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Με το πακέτο αυτό έχετε πρόσβαση σε ένα πλήρως λειτουργικό καλάθι αγορών, που σας εξασφαλίζει την ομαλή και εύκολη 
μετάβαση στις ηλεκτρονικές πωλήσεις. Παρακάτω ετοιμάσαμε μία λίστα με τα βασικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας μας, 
για να δείτε την παλέτα λειτουργιών που έχετε στα χέρια σας επιλέγοντας το Enter the Web.

1. Πώληση φυσικών και ψηφιακών αγαθών ή υπηρεσιών
2. Προβολή, παρουσίαση και παραμετροποίηση προϊόντων
      Α. Παραμετροποίηση εμφάνισης σελίδας και παρουσίασης προϊόντος ξεχωριστά ανά κατηγορία/προϊόν
      Β. Προσθήκη και παρουσίαση ειδικών χαρακτηριστικών ανά προϊόν με αντίστοιχη διαφοροποίηση στην κατάταξη στον 
ιστότοπο και τις αναζητήσεις
      Γ. Διαχείριση χαιρετισμού κατά την αγορά
      Δ. Επιλογή διάταξης στη σελίδα ανά προϊόν
      Ε. Έλεγχος αποθέματος
      Ζ. Διαχείριση ετικετών και μετα-δεδομένων 
3. Σύγκριση προϊόντων, λίστα επιθυμιών
4. Πολιτική εκπτώσεων/προσφορών
5. Προτεινόμενα και Συνδεδεμένα προϊόντα, Πακέτα Προϊόντων
6. Κανόνες Cross-selling + Upselling
7. Πολιτική επιβράβευσης πελατών με κουπόνια αγορών
8. Πλήρεις αναφορές καταστήματος
    Α. Αναφορές πωλήσεων ανά χρονικό διάστημα, κατηγορία/προϊόν, πελάτη 
    Β. Αναφορές οικονομικών στοιχείων (ταμείο, αξία, πώληση, φόροι)  
    Γ. Αναφορές επισκεψιμότητας, μετατροπής επισκεπτών σε πελάτες
    Δ. Αναφορές αποθέματος, κινήσεων προϊόντων, κατάστασης αποθήκης
9. Πλήρης διαχείριση λογαριασμών χρηστών (πελάτες, συνεργάτες, εργαζόμενοι)
10. Χρήση πολλαπλών τρόπων πληρωμών και προσθήκη πυλών πληρωμών για απευθείας είσπραξη κατά την αγορά.
11. Πλήρες πάνελ πελάτη που περιλαμβάνει τα στοιχεία τιμολόγησης και αποστολής, ιστορικό αγορών, αγαπημένα.
12. Πλήρες CMS για την διευκόλυνση καταχώρησης δεδομένων
    Α. Εισαγωγή δεδομένων καταστήματος/προϊόντων
    Β. Διαχείριση σελίδων παραγγελιών/πωλήσεων/εγγραφής
    Γ. Ενσωμάτωση σελίδων καλωσορίσματος, παρουσίασης εταιρείας, νέων 
    Δ. Δημιουργία Blog και περιεχομένου για σελίδες κοινωνικής δικτύωσης και δημιουργία κοινότητας.

Το πακέτο περιλαμβάνει το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση του ιστοτόπου με τα πρότυπα της εταιρικής σας ταυτότητας, την 
εφαρμογή των διαφόρων πολιτικών πώλησης της εταιρείας σας, τη δημιουργία και την παραμετροποίηση των λογαριασμών 
χρηστών και τη δημιουργία προτύπων για τις σελίδες παρουσίασης, νέων και επικοινωνίας.

Enter the Web

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 
ηλεκτρονικά καταστήματα.
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=================================TL;DR =================================



/* 

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.

1. Πραγματική μηχανή αναζήτησης ώστε να μπορείτε να δίνετε στον πελάτη αποτελέσματα
    Α. Σύμφωνα με λέξεις κλειδιά και όχι απλώς προϊόντα ( ‘αθλητικά παπούτσια νούμερο 45’ αντί ‘Nike Air Max’ για το 
αντίστοιχο αποτέλεσμα) 
    Β. Σύμφωνα με τις προτιμήσεις του και τη λίστα αγορών 
    Γ. Έτοιμες προτάσεις με βάση κριτήρια όπως τρέχουσες προωθητικές ενέργειες, κατάσταση αποθέματος, προσφορές.

