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ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΓΚΗ

Η εξοικείωση πολλών καταναλωτών με το e-commerce, η ανάπτυξη νέων 

συστημάτων, η βελτίωση των υπηρεσιών των Ταχυμεταφορών, ο 

ανταγωνισμός των Εμπόρων, όλα μαζί συμβάλλουν σε ένα εντυπωσιακό 

μέλλον για τις πωλήσεις από απόσταση.

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ

Η Πανδημία έχει αναδείξει πλήρως τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα 

του ηλεκτρονικού εμπορίου. Δεν είναι τυχαίο ότι από τις αρχές του 2020 οι 

πωλήσεις των e-shops εκτοξεύθηκαν. Λόγω της καραντίνας πολλοί 

καταναλωτές γνώρισαν το ηλεκτρονικό εμπόριο για πρώτη φορά και 

πολλές επιχειρήσεις ξεκίνησαν τη διάθεση των προϊόντων τους μέσω e-

shop.

ΤΟ 2020 ΟΙ ONLINE ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ 

ΞΕΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΑ 11 ΔΙΣ ΕΥΡΩ

Ίσως παλιότερα το ηλεκτρονικό εμπόριο να ήταν πολυτέλεια και για τους 

εμπόρους και για τους αγοραστές. Σήμερα όμως όλα έχουν αλλάξει. Ο 

πελάτης με το κινητό τηλέφωνο ή τον υπολογιστή μπαίνει εύκολα στο e-

shop, επιλέγει γρήγορα, πληρώνει αμέσως και με ασφάλεια, 

παραλαμβάνει με ευκολία. Ο έμπορος ανοίγει το δικό του e-shop χωρίς 

δυσκολία ή το φιλοξενεί σε μία πλατφόρμα.

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

E-COMMERCE



ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ 

LIVESTREAMING 

ECOMMERCE

Το LIVESHOPPING GREECE 

φέρνει στην Ελλάδα την 

επανάσταση στο ecommerce. 

Φέρνει το Livestreaming 

eCommerce και ζωντανεύει το 

ηλεκτρονικό εμπόριο. Πλέον οι 

πωλήσεις γίνονται ζωντανά και όλα 

αλλάζουν.

ΤΩΡΑ ΤΟ ESHOP
ΖΩΝΤΑΝΕΥΕΙ



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ LIVESTREAMING E-COMMERCE
Το Livestreaming e-commerce είναι η μετεξέλιξη του Telemarketing που καθιερώθηκε μέσω των τηλεοπτικών 

σταθμών. Οι διαφορές είναι πολλές και σημαντικέ, κυρίως: τα δυο είδη απευθύνονται σε άλλο αγοραστικό Κοινό, στο 
Telemarketing δεν υπάρχει διάδραση με τα λογικά αποτελέσματα εις βάρος του Καταναλωτή, το Telemarketing είναι 
«προσβάσιμο» μόνο από την τηλεόραση.

ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ECOMMERCE
Το Livestreaming e-commerce είναι το διαδραστικό ηλεκτρονικό εμπόριο. Το παραδοσιακό ηλεκτρονικό εμπόριο 

έχει σχεδιαστεί σε μεγάλο βαθμό γύρω από μια εμπειρία που βασίζεται στην αναζήτηση, βάσει πρόθεσης. Αυτό 
συμβαδίζει με την υπόθεση ότι ο αγοραστής έχει μια σαφή ιδέα για το προϊόν που ψάχνει και θα αναζητήσει αυτό το 
προϊόν, συνήθως μέσω πληκτρολόγησης όρων σε μια γραμμή αναζήτησης. Σε ένα παράδειγμα αναγνωρίσιμο από 
τους περισσότερους αγοραστές ηλεκτρονικού εμπορίου, τέτοιες προτάσεις θα προτείνουν συμπληρωματικά 
προϊόντα, όπως αξεσουάρ που συνοδεύουν την αγορά ενός smartphone ή ένα νέο μυθιστόρημα από έναν 
συγγραφέα του οποίου τα προηγούμενα έργα είχε αγοράσει ο χρήστης. Παρόλο που είναι σίγουρα επιτυχημένο, 
αυτό το μοντέλο αναζήτησης και πρότασης δεν παρέχει στους χρήστες αυτό που απολαμβάνουν περισσότερο από 
την εμπειρία αγορών. 

