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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  WEBSITE 
 

Η δημιουργία website είναι το βιογραφικό σας αλλά            

παράλληλα και το διαβατήριο σας απέναντι στους πελάτες 

σας. Με την κατασκευή του website σας προσφέρουμε: 

 
 Εύκολη διαχείριση, εξ’ ολοκλήρου στα ελληνικά, χωρίς ειδικές γνώσεις και πρόσθετα προγράμματα. 
 Αλλαγή σε κείμενα και εικόνες με δυνατότητα επεξεργασίας σε όλα τα κείμενα των σελίδων, φωτογραφίες. 
 Προσθαφαίρεση άρθρων, προϊόντων, κατηγοριών – υποκατηγοριών και φωτογραφιών. 
 Λέξεις κλειδιά. 
 Αναβάθμιση – Ανανεώσεις.  
 Δυνατότητα προσθήκης νέων λειτουργιών, αναβαθμίσεων, ειδικά γραφικά και banner. 
 Συμβατότητα με όλες τις συσκευές - Mobile Responsive. 

Κάντε             στην καινοτομία  
Αγαπητέ πελάτη, Nα γιατί πρέπει να έρθεις κοντά μας: 

             1. Να γνωρίσεις την εταιρεία μας 

                      2. Να αξιολογήσεις την δουλειά μας 

             3. Να μας εμπιστευτείς 

Η εταιρεία μας  ιδρύθηκε το 2014, δραστηριοποιείται και εξειδικεύεται στην κατασκευή web sites, e-shop, social 

media σελίδων, google business, digital marketing, email-sms marketing. Στόχος μας είναι να παρέχουμε          

ποιοτική και αποτελεσματική εργασία με σεβασμό στις ανάγκες και στις απαιτήσεις του πελάτη και σε             

ανταγωνιστικές τιμές. Η εταιρεία μας φροντίζει συνεχώς να αναβαθμίζει το τεχνολογικό της Know How και να 

προσφέρει λύσεις-προτάσεις στους πελάτες της. Στόχος μας είναι να χτίσουμε το Personal Branding σας, με  

διαφορετικότητα,   αυθεντικότητα και συνέπεια.  
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  E-SHOP 
Αποκτήστε το δικό σας ηλεκτρονικό κατάστημα το οποίο θα σας προσφέρει στρατηγικά πλεονεκτήματα στην  

επιχείρηση σας. Όπως: 

 Ευρεία γεωγραφική κάλυψη. 

 Συνεχής λειτουργία. 

 Μείωση λειτουργικού κόστους. 

 Εύκολη διαχείριση. 

 Άμεση ικανοποίηση των πελατών. 

 Άμεση ενημέρωση για καινούργια προϊόντα. 

 Συμβατότητα με όλες τις συσκευές - Mobile Responsive. 

 Ασφάλεια δεδομένων και συναλλαγών. 

 Εγκαταστάσεις, αναβαθμίσεις εκδόσεων. 

 Διασύνδεση με τραπεζικά συστήματα πληρωμών. 

 Υψηλό επίπεδο ασφάλειας, συνεχής έλεγχος, αυτόματη 
λήψη backup και προηγμένες λύσεις ανάκτησης δεδομένων. 

Τα eshop μας σχεδιάζονται κατά τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε προσελκύουν πελάτες και να πετυχαίνουν πωλήσεις 
από την αρχική σελίδα μέχρι και την σελίδα επιβεβαίωσης αγοράς. 



SOCIAL  MEDIA 

Τα Social Media όπως Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter 
αποτελούν την ιδανική λύση προβολής της  

επιχείρησης σας καθώς και των προϊόντων σας. 

 Τα social media σας βοηθούν να βρείτε νέους πελάτες και να διευρύνετε το κοινό σας. 

 Τα social media βοηθούν στην αύξηση της επισκεψιμότητας μιας ιστοσελίδας και στη βελτίωση της κατάτα-
ξης της στη σελίδα αποτελεσμάτων της Google. 

 Η δημιουργία ιστοσελίδων social media επιτρέπει την αύξηση της αναγνωρισιμότητας και την απήχηση του 
brand name  μιας επιχείρησης με λίγο ή καθόλου budget. 

GOOGLE  BUSINESS 
 

Γιατί μια επιχείρηση χρειάζεται το GOOGLE BUSINESS; 

 

 Το GOOGLE BUSINESS δίνει την δυνατότητα στους καταναλωτές που αναζητούν προϊόντα και υπηρεσίες να 
εντοπίσουν την επιχείρηση σας. 

 Η επιχείρηση σας θα εμφανίζεται στους χάρτες της GOOGLE. 

 Εμφάνιση της επιχείρησης σας πιο ψηλά στην αναζήτηση της GOOGLE. 

 Παρέχεται δωρεάν από την GOOGLE και δεν απαιτείται συνδρομή.  

DIGITAL  MARKETING 

Τα σύγχρονα κανάλια επικοινωνίας και οι νέες τεχνολογίες 
έχουν καταστήσει το digital marketing και την online επικοινω-
νία αναπόσπαστο κομμάτι της συνολικής επικοινωνιακής στρα-
τηγικής που θα ακολουθήσει μια εταιρεία στην προβολή της. 

Συνεπώς το DIGITAL MARKETING προσφέρει: 

 Την δυνατότητα συγκεκριμένης στόχευσης του κοινού που ενδιαφέρει την κάθε εταιρεία. 

 Την δυνατότητα της ευρέως και γρήγορης διάδοσης των μηνυμάτων που θέλει να περάσει. 

 Την δυνατότητα τροποποίησης μιας καμπάνιας όσο είναι ακόμα σε εξέλιξη. 

 Την δυνατότητα προσέγγισης του target group που την ενδιαφέρει και στην προώθηση των στόχων της.  

EMAIL - SMS  MARKETING  

 Το MARKETING ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι ένας 
αποτελεσματικός τρόπος για να μείνετε συνδεδεμένοι με 
τους πελάτες σας. 

 Κατασκευή Custom εικαστικού για προώθηση News      
Letters στους πελάτες σας. 

 Αποστολή SMS μηνυμάτων στους πελάτες σας που αφορούν προωθητικές ενέργειες. 
 Χαμηλότερο κόστος με οποιαδήποτε μορφή άλλης επικοινωνίας π.χ. φυλλάδιο, ταχυδρομείο. 

DOCTOR  SOLUTION 

Το DOCTOR SOLUTION είναι μια εφαρμογή που προσφέρει στον ιατρό την 
πλήρη οργάνωση των ασθενών του. 
Στόχος της εφαρμογής είναι: 
 Διαχείριση ασθενών - πελατολογίου. 
 Διαχείριση επισκέψεων. 
 Διαχείριση ιστορικού εκάστου ασθενούς. 
 Διαχείριση ραντεβού. 
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