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ΘΕΜΑ: Δραστηριοποίηση Ρ/Πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου E-Mag στην Ελλάδα, 

Αναζήτηση Ε/Προμηθευτών. 

   
   Σε χθεσινή συνάντηση στο Γραφείο με τον κ.Δ.Σιδερίδη, International Marketplace Director της 
μεγαλύτερης εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου της Ρουμανίας E-Mag, https://www.emag.ro/ , μας 
γνωστοποιήθηκε η έναρξη δραστηριοποίησης της στην Ελλάδα και ζητήθηκε η συνδρομή μας για την 
κοινοποίηση της πληροφόρησης στους Επιχειρηματικούς Συνδέσμους και Φορείς, σε αρχική φάση, 
Αθήνας-Πειραιά και Θεσ/κης, για την ανεύρεση ενδιαφερομένων ελληνικών επιχειρήσεων οι 
οποίες μέσω της πλατφόρμας της, δύνανται να πωλούν τα προϊόντα τους στη ρουμανική 
αγορά.   
 
    Καθώς από πλευράς μας κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική η παραπάνω δυνατότητα για τις ελληνικές 
εξωστρεφείς επιχειρήσεις, αναφέρονται αναλυτικότερα τα εξής : 
 

1. Όπως ήταν γνωστό μέχρι στιγμής, η ελληνική επιχειρηματική παρουσία στη Ρουμανία ήταν 
ιδιαίτερα ευκρινής καθώς α) το ύψος των εξαγωγών κατατάσσουν την Ρουμανία στην 10η θέση 
μεταξύ των κυριότερων εξαγωγικών προορισμών της χώρας μας β) το ύψος των ελληνικών 
επενδύσεων κατατάσσουν την Ελλάδα ως την 7η κυριότερη επενδύτρια χώρα στην Ρουμανία γ) 
λειτουργούν περίπου 8.000 καταγεγραμμένες επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων -εκ των 
οποίων υπολογίζονται ως ενεργές περίπου 1.500 εξ αυτών – δ) περίπου 1 εκ. 300 χιλ. Ρουμάνοι 
τουρίστες επισκέφθηκαν την χώρα μας και ιδιαίτερα την Β.Ελλάδα, κατά το 2019. Ανωτέρω 
γεγονότα καθώς και το γεγονός ότι οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται σε εξαιρετικό επίπεδο, έχουν 
διαμορφώσει μία εξαιρετικά θετική εικόνα στην Ρουμανία (και) για τα ελληνικά προϊόντα. 

 

2. H E-Mag ανήκει στον ολλανδικών συμφερόντων όμιλο Prosus N.V., ο οποίος με τη σειρά του 
ανήκει στον νοτιοαφρικανικών συμφερόντων όμιλο  Naspers και είναι ο μεγαλύτερος όμιλος 
ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρώπη και από τους μεγαλύτερους παγκόσμια και 
συγκεκριμένα τρίτος μετά την Amazon και την Alibaba.  
Σημειώνεται παράλληλα ότι στην Prosus N.V. και μέσω της συμφερόντων της, γερμανικής 
εταιρείας Delivery Hero ανήκουν επίσης και οι ελληνικές εταιρείες ‘’e-food’’ και ‘’deliveras.gr’’ 
καθώς και η start-up ‘’Instashop’’, ενώ παράλληλα ανήκει και η διεθνής εταιρεία e-shop και 
delivery ‘’Wolt’’ που επίσης δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. 
 

 

https://www.emag.ro/
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Deliveras.gr&action=edit&redlink=1


 
 

 

3. H  E-Mag δραστηριοποιείται μέχρι στιγμής σε Ρουμανία (50% της αγοράς, 36.000 
επιχειρήσεις, 12 εκ.κωδικούς προϊόντων), Βουλγαρία (market leader με 25% της αγοράς) και 
Ουγγαρία (επίσης market leader με 25% της αγοράς) και επεκτείνεται σε Ελλάδα, Γερμανία και 
Πολωνία. 
 

4. Οι βασικές κατηγορίες προϊόντων στην πλατφόρμα είναι : Ηλεκτρονικά είδη (Η/Υ, Τηλέφωνα 
κ.α.), Ηλεκτρικά είδη (Ψυγεία, Πλυντήρια κ.α.), Βιντεοπαιχνίδια, Παιχνίδια, Τυποποιημένα 
Τρόφιμα, Είδη Ένδυσης, Αθλητικά είδη, Καλλυντικά, Είδη σπιτιού και Είδη Αυτοκινήτου. 