Στο διαδραστικό ηλεκτρονικό εμπόριο αντί να υποθέσουμε ότι ο αγοραστής γνωρίζει σε μεγάλο βαθμό τι 
ψάχνει εκ των προτέρων και επιδιώκει μια αποτελεσματική εμπειρία, υποθέτουμε ότι ο αγοραστής δεν έχει πάντα 
μια σαφή ιδέα για το προϊόν που αναζητεί, αλλά αυτό μέσω της διαδικασίας αγορών, μπορεί να βρει το «αόριστο» 
αντικείμενο που δεν γνωρίζει ακόμη ότι χρειάζεται και να κάνουν την αγορά που θα «φτιάξει» την ημέρα τους.



ΖΩΗ-ΕΜΠΕΙΡΙΑ-ΔΥΝΑΜΗ
Με το Livestreaming e-commerce δίνεις ζωή στα προϊόντα και 

κάνεις τις αγορές μια αυθεντική, προσωπική και συναρπαστική 
εμπειρία. Το Livestreaming e-commerce προσθέτει τον άνθρωπο στο e-
commerce και ανεβάζει το επίπεδο των ηλεκτρονικών αγορών σε άλλη 
διάσταση.

Το Livestreaming e-commerce επιτρέπει στους ειδικούς να 
δείξουν το προϊόν, να παρουσιάσουν διάφορες τεχνικές και να 
επισημάνουν τα αποτελέσματα. Το κοινό μπορεί να κάνει ερωτήσεις 
(επώνυμα ή ανώνυμα), αλλά η εμπειρία είναι διαδραστική και 
συναρπαστική.

Οι καταναλωτές αισθάνονται ότι χειρίζονται το προϊόν μόνοι 
τους. Δεν διαλέγουν πλέον ένα προϊόν από ένα ράφι, τώρα αποτελούν 
μέρος της διαδικασίας, διαμορφώνοντας το αποτέλεσμα από την 
άνεση του καναπέ του σαλονιού. Το γεγονός ότι είναι σε πραγματικό 
χρόνο σημαίνει ότι η αγορά μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε 
πραγματικό χρόνο. Το Livestreaming e-commerce δίνει χώρο για 
αυθορμητισμό, για συνομιλία, για ένα αστείο ή ακόμα για ένα μικρό 
λάθος. Άλλωστε, έτσι οι φίλοι μιλούν μεταξύ τους.

Οι καταναλωτές αισθάνονται ότι έχουν δύναμη. Η επιχείρηση 
που πουλάει πρέπει να ανταποκρίνεται στους θεατές σε πραγματικό 
χρόνο και να δίνει απαντήσεις, επειδή οι καταναλωτές έχουν τη 
δύναμη να ζητάνε τον λόγο μέσω των ερωτήσεων (έχουν δυνατότητα 
έρευνας στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια του Livestreaming). 



ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
Στο Livestreaming e-commerce  ο θεατής δεν θα μπει απαραίτητα για να αγοράσει. Θα μπει για να περάσει την ώρα 

του (όπως πάει να δει βιτρίνες), θα μπει για να έχει παρέα, θα μπει για να μοιραστεί στιγμές με έναν άνθρωπο που 
θαυμάζει, θα μπει για να επικοινωνήσει. Ο θεατής θα μπει για να διασκεδάσει. Ο θεατής θα μπει για να πληροφορηθεί, 
να αισθανθεί άνετα, και αν βρεθεί σε καλή διάθεση τελικά να αγοράσει το προϊόν. Πολλές φορές ο θεατής θα μπει στο 
Livestream για να περάσει καλά και να διασκεδάσει με τον παρουσιαστή και ως ανταπόδοση θα αγοράσει ένα προϊόν 
για να τον υποστηρίξει.

Το Livestreaming e-commerce προσφέρει περιεχόμενο και διασκέδαση. 

Η αλυσίδα της ζήτησης, από την ώρα που βλέπω ένα προϊόν έως την αγορά του, μειώνεται δραματικά. Συνήθως οι 
αγοραστές θα δούνε μια διαφήμιση ενός προϊόντος, θα κάνουν συγκρίσεις, θα ακούσουν τι λένε οι άλλοι κ.λπ. έως την 
αγορά. Στο Livestreaming e-commerce όλα αυτά γίνονται ταυτόχρονα με βάση τον παρουσιαστή.



