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«Α
λλάξτε το 
µέλλον». Το 
µότο που συ-
νοδεύει την 
επέτειο των 
20 χρόνων 
από τη δηµι-
ουργία της 
ATCOM, µιας 

από τις παλαιότερες και ίσως πιο επι-
δραστικές εταιρείες στο ψηφιακό επι-
χειρείν, αλλά και την ίδια την καθηµερι-
νότητά µας, δεν θα µπορούσε να είναι 
πιο πετυχηµένο σε µια περίοδο µετά-
βασης. 

«Το µέλλον αλλάζει µέσα από µικρές, 
ανεπαίσθητες στην αρχή αλλαγές», απα-
ντά στο «business stories» ο Κωνστα-
ντίνος Θεοτοκάς, συνιδρυτής, πρόεδρος 
και διευθύνων σύµβουλος της ATCOM, 
στο εύλογο ερώτηµα πώς µπορεί να 
γίνει αυτό στο οποίο µας προτρέπει η 
εταιρεία του... 

Προφανώς κάτι ξέρει, µε δεδοµένο 
ότι τόσο ο ίδιος όσο και η ATCOM, που 
ξεκινούσε πριν από δύο δεκαετίες από 
µια χούφτα ανθρώπους, νέους σε ηλικία, 
που ήθελαν να ανέβουν στο κύµα της 
«επανάστασης του Ιντερνετ», έχουν 
βάλει το λιθαράκι τους ώστε αυτά τα 20 
χρόνια να αλλάξει η ίδια η καθηµερινό-
τητά µας ακολουθώντας την ψηφιακή 
οδό. 

Για παράδειγµα, να µπορείς να κλεί-
σεις ηλεκτρονικά εισιτήρια µε τη µεγα-
λύτερη αεροπορική εταιρεία της χώρας 
ή να πληρώνεις µέσα από ειδική εφαρ-
µογή τους λογαριασµούς σου σε εται-
ρείες κοινής ωφέλειας ή να κάνεις ηλε-
κτρονικές συναλλαγές µέσω κάποιων εκ 
των συστηµικών τραπεζών ή να µπεις 
σε ιστοσελίδες και εφαρµογές µεγάλων 
λιανεµπορικών αλυσίδων και γνωστών 
marketplaces για να κάνεις τις αγορές 
σου… ακόµα και να διαβάσεις το περι-
εχόµενο ενός ειδησεογραφικού portal! 

Απλά πράγµατα, τα οποία όµως έχουν 
γίνει αναπόσπαστο µέρος της ζωής µας, 
καθώς κινούµαστε πιο βαθιά σε αυτό 
που ονοµάζουµε ψηφιακή µετάβαση... 

«Είµαστε ένα 360 Business Digital 
Agency, ο partner για όποιο brand θέλει να 
βγει µε σοβαρό και οργανωµένο τρόπο στο 
∆ιαδίκτυο», λέει ο κ. Θεοτοκάς σε µια 
συζήτηση στην οποία συµµετέχουν 
επίσης ο αντιπρόεδρος της εταιρείας 
Κωνσταντίνος Καµάρας και ο εµπορι-
κός διευθυντής Ιάσων Καταρόπουλος. 
«Από τον σχεδιασµό στη συµβουλευτική, 
στην υλοποίηση, µε στόχο τη βέλτιστη 
εµπειρία του πελάτη», προσθέτει. 

Μετασχηµατισµός 

Τα 20 χρόνια όµως φέρνουν την ATCOM 
και σε ένα σταυροδρόµι µετασχηµατι-
σµού, όπως εξηγεί ο κ. Θεοτοκάς, µε 
στόχο τη µετεξέλιξή της από εταιρεία 
παροχής υπηρεσιών σε εταιρεία πα-
ραγωγής προϊόντων που θα διατίθενται 
σε κάθε ενδιαφερόµενο στην αγορά, 
µε στόχευση κυρίως τις αγορές του 
εξωτερικού. 

«Θέλουµε να επενδύσουµε στην ανά-

Ηδη το πρώτο προϊόν που θα λαν-
σαριστεί σύντοµα στην αγορά είναι 
έτοιµο. Πρόκειται για µια νέα έκδοση 
µε το όνοµα «A-commerce», το οποίο 
µε τις πολλές προεκτάσεις του µπορεί 
να αποτελέσει το απόλυτο εργαλείο για 
το ηλεκτρονικό επιχειρείν. 

«Εκεί πάνω ο retailer θα µπορεί να 
χτίσει όλη τη δραστηριότητά του», λέει ο 
κ. Καταρόπουλος. «Εχει τις παραδοσιακές 
λειτουργίες, τις οποίες εµπλουτίσαµε µε 
προσθήκες ΑΙ και CRM, συµπεριλαµβά-
νοντας µηχανισµούς διασύνδεσης µε άλλα 
συστήµατα, όπως να µπορεί να κάνει δια-
χείριση ένα call center. Επειτα είναι εξαι-
ρετικά ευέλικτο», εξηγεί. 

