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 Έχοντας διανύσει μια επιτυχημένη πορεία επτά 
χρόνων ως Web World Expo όπου οι 
μεγαλύτερες εταιρείες της αγοράς παρουσίασαν 
μια τεράστια γκάμα λύσεων,  βασισμένων στις 
τεχνολογίες web, σε περισσότερους από 60.000 
επισκέπτες, η Vertical Communications 
(διοργανώτρια εταιρεία) άκουσε τα μηνύματα 
των καιρών και εστίασε στον πλέον ώριμο και 
ανερχόμενο κλάδο της αγοράς, το e-commerce, 
αλλάζοντας όνομα αλλά και στόχευση κοινού/ 
επισκεπτών της διοργάνωσης. 
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 Η νέα eCommerce Εxpo εστίασε στις αυξημένες 
ανάγκες της συγκεκριμένης αγοράς, η οποία 
αναπτύσσεται γοργά, παρουσιάζοντας όλη την 
αλυσίδα των προϊόντων που αναζητούσαν οι 
επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου (υπηρεσίες 
προβολής, μεταφορικές εταιρίες, λογισμικό 
διασύνδεσης με συστήματα ERP, κ.ά.) αλλά και 
υπηρεσίες σχεδίασης και ανάπτυξης για όσες 
εταιρείες ήθελαν να στραφούν εξαρχής ή ως 
συμπλήρωμα άλλων δραστηριοτήτων τους, στο 
ηλεκτρονικό εμπόριο. 
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 Το παράλληλο διήμερο συνέδριο άλλαξε και 
στράφηκε σε έγκυρη ενημέρωση και 
παρουσιάσεις βέλτιστων πρακτικών, σε τομείς 
όπως: 

 
 Legal Issues 
 Security 
 User Experience  
 Digital Marketing 
 Digital Payments 
 Extroversion 
 
με περισσότερους από 40 ομιλητές! 
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 Η ecommerce Εxpo πέτυχε να βάλει τις 
βάσεις για να γίνει η πρώτη και μεγαλύτερη 
έκθεση B2B για λύσεις ηλεκτρονικού 
εμπορίου στην Ελλάδα, παρέχοντας στις 
κορυφαίες εταιρείες του κλάδου την 
ευκαιρία να παρουσιάσουν τις πιο 
πρόσφατες λύσεις και υπηρεσίες οι οποίες 
επιτρέπουν στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις 
να αναπτύξουν προηγμένες πλατφόρμες 
ηλεκτρονικού εμπορίου, αξιοποιώντας 
τεχνολογίες αιχμής. 
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 Η 1η eCommerce Expo πραγματοποιήθηκε με 
στόχο να αποτελέσει εργαλείο ενημέρωσης & 
προσέγγισης του επιχειρηματικού κοινού για 
υπηρεσίες που απευθύνονται σε όσους 
δραστηριοποιούνται στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. 

  
 Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, η 

ανταπόκριση του κοινού και των εκθετών ήταν 
σημαντική, επιβεβαιώνοντας την αναγκαιότητα 
της συγκεκριμένης εκδήλωσης. 
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 Οι επιλογές μας για την πραγματοποίηση 
διήμερου συνεδρίου και η απόλυτα στοχευμένη 
καμπάνια μας επιτρέπουν να φιλοδοξούμε ότι 
χρόνο με το χρόνο και με τη συμμετοχή 
περισσότερων εταιρειών, θα καταφέρουμε να 
προσελκύσουμε νέους εμπορικούς επισκέπτες (η 
είσοδος στη διοργάνωση γίνεται μόνο με 
καταχώριση επαγγελματικών στοιχείων) από 
όλη την επικράτεια, που αναζητούν υπηρεσίες 
για να βελτιώσουν τα ηλεκτρονικά τους 
καταστήματα. 
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 Μετά τη φετινή διοργάνωση θεωρούμε ότι 
θέσαμε τις βάσεις για την εξέλιξη του 
θεσμού στα πρότυπα αντίστοιχων εκθέσεων 
του εξωτερικού, όσον αφορά στον κλάδο 
της τεχνολογίας, γενικότερα. 
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 Η eCommerce Expo 2017 υποδέχτηκε 
τους καλεσμένους της για δυο ημέρες το 
Σάββατο 25  και την Κυριακή 26 
Νοεμβρίου 2017.  

