
Πώς θα είναι τα εµπορικά καταστήµατα του 
µέλλοντος; Πόση τεχνολογία µπορεί να χωρέσει 
στα ράφια µιας επιχείρησης και πόσο ανταγωνι-
στική µπορεί να την κάνει στην όλο και αυξανό-
µενη δυναµική των ηλεκτρονικών καταστηµάτων, 
γνωστών και ως e-shops; 

Ο 
ψηφιακός και ο φυσικός κόσµος συγκλίνουν 
χρόνο µε τον χρόνο όλο και πιο πολύ και αυτό 
που χρειάζονται οι επιχειρήσεις τώρα περισ-
σότερο από ποτέ είναι η ψηφιακή µεταµόρ-

φωση που θα αλλάξει τον τρόπο που λειτουργούν τόσο 
για δικό τους όφελος όσο και για το καλό των πελατών τους. 
Οι ψηφιακές τεχνολογίες θα επηρεάσουν όλους τους τοµείς 
λιανικών πωλήσεων, σε ποσοστό που ενδέχεται να αγγίξει 
µέχρι και το 45% έως το 2025, αναφέρουν ειδικές µελέτες. 
Απώτερος στόχος, να αλλάξει ριζικά ο τρόπος που δραστη-
ριοποιούµαστε επαγγελµατικά, ψωνίζουµε αλλά και 
ζούµε!

Ωστόσο, παρά την αυξανόµενη δυναµική που εµφανί-
ζουν οι ηλεκτρονικές αγορές και τα e-shops, τα φυσικά 
καταστήµατα παραµένουν το κύριο κανάλι και η βασική 
πηγή εσόδων για τις επιχειρήσεις του κλάδου. 

Σε αυτή τη νέα πρόκληση που αντιµετωπίζει το λιανικό 
εµπόριο εστίασε φέτος η ATCOM στο τρίτο κατά σειρά 
ετήσιο ATCOM Next, το TechFest που διοργανώνει για τους 
πελάτες και συνεργάτες της, µε στόχο τη διερεύνηση και 
ανάδειξη των καινοτοµιών που θα πρωταγωνιστήσουν 
τους επόµενους 12 µήνες στη χώρα µας, αλλά και παγκο-
σµίως. Θέλοντας να δείξει στην αγορά τι µπορούν να κάνουν 
οι πρωτοπόρες υπηρεσίες της για την ψηφιακή µεταµόρ-
φωση του κλάδου, η ATCOM, ηγέτιδα στον χώρο του Digital 
Business στην Ελλάδα, δηµιούργησε ένα εικονικό κατάστη-
µα λιανικής πώλησης του µέλλοντος. 

Μέσα από ολοζώντανα παραδείγµατα της τεχνολογίας 
του αύριο σε εφαρµογές του σήµερα, η εταιρεία έδωσε 
την ευκαιρία στους προσκεκληµένους να πειραµατιστούν, 
δοκιµάζοντας τις εγκαταστάσεις που θα µεταµορφώσουν 
ψηφιακά κάθε κατάστηµα λιανικής πώλησης. Ταυτόχρονα 
είδαν τις ρεαλιστικές και άµεσα εφαρµόσιµες λύσεις που 
είναι διαθέσιµες για τον εκάστοτε πελάτη.
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Ποια είναι η ATCOM 
Ιδρύθηκε το 2000 και πλέον διαθέτει ανθρώπινο 
δυναµικό που ξεπερνάει τα 120 στελέχη. Εχει 
αναπτύξει περισσότερες από 3.000 
διαδικτυακές εφαρµογές -αξιοποιώντας το 
Netvolution, ένα διεθνώς αναγνωρισµένο 
λογισµικό διαχείρισης Web και Mobile 
περιεχοµένου δικής της ανάπτυξης- για τις 
µεγαλύτερες ελληνικές και πολυεθνικές 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τοµείς 
της λιανικής και του εµπορίου, των 
τηλεπικοινωνιών, των τραπεζοασφαλιστικών 
προϊόντων, των καταναλωτικών αγαθών, του 
τουρισµού και των Μέσων Μαζικής 
Ενηµέρωσης. Είναι Gold Certified Partner της 
Microsoft και Trusted Partner στην Ελλάδα για 
το Microsoft Azure Cloud Platform. Το ATCOM 
Next υποδέχθηκε φέτος περισσότερους από 
500 business leaders, decision makers και 
ηγετικά στελέχη της ελληνικής αγοράς, οι οποίοι 
εξέτασαν τις τελευταίες τάσεις, συζήτησαν και 
αξιολόγησαν αναδυόµενες βέλτιστες πρακτικές 
και τεχνολογικές καινοτοµίες.

