
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ψηφιακη μεταβαση 

Τέσσερις πυλώνες 
Στο πλαίσιο αυτό η Generation Υ, με τα 21 

χρόνια εμπειρίας της, τις 24 χώρες εξαγωγι-
κής δραστηριότητας, τα 10 γραφεία παγκο-
σμίως και τους 230 κορυφαίους εξειδικευ-
μένους επαγγελματίες της, προσφέρει καινο-
τόμες, απόλυτα μετρήσιμες ψηφιακές λύσεις 
μέσα από τα εννέα business units της (Market 
Research, Creative, Software Development, 
Mobile, Branding, Performance Marketing, 
Business Consultancy, Data Analysis & 
Reporting, Insurance), επιλέγοντας από 180 
διαφορετικές υπηρεσίες, ο συνδυασμός των 
οποίων δημιουργεί διαφορετικές λύσεις.

«Η μεγάλη εμπειρία που διαθέτουμε μας 
επιτρέπει να αφουγκραζόμαστε σωστά τις ανά-
γκες του εκάστοτε συνεργάτη, ώστε να επιλέ-
γουμε από το εύρος των διαθέσιμων λύσεων 
εκείνες που ειδικά για τη δική του επιχείρη-
ση θα μπορέσουν αποδοτικά, γρήγορα και 
στοχευμένα να φέρουν ένα απόλυτα μετρή-
σιμο αποτέλεσμα», δηλώνει ο κ. Σπανίδης.  

Για την Generation Y ο ψηφιακός μετα-
σχηματισμός σπάει σε τέσσερις πυλώνες για 
μία επιχείρηση:

Eν μέσω πανδημίας 
οι ανάγκες για επεν-
δύσεις στον ψηφια-

κό μετασχηματισμό μπήκαν σε προτεραιότη-
τα, σχεδόν στο σύνολο των τομέων της οι-
κονομίας, με τους περισσότερους CEOs πα-
γκοσμίως να τον τοποθετούν πολύ ψηλότε-
ρα στην ατζέντα τους, μεταθέτοντας μάλιστα 
ένα σημαντικό μέρος του ετήσιου προϋπο-
λογισμού τους σε αυτόν.  

Σύμφωνα με τον Αναστάσιο Σπανίδη, συ-
νιδρυτή και CEO της Generation Y, αυτό που 
έχει πραγματικά ενδιαφέρον είναι ότι, εκτός 
από τις επιχειρήσεις που στράφηκαν και ενί-
σχυσαν το κομμάτι των ηλεκτρονικών κατα-
στημάτων τους, το καταναλωτικό κοινό επί-
σης αναγνώρισε την προστιθέμενη αξία που 
προσφέρει η αγορά μέσα από το ηλεκτρονι-
κό εμπόριο. 

«Η πανδημία ουσιαστικά εκπαίδευσε με-
γάλο μέρος του πληθυσμού να χρησιμοποι-
εί τα ψηφιακά μέσα πολύ περισσότερο και 
να εισπράττει τα οφέλη του ηλεκτρονικού 
εμπορίου, είτε αφορά σε προϊόντα, υπηρε-
σίες είτε σε χρήσιμη ενημέρωση», σημειώ-
νει χαρακτηριστικά ο κ. Σπανίδης, αναφέ-
ροντας ως τρανό παράδειγμα την κατηγορία 
των groceries, «που μέχρι σήμερα εισέρχο-
νταν στο ψηφιακό εμπόριο με αργά βήματα, 
αλλά εν μέσω πανδημίας έκαναν άλμα ανά-
πτυξης». Το ίδιο συνέβη και με άλλους κλά-
δους, όπως η μόδα, η υγεία κ.ο.κ. 

Οι βασικές προκλήσεις  
του ψηφιακού επιχειρείν 

Το νέο σκηνικό που διαμορφώνεται από 
την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματι-
σμού δημιουργεί πολλές προκλήσεις για τις 
ελληνικές επιχειρήσεις, που καλούνται πλέ-

ον να αντεπεξέλθουν στον ανταγωνισμό σε 
τοπικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμ-
φωνα με τον κ. Σπανίδη, μια από τις πιο ση-
μαντικές προκλήσεις για το ψηφιακό επιχει-
ρείν, που σήμερα αναπτύσσεται με μεγαλύ-
τερη ταχύτητα από ποτέ, είναι η ίδια η κουλ-
τούρα των CEOs και οι τρόποι με τους οποί-
ους αυτή διοχετεύεται σε όλο τον οργανισμό 
προκειμένου να γίνει αντιληπτή από όλους 
η αναγκαιότητα του ψηφιακού μετασχημα-
τισμού και της εφαρμογής νέων τεχνολογι-
ών. Και βέβαια, ένας ολοκληρωμένος ψη-
φιακός μετασχηματισμός δεν περιλαμβάνει 
μόνο την ψηφιοποίηση των υφιστάμενων 
διαδικασιών. 

