
Xenia Kourtoglou, Founder

“Total Business Transformation”
Some data & “food for thought”



Three Key Questions:
1. “What makes a healthy business?”

Profits



Three Key Questions:
2. “What makes a healthy business?”

Customers
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Focusontechlife
tips

https://www.facebook.com/FocusBariOnline
http://www.youtube.com/channel/UC7FQo0vQEMcvF1P4toofM-Q
https://www.linkedin.com/company/focus-bari-s.a.
https://twitter.com/FocusBariOnline
http://www.slideshare.net/FocusBari
http://www.focusbari.gr/en/
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www: χρήση internet στην Ελλάδα
Ηλικίες 13-54, αστικά 50.000+ Άντρες-γυναίκες 13-70, Πανελλαδικά αστικά 10.000+

6.585.0003.604.000

Άντρες-γυναίκες 13-74
Σύνολο Ελλάδας

8.394.000

Ξεκινήσαμε Επεκταθήκαμε Σήμερα

%

7.500,000 
Έλληνες online
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Βάση: 13-74 Πανελλαδικά (8.215.000)

Η ενασχόληση των Ελλήνων με τον ψηφιακό κόσμο

έφτασε το 89% [ανεξαρτήτως συχνότητας], 

ενώ καθημερινά συνδέεται στο internet το 83%

,
Μέσος χρόνος σύνδεσης: 213 λεπτά την ημέρα

Βάση: Χρήστες internet (7.303.000)

Τον μεγαλύτερο χρόνο σύνδεσης (292 λεπτά), 
καταγράφουν οι νέοι 18-24 ετών 

Ενεργό και στα social media το κοινό, με τους 6 στους 10 [59%] 

να δηλώνουν καθημερινοί χρήστες
1 στους 2 χρήστες [52%] αφιερώνουν στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης έως μία ώρα την ημέρα

Βάση: Χρήστες internet (7.303.000)
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Πληθαίνει το κοινό των ψηφιακών αγορών με 

3 στους 5 χρήστες [60%] να έχουν πραγματοποιήσει 

τουλάχιστον μία online αγορά το τελευταίο 6μηνο

Οι ηλικίες 25-34 ετών είναι οι fan του ηλεκτρονικού εμπορίου
[το 75% έχει κάνει τουλάχιστον μία online αγορά εντός του 6μήνου] …

… σε αντίθεση με τους χρήστες μεγαλύτερης ηλικίας 65+
οι οποίοι δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι καθώς μόλις το 33%

έχει πραγματοποιήσει αγορές μέσω διαδικτύου
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Από τις πιο αναπτυγμένες χώρες της Ευρώπης στην χρήση  

smartphones η Ελλάδα …
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… με καθολική χρήση από τις ηλικίες έως 44 ετών και διαρκώς 

αναπτυσσόμενη μεταξύ των μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων

[%]
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Φανατικοί οπαδοί του mobile internet οι Έλληνες, με 8 στους 10
[80%] να περιηγούνται μέσω του κινητού τους 

Βάση: Χρήστες κινητού (8.097.000)

2 στους 3 χρήστες [65%] ηλικίας 35-54 ετών δηλώνουν ότι συνδέονται 
στο διαδίκτυο από το κινητό τους έως μία ώρα την ημέρα …

… ενώ, το 64% των χρηστών ηλικίας 13-24 ετών
συνδέεται πάνω από μία ώρα

Βάση: Χρήστες κινητού (8.097.000)

1 στους 6 χρήστες [16%] , ηλικίας 35-44 ετών

έχει δύο ή τρεις συνδέσεις κινητής
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4 στους 5 [78%] χρησιμοποιούν  applications
από το κινητό τους

Οι πιο δημοφιλείς εφαρμογές είναι …

της επικοινωνίας [VIBER | MESSENGER | SKYPE | κλπ.] [64%] Νο1

της κοινωνικής δικτύωσης [58%] Νο2

μουσική & video [48%] Νο3
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Βάση: Νοικοκυριά Πανελλαδικά (3.713.000)

Συνδεδεμένα είναι περισσότερα από 8 στα 10 [85%]
Ελληνικά νοικοκυριά 

Αν και εντός σπιτιού, τα μέλη 
των νοικοκυριών συνδέονται 
στο internet κυρίως από φορητές 
συσκευές

- κινητό τηλέφωνο [84%]      

- laptop [59%]
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Βάση: Νοικοκυριά Πανελλαδικά (3.713.000)

Το  43% δηλώνει ότι έχει PAY TV

1 στα 2 [48%] νοικοκυριά της Αττικής
διαθέτει συνδρομητική τηλεόραση …

… ενώ στα νοικοκυριά με 4+ μέλη

η κατοχή φτάνει το 51%
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Περίοδος: Ιούνιος - Σεπτέμβριος 2019Βάση: Παιδιά 5-12 Πανελλαδικά (862.000)

4 στα 5 παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών είναι χρήστες internet [78%]

[%]

63
77

90

5-6 ετών 7-9 ετών 10-12 ετών 

Η σχέση τους με το διαδίκτυο ξεκινά από τις μικρές 
ηλικίες (5-6 ετών) [63%] και αυξάνεται αισθητά

