
πάντα με εγγφθςθ προςταςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων ςτισ ςυναλλαγζσ!
Προγράμματα επιβράβευςθσ χρθςτϊν
Τα site προςφορϊν, προκειμζνου να ενιςχφςουν τθν διάδοςι τουσ ςτα social media
αλλά και για να αυξιςουν τθν επιςκεψιμότθτα τθσ ιςτοςελίδασ τουσ,
χρθςιμοποιοφν ςυχνά προγράμματα «Σφςτθςε και κζρδιςε». Με τον τρόπο αυτό,
κάκε φορά που ο χριςτθσ προςκαλεί ζνα καινοφριο μζλοσ και αυτό με τθ ςειρά του
πραγματοποιεί μία αγορά, ςτο λογαριαςμό του χριςτθ πιςτϊνεται ζνα
ςυγκεκριμζνο ποςό το οποίο μπορεί να χρθςιμοποιιςει ςε μελλοντικζσ αγορζσ του
ςτο site. Ζτςι, ο χριςτθσ επιβραβεφεται για τθν κετικι προσ το site κίνθςι του και
παράλλθλα το site αυξάνει τον αρικμό των μελϊν του και κατ’ επζκταςθ τισ
πικανότθτεσ τα μζλθ αυτά να προβοφν ςε αγορζσ.
Σα 10 δημοφιλζςτερα site προςφορϊν ςτην Ελλάδα
1.

2.

3.

4.

Τθν δεκάδα ςυμπλθρϊνουν τα :
Deals365, gooddeals, supergold, parkareto, grandsales
και crazydeals
(Πθγι: Alexa.com)
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Σα 4 δημοφιλζςτερα site προςφορϊν ςτην Ελλάδα και οι Διαφοροποιήςεισ τουσ
Η Groupon είναι ζνα παγκοςμίωσ
επιτυχθμζνο
site,
το
οποίο
δραςτθριοποιείται ςε πολλζσ χϊρεσ του
κόςμου. Διακζτει ξεχωριςτι ιςτοςελίδα
GrouponWorks
με
ςυμβουλζσ
και
ςτατιςτικζσ για τον ενδιαφερόμενο
επιχειρθματία.
Επίςθσ,
χρθςιμοποιεί
πρόγραμμα affiliate για τουσ κατόχουσ
ιςτοςελίδασ που κζλουν να "ανεβάςουν" banners τθσ Groupon ςτα websites τουσ.

Η Golden Deals, χρθςιμοποιϊντασ το
αξιόπιςτο όνομά τθσ, δθμιοφργθςε 2 ακόμθ
site, το Golden Traveller και το Golden
Brands. Το πρϊτο απευκφνεται αποκλειςτικά
ςε ταξιδιϊτεσ και αφορά εκπτϊςεισ ςε
ξενοδοχεία, ενϊ το δεφτερο περιλαμβάνει
εκπτϊςεισ ςε επϊνυμα brands. Επίςθσ είναι
το μόνο που χρθςιμοποιεί τθν εφαρμογι
foursquare για κινθτά, ϊςτε ςε όποιο ςθμείο κι αν βρίςκονται οι χριςτεσ να είναι ςε
κζςθ να βλζπουν ποιά προςφορά είναι κοντά τουσ.
Το Cheapis.gr προςφζρει τθ δυνατότθτα
ςτουσ χριςτεσ να κάνουν live chat με
κάποιον εκπρόςωπο του site για επίλυςθ
οποιαςδιποτε απορίασ τουσ.

