Web Design – Graphic Design – Digital Marketing

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ESHOP (τι βλέπει ο επισκέπτης)

















Εύκολη, απλή και γρήγορη περιήγηση, ευκρινής διάταξη
προϊόντων
Εύχρηστα μενού κατηγοριών, ευδιάκριτες στήλες με τα
προϊόντα.
Προσαρμόσιμη κατάταξη των προϊόντων
Ο επισκέπτης μπορεί να επιλέξει πως θα εμφανίζονται τα
προϊόντα (π.χ. ανά τιμή, ημ. καταχώρησης)
Αναζήτηση προϊόντων
Δυνατότητα αναζήτησης λέξεων μέσα σε τίτλους προϊόντων,
την περιγραφή ή τον κωδικό τους.
Ειδικές στήλες πρόσθετης προβολής - προώθησης προϊόντων
Επιλέγετε τα προϊόντα που θα εμφανίζονται στην αρχική
σελίδα, στις προτάσεις ή δημοφιλέστερα.
Τιμές με ή χωρίς ΦΠΑ - Επιλογή Συντελεστή ΦΠΑ
Οι τιμές μπορούν να εμφανίζονται με ή χωρίς ΦΠΑ.
Αυτόματη κατηγορία Τελευταία Προϊόντα
Οι τελευταίες καταχωρήσεις προϊόντων εμφανίζονται
αυτόματα σε ειδική κατηγορία.
Προϊόντα που είδατε πρόσφατα
Αυτόματη καταγραφή προϊόντων που είδε ο επισκέπτης σε
ειδική στήλη για άμεση πρόσβαση.
Διαφημιστικά banner
Ειδικές στήλες στις οποίες ο διαχειριστής επιλέγει ποιά banner
θα εμφανίζονται.
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Extra φωτογραφίες ανά προϊόν
Μέχρι 8 φωτογραφίες για καλύτερη παρουσίαση, π.χ.
διαφορετικές όψεις, λεπτομέρειες.
Extra μεγέθυνση στις φωτογραφίες των προϊόντων
Δυνατότητα να εμφανίζονται σε μεγαλύτερο μέγεθος οι
εικόνες με κλικ του επισκέπτη
Προϊόντα σε έκπτωση-προσφορά
Διπλή αναγραφή τιμής, Αρχική τιμή και εκπτωτική τιμή.
Προβολή προϊόντων σε παραπάνω από μια κατηγορία
Μπορείτε να προσθέσετε ένα προϊόν σε όσες κατηγορίες
θέλετε.
Δυνατότητα Παρακολούθησης stock - αποθέματος
Ορίζετε αριθμό διαθέσιμων τεμαχίων ανά προϊόν και
αφαιρούνται ανά παραγγελία.
Επιλογές προϊόντων - παραμετροποίηση
Δυνατότητα για επιλογές π.χ. διαστάσεων small, medium,
large, ή χρώματα μπλε, λευκό κτλ
Κατασκευαστές Προϊόντων
Ο επισκέπτης μπορεί να επιλέγει προϊόντα ανά κατηγορία-τιμή
ή ειδική απαίτηση με βάση το κατάλογο επιθυμίας.
Προμηθευτές Προϊόντων
Ειδική στήλη στη διαχείριση, φιλτράρισμα προϊόντων ανά
κατηγορία-τιμή ή ειδική απαίτηση με βάση το κατάλογο
επιθυμίας.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ















Αγορά προϊόντων με 2 κλικ - Ολοκλήρωση παραγγελίας σε one
page
Απλές διαδικασίες για να μην κουράζουν ή μπερδεύουν τον
επισκέπτη.
Παραγγελία χωρίς απαραίτητη εγγραφή μέλους
Ο επισκέπτης μπορεί να παραγγείλει προϊόντα δίνοντας μόνο
τα στοιχεία παράδοσης.
Αυτόματος έλεγχος σωστής συμπλήρωσης υποχρεωτικών
πεδίων
Επιλογή Παραστατικού - Απόδειξη ή Τιμολόγιο
Ο επισκέπτης επιλέγει είδος παραστατικού, ειδικά πεδία για
έκδοση τιμολογίου
Δυνατότητα διαφορετικής διεύθυνσης παράδοσης
Ο επισκέπτης μπορεί να δηλώσει άλλη διεύθυνση παράδοσης,
συνηθίζεται για δώρα.
Τρόποι Αποστολής - Υπολογισμός Μεταφορικών
Yπολογισμός Βάρους, χρέωση ανά κιλό, δωρεάν μεταφορικά
πάνω από κάποιο ποσό αγορών (σύνδεση με API στις εταιρίες
ταχυμεταφορών).
Τρόποι Πληρωμής - Αντικαταβολή, Πληρωμή στο κατάστημα,
κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, paypal.
Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα
Εγκατάσταση της εφαρμογής, δυνατότητα δόσεων ανάλογα με
το ποσό παραγγελίας.
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ΠΕΛΑΤΕΣ - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ - NEWSLETTER


