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ LIVESHOPPING 
GREECE

Το LIVESHOPPING 

GREECE είναι ένα Multi-

channel network (MCN)
01

Συνδέουμε τους Εμπόρους με 

Livestreamers και με πλατφόρμες με 

στόχο την πραγματοποίηση πωλήσεων 

μέσω διαδικτύου (Livestreaming e-

commerce).
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Η βάση του LIVESHOPPING GREECE

είναι το eshop www.liveshopping.gr στο 

οποία προβάλλονται ζωντανές εκπομπές 

από τους Εμπόρους, κατά τη διάρκεια 

των οποίων πραγματοποιούνται 

ηλεκτρονικές πωλήσεις.
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Συνεργαζόμαστε με πλατφόρμες μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης για να 

προσελκύσουμε ακόλουθους 

(υποψήφιους πελάτες) προσφέροντας 

στις πλατφόρμες Influencers και 

περιεχόμενο (προϊόντα προς πώληση).

04

http://www.liveshopping.gr/


Η ΚΙΝΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟΝ 

ΔΡΟΜΟ

Σήμερα η Κίνα είναι η μεγαλύτερη αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου στον κόσμο με την ALIBABA να 

κυριαρχεί. Ο «Βασιλιάς» στο Liveshopping σήμερα είναι η ALIBABA με την πλατφόρμα TAOBAO 

LIVE https://taobaolive.taobao.com/ που σήμερα κατέχει το 79% των πωλήσεων με livestreaming

στην Κίνα. 

Αύξηση μεριδίου

Το 9% των συνολικών 

πωλήσεων μέσω e-

commerce της Κίνας και το 

1% των συνολικών 

λιανικών πωλήσεων θα 

γίνει το 2020 «ζωντανά».

Απίστευτα νούμερα

Οι πωλήσεις μέσω 

Livestreaming e-commerce

στην Κίνα το 2020 θα 

ανέλθουν στα 110 δις 

δολάρια.

Conversion Rate

Το Conversion Rate στο

Livestreaming e-commerce

στην Κίνα κυμαίνεται σε 

ποσοστά κοντά στο 30%. 

Στους 100 θεατές 

παραγγέλνουν οι 30. 

https://taobaolive.taobao.com/


ΤΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ liveshopping.gr

Το liveshopping.gr πουλάει ότι 

πωλείται. Ενδεικτικά:

1. Μόδα και Ομορφιά

2. Ηλεκτρονικά είδη και Gadgets

3. Διακόσμηση σπιτιού και έπιπλα

4. Παιδικά και βρεφικά είδη

5. Γραφική ύλη

6. Τρόφιμα

7. Προϊόντα προσωπική υγείας

8. Αξεσουάρ αυτοκινήτου

9. Είδη για ζώα

10.Είδη για τον ελεύθερο χρόνο

11.Κοσμήματα



ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ liveshopping.gr

ΑΜΕΣΗ ΑΓΟΡΑ

Ο Livestreamer παρουσιάζει τα προϊόντα και 

οι αγοραστές (το κοινό) μπορούν να 

αγοράσουν αμέσως το προϊόν βάζοντας 

παραγγελία στο eshop. Χωρίς να φύγουν από 

την εκπομπή. 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Τα προϊόντα που παρουσιάζει ο 

Livestreamer είναι ορισμένα πριν την 

εκπομπή και βρίσκονται ήδη στην βάση 

του www.liveshopping.gr , άμεσα 

διαθέσιμα προς πώληση.

ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Το www.liveshopping.gr είναι ένα διαφορετικό 

eshop που καθημερινά προβάλει εκπομπές 

ζωντανής ροής (Livestreaming sessions) στις 

οποίες ο Livestreamer παρουσιάζει 

συγκεκριμένα προϊόντα σε ζωντανή μετάδοση. 

Η εκπομπή προβάλλεται ταυτόχρονα σε 

διάφορες πλατφόρμες όπως Facebook, 

Instagram, Twitch, YouTube κλπ. 

Οι πελάτες επικοινωνούν με τον Livestreamer 

μέσω του Chat, θέτουν ερωτήματα και ο 

Livestreamer απαντάει ζωντανά. Όπως η 

βόλτα στα μαγαζιά.

MULTISTREAM

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

http://www.liveshopping.gr/
http://www.liveshopping.gr/


ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΟ

Η εκπομπή 

παρουσιάζεται 

ζωντανά στο 

liveshopping.gr και 

διαρκεί από 60-120 

λεπτά. Προβάλλεται 

από τις 

εγκαταστάσεις του 

LIVESHOPPING 

GREECE ή του 

Εμπόρου. 