Το Ekdromi.gr είναι ζνα εξειδικευμζνο site με
προςφορζσ που αφοροφν αποκλειςτικά
τουριςτικά πακζτα. Διενεργεί on line
διαγωνιςμοφσ για τα μζλθ του τα οποία
κερδίηουν προςφορζσ για διαμονι ςε
διάφορουσ προοριςμοφσ.
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Οφζλη & Πλεονεκτήματα
Για τισ ςυνεργαηόμενεσ επιχειριςεισ
Τα site προςφορϊν, εγγυϊνται ςτουσ επιχειρθματίεσ γριγορα και εφκολα νζουσ
πελάτεσ που κα αυξιςουν άμεςα τισ πωλιςεισ τουσ. Τουσ πελάτεσ αυτοφσ
αναλαμβάνουν να τουσ φζρουν ςτθν πόρτα τθσ επιχείρθςθσ, αλλά είναι κζμα τθσ
επιχείρθςθσ να τουσ εξυπθρετιςει με τον καλφτερο δυνατό τρόπο ϊςτε να κερδίςει
τθν πιςτότθτα τουσ. Εκτόσ από αυτό, προςφζρουν δωρεάν διαφιμιςθ μζςω τθσ
προβολισ τθσ επιχείρθςθσ ςε ζναν τεράςτιο αρικμό πελατϊν ςε ίντερνετ,
τθλεόραςθ, εφθμερίδεσ και social media κακθμερινά. Τζλοσ, εξαςφαλίηουν
μεγαλφτερο word of mouth communication, μιασ και τα ικανοποιθμζνα μζλθ κα
προτείνουν τθν προςφορά που απόλαυςαν είτε από ςτόμα ςε ςτόμα, είτε μζςα από
τισ ςελίδεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ. Το μόνο που ζχει να κάνει θ επιχείρθςθ, είναι να
εξυπθρετιςει άψογα τουσ πελάτεσ, επιλζγοντασ ςε ςυνεργαςία με το site τθν
προςφορά που κα αποδϊςει καλφτερα για να επιτφχει μια win-win ςχζςθ.
Για τουσ χριςτεσ-πελάτεσ
Τα site προςφορϊν, δίνουν τθ δυνατότθτα ςτουσ πελάτεσ να απολαμβάνουν ςτισ
καλφτερεσ τιμζσ προϊόντα και υπθρεςίεσ που υπό άλλεσ ςυνκικεσ δεν κα
δοκίμαηαν! Εκμεταλλευόμενοι τεράςτιεσ εκπτϊςεισ, οι πελάτεσ γνωρίηουν καλφτερα
τθν πόλθ τουσ και τα μαγαηιά τθσ, με αποτζλεςμα να αποκτοφν καινοφρια ςτζκια
που καλφπτουν απόλυτα τισ ανάγκεσ τουσ. Μότο; «Η απόλαυςθ τθσ ηωισ με τον
οικονομικότερο τρόπο!!!»
Η παρουςία των site προςφορϊν ςτα social media
Τα περιςςότερα site προςφορϊν, προβάλλονται ςε Facebook, Twitter και Google+
ενϊ παρζχουν ςτουσ χριςτεσ τθ δυνατότθτα χριςθσ RSS. Μάλιςτα κάποια απ’ αυτά
προςφζρουν ιδθ πρόςβαςθ και από το κινθτό, κατεβάηοντασ τθν εφαρμογι τουσ
από το app store τθσ ςυςκευισ!
Στθν Ελλάδα, τα site προςφορϊν χρθςιμοποιοφν πολφ περιςςότερο το Facebook απ’
ότι οποιοδιποτε άλλο social media. Τα δθμοφιλζςτερα site ζχουν όλα Facebook
page και ςχεδόν τα μιςά λογαριαςμό ςτο Twitter, αν και το ςυγκεκριμζνο μζςο δεν
αποδίδει και τόςο πολφ. Παρατθροφμε, πωσ ςτο Facebook, τα likes των
δθμοφιλζςτερων site κυμαίνονται από 223 (!) ζωσ 223.000. Τα περιςςότερα site
δθμοςιεφουν αποκλειςτικά περιεχόμενο που αφορά τισ προςφορζσ τουσ και ζχουν
κλειςτό τον «τοίχο» τουσ ςτουσ χριςτεσ. Ωςτόςο, τα μοναδικά μεγάλα site που δε
δθμοςιεφουν αποκλειςτικά προςφορζσ (Ekdromi.gr και Goldendeals.gr), ζχουν
«ανοιχτό» τον τοίχο τουσ και απαντάνε αμζςωσ ςτουσ χριςτεσ, ζχουν και τθ
μεγαλφτερθ δθμοφιλία (223χιλ. Και 42χιλ. Likes, αντίςτοιχα).
Η τάςθ τθσ αγοράσ είναι ξεκάκαρθ: αποκτείςτε ζντονθ δραςτθριότθτα ςτα social
media για να αυξιςετε το awareness. Οι ςτατιςτικζσ το επιβεβαιϊνουν: 30% των
ανκρϊπων επιλζγει τα social media για να μοιραςτεί ζνα deal/προςφορά. Το 67%
δθλϊνει πρόκυμο να κάνει like ςτθ ςελίδα μιασ επιχείρθςθσ, αν ζτςι μποροφςε να
εξοικονομιςει 25% ι περιςςότερο ςε μια αγορά του και το 9% χρθςιμοποιεί Mobile
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aps για προςφορζσ. Οι επιχειριςεισ που κα ςυναντιςουν αυτι τθν επικυμία των
πελατϊν, είναι και αυτζσ που κα ξεχωρίςουν!
Προοπτικζσ & Ευκαιρίεσ
Παρά τθν ελκυςτικότθτα του μοντζλου, τα site προςφορϊν, παρουςιάηουν πτωτικζσ
τάςεισ και ζχουν ακόμα πολλά ςτοιχιματα να κερδίςουν ςε μια αγορά άκρωσ
ανταγωνιςτικι με λίγουσ χριςτεσ αλλά πολλά site. Οι πτωτικζσ τουσ τάςεισ
οφείλονται, κυρίωσ, ςτο γεγονόσ ότι, λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ, οι καταναλωτζσ
ζχουν περιορίςει τισ αγορζσ ακόμα και βαςικϊν αγακϊν. Επομζνωσ, όςο χαμθλζσ κι
αν είναι οι τιμζσ ςτισ προςφορζσ των site, οι υπθρεςίεσ ςτισ οποίεσ απευκφνονται
εξακολουκοφν να κεωροφνται για πολλοφσ, πολυτζλεια και να μθν αγοράηονται. Για
να εξακολουκεί να είναι βιϊςιμο το μοντζλο αυτό, κα πρζπει να διευκολυνκοφν οι
αγορζσ μζςω mobile, να δοκεί ζμφαςθ ςτο search engine optimization και τζλοσ να
ςτοχεφςουν τα site ςτο προςοδοφόρο κοινό των φοιτθτϊν και ςτον τρόπο που
αυτοί κα μποροφςαν να πλθρϊνουν για τα κουπόνια. Λαμβάνοντασ ωσ πρότυπα
επιτυχθμζνα site του εξωτερικοφ (livingsocial , tripadvisor κλπ), τα ελλθνικά site
προςφορϊν ζχουν προοπτικζσ να χαράξουν μια ακόμθ πιο επιτυχθμζνθ πορεία ςτθ
χϊρα μασ!

