
 
 

 

 
Δελτίο Τύπου  

26 Ιανουαρίου 2021 

 
 

Η Skroutz επενδύει στο last-mile µε την 
απόκτηση της MYJOBNOW Delivery 

 
Στο πλαίσιο της συνεχούς εξέλιξης του marketplace της και µιας ολοκληρωµένης 

εµπειρίας του χρήστη  
 
Η Skroutz προχωρά σε στρατηγική επένδυση στον κλάδο του «last-mile», 
εξαγοράζοντας κατά 100% την εταιρία MYJOBNOW Delivery µε την εµπορική 
επωνυµία SendX.  
 
Η απόκτηση της εταιρίας εντάσσεται στο όραµα και την στρατηγική ανάπτυξης της 
Skroutz να προσφέρει «τη βέλτιστη εµπειρία ηλεκτρονικών αγορών» σε κάθε στάδιο 
του ταξιδιού του χρήστη. Η στρατηγική αυτή επένδυση θα επιτρέψει στην Skroutz να 
αναπτύξει το κοµµάτι των ταχυµεταφορών, δηµιουργώντας το δικό της δίκτυο και 
καλύπτοντας το «last mile» που αφορά την παράδοση των παραγγελιών στους 
καταναλωτές. Επιπλέον, ενισχύεται η δυναµική του Marketplace της µε νέες 
υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας για τις συνεργαζόµενες επιχειρήσεις.  
 
Η SendX, θα εξυπηρετεί παραγγελίες που πραγµατοποιούνται µέσω του Skroutz στην 
Αττική, ενώ σταδιακά θα επεκταθεί και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ώστε να 
εξυπηρετεί ακόµα µεγαλύτερο αριθµό παραγγελιών πανελλαδικά. 
 
Η SendX είναι το εµπορικό courier brand της MYJOBNOW Delivery. H MYJOBNOW 
Delivery ιδρύθηκε το Νοέµβριο του 2019 ως spin-off της MYJOBNOW µε διοίκηση 
τους Στέφανο Κατσίµπα, Αγαµέµνονα Παπάζογλου και Αλέξανδρο Παπασπυρίδη. Η 
εταιρεία, ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στον κλάδο του courier τον Αύγουστο του 
2020 και σήµερα διακινεί περισσότερες από 2.000 παραγγελίες ηµερησίως. 

 
Ο κ. Γιώργος Χατζηγεωργίου, Συνιδρυτής & Διευθύνων Σύµβουλος της Skroutz, 
δήλωσε σχετικά ότι «Το Skroutz εισέρχεται πλέον σε µία νέα εποχή στην οποία 
πρωτοστατεί η ολοκληρωµένη εµπειρία του καταναλωτή από τα πρώτα βήµατα µε την 
είσοδο στην πλατφόρµα, την αναζήτηση προϊόντων από αξιόπιστους συνεργάτες, τις 
ασφαλείς και ευέλικτες συναλλαγές και τέλος την έγκαιρη παράδοση των προϊόντων 
στον καταναλωτή. Αντιλαµβανόµενοι τις νέες συνθήκες που επικρατούν στην 
ελληνική αγορά και µε στόχο να επιταχύνουµε την αναπτυξιακή µας πορεία, 
προχωρούµε σε καθετοποίηση και διεύρυνση των δραστηριοτήτων, παρέχοντας νέες 
και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες εξυπηρέτησης στο «last-mile», το τελευταίο αλλά 
πολύ σηµαντικό τµήµα στο «ταξίδι» του χρήστη στο www.skroutz.gr». 
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Σχετικά µε την Skroutz  
Η Skroutz Α.Ε., η οποία απασχολεί 440 εργαζόµενους, ιδρύθηκε το 2005 και δραστηριοποιείται στην 
ανάπτυξη καινοτόµων υπηρεσιών τεχνολογίας, δηµιουργώντας πρωτοποριακές πλατφόρµες ηλεκτρονικού 
εµπορίου. Διαχειρίζεται τη δηµοφιλή πλατφόρµα αναζήτησης και σύγκρισης προϊόντων και τιµών 
www.skroutz.gr, στην οποία προβάλλονται περισσότερα από 10 εκατ. προϊόντα σε περίπου 7.900 
συνεργαζόµενα καταστήµατα. Το www.skroutz.gr έχει εδραιωθεί στην αντίληψη των καταναλωτών ως η 
κορυφαία ιστοσελίδα ηλεκτρονικών αγορών στην Ελλάδα, καταγράφοντας σε µηνιαία βάση 8,5 εκατ. 
µοναδικές επισκέψεις. 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
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