Ο CEO 
της ATCOM, 
Κωνσταντίνος 
Θεοτοκάς

Πολλά προϊόντα, 
αµέτρητες επιλογές 

Αυτό που οραµατίστηκε το Experience Lab της ATCOM και 
ανέδειξε στο φετινό TechFest ήταν, µεταξύ άλλων, ο δια-
φορετικός τρόπος µε τον οποίο θα µπορούσε ένα κατά-
στηµα να πουλά κινητά τηλέφωνα ή laptops. Μέσω ενός 
διαδραστικού πάνελ, το οποίο επικοινωνεί µε την ειδική 
mobile εφαρµογή του καταστήµατος, οι επισκέπτες είχαν 
τη δυνατότητα να φιλτράρουν και να καθορίσουν τις προ-
σωπικές τους προτιµήσεις, εντοπίζοντας µε άµεσο και 
εύκολο τρόπο το προϊόν που τους ταιριάζει καλύτερα.
Πρόκειται για µια διαδικασία που µοιάζει µε αυτή της 
επιλογής και αγοράς προϊόντων online, έχει όµως το πλε-
ονέκτηµα του φυσικού καταστήµατος που δίνει τη δυνα-
τότητα στον καταναλωτή να δει από κοντά το προϊόν 
προτού το αγοράσει. 

H «ψηφιακή επανάσταση»

«Παρά την οικονοµική κρίση, στην Ελλάδα ήδη βλέπουµε 
επιχειρήσεις να κάνουν το επόµενο βήµα και να επενδύουν 
στη ψηφιακή τεχνολογία», σχολιάζει ο CEO της ATCOM, 
Κωνσταντίνος Θεοτοκάς. «Η εποχή της ψηφιακής άνθησης 
που διανύουµε µας καλεί να επανεφεύρουµε καθιερωµένα 
πρότυπα και στρατηγικές. Με τις λιανικές επιχειρήσεις να 
είναι ένας από τους κύριους κλάδους που ήδη επηρεάζεται από 
τις ραγδαίες αυτές εξελίξεις, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός 
είναι απαραίτητος για να διατηρήσουν ανταγωνιστικό πλεο-
νέκτηµα και να συµβαδίσουν µε τις αυξανόµενες απαιτήσεις 
του καταναλωτικού κοινού», σηµειώνει χαρακτηριστικά. 

Επαναπροσδιορίζοντας την επιχειρηµατική στρατηγική 
του instore και online, τα καταστήµατα είναι σε θέση να 
προσφέρουν µια ενιαία, εξατοµικευµένη και χρήσιµη κατα-
ναλωτική εµπειρία στους πελάτες τους. Ταυτόχρονα, εκµε-
ταλλευόµενα τις ψηφιακές τεχνολογίες, έχουν πλέον πλήρη 
γνώση των προτιµήσεων και της καταναλωτικής συµπερι-
φοράς, ακόµη και σε επίπεδο µεµονωµένου πελάτη.

«Η πρόσβαση στα πολύτιµα αυτά δεδοµένα δηµιουργεί το 
έδαφος για την έναρξη µιας αµφίδροµης επικοινωνίας µε 
αυτόν, που ευνοεί την παροχή ακόµη πιο προσωποποιηµένης 
εξυπηρέτησης, ενώ οδηγεί σε αύξηση των πωλήσεων αλλά 
και ενίσχυση της εµπιστοσύνης. Πέρα από το όραµα και τα 
µέσα, όµως, η στρατηγική, η εκπαίδευση και ο σχεδιασµός 
είναι αυτά που θα καθορίσουν την επιτυχία. Είναι, λοιπόν, 
απαραίτητη η επιλογή ενός κατάλληλου στρατηγικού συνερ-
γάτη», καταλήγει ο κ. Θεοτοκάς.

ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ετήσιο ATCOM Next, το TechFest έδειξε στην αγορά τι µπορούν 
να κάνουν οι πρωτοπόρες υπηρεσίες της εταιρείας για την ψηφιακή µεταµόρφωση του κλάδου

Εικονικό 
κατάστηµα 
λιανικής  
πώλησης από 
την ATCOM

Μέσα από ολοζώντανα παραδείγµατα της τεχνολογίας του αύριο 
σε εφαρµογές του σήµερα, η εταιρεία έδωσε την ευκαιρία στους 

προσκεκληµένους να πειραµατιστούν, δοκιµάζοντας τις εγκαταστάσεις 
που θα µεταµορφώσουν ψηφιακά κάθε κατάστηµα λιανικής πώλησης