Σα DO’ S & DONT’ S
Για τα sites
 Εξειδικεφςτε το περιεχόμενό ςασ.
Η
εξειδίκευςθ
είναι
ο
μόνοσ
τρόποσ
διαφοροποίθςθσ. Δεν είναι τυχαίο ότι 2 από τα 5
μεγαλφτερα site προςφορϊν ςιμερα είναι
εξειδικευμζνα.
 Ελζγξτε τουσ Συνεργάτεσ ςασ.
Μιλιςτε, εκπαιδεφςτε και προετοιμάςτε τουσ
ςυνεργάτεσ ςασ. Αν κάτι πάει ςτραβά με τον πελάτθ,
κα πλθγεί περιςςότερο θ δικι ςασ εικόνα.
 Βάλτε ζνα search box ςτο site ςασ και κάντε το
λειτουργικό.
Βοθκά πολφ το χριςτθ να κάνει πιο ξεκάκαρα τθν αναηιτθςι του και βελτιϊνει τθν
εμπειρία του.

Πείτε «ΝΑΙ» ςτθ λογικι των προγραμμάτων επιβράβευςθσ, αλλά με προςοχι.
Βρίςκεςτε ςε μια αγορά με πολφ χαμθλό επίπεδο πιςτότθτασ πελατϊν και ζντονο
ανταγωνιςμό. Προςπακιςτε να τουσ κάνετε να κζλουν να επιςτρζψουν ςε ςασ.
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×

Αποφφγετε τθ λζξθ “deals” ι κάποια παραλλαγι
τθσ ςτο όνομά ςασ.
Πάνω απ’ τα μιςά site αυτοφ του είδουσ ζχουν τθ λζξθ
“deals” ι παραλλαγι τθσ ςτο λογότυπο. Αν κζλετε να
ςασ κυμοφνται, γίνετε πιο δθμιουργικοί ςτθν
ονομαςία.

