
Πως η Express παράδοση & 
η σωστή ενημέρωση του πελάτη 

μπορούν να ωθήσουν σε 
αύξηση της κερδοφορίας του e-shop
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Τεχνολογικές δυνατότητες

Τι σημαίνει express παράδοση

agenda

Τι θέλουν οι πελάτες

Αύξηση δεικτών κερδοφορίας



H Svuum είναι η πρώτη εταιρεία με εξειδίκευση στην
αυθημερόν παράδοση ηλεκτρονικών αγορών, 

στην Ελλάδα



Η SVUUM είναι μια New Age eCommerce Courier

προσανατολισμένη 100% στην σωστή εμπειρία του τελικού

παραλήπτη. 

Αναλαμβάνουμε αποστολές παραγγελιών από Δευτέρα έως και

Σάββατο, προσφέροντας 

Same/Next Day delivery,

real time tracking, 

ευελιξία στους όγκους δεμάτων και 

top notch reporting στους e-retaillers.

 



ΠΩΣ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ ΜΑΣ ΒΟΗΘΑ ΝΑ  
ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ 

ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΩΣΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 

[ακολουθεί ζωντανή παρουσίαση των τεχνολογικών εργαλείων της Svuum] 



ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ EXPRESS ΠΑΡΑΔΟΣΗ 



ΩΡΑΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η υπηρεσία Next Day, προτείνεται να
παρουσιάζεται διαθέσιμη για επιλογή όλο το
24ωρο.
Η υπηρεσία Same Day προτείνεται να
παρουσιάζεται διαθέσιμη από τις 00:01 έως τις
12:00 μ.μ. 



ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ CHECKOUT 

Στη σελίδα του checkout, παράλληλα με τις
υφιστάμενες δυνατότητες παράδοσης ή
παραλαβής από το κατάστημα, δίνεται στον
πελάτη να επιλέξει αν επιθυμεί υπηρεσία express
παράδοσης με Svuum, με μετακύλιση του
επιπρόσθετου κόστους μεταφορικών στον
πελάτη.



 

BANNERS ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥ

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Για την αποτελεσματικότερη απήχηση της
υπηρεσίας και την μεγιστοποίηση αφενός της
πιθανότητας πραγματοποίησης της πώλησης  και
αφετέρου μείωσης των πιθανοτήτων
"εγκατάλειψης του καλαθιού",
συνιστάται η χρησιμοποίηση ενημερωτικών
banner όχι μόνο στο check out αλλά και στην
σελίδα τοποθέτησης των προϊόντων.  



ΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ



Σήμερα, οι online πελάτες έχουν μεγάλη
ελευθερία να επιλέξουν από πού θα αγοράσουν
το ίδιο ή συμπληρωματικό προϊόν. Μέσα σε λίγα
λεπτά, συγκρίνουν όχι μόνο προϊόντα σε
διαφορετικά ηλεκτρονικά καταστήματα αλλά και
τις υπηρεσίες αποστολής. Για να αυξήσετε το
ενδιαφέρον των πελατών στο κατάστημά σας, θα
πρέπει να ανταποκριθείτε στις προσδοκίες τους
σχετικά με τις επιλογές αποστολής και την
έγκαιρη παράδοση.

Τι θέλουν οι πελάτες



Τι θέλουν οι πελάτες
Το 45% των καταναλωτών στις Η.Π.Α. αναμένουν
παράδοση την επόμενη μέρα σε περίπτωση που
πραγματοποιούν παραγγελίες μεταξύ 1 μ.μ. και 

4 μ.μ.
 

 Το 70% των online καταναλωτών είναι
διατεθειμένοι να πληρώσουν επιπλέον για να

εξασφαλίσουν ταχύτητα και ευκολία, όπως
παράδοση μίας ώρας, την ίδια ημέρα ή την

Κυριακή.
 

Το 84% δεν θα αγοράσει ξανά από ένα κατάστημα
σε περίπτωση κακής υπηρεσίας παράδοσης

(Convey, 2019).
 



Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ
ΑΦΟΣΙΩΣΗ - CUSTOMER LOYALTY 



98,1% των πελατών, η αποστολή επηρεάζει την αφοσίωση
στο e-shop (Convey, 2019).

40% των πελατών δηλώνουν ότι η έγκαιρη αποστολή
αυξάνει την αφοσίωσή τους στην εταιρεία. 

47% δεν θα αγοράσει ξανά από ένα e-shop λόγω κακής
εμπειρίας αποστολής.

Σχεση σωστής παράδοσης
και Customer Loyalty 



Ένας ευτυχισμένος πελάτης είναι πιο πιθανό να αγοράσει
ξανά, να αφήσει θετικά σχόλια σχετικά με την εξαιρετική
εμπειρία αγορών και παράδοσης και να προωθήσει την
επωνυμία του e-shop σε συγγενείς και φίλους.
 
Όλα αυτά θα οδηγήσουν σε αυξημένες πωλήσεις καθώς η
διατήρηση πιστών πελατών είναι πιο κερδοφόρα από την
προσέλκυση νέων.
 
Οι επαναλαμβανόμενοι αγοραστές ξοδεύουν δύο
φορές περισσότερο από τους νέους αγοραστές
(McKinsey, 2017).

Σχεση σωστής παράδοσης
και Customer Loyalty 



ΜΕIΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΩΝ
 



Η εμπιστοσύνη του καταναλωτή
στο brand ότι θα παραδώσει
γρήγορα και σωστά την
παραγγελία του οδηγεί σε αύξηση
των προπληρωμένων
παραγγελιών στο check-out.

Μείωση αντικαταβολών 
 Μείωση διαχ.κόστους
 Αύξηση ρευστότητας



ΜΕIΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΙΔΟΤΩΝ
 



Η γρήγορη παράδοση σε συνδυασμό με την
σωστή επικοινωνία με τον καταναλωτή
συνεπάγονται:

Αύξηση του ποσοστού παράδοσης με την πρώτη
προσπάθεια.

Μείωση των ακυρώσεων των παραγγελιών.

Συνολική μείωση του ποσοστού ανεπίδοτων
παραγγελιών.

Μείωση Ανεπίδοτων
Αύξηση Πωλήσεων
Μείωση μεταφορικών



Α γ ο ρ ά ζ ο ν τ α ς  σ τ ο  δ ι α δ ί κ τ υ ο  ε ί ν α ι

υ π έ ρ ο χ ο .  Π α ρ α λ α μ β ά ν ο ν τ α ς  τ η ν  ί δ ι α

μ έ ρ α  ε ί ν α ι  σ υ ν α ρ π α σ τ ι κ ό .


