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Γιατί αποτυγχάνουν 
τα περισσότερα 

e-shops στην Ελλάδα

Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο ήλθε για να μείνει!
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, έχει αναδειχτεί 
η αναγκαιότητα της δημιουργίας ενός e-shop 
για τις επιχειρήσεις των Φαρμακείων. Ωστόσο 
τι μας δείχνει η μέχρι σήμερα πρακτική από την 
ελληνική αγορά; Επιτυγχάνουν τα εγχειρήματα 
των φαρμακοποιών στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο; 
Στο παρόν άρθρο θα υπογραμμίσουμε τους τρεις 
βασικούς άξονες της αποτυχίας, καθώς και τις 
λύσεις για να οδηγηθείτε στην επιτυχία.
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 Οργανωτικά, 
ηγετικά στοιχεία 

της προσωπικότητας του 
Φαρμακοποιού

Α.  Έλλειψη Καθορισμού 
βασικών στόχων  
και αποφάσεων

Τα πάντα ξεκινάνε από τον στόχο, ο 
οποίος πρέπει να είναι συγκεκριμένος, 
μετρήσιμος και επιτεύξιμος. Αποφάσεις 
που πρέπει να πάρει ο επιχειρηματίας 
φαρμακοποιός πριν ξεκινήσει τη δημι-
ουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος:
	Είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα συ-

νέχεια του φυσικού καταστήματος;
	Τι ποσοστό του τζίρου θέλετε να 

προέρχεται από το ηλεκτρονικό κα-
τάστημα (ηλεκτρονικό VS φυσικό 
κατάστημα);

	Είστε διατεθειμένοι να διαθέσετε 
πόρους για την επίτευξη του στόχου;

	Έχετε συνείδηση ότι ιδρύετε ένα νέο 
κατάστημα;

Είναι δύσκολο να προσδιορίσουμε ποιό 
είναι το ποσοστό αποτυχίας των e-shops 
στην Ελλάδα. 
Κάποιοι αναφέρουν ένα ποσοστό της τά-
ξης του 80%, κάποιοι άλλοι αναφέρουν το 
συντριπτικό ποσοστό του 97% σε βάθος 
πενταετίας. 

Μιλώντας τον τελευταίο χρόνο με φαρ-
μακοποιούς που θέλουν να επεκτείνουν 
το φυσικό τους κατάστημα επενδύοντας 
στην ηλεκτρονική τους παρουσία, αλλά 
και παρατηρώντας τη λειτουργία, τόσο 
των επιτυχημένων όσο και των απο-
τυχημένων μοντέλων, θα αναλύσω 
παρακάτω τους 3 βασικούς άξονες της 
αποτυχίας, καθώς και τις λύσεις για να 
οδηγηθείτε στην επιτυχία.

Η αναγκαιότητα δημιουργίας 
ενός e-shop έχει προκύ-
ψει από διάφορους λόγους, 
όπως:

	Από τα μαθήματα που πήραμε ανα-
φορικά με τη διαχείριση της κρίσης 
της COVID-19,

	Από την ανάγκη τόνωσης της ρευ-
στότητας,

	Από την πίεση να υποστηριχθούν τα 
έσοδα και οι στόχοι πωλήσεων,

	Από την πίεση των προϊόντων αργής 
κυκλοφοριακής ταχύτητας, αλλά και

	Από τη σημαντικότερη παράμετρο 
όλων, που είναι η αλλαγή της συ-
μπεριφοράς του καταναλωτή, τόσο 
σε παγκόσμιο, όσο και σε εθνικό 
επίπεδο.

Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο ήλθε για να μείνει!
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, έχει αναδειχτεί 
η αναγκαιότητα της δημιουργίας ενός e-shop 
για τις επιχειρήσεις των Φαρμακείων. Ωστόσο 
τι μας δείχνει η μέχρι σήμερα πρακτική από την 
ελληνική αγορά; Επιτυγχάνουν τα εγχειρήματα 
των φαρμακοποιών στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο; 
Στο παρόν άρθρο θα υπογραμμίσουμε τους τρεις 
βασικούς άξονες της αποτυχίας, καθώς και τις 
λύσεις για να οδηγηθείτε στην επιτυχία.