στις δύο επόμενες ηλικιακές ομάδες

TABLET

KINHTO 40% 42%

35% 28%

Οι συσκευές που επιλέγει περισσότερο 
το παιδικό κοινό για 

την σύνδεση του στο internet είναι:



Από το σύνολο των συνδέσεων κινητής 
τηλεφωνίας που έχουν τα παιδιά 5-12 ετών,

πάνω από 4 στις 5 [82%] είναι καρτοκινητά,

ενώ μόλις το 16% των συνδέσεων

είναι με συμβόλαιο

Βάση: Σύνολο συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας από παιδιά  
5-12 ετών, Σύνολο Ελλάδας 
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Βάση: Παιδιά 5-12 Πανελλαδικά (862.000)

Κινητό τηλέφωνο έχει 1 στα 6 παιδιά

ηλικίας 5 έως 12 ετών [16%]

17 14

Αγόρια Κορίτσια

[%]

Η κατοχή κινητού στα αγόρια [17%] 
παρουσιάζει ένα προβάδισμα
σε σχέση με τα κορίτσια [14%]



Ταυτόχρονα…

Ο καταναλωτής 
βρίσκεται 
παντού!!!



Customer 
Engagement 

Marketing 

Know
me

Attract
me

Make my 
life easy

Anticipate
my needs 

Feel 
what I 

feel

Reward
me

…και ζητάει από «εμάς»…



Και ποια μπορεί να είναι η λύση;

…όταν το 85% των “digital 
transformation efforts”αποτυγχάνει;



Η μετάβαση από την αλλαγή στην μεταμόρφωση!

Αλλαγή = συμπεριφορά / συνήθειες
«Κάνω κάτι διαφορετικά»

Μεταμόρφωση = νέο όραμα, σκοπός,
νέα εστίαση, φιλοσοφία, οπτική 

«γίνομαι κάτι διαφορετικό»

Digital Transformation : αλλαγή     Total Business Transformation : μεταμόρφωση



Και ποια μπορεί να είναι η λύση;

“It’s not about digital, it’s about human”

Το “total business transformation”



Και ποια μπορεί να είναι η λύση;

Ο άνθρωπος παραμένει στο επίκεντρο 
του ψηφιακού μετασχηματισμού

Έρευνα της Deloitte σε 80 εμπειρογνώμονες worldwide:

https://iservices.gr/blog/2019/11/22/giati-o-anthropos-paramenei-sto-epikedro-tou-psifiakou-metashimatismou/

 Αναδεικνύοντας την ανθρώπινη εμπειρία
 Η ύπαρξη σκοπού (με αυθεντικότητα)
 Ενίσχυση της συμμετοχής των καταναλωτών
 Ανάκτηση εμπιστοσύνης / διαφάνεια 
 Συνεργασίες και συνέργειες
 Προσαρμοστικότητα - “agility”
 Δίνοντας αξία στο σημαντικότερο «συστατικό» μιας εταιρείας: στο ταλέντο!

7 τάσεις για τις 
επιχειρήσεις

https://iservices.gr/blog/2019/11/22/giati-o-anthropos-paramenei-sto-epikedro-tou-psifiakou-metashimatismou/


Three Key Questions:
3. “What makes a healthy business?”

Happy Customers! : CX



“We are all one” (in the “golden circle”)

CX

“WOW” CX

*

*Digital transformation as “vehicle”, embrace change, develop a growth
mindset, breaking silos, remove competition, co-creating as “one”…



ambassador

Όπου όλοι ευθυγραμμίζονται για ένα κοινό σκοπό:
την “WOW”, αξέχαστη εμπειρία του πελάτη

«Είχα πάει σε κατάστημα γνωστής αλυσίδας αθλητικών ειδών προκειμένου να πάρω ένα μαγιό για το κολυμβητήριο της κόρης μου. Στο
ταμείο με ρώτησαν εάν θέλω σακούλα. Τους είπα όχι, πλήρωσα και έβαλα το μαγιό στην τσάντα μου. Πρέπει να πω ότι στο 
συγκεκριμένο κατάστημα έχω κάρτα επιβράβευσης πόντων. Στο δρόμο για το σπίτι χτύπησε το κινητό μου, το έβγαλα από την τσάντα 
μίλησα και συνέχισα το δρόμο μου .Όταν έφτασα σπίτι ,ανακάλυψα με τρόμο ότι το μαγιό έλειπε από την τσάντα. Σκέφτηκα ότι μου 
έπεσε όταν έβγαλα το κινητό και ξεκίνησα να κάνω τον ανάποδο δρόμο μήπως το βρω κάπου κάτω. Όταν είχα σχεδόν πλησιάσει στο 
μαγαζί, χτύπησε πάλι το κινητό μου. Ήταν από το κατάστημα. Το είχε βρει ο SECURITY ,γιατί τελικά είχε πέσει την ώρα που πήγα να το 
βάλω στην τσάντα μου. ΤΟ ΠΗΓΕ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ , ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ η κοπέλα έψαξε στις πωλήσεις και αφού είχα κάρτα πιστότητας 
με βρήκαν και με ειδοποίησαν. ΕΧΟΥΝ ΑΝΕΒΕΙ ΠΟΛΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ MOY»
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