
business



Προσφέρουμε πακέτο μετατροπής του ηλεκτρονικού σας καταστήματος σε na�ve εφαρμογή για φορητές συσκευές (κινητά, 
ταμπλέτες), δηλαδή που διανέμεται μέσα από τα το Google Play και το App Store για τις πλατφόρμες της Google και της 
Apple αντίστοιχα, η οποία εγκαθίσταται στη συσκευή. Τα πλεονεκτήματα της κίνησης αυτής σε σχέση με ένα ηλεκτρονικό 
κατάστημα βελτιστοποιημένο για φορητές συσκευές ή την έλλειψη μίας εφαρμογής είναι:

1. Η εφαρμογή παραμένει εγκατεστημένη στην συσκευή ακόμη κι αν ο χρήστης απομακρυνθεί από αυτήν, όπως θα γινόταν 
με μία ιστοσελίδα που πρέπει να φορτώσει κάθε φορά που απομακρύνεται από αυτή.

2. Υπάρχει μόνιμα εικονίδιο, εν είδει συντόμευσης ή σελιδοδείκτη στην επιφάνεια εργασίας της συσκευής, ώστε εύκολα ο 
χρήστης να τη βρίσκει ξανά αλλά ταυτόχρονα να έρχεται σε επαφή και να εξοικειώνεται με την ταυτότητα της εταιρείας σας.

3. Η εφαρμογή μπορεί να λειτουργήσει ακόμη και αν η συσκευή δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο ώστε σε κάθε περίπτωση 
ο χρήστης να μπορεί να αγοράσει ή να χρησιμοποιήσει δυνατότητες όπως εύρεση κοντινότερου καταστήματος ή στοιχείων 
επικοινωνίας.

4. Δυνατότητα χρήσης υπηρεσιών του λειτουργικού όπως υπαγόρευση εντολής (π.χ. ΄αγόρασε παπούτσια από την 
εφαρμογή’) και περιφερειακών της συσκευής όπως δέκτη GPS για πλοήγηση μέχρι το κατάστημα ή αισθητήρα επιτάχυνσης 
ώστε π.χ. να κουνήσει ρυθμικά τη συσκευή για να παραλάβει ένα κουπόνι προσφοράς.

5. Αποστολή τοπικών και απομακρυσμένων ειδοποιήσεων στο χρήστη ώστε να κρατάτε την προσοχή του ή να του 
υπενθυμίζετε την παρουσία σας. Οι ειδοποιήσεις μπορεί να αφορούν καθαρά τη χρήση της εφαρμογής (ενημέρωση 
καλαθιού, λήψη ενημερώσεων κτλ) ή να αποστέλλονται από εσάς όπως στοχευμένες ειδοποιήσεις για προωθητικές 
ενέργειες ή από μία υπηρεσία τρίτων όπως πύλες πληρωμών, χωρίς ποτέ να χρειάζεται η εφαρμογή να είναι ανοικτή ούτε 
στο προσκήνιο. Οι ειδοποιήσεις, ανάλογα με τις επιλογές του χρήστη, μπορούν να εμφανιστούν στην οθόνη κλειδώματος, 
τις μπάρες ενημερώσεων αλλά και εντός της εφαρμογής σαν πτυσσόμενα παράθυρα.

6. Χρήση διαφημίσεων. Η εφαρμογή σας μπορεί να περιέχει θέσεις για διαφημίσεις δικές σας, συνεργατών σας ή τρίτων, 
που μπορούν αυτοματοποιημένα να διανέμονται από δίκτυα πρακτορείων διαφήμισης και να συνεισφέρουν είτε στη 
προώθηση και αναδιανομή επισκεπτών εντός συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, είτε στη παραγωγή εισοδήματος από τη 
φιλοξενία. Σε κάθε περίπτωση οι διαφημίσεις στις εφαρμογές μπορούν να διαφεύγουν των φίλτρων που χρησιμοποιούνται 
στους περιηγητές, άρα να εξασφαλίσετε τη εμφάνισή τους.

7. Χρήση ασφαλών τρόπων πληρωμής μέσω υπηρεσιών συστήματος όπως του αισθητήρα δακτυλικού αποτυπώματος σε 
συνδυασμό με την εφαρμογή της τράπεζας της αρεσκείας του χρήστη. Ο πελάτης σας θα είναι σίγουρος για την ασφάλεια 
των συναλλαγών του, θα τις πραγματοποιεί εύκολα και θα μπορεί να τις επαναλαμβάνει με μεγαλύτερη συχνότητα.