×

Μθν αναρτάτε μόνο τισ προςφορζσ ςτα Social
Media.
Τα νοφμερα δείχνουν ότι πιο πολλά like κερδίηουν
ςελίδεσ με ποικίλεσ αναρτιςεισ, όχι αποκλειςτικά
προςφορζσ.

×

Μθν κλείνετε τον «τοίχο» ςασ και μθν παραμελείτε
να απαντιςετε.
Οι ςελίδεσ των ςυγκεκριμζνων site με τα περιςςότερα
“likes” ςτο Facebook είναι αυτζσ που ζχουν ανοιχτό τον
«τοίχο» τουσ και δεν αφινουν κανζνα ςχόλιο
αναπάντθτο.

×

Μθν αφινετε δυςαρεςτθμζνουσ τουσ πελάτεσ ςασ.
Ακόμα κι αν το λάκοσ δεν είναι δικό ςασ, είναι προτιμότερο να αποηθμιϊςετε με
κάποιο τρόπο τον πελάτθ. Μακροπρόκεςμα, κα βγείτε κερδιςμζνοι.

Για τισ επιχειρήςεισ
 Αν ςασ ςυμφζρει οικονομικά, δοκιμάςτε να
διαφθμιςτείτε ςε ζνα τζτοιο site.
Το 80% των πελατϊν που κα ςασ φζρει κα είναι για
ςασ νζοι πελάτεσ. Το 20% από αυτοφσ κα ξανάρκει και
χωρίσ τθν προςφορά.
 Εξυπθρετιςτε εξίςου καλά τουσ πελάτεσ που
ζρχονται με κουπόνι.
Είναι ο μόνοσ τρόποσ να τουσ κρατιςετε. Μθν βλζπετε
τθν αυξθμζνθ ηιτθςθ ωσ τρόπο πρόςκαιρθσ
κερδοφορίασ, αλλά ωσ τρόπο αφξθςθσ του
πελατολογίου ςασ.
 Εμπιςτευτείτε τθν εμπειρία των ανκρϊπων των site.
Ακοφςτε προςεκτικά τισ ςυμβουλζσ που κα ςασ δϊςουν για το «ςτιςιμο» τθσ
προςφοράσ. Να κυμάςτε πωσ οι περιςςότεροι ζχουν μεγάλθ πείρα ςτο χϊρο και
επικυμοφν να βγείτε και οι δφο κερδιςμζνοι.
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×

Μθν υποτιμάτε τθ ηιτθςθ.
Μθν κεωρείτε ότι επειδι είςτε μικρι επιχείρθςθ θ
ηιτθςθ δεν κα είναι μεγάλθ. Μθν υπερεκτιμάτε το
«ταβάνι» των κουπονιϊν που μπορείτε να προςφζρετε
γιατί κα υπάρξουν δυςαρζςκειεσ και απ’ τθν πλευρά
του site και των πελατϊν.
Ζνασ φοφρνοσ ςτο San Francisco «βομβαρδίςτθκε» με
72,000 παραγγελίεσ για cupcake μετά από προςφορά
που ανιρτθςε ςτθ Groupon. Προφανϊσ, θ εταιρία ιταν
αδφνατο να ανταποκρικεί ςτθ ηιτθςθ, εξοργίηοντασ
ζτςι τουσ πελάτεσ.

×

Μθν προςπακιςετε να «κλζψετε» το site.
Η λογικι «τθν άλλθ φορά ζλα χωρίσ κουπόνι, ςτθν ίδια τιμι!», μακροπρόκεςμα κα
ςασ ηθμιϊςει. Πολλά site χρθςιμοποιοφν mystery shoppers και αν ςασ καταλάβουν
κα υποςτείτε κυρϊςεισ.

×

Μθν “τρζχετε” τθν προςφορά ςασ ςε περιςςότερα από ζνα site, ταυτόχρονα.
Αν ζςτω ζνα από τα δυο site το καταλάβει ,πικανότερα κα διακόψουν κάκε
ςυνεργαςία μαηί ςασ.