2. Σύστημα συστάσεων/προτάσεων προϊόντων στον πελάτη στην περιήγηση (σελίδες προϊόντων/κατηγοριών, banners, 
νέα κτλ) αλλά και στην παραγγελία (καλάθι, ολοκλήρωση, πληρωμή κτλ) με κριτήρια 
    Α. Το ιστορικό περιήγησης και αγορών, 
    Β. Την ύπαρξη προωθητικών ενεργειών, 
    Γ. Την πολιτική cross-selling, 
    Δ. Πακέτα προϊόντων, συνδυασμούς λειτουργιών (π.χ. βοηθητικά τραπέζια όταν επιλέγεται καναπές, καρφιά ρόκα όταν 
επιλέγεται καλώδιο)
    Ε. Υπενθύμιση εκπτώσεων ή προσφορών κατά την παραγγελία και την πληρωμή (π.χ. με την αγορά ενός ακόμη 
τεμαχίου κερδίζετε τα μεταφορικά)



Το πακέτο αυτό προσθέτει χαρακτηριστικά στο ηλεκτρονικό σας κατάστημα ώστε να επεκτείνετε ακόμη περισσότερο 
το κοινό, τις πωλήσεις και λειτουργικότητά του. 

Επιπλέον του πακέτου Enter the Web προσθέτουμε:

1. Σχεδιασμός και παραμετροποίηση ιστοτόπου σύμφωνα με τα δικά σας πρότυπα.  Δημιουργούμε την εικόνα που 
εσείς επιθυμείτε να έχει το κατάστημά σας για να είναι μοναδικό όπως η επιχείρησή σας.

2. Επέκταση της λειτουργικότητα σε τρεις (3) τομείς:

Α. Διαχείριση καταστήματος: 
1. Μαζική εισαγωγή, εξαγωγή και μετατροπή προϊόντων/δεδομένων πελατών-πωλήσεων από το κατάστημα.
2. Ολοκληρωμένο σύστημα παρουσίασης μετρήσεων και ανάλυσης ροών καταστήματος στο πάνελ διαχείρισης.
3. Πάνελ με όλα τα στοιχεία του πελάτη, το ιστορικό παραγγελιών και επισκέψεων ώστε να έχετε ολοκληρωμένη 
εικόνα για τη διαχείρισή του και τις μελλοντικές σας κινήσεις προώθησης.
4. Λειτουργία wallet όπου ο πελάτης μπορεί να καταθέσει ένα ποσό και να το χρησιμοποιήσει για μελλοντικές 
συναλλαγές.

Β. Διαχείριση πελάτη:
1. Κανόνες τιμολόγησης όσον αφορά εκπτώσεις ή επιβαρύνσεις ανάλογα με την ποσότητα ανά παραγγελία, κωδικό 
πελάτη, τιμή, γεωγραφική θέση και τρόπο αποστολής
2. Έκδοση και αποστολή αποδείξεων/τιμολογίων σε μορφή PDF
3. Προσθήκη επιπλέον πεδίων κατά την εγγραφή του πελάτη, την πληρωμή και την παραγγελία.
4. Δημιουργία FAQ σε επίπεδο σελίδας προϊόντος αλλά και καταστήματος για την ευκολότερη εύρεση λύσης σε 
συνήθη προβλήματα χωρίς να απαιτείται επικοινωνία με το κατάστημα

Γ. Προώθηση καταστήματος: 
1. Εργαλεία προώθησης καταστήματος και προσφορών μέσω email και SMS. 
2. Εργαλεία ενημέρωσης του πελάτη κατά τη διαδικασία εγγραφής ή πληρωμής μέσω SMS
3. Abandoned Cart Recovery, εργαλεία για την ανάκτηση του καλαθιού από τον πελάτη μέσω υπενθυμίσεων αλλά και 
υπενθύμισης του πελάτη μέσω κανόνων για να ολοκληρωθεί η πληρωμή.

Conquer the Web

Εάν στοχεύετε στις υψηλότερες δυνατές επιδόσεις του καταστήματος σας, την άμεση απόκριση στα αιτήματα από 
τους χρήστες και θέλετε πλήρως εξατομικευμένη εμφάνιση και λειτουργία του καταστήματός σας, προσφέρουμε την 
επιλογή πλήρους απεμπλοκής της  κύριας πλατφόρμας μας από το περιβάλλον χρήστη κρατώντας τα δεδομένα και 
τη διαχείρισή τους στο server και στέλνοντας στατικές σελίδες στον πελάτη. 

Αυτό γίνεται για να πετυχαίνουμε: 
1. Ελάχιστους χρόνους φόρτωσης
2. Βελτίωση της εμπειρίας χρήστη σε συσκευές με κακή σύνδεση στο διαδίκτυο, λίγους πόρους (φορητές συσκευές) ή 
παλιάς τεχνολογίας 
3. Ασφάλεια δεδομένων γιατί δεν είναι εκτεθειμένα στο ευρύ κοινό 
4. Λιγότερο φόρτο στο server με αποτέλεσμα να εξυπηρετεί περισσότερα αιτήματα χωρίς αναβάθμιση.

Το αποτέλεσμα της επιλογής του Shape the Web είναι η διεύρυνση το κοινού που μπορεί να επισκεφτεί το Eshop σας, 
η διευκόλυνση στις αγορές και αντίστοιχα η αύξηση της πιθανότητας οι πελάτες να προτείνουν την επιχείρησή σας 
στον κύκλο τους. 

Επιπλέον αυτού προσθέτουμε δύο βασικά εργαλεία για ένα πλήρως επαγγελματικό Eshop:

#level_1

Shape the Web
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