Εγγραφή μέλους
Iστορικό παραγγελιών, αυτόματη υπενθύμιση κωδικού
εισόδου.
Εγγραφή σε λίστα ενημερώσεων (Newsletter)
Απλή φόρμα εγγραφής σε λίστα για αποστολή ενημερωτικών
email.
Παρακολούθηση - Διαχείριση Παραγγελιών
Καταγραφή των παραγγελιών. Δυνατότητα αλλαγή κατάστασης
π.χ. σε αναμονή, ολοκληρωμένη
Καρτέλες πελατών
Στοιχεία - διευθύνσεις, ιστορικό παραγγελιών.
Μαζική αποστολή email (Newsletter)
Διαχείριση λίστας εγγεγραμμένων, μαζική αποστολή
newsletter.
Διαχείριση Τρόπων Αποστολής - Πληρωμής
Ενεργοποίηση - Απενεργοποίηση, παραμετροποίηση σε
περιγραφή και κόστη.
Λίστα Αγορών (wish list)
Δυνατότητα στα μέλη να αποθηκεύουν σε λίστα τα προϊόντα
που θέλουν για μελλοντική αγορά.
Εκπτωτικά group πελατών
Δυνατότητα ποσοστιαίας έκπτωσης σε πελάτες στο συνολικό
ποσό κάθε αγοράς π.χ. 15%.
Χαρακτηριστικά Διαχείρισης (τι δυνατότητες έχει ο ιδιοκτήτης διαχειριστής)
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Εύκολο, απλό και λειτουργικό περιβάλλον διαχείρισης on-line
στα ελληνικά
Δεν χρειάζονται ειδικές γνώσεις ούτε πρόσθετα προγράμματα.
Οδηγίες συμπλήρωσης των πεδίων.
Έτοιμη υποδομή 2ης γλώσσας
Προσθέστε όλα τα κείμενα από την διαχείριση, τίτλοι περιγραφές προϊόντων κτλ.
Προσθαφαίρεση κατηγοριών-υποκατηγοριών, προϊόντων
Κανένας αριθμητικός περιορισμός. Ενδεικτικό μέγεθος
φωτογραφιών 70Mb περίπου 1.000 φωτο.
Διαμόρφωση κατάταξης κατηγοριών, προϊόντων
Ορίζετε την σειρά κατάταξης τους με αρίθμηση π.χ. 10, 20 κτλ.
Διαχείριση των κειμένων σε όλες τις σελίδες
Μπορείτε να επεξεργαστείτε όλες τις σελίδες π.χ. Εταιρία,
Επικοινωνία, Τρόποι Πληρωμής κτλ.
Στατιστικά στοιχεία του καταστήματος
Επισκέψεις προϊόντων, κατηγοριών, best seller, καλύτεροι
πελάτες, στατιστικά πωλήσεων.
Αναλυτικά Στατιστικά on-line
Αριθμός επισκέψεων - επισκεπτών ανά ημέρα - μήνα.
Διατήρηση ιστορικού έως 5 έτη.
Μηχανές Αναζήτησης - SEO (Search Engine Optimization)
Ειδικά πεδία για να προσθέτετε τις λέξεις με τις οποίες θέλετε
να σας βρίσκουν.
Απόκρυψη προϊόντων - κατηγοριών
Δυνατότητα απόκρυψης (on-off) ώστε να μην σβήνετε και
ξαναπερνάτε προϊόντα και κείμενα.
Σετ Προϊόντων (Δείτε επίσης)
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Δυνατότητα εμφάνισης συγκεκριμένων προϊόντων ενώ
βλέπουμε κάποιο άλλο.
Μαζική αλλαγή τιμών ανά κατηγορία (Ποσοστιαία έκπτωσηαύξηση)
Δυνατότητα μαζικής αλλαγής τιμών σε όλα τα προϊόντα μιας
κατηγορίας π.χ. -10% ή +10%.
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Άλλες δυνατότητες ηλεκτρονικού καταστήματος















Η ιστοσελίδα είναι responsive 100% συμβατή σε όλες τις
συσκευές smartphone και Tablets.
Δημιουργία γενικών ενημερωτικών σελίδων για τους
επισκέπτες όπου θα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την
εταιρία.
Εγκατάσταση εφαρμογής για την πολυγλωσσική υποστήριξη
της σελίδας.
Δυνατότητα διαχείρισης των σελίδων για εύκολη αλλαγή και
προσθήκη πληροφοριών σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρίας
σας. Κατηγορίες , υποκατηγορίες , σελίδες, κείμενα , να
προσθαφαιρείτε φωτογραφίες-κείμενα , συνδέσμους.
Δυνατότητα ανάρτησης νέων & ανακοινώσεων.
Δυνατότητα προσθήκης αρχείων προς ανάρτηση (PDF, WORD
κ.τ.λ.).
Δυνατότητα χρήσης από άτομα με προβλήματα όρασης.
Δυνατότητα προσθήκης βίντεο.
Δημιουργία εικαστικού (γραφικά).
Δυνατότητα πολλαπλών φωτογραφιών ανά θέμα
Webmail για την εύκολη πρόσβαση στα e-mails σας από
οποιονδήποτε υπολογιστή (όποιος έχει σύνδεση με το
internet), χωρίς τη χρήση outlook.
Συμβατότητα με όλους τους καινούργιους φυλλομετρητές
(browsers).
Συμβατότητα με τα Web Standards W3C
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