 

5. Ιδιαίτερα για την Ελλάδα, μας γνωστοποιήθηκε ότι στοχεύει και ενδιαφέρεται για την συνεργασία 
με εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις για να μεταφέρει τα προϊόντα τους στη Ρουμανία 
και να τα πουλάει μέσω της πλατφόρμας της (μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Same day 
Courier https://sameday.ro/?lang=en , η οποία ξεκίνησε επίσης να δραστηριοποιείται στην 
Ελλάδα μέσω συνεργασιών με ελληνικές εταιρείες ταχυμεταφορών, ενώ παράλληλα το αρχικό 
hub συλλογής θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη).  
Η αρχική γεωγραφική στόχευση της E-Mag είναι εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις από Αθήνα-
Πειραιά-Θεσσαλονίκη ενώ κατά τον Μάρτιο του 2021 η στόχευση θα διευρυνθεί σε ολόκληρη την 
ελληνική επικράτεια. 
 

6. Από πλευράς E-Mag, προσφέρονται μεταξύ άλλων στους έλληνες sellers : Δωρεάν 
λογαριασμός Seller, Δωρεάν εξειδικευμένος Business Development Manager για τουλάχιστον 4 
μήνες στα Ελληνικά (έχει δημιουργηθεί εξειδικευμένη ομάδα στην Ελλάδα για αυτό το 
πρόγραμμα), Δωρεάν όλη η μετάφραση του content όλων των προϊόντων του seller από τα 
Ελληνικά στα Ρουμανικά,  Δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών στα Ρουμανικά για τον χειρισμό τυχόν 
ερωτήσεων/απαιτήσεων από τους Ρουμάνους πελάτες, Χωρίς μηνιαία πάγια ή άλλα κρυφά έξοδα, 
ο seller πληρώνει μόνο ανά πώληση (commission based), Max 72 ώρες παράδοση (48 ώρες για 
Βουκουρέστι και τις μεγάλες πόλεις της Ρουμανίας) από την αποθήκη του seller στην Ελλάδα, 
οπουδήποτε στη Ρουμανία στον πελάτη ή στα locker της E-Mag κ.ά. 
 

7. Αρχικά και σημαντικά κριτήρια περίληψης στην πλατφόρμα, αποτελούν ο κύκλος εργασιών της 
επιχείρησης και η από πλευράς της ύπαρξη e-shop, ώστε να είναι εξοικειωμένη με την χρήση και 
λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 
 

8. Σημειώνεται ότι η Ρουμανία, είναι η δεύτερη πολυπληθέστερη χώρα των Βαλκανίων -μετά την 
Τουρκία- με περίπου 20 εκ.κατοίκους, ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ είναι συνεχόμενα θετικός, 
ενώ για το 2021 προβλέπεται στο 7,3%. 

 
     Για πληρέστερη ενημέρωσή σας, επισυνάπτεται σε ξεχωριστό αρχείο παρουσίαση της E-Mag 
όπου και αναφέρονται τα στοιχεία επικοινωνίας του κ.Σιδερίδη. 
  
     Παραμένοντας στη διάθεσή σας για οιαδήποτε διευκρίνηση, θα παρακαλούσαμε για την ενημέρωση 
των μελών σας. 
      
 

    Ο Δ/νων 
 

           Παντελής Γιαννούλης 
           Σύμβουλος ΟΕΥ A΄ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sameday.ro/?lang=en


 
 

 

Πίνακας Αποδεκτών 
1. ΕΒΕΑ 
2. ΒΕΑ 
3. ΕΒΕΠ 
4. ΒΕΠ 
5. ΕΒΕΘ 
6. ΒΕΘ 
7. ΣΕΒ 
8. ΣΒΕ 
 
 

 
 
 
 



Του 3ου μεγαλύτερου ομίλου ηλεκτρονικού εμπορίου στον κόσμο μετά την Amazon 
& την Alibaba

Το eMAG αποτελεί μέλος του ομίλου Naspers/Prosus

Δεν σας υποσχόμαστε τον κόσμο 
όλο, μόνο το μεγαλύτερο 
Marketplace στα Βαλκάνια.



#1 Marketplace στα Βαλκάνια & ΝΑ Ευρώπη

€2B+
Gross Merchandise Value

το 2020

€220M+
Επενδύσεις τα

τελευταία 10 χρόνια

50%+
Μερίδιο Αγοράς

στην Ρουμανία

25%+
Μερίδιο Αγοράς

στην Βουλγαρία

25%+
Μερίδιο Αγοράς

στην Ουγγαρία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ



84M+
Επισκέψεις/ 

μήνα

9M+
Ενεργοί πελάτες

4.5M+
App 

installations

3.3M+
Αξιολογήσεις

2K+
Lockers

“Most Valuable Retail Brand” 
για τη Ρουμανία το 2020

20 χρόνια επιτυχούς 
επιχειρηματικής 
δραστηριότητας

1 στις 3 online αναζητήσεις 
ξεκινάνε από το eMAG

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ



από τις ποσότητες που πωλούνται στο 
eMAG, είναι από τους marketplace 

sellers μας

60%+

36K+12M+

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ



Ξεκλειδώστε νέες ευκαιρίες στη 
Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Ουγγαρία

