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● Ελληνική αγορά online µόδας 

● Η φιλοσοφία του GLAMI

● Προσέλκυση κοινού

● Συνεργασία µε eshops

● Επιτυχία στο GLAMI

Agenda



Ελληνική αγορά e-fashion



Περίοδος Black Friday
Lockdown 2021

1ο ολικό lockdown 2020

Εξέλιξη πωλήσεων e-fashion στην Ελλάδα



Αγορά µόδας στην Ελλάδα



Νέες συνθήκες στο 
e-fashion

● Νέες καταναλωτικές συµπεριφορές
● Αλλαγή δηµογραφικών
● Πιο ανταγωνιστικές υπηρεσίες logistics
● Νέες απαιτήσεις (τάση Black Week+, πολιτική 

επιστροφών, κ.ά)
● Άλλες καινοτοµίες
● Νέοι ανταγωνιστές - παίκτες στην αγορά



Οι µεγάλες προκλήσεις το 2022

Μεγαλύτερος 
ανταγωνισμός

Αυξημένα κόστη 
διαφήμισης

Πληθωρισμός Αβεβαιότητα 
καταναλωτή



Άνοιξη 2022 - ενδεικτικά



Σχετικά µε το GLAMI



Το GLAMI έχει ενεργή παρουσία σε 14 χώρες 
και έχει απευθείας συνεργασία µε 
περισσότερα από 4000 eshops και προβάλλει 
πάνω από 15 εκατοµµύρια προϊόντα µόδας.

Η µεγαλύτερη Ευρωπαϊκή 
µηχανή αναζήτησης µόδας 



Αγορές µε ενεργή 
παρουσία του GLAMI

GLAMI.GR
STILEO.IT
GLAMI.ES
GLAMI.CZ  
GLAMI.SK
GLAMI.HU 
GLAMI.RO
GLAMI.BG
GLAMI.HR
GLAMI.SI
GLAMI.LT
GLAMI.LV 
GLAMI.EE
GLAMI.COM.TR



Πως δουλεύει το GLAMI;

Ο χρήστης του GLAMI γίνεται redirect και 
πραγµατοποιεί τις αγορές του πάντοτε 

στο eshop



Τα κλικ 
δηµιουργούνται 
µέσα από 
σελίδες που 
έχουν…

Πως δουλεύει το GLAMI



Στοχευµένο 
περιεχόµενο

Πως δουλεύει το GLAMI



Εξειδικευµένα 
φίλτρα

Πως δουλεύει το GLAMI



Λεπτοµερής 
κατηγοριοποίηση 



Λεπτοµέρειες 
προϊόντων 



Η σειρά εµφάνισης των προϊόντων 
προσαρµόζεται ως προς τις παλιές 
παραγγελίες, αναζητήσεις και συµπεριφορά 
χρήστη, µεταξύ άλλων.

Ο προηγµένος αλγόριθµος του GLAMI 
αναλαµβάνει την προώθηση των πιο σχετικών 
στο χρήστη προϊόντων.

Ο κατάλογος του GLAMI αλλάζει 
αναλόγως τον χρήστη



Εξατοµικευµένη στον χρήστη 
εµφάνιση προϊόντων



 

Υπερ-εξατομίκευση στο GLAMI

Εξατομικευμένα φίλτρα

Εξατομικευμένα προϊόντα  
+10% έσοδα/session 
+2.5% CTR

+2.5% έσοδα/session 
+0.3% CTR



Προσέγγιση κοινού



Ειδικά 
landing 
pages 



Τα κεντρικά 
landing 
pages 
λειτουργούν 
ως πηγή 
έµπνευσης 



Χρήση 
πολλαπλών 
καναλιών 



SoMe 
activation -> 
curated pages





Visual search



Συνεργασία µε το GLAMI



Τεχνική διασύνδεση 
µε το GLAMI

https://www.glami.gr/info/feed/
https://www.glami.gr/info/pixel/


https://www.glami.gr/info/prosthiki-katastimatos/


Δυναµικό κόστος 
ορίζεται από την απόδοση 

πωλήσεων (COS) της 
υποκατηγορίας προϊόντος

Χρέωση ανά κλικ (CPC) Τα προϊόντα προωθούνται 
µέσα από µονάδες που 

εισάγει το eshop στο 
λογαριασµό του

Μοντέλο Συνεργασίας 



Ειδικό διαχειριστικό 
του GLAMI

● Πλήρης διαφάνεια δεδοµένων.
● Το GLAMI µοιράζεται ό,τι πληροφορία καταγράφει 

από το eshop.
● Όλες οι ενέργειες (καµπάνιες, update πληροφορίας) 

πραγµατοποιούνται αυτόµατα.
● Εύκολη και γρήγορη διαχείριση λογαριασµού.



Το GLAMI σε αριθµούς 

13 χώρες - αγορές
Συν της Ελλάδος

11+ χιλιάδες
Brands από fast-fashion 

σε luxury 

300+ χιλιάδες
fans - κοινότητα social 

media

380+
Συνεργαζόµενα eshops

1.2+ εκατ.
Προϊόντα µόδας

~3.8 εκατ.
Sessions µηνιαίως

Δεδοµένα Απριλίου 2022 - αφορούν το glami.gr



Παραδείγµατα 
συνεργατών



Το GLAMI απευθύνεται σε εταιρείες που 
στοχεύουν να: 

● Μεγαλώσουν το eshop τους.
● Βρουν νέο κοινό και πελάτες 

(upper-funnel channel)
● Αυξήσουν το traffic και τις 

πωλήσεις τους.

Επιτυχία στο GLAMI



Βοήθεια συνεργατών GLAMI

https://help.glami.info/el


Μονοχρωµατικά outfit σε κρεµ 
αποχρώσεις

GLAMI Blog

https://www.glami.gr/blog


Fashion
(Re)search

Ανασκόπηση Ελληνικής Αγοράς 
µόδας

https://www.fashion-research.gr
https://www.fashion-research.gr
https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/4974388/GR%20files/Fashion%20e-commerce%2c%20Year%20in%20review%202021.%20(GR).pdf
https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/4974388/GR%20files/Fashion%20e-commerce%2c%20Year%20in%20review%202021.%20(GR).pdf
https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/4974388/GR%20files/Fashion%20e-commerce%2c%20Year%20in%20review%202021.%20(GR).pdf


Λένε για το GLAMI

https://elle.gr/moda/glami-i-pio-asfalis-kai-super-stylish-online-michani-anazitisis-modas-pou-allaxe-mia-gia-panta-ton-tropo-me-ton-opoio-psonizoume/
https://www.fortunegreece.com/article/glami-gr-pos-i-e-technologia-optikis-anazitisis-diplasiase-to-conversion-rate-gia-ta-proionta-pou-anazitithikan/
https://www.kathimerini.gr/economy/561151276/enischyontai-oi-ilektronikes-agores-kai-sta-eidi-modas/


Επικοινωνήστε µαζί µας

Χαρίδηµος Σπινθάκης
Country Manager

gr.support@glami.cz 
+30 2111993591

mailto:gr.support@glami.cz