10

ΠΗΓΕ

Ευχαριστούμε θερμά τομ κύριο Ευάγγελο Αμτωμόπουλο,
εκπρόσωπο της εταιρίας Golden Deals για τημ πολύτιμη
βοήθειά του στημ εκπόμηση της εργασίας μας !!
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ
Σο παρελθόν των site προςφορϊν
1-Ποια τάςθ τθσ Αγοράσ οδιγθςε ςτθ δθμιουργία των site προςφορϊν;
-Τρείσ είναι οι βαςικοί παράγοντεσ : θ επερχόμενθ κρίςθ, το γεγονόσ πωσ ο καταναλωτισ
ξεκίνθςε να «ψάχνεται» μόνοσ του και φυςικά θ εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ.
Σο παρόν των site προςφορϊν
2-Ποιο είναι το προφίλ των Αγοραςτϊν ςασ;
-Οι αγοραςτζσ μασ είναι άτομα από 25-35 ετϊν, ανϊτερθσ μόρφωςθσ και ςχετικά καλοφ
ειςοδιματοσ .Δεν είναι ιδιαίτερα πιςτοί, όπωσ άλλωςτε ςε κανζνα site προςφορϊν. Είναι
ιδιαίτερα εξοικειωμζνοι με τθν τεχνολογία.
3-Τι είδουσ μετριςεισ-αναλφςεισ κάνετε ςτο site ςασ και ποια ςτοιχεία ςασ ενδιαφζρει
περιςςότερο να γνωρίηετε; (πχ πιςτότθτα, επιςκεψιμότθτα κ.α.)
-Μασ ενδιαφζρει κυρίωσ να μθ «χάνουμε κόςμο». Φυςικά μασ ενδιαφζρει και να
αυξάνουμε τουσ πελάτεσ μασ. Για τισ ςτατιςτικζσ αναλφςεισ χρθςιμοποιοφμε τθ βάςθ
δεδομζνων μασ και το Google Analytics.
4-Πωσ δθμιουργιςατε τθν πελατειακι ςασ βάςθ ;(δθλαδι ζναν ικανοποιθτικό αρικμό
ςυνεργαηόμενων επιχειριςεων)
-Ανικουμε ςτον όμιλο τθσ Χρυςισ Ευκαιρίασ, οπότε είχαμε ιδθ μια μεγάλθ πελατειακι
βάςθ. Από κει και πζρα, χρθςιμοποιιςαμε –και χρθςιμοποιοφμε- πωλθτζσ για να
προςεγγίςουμε τισ επιχειριςεισ. Πολλζσ φορζσ βζβαια ζρχονται και αυτζσ ςε μασ.
5-Υπάρχουν ςτακερά ςυνεργαηόμενεσ επιχειριςεισ με το site ςασ ι ςτθρίηεςτε ςτθ ςυχνι
εναλλαγι τουσ;
-Ναι, ζχουμε επιχειριςεισ που ςυνεργάηονται ςτακερά μαηί μασ. Ωςτόςο, αυτό δε ςθμαίνει
ότι δε ςυνεργάηονται και με άλλα site. Φροντίηουμε όμωσ να μθ ςυμπίπτουν χρονικά οι
προςφορζσ.
6-Από τθν τιμι του κάκε κουπονιοφ, τι ποςοςτό περίπου πθγαίνει ςτο site;
-Αναλόγωσ τθ ςυμφωνία. Το ποςοςτό εξαρτάται από πολλοφσ παράγοντεσ, όπωσ το είδοσ
του προϊόντοσ, τα περικϊρια κζρδουσ κλπ.
7-Το ποςοςτό τθσ ζκπτωςθσ κακϊσ και ο χρόνοσ διάρκειασ τθσ προςφοράσ κακορίηονται
από το site, τθν επιχείρθςθ ι ςε ςυνεργαςία;
-Από κοινοφ! Το μόνο που ηθτάμε να μασ διαςφαλίςει θ επιχείρθςθ είναι τον αρικμό των
ατόμων που μπορεί να εξυπθρετιςει. Το «ταβάνι» τθσ.
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8-Προςφζρετε ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ ςτισ ςυνεργαηόμενεσ επιχειριςεισ ςχετικά με τθ
