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Clever Point

Το έξυπνο δίκτυο που
«άνθισε» εν µέσω πανδηµίας
H πλατφόρµα που συνδέει το e-commerce µε ένα δίκτυο περίπου 200 καταστηµάτων σε όλη την Ελλάδα,
µε στόχο να παρέχει εναλλακτικές υπηρεσίες στις παραδόσεις, στις παραλαβές και τις επιστροφές των δεµάτων
χρυσή ιδέα στριφογύριζε για
κάνει σε κατάλυµα AirBnb (Airbnb Key Management),
επιστρέφει από τη δουλειά του. Επίσης, δεν είναι λίγοι
οι παραλήπτες που δεν θέλουν για λόγους ασφαλείας
χρόνια στο µυαλό του πληροφοαλλά και να αφήσει για φύλαξη τις βαλίτσες του προκειµένου να απολαύσει µια τελευταία βόλτα µέχρι την
ρικάριου της Eurobank Ευάγγελου
και ανωνυµίας να χτυπάει ο courier το κουδούνι του
ώρα της πτήσης του (Luggage Storage).
Αγορόπουλου. Οµως το φορτωσπιτιού τους, αλλά και να εγκλωβίζονται για ώρες περιµένοντας να παραλάβουν τις αγορές τους.
µένο καθηµερινό του πρόγραµµα
Η υπηρεσία που στήθηκε στην αρχή µε τη βοήθεια
µε τις τρεις διευθύνσεις που είχε
των µελών της οικογένειας Αγορόπουλου κατέγραφε
«Το Clever Point δεν είναι εταιρεία ταχυµεταφορών»,
υπό την εποπτεία του στην τράανερχόµενη πορεία. Μέχρι που ήρθε η πανδηµία
µας εξηγεί ο κ. Αγορόπουλος. «∆ραστηριοποιείται στο
πεζα δεν του επέτρεπε να υλοανατρέποντας τα έως τώρα δεδοµένα στον κλάδο. Οι
Last Mile Delivery, το τελικό βήµα της διαδικασίας παράεταιρείες courier κράσαραν και οι καθυστερήσεις στις
δοσης από ένα κέντρο. Η τελική διαδικασία στη χώρα µας
ποιήσει το σχέδιό του. Η ευκαιρία ήρθε όταν αποφάσισε να ενταχθεί στο πρόγραµµα εθελουσίας εξόδου
αποστολές προκάλεσαν σωρεία παραπόνων. Το δίκτυο
αντιµετωπίζει πολλά προβλήµατα που επηρεάζουν σε
της συστηµικής τράπεζας και να αλλάξει επαγγελµατιClever Point εµφανίστηκε ως εναλλακτική λύση, µε
µεγάλο βαθµό τα ηλεκτρονικά καταστήµατα, αλλά και
κή πορεία.
αποτέλεσµα ο κύκλος εργασιών της υπηρεσίας να
τους καταναλωτές καθώς οι δύο πλευρές δυσκολεύονται
Πιστεύοντας ακράδαντα ότι η πληνα συναντηθούν. Οσο πιο κοντά βρεθούν
ροφορική είναι ένα είδος τέχνης, ο
τα ηλεκτρονικά καταστήµατα και οι
πρώην τραπεζοϋπάλληλος έστησε το
εταιρείες µεταφορών/courier στον καταΟ καταναλωτής ενηµερώνεται µε SMS και email και µπορεί
ναλωτή, τόσο περισσότερα προβλήµατα
2016 µια πλατφόρµα, το Clever Point, η
να παραλάβει το πακέτο που έχει παραγγείλει όποτε θέλει, χωρίς
θα λυθούν.
οποία συνδέει το e-commerce µε ένα
δίκτυο περίπου 200 καταστηµάτων σε
Εµείς στο Clever Point οραµατιζόµαστε
άγχος εφόσον το ωράριο είναι διευρυµένο, από ένα σηµείο
όλη την Ελλάδα. Στόχος της εταιρείας
το Last Mile Delivery αρκετά βελτιωµένο
κάπου κοντά στο σπίτι του, στη δουλειά του ή στον δρόµο όπου
είναι να παρέχει εναλλακτικές υπηρεσε σχέση µε τη σηµερινή του κατάσταση.
σίες σχετικά µε τις παραδόσεις, τις παΣτόχος µας είναι να έχουµε περισσότερους
κινείται, χωρίς να περιµένει σε ουρές και να ταλαιπωρείται
ραλαβές και τις επιστροφές των δεµάτων.
ευχαριστηµένους καταναλωτές οι οποίοι
θα αντιληφθούν την αξία και τη σηµασία
Ας πάρουµε µια πρώτη ιδέα για τον
του ηλεκτρονικού εµπορίου στις ηµέρες
τρόπο λειτουργίας της έξυπνης υπηρεµας. Ετσι θα καταφέρουµε να πετύχουµε
σίας. Ο καταναλωτής µπορεί να παραλάβει το πακέτο που έχει παραγγείλει
συνολική ανάπτυξη του e-commerce στην
από e-shop όποτε θέλει, σε διευρυµένο
Ελλάδα. Φανταστείτε αν όλα τα e-shops
ωράριο, χωρίς άγχος, από ένα σηµείο
και οι couriers είχαν σηµεία παραδόσεων
κάπου κοντά στο σπίτι του, στη δουλειά
σχεδόν σε κάθε γειτονιά, πόσο ευκολότερες
του ή στον δρόµο όπου κινείται. Μόλις
θα ήταν οι παραδόσεις και πόσες λιγότερες
το δέµα φτάσει στο επιλεγµένο σηµείο,
αποτυχίες θα υπήρχαν».
