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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Η ελληνική εταιρεία καλλυντικών που σε ένα χρόνο λειτουργίας
κατέκτησε τις διεθνείς αγορές.
Mία διαφορετική ιστορία, που θα σας κάνει να τολμήσετε. Πρωταγωνιστές
τέσσερις νέοι άνδρες, με όρεξη και μεράκι για σκληρή δουλειά.

Η ιστορία αφορά τον Αριστοτέλη Βακαλόπουλο με καταγωγή από τη Σάμο, τον
Θανάση Σιδηρόπουλο από τη Θεσσαλονίκη και τα δύο δίδυμα αδέρφια, τον
Δημήτρη και τον Νώντα Κωστούλα, με καταγωγή από τη Λευκάδα. Οι τέσσερις
φίλοι γνωρίστηκαν στο πανεπιστήμιο του Αιγαίου, στο τμήμα Μηχανικών
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Από τότε ξεκίνησαν να χτίζουν
ένα κοινό όραμα. Ποιο ήταν αυτό; H δημιουργία της δικής τους επιχείρησης. Το
όραμα έγινε πράξη και ήδη από το 2019 δραστηριοποιούνται στο επιχειρείν
πουλώντας διαδικτυακά καλλυντικά προϊόντα, αρώματα και παραφαρμακευτικά
σκευάσματα.
Αποφάσισαν να υιοθετήσουν την εμπορική ονομασία Cosmetiqon. Η επιχείρηση
ξεκίνησε την εμπορική της δραστηριότητα το 2019, στον χώρο των καλλυντικών
προϊόντων, ο οποίος τα τελευταία χρόνια γνώρισε σημαντική άνοδο. Ο σκοπός
της ομάδας ήταν να αξιοποιήσουν τις ακαδημαϊκές τους γνώσεις για να
δημιουργήσουν τη δική τους ευρέως διαδεδομένη εμπορική επωνυμία, που θα
παίξει σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια αγορά.
Οι τέσσερις συνιδρυτές διατηρούν φυσικό κατάστημα στην Αθήνα, ενώ
παράλληλα δραστηριοποιούνται και στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου,
διατηρώντας διαδικτυακό κατάστημα το οποίο υλοποίησαν οι ίδιοι. Η σχέση της
εταιρείας με την eBay ξεκίνησε το 2019, προτού ξεκινήσει η λειτουργία του φυσικού
τους καταστήματος. Στόχος τους ήταν να αξιοποιήσουν τα προνόμια και τα
εργαλεία της πλατφόρμας χρησιμοποιώντας τις γνώσεις τους πάνω στην
πληροφορική για την εξαγωγή των προϊόντων τους σε όλες τις χώρες του
κόσμου. Λίγους μήνες μετά ήρθε και βράβευση απο την Εbay μεταξύ χιλιάδων
επιχειρήσεων. Η εταιρία κολλοσός του ηλεκτρονικού εμπορίου βράβευσε τους

τέσσερις νέους για την τεχνογνωσία τους. Σήμερα, τα προϊόντα της εταιρίας
πωλούνται σε πάνω από 30 χώρες, με τη μεγαλύτερη ζήτηση να προέρχεται από
τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τον Καναδά και την Ευρώπη.
Ταυτόχρονα με την εταιρία καλλυντικών η ομάδα αυτή διατηρεί μία αρκετά
δυναμική και ανερχόμενη εταιρία πληροφορικής την Cosmolink.gr η οποία
εξειδικεύεται στην κατασκευή ιστοσελίδων και e-shops υψηλής ποιότητας.

Η ευκολία που παρέχει το σύστημα πλοήγησης της πλατφόρμας και η διαδικασία
των πωλήσεων, καθιστά την eBay την προτιμότερη λύση ανάμεσα σε άλλες
πλατφόρμες. Σύμφωνα με την κοινή δήλωση των ιδιοκτητών «η eBay διαθέτει όλα
τα απαραίτητα εργαλεία, καθώς και ένα ολοκληρωμένο σύστημα καθοδήγησης
και αξιολόγησης ώστε να αναπτυχθεί ένας πωλητής. Για εμάς, η πλατφόρμα
έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του πλάνου ανάπτυξης της
επιχείρησης μας και φυσικά έχει συμβάλλει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην έως τώρα
επιτυχημένη πορεία της. Θεωρούμε πως είναι, ίσως, το καταλληλότερο κανάλι
εξαγωγών και ιδανικό για νέες επιχειρήσεις».
Η περίοδος του COVID-19 είχε σημαντικό αντίκτυπο για την εμπορική
δραστηριότητα της εταιρίας. Τις πρώτες εβδομάδες, η εταιρία είδε τον τζίρο της να
αυξάνεται λόγω της υψηλής ζήτησης των παραφαρμακευτικών σκευασμάτων και
ειδών υγιεινής κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ωστόσο, ύστερα από το πέρας
αυτής της περιόδου, οι τέσσερις ιδιοκτήτες ήρθαν αντιμέτωποι με το ζήτημα του

ανεφοδιασμού και των μεταφορών, με την παράδοση των προϊόντων στους
πελάτες να πραγματοποιείται με μεγάλη καθυστέρηση λόγω των περιορισμένων
διαδρομών. Κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης περιόδου, η ομάδα κατέβαλε
σημαντικές προσπάθειες για να επιλύσει τα προβλήματα που προέκυπταν,
επικοινωνώντας άμεσα με τους πελάτες τους μέσω της πλατφόρμας της eBay.
Η ομάδα επενδύει στη συνεχή εκπαίδευση για καθένα από τα μέλη της, η οποία
αποτελεί σημαντικό πυλώνα της αναπτυξιακής της στρατηγικής και του DNA της.
Παρά τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν οι τέσσερις συνιδρυτές
υπογραμμίζουν πως μέσα από την συλλογική προσπάθεια και τους κοινούς
στόχους, μπορεί κανείς να φτάσει ψηλά και να πετύχει τους στόχους του,
ξεπερνώντας όλα τα εμπόδια που θα βρεθούν στο δρόμο του. Με όραμα να
καθιερωθούν στην παγκόσμια αγορά ως ένα υψηλής ποιότητας και αξιόπιστο
brand.

Η βράβευση είναι ανεβασμένη στον πίνακα Meet our Sellers της eBay.com και μπορείτε να
τη δείτε εδώ: https://export.ebay.com/en/start-sell/meet-our-sellers/cosmetiqon/