Από τον ΣΠΥΡΟ ΚΑΦΑΛΗ, 

Σύμβουλο Retail Marketing & E-Commerce

’’
‘‘Είναι δύσκολο  

να προσδιορίσουμε 
ποιό είναι το ποσοστό 

αποτυχίας  
των e-shops  
στην Ελλάδα. 
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Β.  Ημέρες Αποθέματος - 
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα

Είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθείτε 
τον δείκτη ανανέωσης των αποθεμάτων 
σας, καθώς είναι άμεσα συνδεδεμένος 
με τη ρευστότητά σας και σας βοηθάει 
να δείτε εάν τα εμπορεύματά σας είναι 
ταχυκίνητα και εάν έχετε «ακουμπή-
σει» στο ράφι σας χρήματα (Φυσικό ή 
Ηλεκτρονικό), τα οποία «σκονίζονται» 
και δεν γεννούν νέο χρήμα. Ένα απο-
τέλεσμα ίσο με 90 ημέρες θα σήμαινε 
ότι «ξεστοκάρετε» κάθε τρεις μήνες. 
Από μόνο του το νούμερο αυτό δεν μας 
δίνει ολοκληρωμένη εικόνα. Ωστόσο, 
συγκρινόμενο με τον μέσο όρο του 
κλάδου και ειδικά με τον μέσο όρο των 
τριών «κοντινότερων» ανταγωνιστών, 
μπορεί να μας δώσει την πλήρη εικόνα. 

Γ. Τιμολογιακή Πολιτική
Οι τιμές που πουλάτε τα προϊόντα σας 
είναι πολύ σημαντική παράμετρος για 
να σας επιλέξουν. Ένα προϊόν το οποίο 
είναι είτε πολύ ακριβό είτε πολύ φθηνό, 
ίσως να μην είναι μία σοφή επιλογή. Στην 
εποχή του Skroutz και του Best Price, οι 

Κακή εμπορική 
διαχείριση

Α.  Δημιουργία μοντέλου 
εσόδων - εξόδων 

Εάν ήσασταν επενδυτής και βάζατε χρή-
ματα σε μία επιχείρηση, δεν θα θέλατε να 
ξέρετε εάν αυτή η επένδυση θα σας φέ-
ρει κέρδη σε βάθος χρόνου ή και πότε θα 
κάνετε απόσβεση; Το μοντέλο κερδών/
ζημιών θα σας βοηθήσει να καταλάβε-
τε τη δομή των εξόδων σας ανά κέντρο 
κόστους, και πώς τα διάφορα ποσοστά 
επηρεάζουν την κερδοφορία του ηλε-
κτρονικού σας καταστήματος. Επίσης, 
θα σας βοηθήσει να διαμορφώσετε την 
τιμολογιακή σας πολιτική απέναντι στους 
προμηθευτές σας, αλλά και στους πε-
λάτες σας. Εάν π.χ. έχετε βάλει στόχο 
να έχετε κερδοφορία προ φόρων 20%, 
δεν θα πρέπει να επιλέγεται προμη-
θευτές που σας δίνουν έκπτωση κάτω 
από 20% (τιμή κτήσης - τιμή πώλησης). 
Χρήσιμη επίσης είναι η πρόβλεψη εσό-
δων/εξόδων να γίνει σε βάθος τριετίας. 
Παρακάτω θα βρείτε ένα τυπικό μοντέλο 
αποτύπωσης εσόδων - εξόδων.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ E-SHOP