ο πελάτης θα ενηµερωθεί άµεσα µε SMS
Τον ρωτάµε αν η κρίση λειτούργησε
και email. Με αυτό τον τρόπο, µπορεί
ως ευκαιρία για την εταιρεία του και πώς
να κανονίσει ο ίδιος πότε θα παραλάβει
σκοπεύει να την αξιοποιήσει από δω
το δέµα του εντός 7 ηµερών χωρίς να
και πέρα. «Οι προοπτικές είναι θετικές
περιµένει σε ουρές και να ταλαιπωρείκαι ήδη εργαζόµαστε σκληρά και επικοιται, όπως βλέπουµε συχνά να συµβαίνει,
νωνούµε καθηµερινά µε δεκάδες συνεριδίως µετά το ξέσπασµα της πανδηµίας.
γάτες για να υλοποιήσουµε το µελλοντικό
Τα επιλεγµένα σηµεία παραλαβής
µας πλάνο», τονίζει ο κ. Αγορόπουλος.
είναι µίνι µάρκετ, ανθοπωλεία, βενζινά«Σε ετήσια βάση, από το δίκτυό µας πραγδικα, σταθµοί πάρκινγκ, παντοπωλεία,
µατοποιούνται συνολικά 250.000 συναλασφαλιστικά γραφεία, DVD clubs και
λαγές. Στόχος µας είναι έως το τέλος του
Ο διευθύνων σύµβουλος της Clever Point, Ευάγγελος Αγορόπουλος
φωτοτυπικά κέντρα. Στο δίκτυο των
2021 το δίκτυό µας να περιλαµβάνει 5.000
(αριστερά καθιστός), µε την οµάδα της εταιρείας
καταστηµάτων προστέθηκε πρόσφατα
σηµεία σε όλη τη χώρα ώστε να µπορούκαι η αλυσίδα Γρηγόρης Μικρογεύµατα,
µε να εξυπηρετούµε ακόµα περισσότερους
αυξάνοντας τις επιλογές του καταναλωκαταναλωτές. Επίσης, ανταποκρινόµενοι
τή στη διάρκεια των καθηµερινών µεστις ανάγκες της αγοράς, αναπτύξαµε τη
τακινήσεών του.
web εφαρµογή shop.cleverpoint.gr για να
Η ίδια απλή διαδικασία ακολουθείται και στις περιαυξηθεί κατά 45%-50%. Αλλά και πριν από την πανδηµπορούν οι καταναλωτές να χρησιµοποιούν την υπηρεσία
πτώσεις επιστροφής των αγορών. Ο καταναλωτής
µία στον κλάδο των υπηρεσιών courier το ποσοστό
µας και να παραλαµβάνουν τις αγορές τους από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό κατάστηµα του κόσµου και αν παραγαφήνει το δέµα που θέλει να επιστρέψει στο κοντινότων καθηµερινών αποτυχηµένων παραδόσεων ξεπεργείλουν προϊόντα. Είµαστε περήφανοι για τα σχόλια των
τερο σηµείο όταν τον βολεύει και το e-shop στέλνει να
νούσε το 20%.
το παραλάβουν ή εναλλακτικά αναλαµβάνει η Clever
Η Clever Point δίνει στον καταναλωτή περισσότερες
καταναλωτών που χρησιµοποίησαν την υπηρεσία µας.
Point την επιστροφή του δέµατος. Παράλληλα, µέσω
επιλογές για το πώς θα παραλάβει τις αγορές του. Είτε
Στο site µας έχουν καταγραφεί 17.000 αξιολογήσεις πολιτών
του δικτύου, µπορεί να πραγµατοποιηθούν και αποαυτό αφορά τα σηµεία εξυπηρέτησης, είτε στην ώρα
που µας βαθµολογούν µε µέσο όρο 4,6 µε άριστα το 5. Σ’
αυτό το αποτέλεσµα έχουν συµβάλει, φυσικά, και οι ιδιοστολές είτε από τον ίδιο τον καταναλωτή, είτε µε courier,
παραλαβής η οποία µπορεί να είναι εκτός του ωραρίου
είτε µέσω µιας µεταφορικής εταιρείας. Το δίκτυο πααποστολών των courier 9 π.µ. - 5 µ.µ. ακόµα και τα
κτήτες και οι εργαζόµενοι των φυσικών καταστηµάτων
ρέχει πολύτιµες υπηρεσίες και στους ταξιδιώτες. Με
Σαββατοκύριακα. Τα στοιχεία που έχει επεξεργαστεί η
που εµπιστεύτηκαν την ιδέα µας και παρέχουν αξιόπιστα
απόλυτη ασφάλεια ένας τουρίστας µπορεί να παραλάεταιρεία δείχνουν ότι το 40% του κοινού λαµβάνει τα
την υπηρεσία στο κοινό που έρχεται καθηµερινά σε επαφή
βει από τα σηµεία το κλειδί για την κράτηση που έχει
δέµατά του εκτός ωραρίου, συνήθως στις 6 µ.µ. που
µαζί τους».
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