Το liveshopping.gr 

τιμολογεί τον τελικό 

αγοραστή.

Ο Παρουσιαστής 

(Livestreamer) 

μπορεί να διατεθεί 

από το 

LIVESHOPPING 

GREECE ή τον 

Έμπορο .

Το κόστος για τον 

Έμπορο είναι:

1) τα βασικά έξοδα της 

εκπομπής, 

2) ποσοστό επί των 

πωλήσεων, 

3) αμοιβή του 

Livestreamer (αν δεν 

είναι δικός του).

Οι πωλήσεις μπορεί 

να γίνουν με 

αντικαταβολή ή με 

κάρτα.

Τα έξοδα αποστολής 

μπορεί να χρεωθούν 

στον τελικό αγοραστή 

ή όχι (επιλογή 

Εμπόρου).

Οι παραγγελίες θα πρέπει να εκτελεστούν εντός 48 ωρών και να αποσταλούν στους πελάτες με 

την εταιρεία Courier του LIVESHOPPING GREECE.



Το όφελος του Εμπόρου

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής οι πελάτες 

αγοράζουν άμεσα τα προϊόντα του Εμπόρου.

Άμεσες πωλήσεις

Πωλήσεις στην συνέχεια

Στο χρόνο της εκπομπής ο Έμπορος, πρακτικά, 

διαφημίζει την επιχείρησή του. Με ελεύθερο 

κείμενο, αναφέρει ότι έχει να πει για να 

προβάλει τα πλεονεκτήματα της επιχείρησης.

Διαφήμιση της επιχείρησης σε πιθανούς πελάτες 

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής ο Έμπορος αναλύει 

τα πλεονεκτήματα των προϊόντων του, δέχεται 

ερωτήματα, εξηγεί, όπως θα έκανε αν είχε τον 

πελάτη στον χώρο του.

Αναλυτική παρουσίαση των προϊόντων 

Ο Έμπορος μιλάει με τους πελάτες και 

λαμβάνει άμεσα αποφάσεις για νέα προϊόντα, 

απόσυρση προϊόντων. Κατανοεί αμέσως τις 

απαιτήσεις των καταναλωτών.

Άμεση λήψη feedback

Η εκπομπή θα και έχει θεατές που θα αγοράσουν 

σε 2η Φάση, θα επισκεφθούν τον κατάστημα του 

Εμπόρου, θα παραγγείλουν από το δικό του 

eshop.



Το liveshopping.gr είναι μια «τηλεοπτική εκπομπή» που 

στα χέρια ενός καλού πωλητή (Livestreamer) μπορεί να 

κάνει θαύματα (σε πωλήσεις). Αν ο Έμπορος δεν διαθέτει 

τον κατάλληλο πωλητή (ο ίδιος ή συνεργάτης του) το 

LIVESHOPPING GREECE θα αναζητήσει για 

λογαριασμό του έναν ιδανικό Livestreamer.

Η καρδιά της εκπομπής

• Ο επιχειρηματίας, διευθυντής, στελέχη της 

εταιρείας (πωλητές κ.λπ.)

• Καθιερωμένοι Livestreamers

• Ειδικευμένοι Livestreamers

• Ηθοποιοί, τραγουδιστές, Celebrities

Livestreamers μπορούν να είναι

Ο ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ 

LIVESTREAMER

Ο Livestreamer έχει την δυνατότητα να αποκτήσει 

σημαντικά έσοδα, εφόσον αποδειχθεί ότι μπορεί 

και "πουλάει". Τα έσοδά του συνήθως είναι αμοιβή 

για την εκπομπή και, εφόσον μπορεί και 

επιτυγχάνει αξιόλογες πωλήσεις, ποσοστά επί των 

πωλήσεων.

Όποιος πουλάει, κερδίζει



Ο ιδανικός Livestreamer

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνεί με τους 

υποψήφιους πελάτες 

(θεατές) απαντώντας 

στα ερωτήματά τους 

(που θέτουν στο 

Chat), δεν αποφεύγει 

τις «δύσκολες» ή 

«δυσάρεστες» 

ερωτήσεις καθώς 

ξέρει ότι ο πελάτης 

ενδιαφέρεται για μια 

έγκυρη και ειλικρινή 

πληροφορία.

