
B2B meets B2C (or vice versa ?)

GRECA Friday’s  25/6/2021



B2B and B2C, από την πλευρά του παρόχου

B2B

• Στοχεύει στην μείωση κόστους του 
πελάτη του

• Ο πελάτης του παρόχου είναι αυτός 
που αγοράζει

• Προσέχει να τηρούνται οι εταιρικές 
διαδικασίες

• Φροντίζει για την διαχείριση αλλά και 
τον ανταγωνισμό  των συνεργατών 
του πελάτη (προμηθευτών)

B2C

• Στοχεύει στην αύξηση εσόδων του 
πελάτη του

• Ο πελάτης του παρόχου είναι αυτός 
που πουλάει

• Προσπαθεί να αλλάξει την εμπειρία 
του καταναλωτή

• Επιθυμεί να αυξήσει το Loyalty του 
καταναλωτή (πελάτη του πελάτη του)



Γιατί οι προμήθειες έχουν ενδιαφέρον…
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Στατιστικά cosmoONE
Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί αξίας <20.000€



Στατιστικά cosmoONE
Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί αξίας > 20.000€



ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

2001-2020 Ιδιωτικός Τομέας Δημόσιος Τομέας & ΔΕΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Reverse Auctions

Budget Price 1.817.986.178 € 2.469.292.235 € 4.287.278.413 €

# of Lots 3.311 2.824 6.135

% Improvement 

(On Budget)

13,95% 11,94% 12,79%

Improvement 

(On Budget)

253.576.973 € 294.772.527 € 548.349.500 €

Budget / Lot 549.075 € 874.395 € 698.823 €

Benefit / Lot 76.586 € 104.381 € 89.381 €

Bidders / Lot 5 3 4

Bids / Lot 32 24 28



ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

2001-2020 Ιδιωτικός Τομέας Δημόσιος Τομέας & ΔΕΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Forward Auctions

Budget Price 74.635.591 € 2.598.914.263 € 2.673.549.854 €

# of Lots 2.265 735 2.956

% Improvement 

(On Budget)

19,56% 17,81% 17,86%

Improvement 

(On Budget)

14.599.468 € 462.878.593 € 477.478061 €

Budget / Lot 32.952 € 3.761.092 € 904.449 €

Benefit / Lot 6.446 € 669.868 € 161.528 €

Bidders / Lot 31 3 24

Bids / Lot 11 46 19



Στατιστικά cosmoONE
Ηλεκτρονικές Παραγγελίες (Β2Β orders )
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# count of B2B orders

2.907.453.458  € value,        419.830 orders,      average /order = 6.925 €



Περιοχές συνεργειών Β2Β-Β2C για αύξηση εσόδων
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Case No1 Ηλεκτρονικοί Κατάλογοι & Παραγγελίες

Πώς αγοράζουν & τοποθετούν παραγγελίες οι 
εταιρίες ?

Γιατί οι μεγάλοι retailers (πλην ελαχίστων) ΔΕΝ 
έχουν διαρκή παρουσία σε εταιρικούς πελάτες ?



Εφαρμογή Ηλεκτρονικών Παραγγελιών Β2Β
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Εφαρμογή Ηλεκτρονικών Παραγγελιών Β2Β



Που υπάρχει θέμα στην εταιρική χρήση?

• Ο κατάλογος προϊόντων & τιμών ΔΕΝ είναι εύκολο να δημιουργηθεί 
και να ανανεώνεται με την λογική των B2C πρακτικών. 

• Χρειάζεται μία διαδικασία όπου ο χρήστης ως consumer να μπορεί 
να βλέπει τον κατάλογο και ως business buyer 

• Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορεί να συνδυάσει 
• την εμπειρία του ως καταναλωτής 

• την τήρηση της εταιρικής διαδικασίας

• Η λύση λέγεται roundtrip  (ή punch out) και στην ουσία πρόκειται για 
μία διασύνδεση ενός B2C sales portal με ένα σύστημα requisition & 
ordering



Roundtrip video



Ποια είναι η ευκαιρία ?

• O ρόλος του Retailer μπορεί να δώσει στον Εταιρικό Πελάτη του  την 
δυνατότητα να τοποθετεί παραγγελίες μέσα από το site του, 
χρησιμοποιώντας εργαλεία που τηρούν τις διαδικασίες του πελάτη 
του. (requisition-workflow approval-cost centers-taxonomy etc)

• O ρόλος του B2C partner είναι να κάνει το site του Retailer πελάτη 
του «marketplace enabled», δηλ.
• Roundtrip implementation

• Special pricing per Company Client

• Selection of Catalogue Items as per Agreement

• etc



Case No2 – Πλειοδοτικές Δημοπρασίες

• Πώς θα μπορούσε να αυξηθεί η πληρότητα ξενοδοχείων μέσω 
δημοπρασιών ?

