
Θανάσης  Ζαχαριάδης
Co-founder

1



Ποια είναι η Energy Economy

▪ Εμπορευόμαστε είδη θέρμανσης με στερεά 
καύσιμα από το 2011. 

▪ Εστιάζουμε στο B2C μέσω internet. 
▪ Από τα 10 άτομα που εργάζονται οι 8 

απασχολούνται στο marketing και τις 
πωλήσεις
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Από την 
Ελληνική 
αγορά στην 
Ευρωπαϊκή
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Countries                  Sessions                     New users               Bounce rate

Greece +22.18% +18.75% - 89.33%

Bulgaria +11.50% +14.80% -68.45%

Romania +158.64 +131.97% -57.65%

Germany 1361.11% 1162.07% -78.78%

United Kingdom 1190.48% 1100% -84.50%
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Οι πωλήσεις το 2011 έγιναν 
μόνο σε μια χώρα. Το 2016 
πωλήσεις x6 σε 5+ χώρες 

Το 2011, 3 άτομα προσωπικό. 
Το 2017 10 άτομα προσωπικό.
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Υποψήφιο πελατολόγιο
▪ Μεγάλης ηλικίας και μικρής 

εξοικείωσης με την 
τεχνολογία

▪ Διαφορετική κουλτούρα 
χρήσης και αναζήτησης των 
προϊόντων μας ανά χώρα

Οι προκλήσεις που 
αντιμετωπίσαμε 

▪ Μεταφορές
Προϊόντα ογκώδη και βαριά

▪ Τρόποι πληρωμής
Δυσπιστία πελατών

▪ Οργανωτικά της εταιρίας
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Πελάτες χαμηλής 
εξοικείωσης με την 
τεχνολογία
Τηλεφωνικό κέντρο
Υποστήριξη πωλήσεων 
σε 6 γλώσσες με 
τοπικούς τηλεφωνικούς 
αριθμούς

Ξεχωριστά websites
www.balkanenergy.gr
www.balkanenergy.bg
www.balkanenergy.ro
www.balkanenergy.net
(EN, DE, RU)
Με διαφορετικές τιμές 
για κάθε τοπική αγορά

Marketing 
▪ Google adwords
▪ Remarketing
▪ Price aggregators
▪ On site SEO
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Διαφορετική 
κουλτούρα
Διαφοροποίηση

▪ Προσφερόμενων 
προϊόντων 

▪ Προσφερόμενων 
πακέτων

Προσαρμοσμένα 
websites
Πχ. Ανάλογα με την 
χώρα διαφορετικές 
μονάδες μέτρησης

Τιμές πώλησης
▪ Ανάλογες κάθε 

τοπικής αγοράς
▪ Προσφορές 

διαφορετικές για 
κάθε χώρα
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Άλλα προβλήματα
Μεταφορές

▪ Κόστος μεταφοράς
▪ Χρόνος παράδοσης
▪ tracking προϊόντων 

- Συνεχώς αναζητάμε 
λύσεις
- συνεργασία με εταιρίες 
logistics
- Drop Shipping

Τρόποι πληρωμής
▪ Τοπικοί τραπεζικοί 

λογαριασμοί
▪ Ιδρύματα online 

πληρωμών 
παγκοσμίου 
κύρους

▪ Αντικαταβολή

Οργάνωση εταιρίας
▪ Όλα μας τα 

συστήματα στο 
cloud

▪ Καταγραφή των 
πάντων 
(τηλέφωνα, erp, 
κλπ)
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Και άλλα 
προβλήματα
Νομικό πλαίσιο

▪ VAT registration
▪ General Data 

Protection 
Regulation (GDPR)

Πιστοποιήσεις
▪ Δήλωση απόδοσης
▪ Δήλωση 

συμμόρφωσης
▪ Τοπικοί περιορισμοί
▪ Τοπικές 

πιστοποιήσεις 

Ανταγωνισμός
▪ Από 

κατασκευάστριες 
εταιρίες με B2C 
sites

▪ Από εταιρίες 
γενικού εμπορίου
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Πως 
βελτιωνόμαστε;

δοκιμάζουμε μετράμε
Αν 

χρειάζεται, 
αλλάζουμε
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Είναι δυνατόν να γίνουν όλα inhouse?
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Συνεργάτες
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Place your 
screenshot here39%

Των πελατών μας 
βλέπουν πλέον από 
mobile συσκευές
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Νέα δεδομένα



Place your screenshot here

Νέες 
προκλήσεις
Amazon
Ebay
Aliexpress
Alibaba
Rakuten
etc
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Σας ευχαριστώ!
Ερωτήσεις;

Μπορείτε να με βρείτε εδώ:
▪ www.linkedin.com/zachariadis
▪ a.zachariadis@energy-economy.eu 
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