Λογαρισμοί Κερδών / Ζημιών
Πρόβλεψη

1ο Έτος
Πρόβλεψη 

2ο Έτος
Πρόβλεψη

3ο Έτος

Πωλήσεις 100,000 €   

Κόστος Πωληθέντων 35,000 €   

Μικτό Κέρδος 65,000 €   

Μείον Λειτουργικά Έξοδα    

Κόστος Ανθρώπινου Δυναμικού 30,000 €   

Marketing 4,000 €   

Συσκευασία & Αποστολές Προϊόντων 3,000 €   

Λογαρισμοί ΔΕΚΟ    

Ενοίκια 8,000 €   

Κόστος Απαξίωσης Εμπορευμάτων 1,000 €   

Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα 1,000 €   

Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων 47,000 €   

Κέρδη προ Φόρων & Αποσβέσεων 18,000 €   

Αποσβέσεις Παγίων 10,000 €   

Κέρδη / Ζημιές 8,000 €   

Β.  Έλλειψη δικτύου 
προμηθευτών  
και συνεργατών

Βήμα 1ο: 
Καθορίστε τα στοιχεία διαφοροποίησης 
από άλλα ανταγωνιστικά e-shops. Θέλε-
τε να δώσετε έμφαση στις εναλλακτικές 
θεραπείες; σε προϊόντα για παιδιά ή ηλι-
κιωμένους; σε σπάνια προϊόντα και προ-
μηθευτές της παραφαρακευτικής αγο-
ράς; σε βιολογικά είδη; σε «λειτουργικά 
τρόφιμα»; θέλετε να εστιάσετε στη φιλο-
σοφία «Πρόβλημα – Αντιμετώπιση» και 
όχι στην έκθεση των προϊόντων με τον 
τρόπο που τα διαφημίζουν οι εταιρείες;  
Όλα τα παραπάνω είναι επιλογές και 
αποφάσεις που πρέπει να λάβετε πριν 
ξεκινήσετε την υλοποίηση ενός e-shop.  

Βήμα 2ο:
Αναζητήστε τις εταιρείες και τα προϊόντα 
που θα υλοποιήσουν τη στρατηγική αυτή, 
έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού 
σας τον στόχο κερδοφορίας και πώς οι 
εμπορικές πολιτικές των προμηθευτών 
σας θα συνεισφέρουν στον στόχο αυτό. 

Βήμα 3ο:
Αποφασίστε με ποιούς συνεργάτες θα 
υλοποιήσετε τη στρατηγική σας σε επί-
πεδο τόσο συμβουλευτικής, όσο και 
εφαρμογής (επιλογή και υλοποίηση 
πλατφόρμας e-commerce, δημιουργία 
και υλοποίηση πλάνου digital marketing 
και προώθησης πωλήσεων).

’’
‘‘Οι τιμές που πουλάτε 

τα προϊόντα σας  
είναι πολύ σημαντική 

παράμετρος για  
να σας επιλέξουν.
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περίοδοι για την αγορά των παραφαρ-
μακευτικών ειδών είναι:
	Ο χειμώνας, με την ενίσχυση ανοσο-

ποιητικού,
	Το καλοκαίρι, με την προστασία από 

τον ήλιο και την ενυδάτωση προσώ-
που και σώματος,

	Ο Ιούνιος, με κατανάλωση συμπλη-
ρωμάτων που ενισχύουν τη μνήμη 
λόγω πανελλαδικών εξετάσεων και

	Οι μεγάλες γιορτές για τον καταναλω-
τή, όπως Black Friday, γιορτή πατέρα 
- μητέρας κ.λπ.

Η αξία ενός roadmap απαντάει στην ανά-
γκη να έχετε αποτυπωμένους στόχους 
πωλήσεων και αγορών σε μία εικόνα, 
να ξέρετε ποιές εταιρίες θα προσεγγίσετε 
για να αγοράσετε συγκεκριμένα προϊό-
ντα που ταιριάζουν, τόσο στην περίσταση 
όσο και στη στρατηγική του καταστήματός 
σας. Επίσης, με βάση το πλάνο αγορών 
σας, θα έχετε ανά πάσα στιγμή εικόνα 
των χρηματικών σας ροών. 