 Στη τη διάρκεια των 2 ημερών 
επισκέφθηκαν την Έκθεση πάνω από 2.000  
άτομα. 

 Στα παρακάτω γραφήματα παρουσιάζεται το 
προφίλ των επισκεπτών της Έκθεσης. 
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Προφίλ Επισκεπτών eCommerce Expo  

 e-shop Owners 748 

 e-shop Executives 532 

 Retailers 234 

 IT Executives 196 

 Press 38 

 Digital Agencies 134 

 Others 195 

 Σύνολο 2077 
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Αθήνα Θεσ/νίκη 

Πελ/νησος 

Υπολ. Ελλάδα 
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Σάββατο 25/11 Κυριακή 26/11 
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 Περισσότερες από 45 εταιρείες (μαζί με τους 

χορηγούς & υποστηρικτές) ήταν οι εκθέτες 
της φετινής eCommerce Expo, που 
υποδέχτηκαν για δυο ημέρες το κοινό. 
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 Το πρώτο κύμα προβολής της διοργάνωσης 
ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2017 σε 
Facebook & Google προβάλλοντας την 
αλλαγή της έκθεσης από web World Expo σε 
eCommerce Expo με τα παρακάτω 
δημιουργικά: 
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 Παράλληλα, ξεκίνησε η τηλεφωνική 

επικοινωνία με μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών 
καταστημάτων (>2.500) για την ανεύρεση 
στοιχείων ώστε να αποσταλούν hard copy 
προσκλήσεις και mails που τους παρότρυναν 
να εγγραφούν (εφαρμογή eventbrite) και να 
επισκεφτούν τη διοργάνωση. 
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 Στα τέλη Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η καμπάνια 
για εγγραφές στο συνέδριο με το παρακάτω 
δημιουργικό: 
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 Περίπου ένα μήνα πριν από τη διοργάνωση 
και με σύνθημα ‘Meet the eCommerce 
Experts’ ξεκίνησε η κεντρική καμπάνια μας 
στα παρακάτω μέσα: 
 

 Internet Campaign (Google) 
 Social Media Campaign (facebook, instagram, youtube, twitter, Linkedin) 

 Αποστολή Ηλεκτρονικών Προσκλήσεων 
 Αποστολή Hard Copy Προσκλήσεων (7.000) 
 Ραδιοφωνικά Spots (100 spots σε realfm, skaifm) 
 Αποστολή Newsletters 
 Δημοσιότητα μέσω Δελτίων Τύπου 
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 Δημιουργικά: 
 
Banners 
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 Πρόσκληση (Hard Copy front) 
 

25 



 Πρόσκληση (Hard Copy back) 
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 Πρόσκληση (ηλεκτρονική) 
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 Στατιστικά Google 
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 Το σύνολο της καμπάνιας είχε ως σκοπό να 
οδηγήσει τους ενδιαφερόμενους στην 
εφαρμογή eventbrite ώστε να καταχωρίσουν 
τα επαγγελματικά τους στοιχεία και να 
παραλάβουν το δωρεάν εισιτήριο επίσκεψης 
στην έκθεση. 
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 Στατιστικά eventbrite (Traffic) 
 
 

30 



 Στατιστικά eventbrite (Ticket Sales) 
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 Στατιστικά διαχείρισης site 
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 Ιδιαίτερα ευνοϊκά σχόλια συγκέντρωσε το 
φετινό παράλληλο διήμερο συνέδριο της 
eCommerce Expo 2017. 
 

 Περίπου 40 διακεκριμένοι ομιλητές σε 6 
ενότητες παρουσίασαν τις πιο πρόσφατες 
εξελίξεις στους τομείς εξειδίκευσης τους σε 
110 σύνεδρους. 
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 Η ecommerce Expo θα συνεχίζει να δίνει το 
ρυθμό ως η καλύτερη πλατφόρμα 
παρουσίασης υπηρεσιών στο χώρο του 
ηλεκτρονικού εμπορίου, συμβάλλοντας μ’ 
αυτό τον τρόπο στη μεγέθυνση του κλάδου 
στην Ελλάδα. 
 

 Η διοργάνωση του 2018 θα ανακοινωθεί 
σύντομα. 

 Σας ευχαριστούμε!!! 
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