διαχείριςθ των προςφορϊν; (πχ αρικμό κουπονιϊν, τρόπο πλθρωμισ κ.α.)
-Όχι με αυτι τθν μορφι. Ωςτόςο, τουσ βοθκάμε ςτο «ςτιςιμο» τθσ προςφοράσ, τα να πουν,
πϊσ να το πουν, ποιεσ φωτογραφίεσ να βάλουν κλπ.
9-Ποια απ’ τισ δυο πλευρζσ ζχει τθν ευκφνθ ςε περίπτωςθ που κάτι πάει ςτραβά;
-Αν δεν ζχει γίνει χριςθ του κουπονιοφ, τθν ευκφνθ τθν ζχουμε εμείσ. Επίςθσ, ςε
περιπτϊςεισ που ο πελάτθσ μείνει τελείωσ δυςαρεςτθμζνοσ, κάτι πάει εξαιρετικά ςτραβά
δθλαδι.
10-Ωσ προσ τθ δομι του site (web design) ποια «τρικ» χρθςιμοποιείτε προκειμζνου να
διεγείρετε το ενδιαφζρον του πελάτθ; (πχ ρολόι που μετράει αντίςτροφα κ.α.)
-Υπάρχει θ κατθγορία «λιγουν ςφντομα» θ οποία ίςωσ εξαςκεί μια ψυχολογικι πίεςθ ςτον
χριςτθ. Φροντίηουμε ο τίτλοσ να είναι περιεκτικόσ και να ςε βάηει αμζςωσ ςτο νόθμα. Η
φωτογραφία παίηει επίςθσ ςθμαντικό ρόλο, πρζπει να ςε κάνει να καταλαβαίνεισ για τι
πρόκειται, να μθ χρειάηεται να διαβάςεισ όλο το κείμενο.
11-Πωσ διαφθμίηεται/προωκείται κυρίωσ ζνα site προςφορϊν; (πχ παραδοςιακά
μζςα,social media κλπ). Ποια είναι θ ςχζςθ ςασ ςυγκεκριμζνα με τα social media;
-Διαφθμίηονται κυρίωσ απευκείασ και μζςω e-mail. Τα social media τα χρθςιμοποιοφμε για
να αυξιςουμε το engagement, δεν οδθγοφν ςε μεγάλο traffic (περίπου 3%). Ωςτόςο,
χρθςιμοποιοφμε το Foursquare. Αυτό ναι, αποδίδει! Μασ φζρνει ζνα αξιόλογο traffic.
Σο μζλλον των site προςφορϊν
12-Το νζο αυτό επιχειρθματικό μοντζλο (site προςφορϊν) αποδίδει ςιμερα ςτθν Ελλάδα;
-Ζχουν μζλλον αν διαφοροποιθκοφν. Το ςθμερινό μοντζλο ζχει πτωτικζσ τάςεισ.
13-Θεωρείτε τθν Αγορά ςτθν οποία δραςτθριοποιείςτε άκρωσ ανταγωνιςτικι;
-Ναι, αναμφίβολα. Όπωσ επίςθσ υπάρχει τεράςτιοσ ανταγωνιςμόσ μεταξφ των
ςυνεργαηόμενων επιχειριςεων.
14-Σε ποια ςτοιχεία μπορεί να ςτθριχκεί ζνα site προςφορϊν για διαφοροποίθςθ; Τι
προοπτικζσ υπάρχουν;
- Πρζπει να ειςαχκοφν περιςςότερα εργαλεία, και για τον πελάτθ και για τθν επιχείρθςθ.
Πολφ ςθμαντικό είναι το user interface, ο τρόποσ που ο χριςτθσ αλλθλεπιδρά με το site, τι
επιλογζσ του δίνουμε. Επίςθσ θ εξειδίκευςθ μπορεί να διαφοροποιιςει ζνα τζτοιο site.
15-Υπάρχει κάποιο επιτυχθμζνο site του εξωτερικοφ που να αποτελεί πραγματικά πρότυπο
για το χϊρο ςασ; (είτε ολοκλθρωτικά είτε ωσ προσ κάποια ςυγκεκριμζνθ ενζργειά του)
-Livingsocial και tripadvisor. Δεν ζχουν κάνει μια και μόνο εξαιρετικι καινοτομία, είναι ο
γενικότεροσ τρόποσ που ζχουν ςτιςει το site τουσ, είναι λειτουργικοί.
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