Webshop2App

Όπως δηλώνει το όνομά μας ασχολούμαστε, συμβουλεύουμε, αναπτύσσουμε και υλοποιούμε 
στον τομέα της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας. Καλύπτουμε τις ανάγκες όλου το φάσματος 

των δραστηριοτήτων που θα χρειαστείτε για να επιχειρήσετε στον κυβερνοχώρο, από την 
κατασκευή αυτού καθ’ εαυτού του ιστοτόπου για τις πωλήσεις, των εργαλείων πωλήσεων και 
καταμέτρησης, έως και της συλλογής πληροφοριών και των εξειδικευμένων εφαρμογών για 

τους πελάτες της. Στοχεύουμε στην εύρεση, υλοποίηση και παράδοση της βέλτιστης λύσης για 
την επιχείρησή σας σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες του τομέα που δραστηριοποιείται, του 

περιβάλλοντος που λειτουργεί και του κοινού στο οποίο αναφέρεται ή προσβλέπει να 
επεκταθεί. 

Παρακάτω θα σας παρουσιάσουμε επιγραμματικά τις λύσεις που προσφέρουμε για τις 
εφαρμογές.
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/* 

Σημείωση

Όλα τα πακέτα περιλαμβάνουν καταχώρηση εκατό προϊόντων, φιλοξενία για ένα χρόνο, κατοχύρωση ενός 
Domain Name, πιστοποιητικό SSL και ένα χρόνο δωρεάν το βασικό πακέτο υποστήριξης. 
Προσφέρουμε επιπλέον φιλοξενία σε VPS και Dedicated Servers, συνδρομή σε CDN, premium 
πιστοποιητικά SSL, καταχώρηση προϊόντων και επέκταση της πλατφόρμας με πρόσθετα για την κάλυψη 
ιδιαίτερων αναγκών. 
Για περισσότερες πληροφορίες για τις τιμές και τις υπηρεσίες μας επικοινωνήστε μαζί μας.

*/

Επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση 

hello@ebusiness.com.gr
ή ακολουθώντας το σύνδεσμο στο QR Code στα δεξιά 
επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας για να ενημερωθείτε σχετικά 
με τις υπόλοιπες υπηρεσίες μας.

Αναλαμβάνουμε την κατασκευή εφαρμογών σε περιβάλλον web, na�ve εφαρμογών για φορητές συσκευές (Android, 
iOS) και Desktop. Επειδή οι ανάγκες σας ή οι στόχοι σας μπορεί να είναι διαφορετικοί ή να ξεφεύγουν από το 
ηλεκτρονικό και μη εμπόριο, προσφέρουμε υπηρεσίες συμβουλευτικής, σχεδιασμού και ανάπτυξης εφαρμογών πάσης 
φύσεως. Η διαφορά μας σε σχέση με αντίστοιχες λύσεις της αγοράς είναι ότι προσφέρουμε:

1. Κοινή ανάπτυξη για όλες τις πλατφόρμες. Η κατασκευή μίας εφαρμογής για μία πλατφόρμα (π.χ. mobile) δεν μπορεί 
να είναι περιοριστική γιατί οι τάσεις της αγοράς αλλάζουν με ταχείς ρυθμούς. Οι εφαρμογές που κατασκευάζουμε 
μπορούν να λειτουργήσουν σε όλες τις προαναφερθείσες συσκευές και περιβάλλοντα.

2. Κοινό back-end και περιβάλλον διαχείρισης για πολλαπλές πλατφόρμες. Ενημερώνοντας μία φορά τη βάση 
δεδομένων σας, μπορείτε να ενημερώσετε τα δεδομένα όλων των εφαρμογών σας.

3. Απήχηση σε ετερόκλητο κοινό. Οι εφαρμογές σας χρησιμοποιούνται και πρέπει να χρησιμοποιούνται όλη την ημέρα 
και από όλη την οικογένεια. Διατηρώντας την ίδια εμπειρία και εμφάνιση σε όλες τις συσκευές και περιβάλλοντα, ένας 
χρήστης μπορεί να εκτελέσει μία παραγγελία ή μία αναζήτηση από τον περιηγητή στο Η/Υ του γραφείου του, το κινητό 
κατά την επιστροφή στο σπίτι και το laptop το βράδυ. Δεν θα χάσετε ποτέ το κοινό σας όταν αυτό μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το προϊόν σας όποιες και να είναι οι συνήθειες και οι επιλογές σας.

Το πακέτο αυτό προσφέρεται αυτόνομα ή σε συνδυασμό με το ηλεκτρονικό κατάστημα σας και μπορεί να 
περιλαμβάνει οποιαδήποτε λειτουργία, για οποιοδήποτε σκοπό επιθυμείτε να το υλοποιήσετε. 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας κατατοπίσουμε για τις δυνατότητες της πλατφόρμας μας.

Custom Development



8. Πληρωμές μέσω wallets τρίτων ή της εκάστοτε πλατφόρμας. Ένας χρήστης δεν νοιώθει πάντα ασφαλής να δίνει 
πρόσβαση στο λογαριασμό ή την κάρτα του, ούτε αντίστοιχα να χρησιμοποιεί άμεσα ή επώνυμα τα κεφάλαιά του. Με 
τη χρήση εφαρμογής, μπορείτε εύκολα, να δώσετε τη δυνατότητα στον πελάτη σας να χρησιμοποιήσει με ασφάλεια 
χρήματα που είτε προαγόρασε είτε είναι διασφαλισμένα μέσω ενός wallet, ενώ μπορείτε εύκολα να πιστώσετε αντί να 
επιστρέψετε τα χρήματα από μία ακυρωμένη συναλλαγή.