36M+
Πληθυσμός

75%
Με πρόσβαση στο 

Διαδίκτυο

24M+
Online 

καθημερινά

16M+
Έχουν κάνει αγορά 

online

+23%
Σύνθετος Ετήσιος Ρυθμός Ανάπτυξης 

(CAGR) για τα επόμενα 5 χρόνια*

€24B+
Το Μέγεθος της Αγοράς 

Ηλεκτρονικού Εμπορίου έως το 2025

*statista.com



Όλα όσα χρειάζεστε για την 
διεκπεραίωση παραγγελιών στη 
Ρουμανία

Χωρίς Συμβάσεις με Courier
Εμείς διαχειριζόμαστε τις αποστολές από Ελλάδα προς 
Ρουμανία.

Ασυναγώνιστα Έξοδα Αποστολής
€1 ή €3 ανά παραγγελία ανάλογα το μέγεθος του 
πακέτου.

Παράδοση σε max 72 ώρες
Από τον χώρο σας προς τους πελάτες σας στη 
Ρουμανία.

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ



Υποστήριξη καθ’όλη τη 
διαδικασία

Εξυπηρέτηση 
Πελατών

στα Ρουμάνικα

ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ

Μετάφραση Content για 
όλα σας τα προϊόντα

4 ΜΗΝΕΣ

Εξειδικευμένος Business Development 
Manager στα Ελληνικά

Δωρεάν Πρόσβαση στην εκπαιδευτική μας 
κοινότητα e-learning

eMAG Academy

ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ



Πρόσβαση σε 
ολοκληρωμένες

υπηρεσίες fulfilment

Πρόσβαση στο
Πρόγραμμα Sponsored 
Products

Δωρεάν πρόσβαση στις
umbrella καμπάνιες 
μάρκετινγκ του eMAG

Δωρεάν πρόσβαση στο 
Πρόγραμμα Genius. 

Παρόμοιο με το Amazon Prime,
για επιλέξιμα προϊόντα

ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΕΜΑΣ

Αναπτυχθείτε με τα Προγράμματά μας



Περισσότερες Πωλήσεις με τα
AI-driven εργαλεία και λειτουργίες

Προτάσεις Στοκ 
και Τιμών

Προτάσεις για 
Βελτίωση Content

Insights για νέες 
ευκαιρίες

Αναλυτικά sales 
analytics

API ready για

ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΕΜΑΣ



Pay As You Sell.
Χωρίς Πάγια Τέλη.

7%Από

ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΕΜΑΣ



Συνεργαζόμαστε με πολλές αγορές, αλλά η eMAG προσφέρει μία από τις πιο φιλικές για 

τον χρήστη εμπειρίες, πέρα από τον κατάλογο προϊόντων της. Οι εκθέσεις πωλήσεων 

και η διαχείριση της εκστρατείας γίνονται με πολύ διαισθητικό τρόπο και εάν 

αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με τον Διαχειριστή Λογαριασμού σας, είναι πάντα 

κάποιος έτοιμος να σας υποστηρίξει.

Από το 2020 μέχρι σήμερα σημειώσαμε ανάπτυξη 310% και σίγουρα αυτό το νούμερο 

θα διπλασιαστεί με την επερχόμενη Black Friday και την χριστουγεννιάτικη περίοδο. 

Πέρα από τα έσοδα από τις πωλήσεις, εκτιμούμε την καθημερινή αφοσίωση και τις 

προτάσεις που γίνονται για να βελτιωθεί η απόδοσή μας.

Σίγουρα θα πρότεινα την αγορά eMAG σε όλες τις εταιρείες που θέλουν να επεκταθούν 

σε νέες αγορές όπως η Ρουμανία γιατί σε σύγκριση με τις άλλες αγορές η eMAG σε 

υποστηρίζει αρκετά κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας επέκτασης και θεωρώ ότι 

είναι πολύ σημαντικό κατά τα πρώτα στάδια που ξεκινούν οι πωλήσεις σε μία νέα 

χώρα, καθώς δεν νιώθεις «στα χαμένα» γιατί έχεις τη δυνατότητα στην ουσία να 

συζητήσεις και λύσεις τα προβλήματά σου με κάποιον

Loredana Fartade

Head of Sales – Eastern Europe Markets, Aosom

Βοηθούμε να γράψετε ιστορίες επιτυχίας



Ο Business Development Manager σας, σας περιμένει!

Join us now!

dimitris.sideridis@emag.ro www.emag.ro +40 790 805 318


