
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 

Η Goodvidio επιτυγχάνει αυξιςεισ ζωσ +80% ςτο conversion rate των θλεκτρονικών 
καταςτθμάτων και δζχεται νζα επζνδυςθ €500,000 
 
H Goodvidio, θ υπθρεςία που βοθκά θλεκτρονικά καταςτιματα να αυξιςουν τισ πωλιςεισ 
τουσ ςυλλζγοντασ και ενςωματϊνοντασ ςτισ ςελίδεσ τουσ review videos από το YouTube 
και άλλα social media, ανακοινϊνει ςιμερα τθν ευρεία διάκεςθ τθσ πλατφόρμασ 
λογιςμικοφ που δθμιοφργθςε ςτο www.goodvid.ioκαι νζα χρθματοδότθςθ τθσ με 
επενδυτικά κεφάλαια τθσ Εκνικισ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ (NBG Business Seeds) και του 
Open fund.  
 
Ζχοντασ ολοκλθρϊςει μια περίοδο beta πιλοτικϊν εφαρμογϊν ςε μεγάλο εφροσ 
θλεκτρονικϊν καταςτθμάτων ςε Ευρϊπθ και Αμερικι, και ςε κατθγορίεσ όπωσ Τεχνολογία, 
Υγεία και Ομορφιά, Ακλθτιςμόσ και Hobby, Σπίτι και Κιποσ, Παιδικά Είδθ, Τρόφιμα, 
Αξεςουάρ Μόδασ και Auto-Moto, θ υπθρεςία είναι πλζον διακζςιμθ ςε brands και retailers 
με τθν μορφι μθνιαίασ ςυνδρομισ που ξεκινά από τα $149 και περιλαμβάνει free trial 15 
θμερϊν. 
 
Τθν Goodvidio εμπιςτεφονται ιδθ κορυφαία brands και θλεκτρονικά καταςτιματα  από τθν 
διεκνι και τθν ελλθνικι αγορά μεταξφ των οποίων οι Tassimo (Jacobs Douwe Egberts), 
Travis Perkins Group, Mondelez International, Cosmote, Germanos, Buldoza και MLS. Στα 
αποτελζςματα από δοκιμζσ τθσ Goodvidio ςε περιςςότερα από 40 ecommerce sites 
καταγράφεται αφξθςθ τθσ προςκικθσ προϊόντων ςτο καλάκι ζωσ και +80%, αφξθςθ του 
χρόνου παραμονισ των επιςκεπτϊν ςτο κατάςτθμα κατά +340% και μείωςθ του bounce 
rate ςτισ ςελίδεσ προϊόντων που εμπλουτίηονται με Goodvidio galleries  κατά -70%.  
 
Η κα. Paula Sweetman, Digital Engagement and eCommerce Manager ςτθν Jacobs Douwe 
Egberts διλωςε ςχετικά: “We have been delighted with the collaboration with Goodvidio – 
the execution has been seamless, the results impressive and the team are exceptionally well 
versed in meaningful metrics”. Το case studyγια τθν χριςθ τθσ Goodvidio ςτο θλεκτρονικό 
κατάςτθμα Tassimo.co.uk αναφζρει +74% αφξθςθ ςτοadd-to-basket conversion rate και 
+161% αφξθςθ ςτον χρόνο παραμονισ των χρθςτϊν.  
 
Η Goodvidio φζρνει μια καινοτόμο λφςθ ςτο πρόβλθμα του conversion rate optimization το 
οποίο απαςχολεί ολοζνα και περιςςότερο τα ecommerce sites,επιτρζποντασ ςε ζνα 
θλεκτρονικό κατάςτθμα να αναβακμίςει τον τρόπο που παρουςιάηει τα προϊόντα ςτουσ 
επιςκζπτεσ του, ενςωματϊνοντασ ςτισ ςελίδεσ του τα καλφτερα video για το κάκε προϊόν 
τα οποία εντοπίηονται και ςυλλζγονται από κοινωνικά μζςα δικτφωςθσ όπωσ το YouTube. Η 
πλατφόρμα τθσ Goodvidio παρζχει μια ολοκλθρωμζνθ λφςθ ςτον διαχειριςτι του 
θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ για τθν ανακάλυψθ, επιλογι, ενςωμάτωςθ και διαχείριςθ των 
video από τα social media μζςα ςτισ ςελίδεσ των προϊόντων του καταςτιματοσ, αλλά και 
τθν ανάλυςθ τθσ επίδραςθσ που ζχει το video περιεχόμενο ςτθν αφξθςθ των πωλιςεων και 
του engagementτων επιςκεπτϊν. 
 

http://www.goodvid.io/
https://goodvid.io/resources/case-study-tassimo-saw-74-increase-in-conversion-rate