ΑΝΤΙΛΗΨΗ

Πουλάει τα κατάλληλα 

προϊόντα στο 

κατάλληλο κοινό. 

Καταλαβαίνει από τα 

σχόλια των 

υποψήφιων πελατών 

(θεατών) αν το προϊόν 

«είναι για εκείνους», 

αν δεν είναι δεν 

επιμένει και 

προχωράει.

ΔΕΣΙΜΟ

Συνδέεται με το Κοινό 

(θεατές, υποψήφιοι 

πελάτες) και δεν 

παραμένει 

απόμακρος/η. Ένας 

δεσμός σήμερα θα 

είναι πώληση αύριο 

(σε επόμενο 

Livestream).

ΣΕΒΑΣΜΟΣ

Σέβεται το Κοινό, 

προσέχει πάντα τα 

λόγια του/της, δεν 

παρασύρει τους 

θεατές σε αγορά με 

απατηλές 

υποσχέσεις.

ΑΝΑΓΚΗ

Εντοπίζει στον 

υποψήφιο πελάτη την 

ανάγκη που καλύπτει 

το προϊόν που 

παρουσιάζει.

ΓΝΩΣΗ

Γνωρίζει πολύ καλά το 

προϊόν που παρουσιάζει, 

είτε είναι εργαζόμενος στην 

συγκεκριμένη επιχείρηση 

είτε όχι. Ο πελάτης θα 

εμπιστευθεί πολύ 

περισσότερο τον πωλητή 

που γνωρίζει για τι θέμα 

μιλάει, τις ανάγκες που 

καλύπτει το συγκεκριμένο 

προϊόν, τα πλεονεκτήματα 

και τα μειονεκτήματα του 

προϊόντος σε σχέση με έναν 

πωλητή που μπορεί, πχ, να 

είναι διάσημος αλλά όχι 

γνώστης.



Η Βασίλισσα του livestreaming e-
commerce διεθνώς είναι η Κινέζα Viya

Οι αριθμοί της είναι συγκλονιστικοί. Μπορεί να προσελκύσει περισσότερους θεατές - 37 

εκατομμύρια τον Μάιο του 2020- από τα τελικά του Game of Thrones, του Breaking Bad

και της τελευταίας σεζόν του The Bachelor. Έχει κάνει περισσότερες πωλήσεις σε μία 

ημέρα (Single's Day 2019, 385 εκατομμύρια $) από ό, τι η Aston Martin σε ένα χρόνο. Το 

2019 πούλησε μεμονωμένα προϊόντα αξίας 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυτό 

ισοδυναμεί με τις ετήσιες πωλήσεις της αλυσίδας Carrefour στην Κίνα. 

Έχει πουλήσει τα πάντα - αποσμητικά αυτοκινήτου, χυλοπίτες, σπίτια, ξυράφια και 

πυραύλους (σχεδιασμένα για να εκτοξεύουν δορυφόρους σε τροχιά).

Αλλά πολλοί την ακολουθούν μόνο για την προσωπικότητά της, ένα καθημερινό και 

ελκυστικό πρόσωπο. Γελάει ελεύθερα με διασημότητες στην εκπομπή της και θέτει τις 

ερωτήσεις που οι θεατές θέλουν απεγνωσμένα να ακούσουν. Κάνει αστεία με τους 

βοηθούς της. Απαντάει πάντα στα σχόλια των θεατών, απαντώντας σε όσους ζητούν 

συστάσεις ή καθησυχάζει άλλους που θέλουν επιστροφή χρημάτων, όλα με την 

καθησυχαστική και σφριγηλή φωνή της. 

Παρουσιάζεται ως το κορίτσι της διπλανής πόρτας, ντυμένη άνετα για να δημιουργήσει 

οικειότητα. Μοιράζεται με το Κοινό της τα προσωπικά της, τα νέα για τα παιδιά της 

και τον σύζυγό της.

Το καθημερινό πρόγραμμα της Viya είναι σκληρό. Εκπομπές για τέσσερις ώρες κάθε 

βράδυ, επτά ημέρες την εβδομάδα, δοκιμάζοντας 30 έως 40 προϊόντα από τις 8 μ.μ. έως 

τα μεσάνυχτα. Στη συνέχεια προετοιμάζεται για την επόμενη μέρα, εξετάζοντας 200 έως 

300 προϊόντα μαζί με την ομάδα των βοηθών της μέχρι το πρωί. Κοιμάται από τις 9 π.μ. 