«Οφείλουμε να προσεγγίζουμε τον ψη-
φιακό μετασχηματισμό ολιστικά, αναπτύσ-
σοντας νέες αυτοματοποιημένες διαδικασί-
ες, αλλά και ενδυναμώνοντας τις ομάδες μας 
με εξειδικευμένους επαγγελματίες της αγο-
ράς, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουμε τους εργα-
ζομένους μας με δεξιότητες απαραίτητες για 
τη σύγχρονη ψηφιακή εποχή», σημειώνει ο 
κ. Σπανίδης, προσθέτοντας ότι πλέον ζωτι-
κή σημασία έχει αποκτήσει και η διασφάλι-
ση της κυβερνοασφάλειας των λειτουργιών 
μας λόγω της μεγάλης έκθεσης των εταιρει-
ών σε ψηφιακά περιβάλλοντα.

Προφανώς, είναι μεγάλο το έδαφος που 
χρειάζεται να καλυφθεί και σε οικονομικό 
επίπεδο, ωστόσο οι επιχειρήσεις καλούνται 
να δουν τα οφέλη πίσω από τον ψηφιακό με-
τασχηματισμό και να ξεκινήσουν βήμα-βήμα 
την ολοκλήρωσή του. «Προσωπικά δεν σας 
κρύβω ότι ανησυχώ για το πώς η ρευστότητα 
έχει επηρεαστεί στις επιχειρήσεις. Παρ’ όλα 
αυτά παραμένω αισιόδοξος και πιστεύω στον 
Έλληνα επιχειρηματία. Μετά από μια 10ετή 

κρίση με πολύ μεγάλα εμπόδια έχει καταφέ-
ρει να επιβιώσει, έχει σκληραγωγηθεί και, 
αυτήν τη στιγμή, επιδεικνύει την απαραίτη-
τη προσαρμοστικότητα, ευελιξία και ταχύτητα 
που επιβάλλει η πανδημία», σημειώνει ο κ. 
Σπανίδης, εκτιμώντας ότι σήμερα υπάρχουν 
οι συνθήκες για σοβαρή ανάπτυξη στην ελ-
ληνική οικονομία, οι οποίες θα ενταθούν πε-
ραιτέρω και με την προσέγγιση ξένων επεν-
δύσεων, που θα φέρουν έναν αέρα άνθη-
σης και ανέλιξης. 

Η νούμερο ένα πρόκληση, όμως, δεν εί-
ναι άλλη από το να επιλέξει μια επιχείρηση 
τον κατάλληλο συνεργάτη ψηφιακού μετα-
σχηματισμού, ο οποίος να ξέρει πώς να δια-
χειριστεί αυτή την εξέλιξη, να προβλέψει τα 
επόμενα βήματα και να την καθοδηγήσει σε 
αυτά. «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι 
μία ξεχωριστή περίπτωση επένδυσης. Πρό-
κειται ουσιαστικά για ένα ιδιαίτερα σύνθε-
το project, για το οποίο η συνεργασία και η 
συνδημιουργία ανάμεσα στα δύο εμπλεκό-
μενα μέρα (σύμβουλος- πελάτης) είναι απα-
ραίτητη. Και ο σωστός συνεργάτης είναι κα-
ταλυτικός παράγοντας ακριβώς γι’ αυτόν τον 
λόγο. Επειδή εδώ απαιτείται βάθος γνώσης, 
εύρος εμπειρίας και expertise, ως εκ τού-
του είναι σημαντικό να επιλέξεις μία ομάδα 
που τα διαθέτει όλα», σημειώνει ο CEO της 
Generation Y. 

Σύμφωνα με τον ίδιο, η μεγαλύτερη συνέ-
πεια από τη μη βέλτιστη επιλογή συνεργάτη 
δεν είναι τόσο το αμφιλεγόμενο αποτέλεσμα 
όσο το κόστος ευκαιρίας του χρόνου που θα 
έχει χαθεί μέχρι εκείνο το σημείο. Και όσον 
αφορά στον ανταγωνισμό αλλά και στις απαι-
τήσεις της ίδιας της αγοράς, που διαρκώς με-
ταλλάσσονται.
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Βάλαμε τις βάσεις  
για τον ψηφιακό μετασχηματισμό 

των επιχειρήσεων
Νέες προκλήσεις φέρνει για τις ελληνικές επιχειρήσεις ο ψηφιακός μετασχηματισμός,  
που επιταχύνθηκε εν μέσω πανδημίας, καθώς οι καταναλωτές πλέον αναγνωρίζουν  

σε μεγαλύτερο βαθμό την αξία του ηλεκτρονικού εμπορίου

1. Πώς θα πουλήσει παραπάνω προϊό-
ντα ή υπηρεσίες.

2. Πώς θα μειώσει τα λειτουργικά της κό-
στη μέσα από αυτοματισμούς.

3. Πώς θα κάνει μετρήσιμους όλους τους 
δείκτες λειτουργίας ώστε να βελτιώνει συνε-
χώς τα operations της.