• Πως μπορεί να βρεθεί ποια είναι η πραγματική τιμή ενός πακέτου 
νέου συνδυασμού προϊόντων?

• Πώς μπορεί ένας retailer να επιτύχει την καλύτερη απορρόφηση σε 
συνδυασμό με τιμή σε προϊόντα που έχουν μείνει στο ράφι, ή 
πρόκειται να αντικατασταθούν από νεότερα ?



Πωλήσεις σε Ξενοδοχεία
Πιθανό Σενάριο

1. Το ξενοδοχείο ορίζει ένα αριθμό δωματίων και το πακέτο των παροχών που θα βγουν σε προσφορά εκτός σεζόν.

2. Ενημερώνει νωρίς τους ταξιδιωτικούς πράκτορες για την διεξαγωγή δημοπρασίας

3. Η τιμή ξεκινά από πολύ χαμηλά και αφορά συγκεκριμένο αριθμό δωματίων/διανυκτερεύσεων

4. Κάθε προσκαλεσμένος πράκτορας προσφέρει τιμή διανυκτέρευσης για συγκεκριμένο αριθμό δωματίων.

5. Η κατάταξη των προσφορών γίνεται on-line με κριτήριο την καλύτερη τιμή, τον μεγαλύτερο αριθμό δωματίων και τον χρόνο της υποβολής της πρότασης. 

6. Οι πράκτορες σταματούν να υποβάλλουν προσφορές, όταν η τιμή είναι πλέον μη ελκυστική. 

Αποτελέσματα

 Δέσμευση δωματίων & διανυκτερεύσεων με τις δυνατόν καλύτερες τιμές. 

 Ίσες ευκαιρίες για όλους τους ταξιδιωτικούς πράκτορες – διαφάνεια διαδικασίας

 Έμμεση διαφήμιση του Ξενοδοχείου μέσω της διαδικασίας δημοπρασίας 

 Γνωριμία του ξενοδοχείου με νέο κοινό 

 Ευκαιρία για target marketing σε ειδικό κοινό περιόδου off season

Η ευκαιρία για τον συνεργάτη B2C solution provider 

 Όλη η καμπάνια marketing προς τους Ταξιδιωτικούς Πράκτορες, αλλαγή στο site etc

Βλέπε DEMO ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ με αντίστοιχο παράδειγμα μειοδοτικής δημοπρασίας. https://www.cosmo-one.gr/efarmoges/ilektronikes-dimoprasies/

Στην περίπτωση πλειοδοτικής θα συμμετέχουν ως bidders οι πράκτορες και θα διεκδικούν δωμάτια στην υψηλότερη τιμή που μπορούν να υποβάλλουν 

https://www.cosmo-one.gr/efarmoges/ilektronikes-dimoprasies/


Πωλήσεις Retail & Αντιπρόσωποι
Πιθανό σενάριο

1. Τα προϊόντα βγαίνουν σε πακέτα (6άδες, 12άδες, κλπ)

2. Η τιμή ξεκινά από την retail price και κατεβαίνει από το σύστημα με συγκεκριμένη περίοδο και βήμα

3. Οι προσκεκλημένοι υποψήφιοι αγοραστές υποβάλουν προσφορά ποσότητας στην επιθυμητή τιμή. 

Αποτελέσματα

 Η μικρή προσφορά ποσότητας αυξάνει τον ανταγωνισμό διότι δίνει μόνο μία ευκαιρία προσφοράς από τον καθένα, άρα 
λειτουργεί υπέρ του διοργανωτή

 Η ευκαιρία αυτή κάτω από τις δεδομένες συνθήκες, δίνει την σωστή πληροφορία για τις τιμές που αποδέχεται η αγορά. 

 Προβολή του προϊόντος 

DEMO YANKEE



Ποια είναι η ευκαιρία για Retailers ?

O ρόλος του B2C partner ή και του Retailer είναι να αναγνωρίσει έγκαιρα 
• τις περιόδους κάμψης της ζήτησης , 
• τις πτώσεις πωλήσεων προϊόντων
• τον κίνδυνο δημιουργίας bad stock 

και να υλοποιήσει μία ενέργεια με δημοπρασία, στοχεύοντας σε δύο άξονες 
• Ανάκτηση εσόδων 
• Branding διαδικασίας που οδηγεί σε δικό του branding 

Εδώ μεγάλο ρόλο θα έχουν 
• τα analytics
• οι ενέργειες προώθησης του γεγονότος, 
• ο τρόπος συμμετοχής των ενδιαφερομένων ανά περίπτωση σε αυτήν την 

διαδικασία (registration, εγγύηση ? πληρωμή ? )



https://www.cosmo-one.gr/

https://www.cosmo-one.gr/