Ο Δθμιτρθσ Κουρτζςθσ, ςυνιδρυτισ τθσ Goodvidio, λζει ςχετικά: “Το 64% των 
καταναλωτϊν που κάνουν online αγορζσ πλζον επθρεάηονται από video περιεχόμενο που 
διατίκεται ςτο YouTube ι μζςω αυτοφ. Οι υποψιφιοι αγοραςτζσ βαςίηονται ολοζνα και 
περιςςότερο ςτα product review και how-to videos που δθμιουργοφν και ανεβάηουν ςτα 
social media άλλοι καταναλωτζσ, video bloggers αλλά και τα ίδια τα brands. Και αυτό γιατί 
το video είναι απλοφςτατα το αποτελεςματικότερο μζςο για τθν παρουςίαςθ και 
κατανόθςθ ενόσ προϊόντοσonline. Ο ςκοπόσ τθσ Goodvidio είναι να βοθκιςει τα 
θλεκτρονικά καταςτιματα να φζρουν αυτό το μοναδικισ αξίασ περιεχόμενο από τα social 
media μζςα ςτισ ςελίδεσ των αντίςτοιχων προϊόντων τουσ, μεταμορφϊνοντασ ζτςι τθν 
εμπειρία του επιςκζπτθ και βελτιϊνοντασ τισ πωλιςεισ τουσ.” 
 
H εταιρεία ανακοινϊνει ςιμερα νζα χρθματοδότθςθ φψουσ €500,000, ανεβάηοντασ το 
ςφνολο των επενδυτικϊν κεφαλαίων που ζχει μζχρι τϊρα δεχτεί ςτα €800,000. Η επζνδυςθ 
ζρχεται από το JEREMIE Openfund IIκαι το πρόγραμμα NBG Business Seedsτθσ Εκνικισ 
Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ. Η επζνδυςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ ζρχεται ςε ςυνζχεια τθσ 
διάκριςθσ τθσ Goodvidio ςτον ετιςιο διαγωνιςμό “Καινοτομίασ & Τεχνολογίασ” που 
διοργανϊνει θ Εκνικι Τράπεηα, και τθν απονομι του 1ου βραβείου. 
 
 
                                                                         #### 
 
 
Σχετικά με τθν Goodvidio 
 
H Goodvidio ζχει ωσ ςτόχο να βοθκιςει τισ επιχειριςεισ θλεκτρονικοφ εμπορίου να 
προςφζρουν μια πιο ςυναρπαςτικι εμπειρία αγορϊν μζςα ςτο θλεκτρονικό τουσ 
κατάςτθμα και να αυξιςουν το ποςοςτό των επιςκεπτϊν που μετατρζπονται ςε αγοραςτζσ 
(conversion rate optimization), αξιοποιϊντασ video για τθν παρουςίαςθ των προϊόντων 
τουσ τα οποία ςυλλζγονται από κοινωνικά μζςα δικτφωςθσ όπωσ το YouTube.  
 
Η εταιρεία ιδρφκθκε το 2014 και εξυπθρετεί ζνα μεγάλο εφροσ θλεκτρονικϊν 
καταςτθμάτων από όλο τον κόςμο. Στουσ πελάτεσ τθσ ςυγκαταλζγονται μικρομεςαίεσ 
επιχειριςεισ αλλά και διεκνι brands που δραςτθριοποιοφνται ςτο θλεκτρονικό εμπόριο 
και ςε κατθγορίεσ όπωσ Τεχνολογία, Υγεία και Ομορφιά, Ακλθτιςμόσ και Hobby, Σπίτι και 
Κιποσ, Παιδικά Είδθ, Τρόφιμα, Αξεςουάρ Μόδασ και Auto-Moto.  
 
 
Σχετικά με τθν Εκνικι Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ 

Το πρόγραμμα NBG Business Seeds τθσ Εκνικισ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ 
(www.nbg.gr/nbgseeds), περιλαμβάνει δράςεισ ανάδειξθσ και προβολισ καινοτόμων ιδεϊν 
και ζργων, εκπαίδευςθσ και κακοδιγθςθσ ομάδων, παροχισ υποδομϊν, δικτφωςθσ και 
χρθματοδότθςθσ.  

  

http://theopenfund.com/
https://www.nbg.gr/en/nbgseeds


 

Σχετικά με το JEREMIE Openfund II 
 
Το JEREMIE Openfund II είναι ζνα seed capital fund με ζδρα ςτθν Ακινα και με ςκοπό να 
παρζχει υποςτιριξθ ςε επιχειρθματίεσ ϊςτε να μετατρζψουν φιλόδοξεσ ιδζεσ ςε προϊόντα 
λογιςμικοφ και επιτυχθμζνεσ εταιρείεσ. 
 
 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ: 
 
Miljana Mitic - Goodvidio, Marketing Manager 
mmitic@goodvid.io 
+44 2037 445746 
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