4. Πώς θα καταγράφει την αγορά με βάση 
όχι μόνο τα δημογραφικά, αλλά και τα συ-
μπεριφορικά χαρακτηριστικά των χρηστών 
στα ψηφιακά κανάλια προκειμένου να έχει 
υψηλής ποιότητας στόχευση επικοινωνίας. 

«Και πώς μειώνουμε το κόστος επικοινωνί-
ας, τόσο ενεργειών κύρους όσο και διαφημι-
στικής τοποθέτησης, ενώ αυξάνουμε την ποι-
ότητα στόχευσης; Έχοντας δημιουργήσει και-
νοτόμα προϊόντα, τα οποία υποστηρίζουν συ-
στήματα AI (Artificial Intelligence) και μας δί-
νουν τη δυνατότητα να δημιουργούμε επικοι-
νωνία βάσει συγκεκριμένου segmentation, 
με τη χρήση προσωποποιημένων, δυναμι-
κών “real time” διαφημίσεων, όσον αφορά 
και στο περιεχόμενο και στην εικόνα», ση-
μειώνει ο κ. Σπανίδης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «ο δικός μας ρόλος 
ως Generation Y είναι να συνεχίσουμε να 
ηγούμαστε της αγοράς βοηθώντας τις επιχει-
ρήσεις να πετύχουν τους στόχους τους και να 
αξιοποιούν τις ευκαιρίες που η τεχνολογία 
μπορεί να τους προσφέρει, είτε στο κανά-
λι πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών είτε 
μέσω αυτοματισμών για να χαμηλώσουν τα 
λειτουργικά τους έξοδα».

Ταξίδι μετασχηματισμού 
«Και εμείς στην Generation Y βρεθήκαμε 

το τελευταίο διάστημα μπροστά σε διάφορα 
σταυροδρόμια. Ποια οπτική γωνία να επιλέ-
ξουμε; Να επιλέξουμε τη συστολή ή την προ-
σαρμοστικότητα; Να προχωρήσουμε με τα 
υπάρχοντα προϊόντα μας ή να δημιουργήσου-
με νέες λύσεις για να βοηθήσουμε το εγχώριο 
επιχειρείν; Να αρκεστούμε στη στασιμότητα 
ή να επιμείνουμε στην ανάπτυξη; Μπροστά 
σε αυτά τα διλήμματα, η Generation Y επέ-
λεξε τη συνδημιουργία, τη θετικότητα, την 
προσαρμοστικότητα», αναφέρει ακόμα ο κ. 
Σπανίδης και σημειώνει ότι «όταν η τάση 
της αγοράς ήταν να σταματά κάθε εμπορική 
ενέργεια, εμείς παρακινούσαμε τους συνερ-
γάτες μας να επιμείνουν, διεκδικώντας μεγα-
λύτερο μερίδιο αγοράς. Και το πετύχαμε».

Η Generation Y επέλεξε έμπρακτα τον δρό-
μο της ανάπτυξης, ανοίγοντας 100 νέες θέσεις 
εργασίας για το 2021, στο πλαίσιο της εταιρι-
κής καμπάνιας «Choose Your Perspective». 
«Δραστηριοποιούμενοι σε έναν κλάδο νευ-
ραλγικής σημασίας για τις απαιτήσεις που 
επιβάλλει η τρέχουσα συγκυρία, έχουμε ευ-
θύνη πρωτίστως να παρέχουμε τη στήριξή 
μας. Και στην ελληνική οικονομία, βοηθώ-
ντας τις επιχειρήσεις να μετασχηματιστούν 
ψηφιακά, αλλά και στην κοινωνία συνολι-
κά, πολλαπλασιάζοντας τους τρόπους με τους 
οποίους συνεισφέρουμε σε όλους τους τομείς 
της», τονίζει ο κ. Σπανίδης. 

«Όλη αυτή την περίοδο σκεφτήκαμε και 
δημιουργήσαμε λύσεις για μικρές και μεσαί-
ες επιχειρήσεις, όπως το GY fast, μια λύση 
ηλεκτρονικού εμπορίου η οποία εγκαθίστα-
ται εντός επτά ημερών και ήρθε να ενισχύ-
σει τη ρευστότητά τους και να δημιουργήσει 
μία νέα πηγή κερδοφορίας, ενώ παράλληλα, 
όσον αφορά στις μεγάλες επιχειρήσεις, βοη-
θήσαμε σε ένα εύρος αναγκών, από το στή-
σιμο της ομαλής λειτουργίας τους εξ αποστά-
σεως (όπου αυτό επιτρεπόταν) μέχρι διάφο-
ρους μετασχηματισμούς στα operations τους, 
δεδομένου ότι, π.χ., άλλαξε ο όγκος στις πα-
ραγγελίες τους».

«Οφείλουμε να προσεγγίζουμε 
τον ψηφιακό μετασχηματισμό 
ολιστικά, αναπτύσσοντας νέες 
αυτοματοποιημένες διαδικασίες 
αλλά και ενδυναμώνοντας 
τις ομάδες μας», σημειώνει  
ο κ. Αναστάσιος Σπανίδης, 
CEO της Generation Y. 


