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findbox │ CLOUD Τι είναι τo findbox;  

Πηγαίνω στο κατάστημα να βρώ το 
ανταλλακτικό μελανιού (μελανοδοχείο) 
που τελείωσε και χρειάζομαι, τον 
λαμπτήρα που κάηκε, ή την βίδα που 
χρειάζομαι (ενδεικτικά παραδείγματα). 
 
Αντί να ψάχνω, αντί να περιμένω, αντί να 
ταλαιπωρούμαι και να χάνω χρόνο, απλά 
τοποθετώ στο findbox το 
χρησιμοποιημένο / προς αναζήτση 
προϊόν που θέλω να βρώ!  
 
Eπί τόπου (μέσα σε ΕΝΑ 
ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟ) το findbox μου δείχνει 
με λαμπάκι που αναβοσβήνει στο ράφι, 
πού βρίσκεται το προϊόν που θέλω, 
ανάμεσα στα εκατοντάδες διαθέσιμα 
άλλα !!! 
Αυτό είναι το findbox πρακτικά! 



«Το 59% των καταναλωτών που δεν μπορούν να εντοπίσουν ένα 

προϊον εγκαίρως, τελικά δεν προβαίνουν σε αγορά!» 

OΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΤΕΛΙΚΑ ΔΕΝ ΑΓΟΡΑΣΑΝ… 
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«Το 59% των καταναλωτών που δεν βρίσκουν ένα προϊόν, τελικά 

φεύγουν χωρίς να έχουν αγοράσει τίποτα».  

OI ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΤΕΛΙΚΑ ΔΕΝ ΑΓΟΡΑΣΑΝ... 
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Το 33% των 

καταναλωτών 

ψάχνουν για 

περισσότερα από 3 

λεπτά 

Μέσος χρόνος αναζήτησης για Ανταλλακτικά Μελανιών  

 

(Μελανοδοχεία)  

 
CES Market / Germany 
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Viele Vorteile… 

Τι κέρδος παρήγαγε το findbox? 

Πολλαπλά 
Πλεονεκτήματα... 

43%  
των πελατών  

που χρησιμο- 

ποίησαν findbox 



Viele Vorteile… 

Καλύτερη 

Υποστήριξη 

και 

Εξυπηρέτηση 

 

Επιτυχημένη 

εύρεση 

προϊόντος= 

αγοράζω 

Καταπληκτικό: 

μου δείχνει 

ποιο προϊόν 

θέλω στο ράφι! 

Απίστευτο! 

Πρωτοποριακή 

Τεχνολογία 

Εξοικονομεί 

Χρόνο 

Εξοικονομεί 

Χρήματα 

Πολλαπλά 
Πλεονεκτήματα… 

Τί λένε οι καταναλωτές; 



Viele Vorteile… 
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Aύξηση πωλήσεων Multipack 
(Πολυσυσκευασιών) 

Multi 

+19,0% 

Πολλαπλά 
Πλεονεκτήματα… 



Viele Vorteile… 
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Αύξηση πωλήσεων: Πριν και μετά την εγκατάσταση 
του findbox! 

Πολλαπλά 
Πλεονεκτήματα… 



Καταστήματα-παραδείγματα :  
Γεγονότα και Δεδομένα 



Αν για κάποιο λόγο δεν θα έβρισκες το προϊόν, τι θα έκανες;  

10% 12% 9% 

76% 69% 
83% 

12% 18% 
6% 

2% 1% 2% 

TOTAL UK  Tesco (UK)  CES (UK)  

Θα το ξεχνούσες 

Θα περίμενες για μία άλλη 

ευκαιρία να αγοράσεις 

αυτό το προϊόν στο ίδιο 

κατάστημα 

Θα αναζητούσες το ίδιο 

προϊόν κάπου αλλού 

Θα αγόραζες άλλο προϊόν 

στο ίδιο κατάστημα 



Viele Vorteile… 
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Αριθμός ερωτήσεων 
στο προσωπικό 

χωρίς με   

findbox findbox 

 Το findbox μειώνει δραστικά τον 

αριθμό των ερωτήσεων προς το 

προσωπικό. Ετσι το προσωπικό 

επικεντρώνεται σε πιο ακριβά / 

high-tech προϊόντα. 

 Το προσωπικό μπορεί να δώσει πιο 

αξιόπιστες συμβουλές και βοήθεια 

επειδή το σωστό προϊόν για τον 

καταναλωτή μπορεί εύκολα και 

γρήγορα να επιλεγεί.  

 Η ανταπόκριση του κοινού είναι 

διαρκώς πολύ θετική. Εξαίρει την 

χρήση της τεχνολογίας ως 

«πραγματικά έξυπνη» λύση σε ένα 

καθημερινό πρόβλημα. 

 





 



 





Cost + Funding 

• Μηνιαίο κοστος περίπου. 200-250 Euro  

    + μεταφορικά  

βασισμένο σε 1 findbox και 400 LightGuides 

περιλ. Γενική Εγκατάσταση, Υποστήριξη και 

Updates 

• Xρηματοδότηση/απόσβεση?  

– 1.) Αμεση απόσβεση 

– 2.) Χρηματοδότηση από τους προμηθευτές 



R+D, Sales, Marketing & Showroom 



Viele Vorteile… 

 
Κεντρικά Γραφεία findbox  
Ettenheim / Germany 



Viele Vorteile… 

ΑΚΤΕΝΑ DIGITAL : MARKET LEADER 
-Kεντρικά Γραφεία: Λεωφ.Βουλιαγμένης & Ζολώτα 3, Αθήνα 16341 

-Eγκαταστάσεις Διάθεσης Προϊόντων: Λεωφ.Αθηνών-Λαυρίου, Θέση «Κουτάλα», 
Μαρκόπουλο 19003 

Τηλ.Kέντρο: 210-9943520, Fax:210-9943521 

www.aktena-digital.tech  

www.elabels-hellas.com 

e-labels@aktena.com  

 

Πολλαπλά 
Πλεονεκτήματα… 
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