Υλοποιείτε ενέργειες που δημιουργούν 
κίνηση αλλά όχι πωλήσεις
Είναι στατιστικώς αποδεδειγμένο ότι πε-
ρίπου το 3% από την εισερχόμενη κίνη-
ση ενός e-shop θα καταλήξει σε αγορά. 
Κάποιοι από τους λόγους που τελικά 
δεν επιτυγχάνετε την πώληση, είναι οι 
παρακάτω:

 Έλλειψη στρατηγικής 
Marketing και 

προώθησης πωλήσεων
Συχνά ακούω σε συζητήσεις με φαρ-
μακοποιούς ότι εάν ανοίξω ένα e-shop 
οι πελάτες θα «ψωνίσουν». Λάθος!  
Το γεγονός αυτό ίσως να ήταν αληθινό 20 
ή 30 χρόνια πριν και αφορούσε φυσικά 
καταστήματα. Εάν δεν έχετε αποτυπώσει 
στα ευρύτερα πλάνα σας μια στρατηγική 
Marketing συνεπικουρούμενη με προ-
ωθητικές ενέργειες, είναι βέβαιο ότι κα-
νένας δεν θα σας βρει για να αγοράσει 
τα προϊόντα σας.
Τοποθετήστε τα προϊόντα σας εκεί που 
το κοινό-στόχος ψάχνει, χρησιμοποι-
ήστε εργαλεία και τακτικές ψηφιακού 
Marketing, ακούστε και ικανοποιήστε τα 
μηνύματα που σας στέλνουν οι πελάτες 
σας, και η επίτευξη των στόχων σας είναι 
σίγουρη. 
Παρακάτω θα αναλύσω κάποια κοινά 
προβλήματα που έχω παρατηρήσει 
στην αγορά των e-shops του παρα-
φαρμάκου και αφορούν το Marketing.

Έλλειψη Marketing roadmap για την 
επίτευξη του στόχου πωλήσεων 
Εάν δεν έχετε προγραμματίσει σε ποιά 
χρονικά διαστήματα θα διαφημίσετε, δεν 
μπορείτε να αγοράσετε και τα σωστά 
προϊόντα στη σωστή τιμή. Π.χ. μεγάλες 

πελάτες δεν αγοράζουν πάντα από τον 
φθηνότερο. Εξάλλου, παρακολουθώντας 
και την πορεία των καλύτερων παρα-
φαρμακευτικών e-shops, οι καλύτεροι 
σε πωλήσεις δεν είναι και οι φθηνότε-
ροι της αγοράς. Πολλές φορές μια πολύ 
φθηνή τιμή δημιουργεί σκέψεις για την 
ποιότητα του προϊόντος, την ποιότητα του 
καταστήματος που το πουλάει, αλλά και 
την παροχή των υπηρεσιών (σε πόσες 
ημέρες και πώς θα παραλάβω το προϊόν 
μου).

Όταν καθορίζετε την τιμολογιακή σας 
πολιτική πρέπει να έχετε στο μυαλό σας 
τα παρακάτω:

1. Σε τι τιμές αγοράζετε από τους προ-
μηθευτές σας;

2. Σε τι τιμές πουλάει η αγορά αλλά και 
οι άμεσοι ανταγωνιστές σας;

3. Τι στόχο εσόδων έχετε βάλει και τι 
κέρδος θέλετε από την κάθε πώλη-
ση; 

4. Ποιός είναι ο πελάτης σας και τι ποσό 
είναι διατεθειμένος να πληρώσει για 
το συνολικό πακέτο (προϊόν, υπηρε-
σία, εξυπηρέτηση);
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νωνήστε τους σε τακτά χρονικά 
διαστήματα τις προσφορές σας. 
Υπάρχουν σε όλες τις πλατφόρμες 
e-commerce αυτοματισμοί που συλ-
λέγουν e-mails. Εάν το περιεχόμενο 
που ανεβάζετε έχει ενδιαφέρον για 
τον πελάτη που στοχεύετε, τότε είναι 
βέβαιο ότι θα θέλει να μαθαίνει νέα 
σας. Όσο μεγαλύτερη είναι η βάση 
δεδομένων σας, τόσο μεγαλύτερη 
πιθανότητα έχετε να καταγράψετε 
πωλήσεις.

	Τυπώστε την ηλεκτρονική σας διεύ-
θυνση (URL) σε όλα τα αναλώσιμα 
υλικά σας, όπως business cards, σα-
κούλες, ή μικρές plexi glass ετικέτες 
για τα κλειδιά. 