έως τις 3 το απόγευμα. Και ξανά από την αρχή.



ΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΣΥ LIVESTREAMER
Θέλετε να γίνετε Livestreamer, να συνεργαστείτε με το LIVESHOPPING GREECE

ώστε να παρουσιάζετε εκπομπές στο www.liveshopping.gr? Τότε ακολουθήστε τα επόμενα 

βήματα:

1. Συμπληρώστε την Φόρμα Ενδιαφέροντος (ΕΔΩ) και στείλτε την με email στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση livestreamer@liveshopping.gr

2. Μαζί θα πρέπει να μας στείλετε (μέσω WeTransfer στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

livestreamer@liveshopping.gr) και ένα ολιγόλεπτο βίντεο (5-8 λεπτά) για να σας δούμε 

«σε δράση». 

2.1. αποφασίστε τι είδη θα «μας πουλήσετε» (αυτά που γνωρίζετε καλά)

2.2. προετοιμάστε το σενάριο (απαντώντας και σε «ερωτήσεις» θεατών)!!! 

2.3. τοποθετήστε το κινητό σας τηλέφωνο σε ιδανική απόσταση (καλή εικόνα και 

ήχος), 

2.4. πουλήστε !!!

Αυτό που έχει σημασία για εμάς δεν είναι η εμφάνιση όσο η σχέση σας με τον φακό 

και η γνώση του προϊόντος. 

http://www.liveshopping.gr/
mailto:livestreamer@liveshopping.gr
mailto:livestreamer@liveshopping.gr


ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
Γνωρίζουμε το ηλεκτρονικό εμπόριο, φέρνουμε 

στην Ελλάδα τις εμπειρίες της μεγαλύτερης 

αγοράς ecommerce στον κόσμο

Το LIVESHOPPING GREECE ανήκει στην εταιρεία 

LIVESHOPPING GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ. 

Διαχειριστής της εταιρείας είναι ο Γιώργος Φλωράς, ένας 

άνθρωπος με πολυετή εμπειρία στο εμπόριο και ειδικά στο 

ηλεκτρονικό εμπόριο. Από το 2016 συνεργάζεται με τον 

κινεζικό κολοσσό ηλεκτρονικού εμπορίου Alibaba 

υποστηρίζοντας τις προσπάθειές του να εισέλθει στην 

ελληνική αγορά. Η συνεργασία αυτή του έχει προσφέρει 

βαθιά γνώση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην κινεζική 

αγορά, δηλαδή στην κορυφαία ηλεκτρονική αγορά του 

κόσμου.

Η εταιρεία LIVESHOPPING GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, 

παρότι νέα σε ηλικία, διαθέτει στελέχη με πολλές δεκαετίες 

εμπειρία στο εμπόριο, στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στο 

μάρκετινγκ, στα Logistics και γενικά σε ότι είναι απαραίτητο για 

να πετύχει το Livestreaming e-commerce που για πρώτη φορά 

παρουσιάζεται στην Ελλάδα μέσω του eshop 

www.liveshopping.gr.

Η στενή και διαρκής επαφή μας με την αγορά ηλεκτρονικού 

εμπορίου της Κίνας, δηλαδή με την αγορά όπου γεννήθηκε και 

αναπτύχθηκε με απίστευτους ρυθμούς το Livestreaming e-

commerce, εξασφαλίζει στην πλατφόρμα www.liveshopping.gr 

την πρωτοπορία, την καινοτομία, την ζωντάνια που χρειάζεται 

για να έχει ενδιαφέρον και για τους εμπόρους και για τους 

αγοραστές.

Με τον ιδρυτή της ALIBABA 

Jack Ma το 2016 στην Σανγκάη

Συνομιλώντας 

με τον Jack Ma 

το 2016 στην 

Σανγκάη

Συνοδεύοντας τον Πρόεδρο της ALIBABA Michael Evans 

το 2018 στην Αθήνα

http://www.liveshopping.gr/


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

eshopemailΔιεύθυνση Εταιρεία

ΘΑΛΕΙΑΣ 1 

14564 ΚΗΦΙΣΙΑ

info@liveshopping.gr www.liveshopping.gr www.liveshoppingreece.gr



You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal 

to your Presentations. Easy to change colors, photos and Text.  
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