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To e-επιχειρείν αναπτύσσεται 



 

Διείσδυση του e-επιχειρείν  

ELSTAT 2016 



Ηλεκτρονική Τραπεζική 

Το ποσοστό του πληθυσμού που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για 

Τραπεζικές συναλλαγές * 

2.000.000 ενεργοί πελάτες internet & mobile banking κάνουν 
τουλάχιστον μία τραπεζική συναλλαγή κάθε μήνα, μέσω διαδικτύου 
 
 
*Τα στοιχεία αναφέρονται στο Α’ τρίμηνο των αντίστοιχων ετών 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

16,6% 16,6% 17,9% 20,8% 20,8% 28% 



 

Online αγορές 

10% αγόρασαν για πρώτη φορά online το 2016 
 

29% των καταναλωτών κάνουν το 50% των αγορών τους online  

• (2015: 25%, 2014: 9%) 
 

56% προτιμούν την αντικαταβολή 
 

63% χρησιμοποιούν το e-banking για πληρωμές 

1/3 αγορών σε κατάστημα: αναζητούν online, αγοράζουν offline 

1/6 συνολικών online αγορών: αναζητούν offline, αγοράζουν online 

ELTRUN 2016 



Ασφάλεια, Προσωπικά Δεδομένα, Εμπιστοσύνη 
 

Η απάτη στις Online αγορές είναι μια συνεχής σημαντική ανησυχία 

για τις επιχειρήσεις 
 

Μεγάλα ποσά πληρωμών προς το παρόν δεν είναι εφικτά 
 

Αντικαταβολή: Κόστος διαχείρισης μετρητών, δεν μετράει στο 

αφορολόγητο 
 

Πρώτος παράγοντας επιλογής e- shop: ο ασφαλής τρόπος 

πληρωμής από γνωστό φορέα (46%) Έρευνα ELTRUN 2015 
 

Χρόνος εκκαθάρισης συναλλαγών 

Καταναλωτές & Επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν εμπόδια 



Η Ευρώπη γίνεται ενιαία αγορά 



Paybybank: στιγμιαίες και αυτόματες τραπεζικές πληρωμές  

H επιχείρηση αποκτά πρόσβαση στο online μενού πληρωμών όλων 

των τραπεζών 

Επαγγελματικό Λογαριασμό σε οποιαδήποτε Τράπεζα 

Εύκολή και γρήγορη διασύνδεση 

Για αγορές Λιανικής και Χονδρικής 

Δυνατότητα πληρωμής με Μερητά για αγορές άνω των 500€ 

Μια πανευρωπαϊκή καινοτομία Ελληνικής δημιουργίας   



1. Στο check out οι αγοραστές σας επιλέγουν ως 
μέθοδο πληρωμής την τραπεζική κατάθεση. Το e-
shop τους εμφανίζει έναν κωδικό πληρωμής.   

 
2. Πηγαίνουν στο e-banking της τράπεζάς τους και 

από το menu πληρωμές επιλέγουν το Paybybank. 
Βάζουν τον κωδικό πληρωμής που τους έδωσε το 
e-shop και το αντίστοιχο ποσό. 

 

3. Αυτό ήταν. Η πληρωμή εμφανίζεται σε πραγματικό 
χρόνο στο back office και η παραγγελία τους 
εξελίσσεται και δεν χρειάζεται καμία άλλη ενέργεια 
από αυτούς. 

As easy as 1, 2, 3 

Watch the VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=Peml6SyEsP8 



Γιατί Paybybank; 

Αυτοματοποιεί την τραπεζική κατάθεση και εξαλείφει τα κόστη της 

Χωρίς εγγραφή χρήστη 

Χωρίς chargebacks  

Real time αποδοχή της πληρωμής του πελάτη 24x7x365 

Πίστωση των χρημάτων την επόμενη εργάσιμη μέρα.  

Ασφαλής τρόπος πληρωμής 

Εξαλείφεται πλήρως η χειροκίνητη διαδικασία επιβεβαίωσης της κατάθεσης 

Μετράει στο αφορόλογητο και στην Λοταρία 

Η παραγγελία δεν δεσμεύει άσκοπα το εμπόρευμα μέχρι να επιβεβαιωθεί η 

πληρωμή 



Ευχαριστώ 
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