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Το “El Corte Inglés” συνάπτει σύμφωνο συνεργασίας με την κινεζική “Alibaba” 

Η μεγάλη ισπανική εταιρεία διανομής προϊόντων El Corte Inglés και ο κινεζικός όμιλος 

ηλεκτρονικού εμπορίου Alibaba υπέγραψαν πρόσφατα συμφωνία με σκοπό να σχηματίσουν 

μία συμμαχία με εμπορική, τεχνολογική και υλικοτεχνική διάσταση, η οποία, μεταξύ άλλων, 

θα δίνει τη δυνατότητα στην ισπανική εταιρεία πολυκαταστημάτων El Corte Inglés να πουλά 

τα προϊόντα της μέσα από τις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου του κινεζικού κολοσσού. 

Πρακτικά, η συμφωνία αυτή αποτελεί άλμα στη διεθνοποίηση της εταιρείας και τη διεύρυνση 

της στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου αφού η κινεζική Alibaba είναι η μόνη που μπορεί 

να συγκριθεί με την αμερικανική εταιρεία Amazon. Τα προϊόντα που διατίθενται από 

διαφορετικές ιστοσελίδες της Alibaba, όπως η Tmall ή  η Aliexpress, θα είναι διαθέσιμα για 

εκατομμύρια καταναλωτές παγκοσμίως. 

Επιπλέον, η συμφωνία προβλέπει ότι η Aliexpress, στο πλαίσιο ανάπτυξης της λιανικής 

πώλησης στα πολυκαταστήματα El Corte Ingles, θα δημιουργήσει μία ηλεκτρονική 

πλατφόρμα, με στόχο την προβολή των προϊόντων της ισπανικής αγοράς. Το μήνα Νοέμβριο 

τ.έ., το El Corte Ingles και η Alibaba συμφώνησαν, επίσης, στην εγκαινίαση ενός νέου 

καταστήματος της Aliexpress στο εμπορικό κέντρο Sanchinarro, στο κέντρο της Μαδρίτης. 

Επιπλέον, η Alibaba θα έχει πρόσβαση στο δίκτυο εφοδιαστικής αλυσίδας των 

πολυκαταστημάτων του El Corte Inglés και μπορεί να χρησιμοποιήσει τα κέντρα πωλήσεων, 

ως σημεία συγκέντρωσης για παραγγελίες, μέσω της Aliexpress. 

Η συμφωνία αποτελείται από τρία βασικά σημεία: την τεχνολογία, το εμπόριο και τα μέσα 

πληρωμής. Αναφορικά με το πρώτο στοιχείο, το El Corte Ingles θα αποκτήσει πρόσβαση σε 

ολοκληρωμένη δέσμη τεχνολογικών λύσεων που παρέχονται από τη θυγατρική της Alibada, 

Alibaba Cloud, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών εργαλείων ανάλυσης δεδομένων 

τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία θα συνεισφέρουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών.  

Το δεύτερο βασικό στοιχείο αφορά το εμπόριο και καλύπτει τα πάντα που σχετίζονται με την 

πώληση των εμπορικών σημάτων και των προϊόντων του El Corte Ingles στις ηλεκτρονικές 

πλατφόρμες Alibaba σε όλο τον κόσμο, καθώς και την πρόσβαση της κινεζικής εταιρείας στις 

υποδομές και τα κέντρα εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Το τρίτο σημείο, το οποίο αφορά τα μέσα πληρωμής, θα εμβαθύνει τη συμφωνία που 

υπεγράφη τον περασμένο Μάρτιο, με την οποία το El Corte Inglés άρχισε να χρησιμοποιεί το 

σύστημα Alipay, το οποίο απευθύνεται σε  Κινέζους τουρίστες που επισκέπτονται την 
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Ισπανία. Κατόπιν αυτών των κινήσεων, θα αναπτυχθούν κοινές πρωτοβουλίες για τη 

δημιουργία νέων αγορών για τους Κινέζους τουρίστες στην Ισπανία. 

Το El Corte Inglés διαθέτει μεγάλες αποθήκες στις καλύτερες τοποθεσίες και στις κύριες 

ισπανικές και πορτογαλικές πόλεις και έχει καταφέρει να κατακτήσει ήδη την εμπιστοσύνη 

των Ισπανών και των διεθνών καταναλωτών. Τα χαρακτηριστικά αυτά, από κοινού με την 

τεχνολογία της εταιρείας Alibaba, θα επιτρέψουν στην ισπανική αγορά, στο συγκεκριμένο 

τομέα, να τονώσει την ανταγωνιστικότητα του, όπως ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος του El 

Corte Inglés. Επιπλέον, ο διευθυντής του ομίλου Alibaba για την Ισπανία, την Ιταλία, την 

Πορτογαλία και την Ελλάδα θεωρεί ότι η εμπειρία και οι δεξιότητες που παρέχονται από τις 

δύο εταιρείες θα παράγουν προστιθέμενη αξία και μοναδικές ευκαιρίες συνεργασίας. 

Η συμφωνία υπογράφηκε αυτή την εβδομάδα, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Κινέζου 

Προέδρου, κ. Xi Jinping στην Ισπανία. Ειδικότερα, ο Ισπανός Πρωθυπουργός κ. Pedro 

Sánchez και ο Κινέζος ομόλογός του, πραγματοποίησαν συνάντηση στις 28 Νοεμβρίου 2018 

με σκοπό  τη σύναψη οικονομικών συμφωνιών μεταξύ των δύο χωρών. 
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