	Τοποθετήστε αφίσες στο ταμείο αλλά 
και στη βιτρίνα που να γνωστοποιούν 
το ηλεκτρονικό σας κατάστημα.

	Επικοινωνήστε στην ταμπέλα «Ανοι-
χτό/Κλειστό» τη διεύθυνση του e-
shop σας.

	Τέλος, εμπλέξτε το προσωπικό σας 
στην επικοινωνία με τους πελάτες. 
Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος και 
πιο προσωποποιημένος από το χα-
μόγελο των συνεργατών σας.

Έλλειψη «call to action» των προωθη-
τικών ενεργειών σας
Δεν πρέπει να αφήνετε τον πελάτη να βρει 
μόνος του την άκρη του νήματος. Τουνα-
ντίον πρέπει να τον συνοδεύετε χέρι-χέρι 
στον δρόμο προς το «καλάθι αγορών». 
Όσο πιο γρήγορα και εύκολα βρει τον 
δρόμο του, τόσο μεγαλύτερες πιθανότη-
τες έχετε να πάρετε την πώληση.
 
Δεν υλοποιείτε ενέργειες Marketing 
υπό τον φόβο του υψηλού κόστους
Οι ενέργειες Marketing και προώθησης 
δεν είναι ανάγκη να κοστίζουν ακριβά. 
Μπορείτε να εφαρμόσετε κάποιες γρή-
γορες ενέργειες που όμως μπορούν να 
έχουν άμεσο αντίκτυπο. Τέτοιες μπορεί 
να είναι:
	Κάντε follow up μετά την παράδοση 

του προϊόντος σας. 
 Θα δείξετε στον πελάτη ότι ενδιαφέ-

ρεστε και θα τον ξαφνιάσετε θετικά. 
Ρωτήστε τη γνώμη του, ζητήστε να 
σας πει εάν είναι ικανοποιημένος 
από την αγορά του και εάν θα ήθελε 
κάτι παραπάνω στην υπηρεσία που 
του προσφέρατε. Με αυτόν τον τρό-
πο θα συνειδητοποιήσετε τι κάνετε 
καλά, αλλά και τι πρέπει να βελτιώ-
σετε ώστε το traffic να μετατραπεί σε 
πώληση.

	Στο πακέτο κάθε παραγγελίας βάλ-
τε κάρτα (with compliments) με τα 
στοιχεία του φαρμακείου σας, αλλά 
και ένα εκπτωτικό κουπόνι επόμενης 
αγοράς.

	Χτίστε βάσεις δεδομένων με τα 
e-mail των πελατών σας. Επικοι-

	Έχετε στοχεύσει λάθος πελάτη. Εάν 
στοχεύετε να πουλήσετε προϊόντα 
τριχόπτωσης, αλλά τα κανάλια επι-
κοινωνίας σας κινητοποιούν εφή-
βους, πιθανότατα εάν το μήνυμα σας 
είναι έξυπνο να σας επισκεφθούν. 
Σίγουρα όμως δεν θα αγοράσουν.

	Δεν έχετε δημιουργήσει αίσθημα 
ασφάλειας στον δυνητικό σας πελά-
τη. Αυτό μπορεί να συμβαίνει για δι-
άφορους λόγους, όπως να μην έχετε 
συμπεριλάβει εικόνες του φυσικού 
σας καταστήματος στο e-shop σας, 
αλλά και στο Google Business. Δεν 
εμφανίζονται θετικές κριτικές, δεν 
επικοινωνούνται η ασφάλεια πλη-
ρωμών και η ταχύτητα αποστολών. 

	Η ποιότητα των προϊοντικών φω-
τογραφιών και των κειμένων σας, 
η ταχύτητα φόρτωσης της σελίδας 
σας, η έλλειψη πολλαπλών τρόπων 
αποστολής αλλά και πληρωμών, εί-
ναι λόγοι που δημιουργούν αίσθημα 
ανασφάλειας για την ηλεκτρονική 
σας επιχείρηση. 

Συμπέρασμα