Παρόλα αυτά το πακέτο μας ξεχωρίζει όχι μόνο στις δυνατότητες που σας προσφέρει αλλά και στην υλοποίησή του 
αφού η εφαρμογή που σχεδιάζουμε μοιράζεται τη βάση δεδομένων με το ηλεκτρονικό σας κατάστημα. Τα 
πλεονεκτήματα αυτού του τρόπου είναι:

1. Μικρή ή μηδενική επένδυση στην αρχή, σε νέες υποδομές και αντίστοιχα, τεχνογνωσία πάνω στη χρήση και 
συντήρησή τους.

2. Χρήση ίδιου περιβάλλοντος διαχείρισης και ίδιου τρόπου για την καταχώρηση δεδομένων για προϊόντα ή λοιπές 
πληροφορίες π.χ. ενημερωτικά άρθρα στο blog σας, με το ηλεκτρονικό σας κατάστημα.

3. Ταυτόχρονη καταχώρηση αλλαγών στο ηλεκτρονικό κατάστημα και την εφαρμογή ώστε να εξοικονομείτε χρόνο και 
να την κρατάτε πάντοτε ενημερωμένη με τις τελευταίες τιμές ή προσφορές. 

4. Χρήση όλων των εξελιγμένων λειτουργιών που προσφέρουμε για τα ηλεκτρονικά καταστήματα (μηχανή 
αναζήτησης, wallet, σύστημα συστάσεων, abandoned cart recovery) απευθείας στην εφαρμογή και ενιαίος 
διαμοιρασμός των πόρων σε όλες σας τις υπηρεσίες.

5. Χρήση κοινών λογαριασμών χρηστών μεταξύ καταστήματος και εφαρμογής, τόσο για τους πελάτες όσο και για τους 
διαχειριστές. Οι πελάτες μπορούν να διατηρήσουν το λογαριασμό τους και να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες της 
εφαρμογής χωρίς να περάσουν από τη διαδικασία εγγραφής, ενώ, όσοι εμπλέκονται με τη διαχείριση του 
καταστήματος μπορούν να έχουν εποπτεία και των δύο υπηρεσιών χωρίς να δημιουργούν εκ νέου λογαριασμούς.

Το Web2App προτείνεται τόσο για νέες όσο και για υπάρχουσες εγκαταστάσεις, ενώ διατίθεται για τις περισσότερες 
πλατφόρμες δημιουργίας ηλεκτρονικών καταστημάτων.

Το Gamefica�on ανήκει στην ορολογία της προώθησης και αποσκοπεί στην συγκέντρωση του χρήστη στη διαδικασία 
της αγοράς, την τοποθέτηση στόχων και τη δημιουργία της υψηλότερης δυνατής διάρκειας παραμονής και 
ενασχόλησης με το ηλεκτρονικό κατάστημα. 

Θεωρούμε ότι όταν ένας όρος περιέχει τη λέξη “Game” οφείλει να είναι παιχνίδι με τον τρόπο που το γνωρίζουμε από 
τις παιχνιδομηχανές της παιδικής μας ηλικίας. Το πακέτο Gamifica�on προσφέρει μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα 
πώλησης εντεθειμένη στο περιβάλλον ενός παιχνιδιού. Με τη χρήση της λύσης αυτής μπορείτε να: 

1. Ενισχύσετε τόσο την εικόνα της επιχείρησής σας με ένα πρωτοποριακό τρόπο να πουλάτε τα προϊόντα σας 

2. Αυξήσετε κατακόρυφα την ικανοποίηση του πελάτη σας προσφέροντας μία εμπειρία που θυμίζει ασχολία 
ελεύθερου χρόνου αντί για μία ψυχρή αγορά

3. Δημιουργία κοινότητας αφού όπως και σε ένα φυσικό κατάστημα, οι πελάτες συναντιούνται εντός του 
καταστήματος κατά την αγορά.

4. Κατασκευάσετε το απόλυτο εργαλείο προώθησης είτε για να απασχολήσετε τον πελάτη ενώ περιμένει να 
εξυπηρετηθεί είτε να δημιουργήσετε τις υποδομές για να έρχεται σε επαφή με το κατάστημα και τα προϊόντα του 
πολύ συχνότερα.

Το πακέτο αυτό προσφέρεται αυτόνομα ή σε συνδυασμό με το ηλεκτρονικό κατάστημα σας και μπορεί να 
περιλαμβάνει οποιαδήποτε λειτουργία, για οποιοδήποτε σκοπό επιθυμείτε να το υλοποιήσετε. 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας κατατοπίσουμε για τις δυνατότητες της πλατφόρμας μας.

Gamifica�on