Σε δεύτερη φάση θα ακολουθήσουν 
και άλλα προϊόντα, όπως εξηγεί ο κ. 
Θεοτοκάς, πάντα στους τοµείς που ξέρει 
καλά και σε βάθος η ATCOM από την 
20ετή δραστηριότητά της. Στο µεταξύ η 
εταιρεία θα αρχίσει να σχεδιάζει την 
παρουσία της στο εξωτερικό, ενδεχο-
µένως µέσω κάποιων θυγατρικών. 

Σε κάθε περίπτωση, όλοι επιµένουν 
ότι το µείζον είναι η εµπειρία των πελα-
τών αλλά και των τελικών καταναλωτών. 
Κάτι στο οποίο η ATCOM επενδύει 
έχοντας δηµιουργήσει το τµήµα Customer 
Experience.  

Μέσα από αυτό, εξάλλου, δοκιµά-
στηκε και σχεδιάστηκε η νέα προσέγγι-
ση που απαιτεί η εποχή στο ηλεκτρονι-
κό εµπόριο. Οπως λέει ο κ. Θεοτοκάς, 
πλέον ο στόχος των επιχειρήσεων θα 
πρέπει να είναι το «Unified commerce. 
∆ηλαδή το ταξίδι του πελάτη, είτε στο 
κινητό του περπατώντας στον δρόµο, είτε 
στο γραφείο, είτε µπαίνει στο µαγαζί, είτε 
κάνει interact µε κάποιο pop up store. Είναι 
η συνολική εµπειρία που πρέπει να έχει 
ο καταναλωτής µε το brand. Αυτή είναι η 
µεγάλη διαφορά». 

Σε ό,τι αφορά τις οικονοµικές επιδό-
σεις της εταιρείας, το 2021 κατέγραψε 
ανάπτυξη 20%, φτάνοντας σε κύκλο 
εργασιών περίπου τα 12 εκατ. ευρώ. 
«Στόχος µας είναι η λελογισµένη ανάπτυ-
ξη», λέει ο αντιπρόεδρος της εταιρείας 
Κωνσταντίνος Καµάρας. 

Τέλος, η συζήτηση δεν µπορεί να 
µην πάει σε αυτά που φέρνει η τεχνο-
λογία. «Η ATCOM δεν θα σταµατήσει να 
πειραµατίζεται διαρκώς µε καθετί καινού-
ριο», σηµειώνει ο κ. Θεοτοκάς προσθέ-
τοντας ότι η εταιρεία έχει επενδύσει στη 
δηµιουργία του «Experience Lab», όπου 
δοκιµάζεται κάθε νεωτερισµός και και-
νοτοµία που µπορεί να προσφέρει η 
τεχνολογία. «Ηµασταν η εταιρεία που από 
το 2012 ασχολήθηκε µε το ΙοΤ και καταφέ-
ραµε από τότε να κατακτήσουµε τεχνολο-
γίες που σήµερα γίνονται πράξεις. Πλέον 
αυτό που δοκιµάζουµε τώρα για τις 
εφαρµογές µας είναι το AR (Αugmented 
Reality) και το VR (Virtual Reality)», 
τονίζει. 

Τι βλέπει ο ίδιος ως γενικότερη τάση; 
«Ποιος ξέρει, σε 5 χρόνια από τώρα µπορεί 
όλοι να ζούµε στο metaverse! Η εξέλιξή 
του είναι αρκετά γρήγορη, οπότε µπορεί 
ως τότε να αναπτύσσουµε και να πουλάµε 
εικονικά, ψηφιακά assets, για να φτιάξει 
κανείς το άβατάρ του...».

πτυξη προϊόντων που θα γίνουν ο κατα-
λύτης για την επέκτασή µας. Γι’ αυτό και 
“χτίζουµε” προϊόντα που ελπίζουµε πως 
άλλες µεγαλύτερες και µικρότερες εται-
ρείες -κυρίως στο εξωτερικό- θα τα χρησι-
µοποιούν προσφέροντας µε τη σειρά τους 

λύσεις και εφαρµογές στους δικούς τους 
πελάτες», λέει, για να προσθέσει µε τη 
σειρά του ο κ. Καταρόπουλος: «Επί της 
ουσίας να λειτουργήσουµε ως software 
vendor, να χρησιµοποιούν δηλαδή άλλες 
εταιρείες τα δικά µας λογισµικά». 

Κωνσταντίνος Θεοτοκάς

20 χρόνια 
καινοτοµία 
Μία από τις παλαιότερες και πιο επιδραστικές 
εταιρείες στο ψηφιακό επιχειρείν µετεξελίσσεται 
σε εταιρεία παραγωγής προϊόντων, µε στόχευση, 
κυρίως, στις αγορές του εξωτερικού
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