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Skroutz:
Σηµαντικά αυξηµένη κίνηση και πωλήσεις στο
Black Friday
Το Skroutz ανταποκρίθηκε επιτυχώς στις αυξηµένες ανάγκες του φετινού Black Friday
Το Skroutz, η µεγαλύτερη πλατφόρµα ηλεκτρονικών αγορών στην Ελλάδα,
παρουσιάζει µία πρώτη αποτίµηση και συνοπτικά στοιχεία για την πορεία της φετινής
και αποκλειστικά online Black Friday στο πλαίσιο των έκτακτων συνθηκών που
επικρατούν στην ελληνική αγορά λιανεµπορίου.
Ο τζίρος που παράχθηκε από τα 6.600 συνεργαζόµενα καταστήµατα µε το Skroutz
καθ’ όλη την εβδοµάδα του Black Friday υπολογίζεται ότι διαµορφώθηκε σε €41,27
εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 73% σε σχέση με την αντίστοιχη εβδομάδα του 2019.
Ειδικότερα, ο τζίρος για τη φετινή ημέρα της Black Friday σημείωσε αύξηση 44% συγκριτικά
με την Black Friday του 2019. Αξιοσηµείωτη είναι επίσης η αύξηση των πωλήσεων, οι
οποίες ενισχύθηκαν κατά 150% την εβδοµάδα της Black Friday σε σύγκριση µε την
αντίστοιχη του 2019.
Με αφορµή την ολοκλήρωση της φετινής Black Friday, ο κ. Γ. Χατζηγεωργίου,
Συνιδρυτής & Διευθύνων Σύµβουλος της Skroutz, επεσήµανε ότι «Το Skroutz
ανταποκρίθηκε µε επιτυχία στις σηµαντικά αυξηµένες ανάγκες του φετινού online
Black Friday. Τα σχετικά στοιχεία, η αύξηση στην κίνηση και στις πωλήσεις αλλά και ο
παραγόµενος τζίρος από τα συνεργαζόµενα καταστήµατα συνηγορούν στο
συµπέρασµα ότι η δυναµική των online αγορών στην ελληνική αγορά είναι
αδιαµφισβήτητη και συνεχώς αναπτυσσόµενη.
Ταυτόχρονα, ιδιαίτερα θετικά αξιολογείται η ετοιµότητα και οι δυνατότητες του
Skroutz όσον αφορά το χρόνο παράδοσης των online αγορών που
πραγµατοποιήθηκαν µέσω του Καλαθιού του Skroutz τις τελευταίες εβδοµάδες. Είναι
χαρακτηριστικό
ότι
στο
σύνολο
των
300.000
παραγγελιών
που
πραγµατοποιήθηκαν µέσω της υπηρεσίας µας, το 53% παραδόθηκαν εντός 3
ηµερών, ενώ το 43% των παραγγελιών παραδόθηκαν µεταξύ 3 και 7 ηµερών,
αποδεικνύοντας ότι οι αγορές µέσω του «Καλαθιού του Skroutz» πέραν από
«έξυπνες» και ασφαλείς είναι και γρήγορες.
Καθώς οι συνθήκες παραµένουν πρωτόγνωρες στην αγορά, το ελληνικό ηλεκτρονικό
εµπόριο είναι ο µοναδικός κλάδος του εµπορίου που µένει ανοιχτό και το Skroutz
µέσω του Marketplace στηρίζει µε κάθε τρόπο τους εµπόρους. Όλη αυτή την περίοδο,
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η οµάδα του Skroutz εργάζεται εντατικά και προετοιµάζεται συστηµατικά,
προσφέροντας τη βέλτιστη αγοραστική εµπειρία στους χρήστες µας και τις πλέον
αποτελεσµατικές υπηρεσίες στους συνεργάτες µας ακόµα και στις πιο έκτακτες
συνθήκες για το ηλεκτρονικό εµπόριο. Η οµάδα µας δίνει τον καλύτερό της εαυτό και
θέλω να τους ευχαριστήσω θερµά για αυτό».
Αναλυτική έκθεση από το Skroutz για την καταναλωτική συµπεριφορά και τις τάσεις του Βlack
Friday 2020 θα δηµοσιευθεί εντός του Δεκεµβρίου 2020.

###
Σχετικά µε την Skroutz
Η Skroutz Α.Ε., η οποία απασχολεί 420 εργαζόµενους, ιδρύθηκε το 2005 και δραστηριοποιείται στην
ανάπτυξη καινοτόµων υπηρεσιών τεχνολογίας, δηµιουργώντας πρωτοποριακές πλατφόρµες ηλεκτρονικού
εµπορίου. Διαχειρίζεται τη δηµοφιλή πλατφόρµα αναζήτησης και σύγκρισης προϊόντων και τιµών
www.skroutz.gr, στην οποία προβάλλονται περισσότερα από 10 εκατ. προϊόντα σε πάνω από 6.500
συνεργαζόµενα καταστήµατα. Το www.skroutz.gr έχει εδραιωθεί στην αντίληψη των καταναλωτών ως η
κορυφαία ιστοσελίδα ηλεκτρονικών αγορών στην Ελλάδα, καταγράφοντας σε µηνιαία βάση 8,5 εκατ.
µοναδικές επισκέψεις.

