
 

 

 



Περιεχόμενα 

Ειζαγωγή 

Αρχιηεκηονική - Σχεδιαζμός - Υλοποίηζη 

Specifications 

Χαρακηηριζηικά 

Templates 

Επικοινωνία 



Εισαγωγή 
   «Τν ειεθηξνληθό εκπόξην θαιύπηεη νπνηαδήπνηε κνξθή επηρεηξεκαηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο ζπλαιιαγήο θαη εθηειείηαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε νπνηαζδήπνηε 

ηερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληώλ» 

 

• 1,5 εθαηνκκύξην online Έιιελεο      

    θαηαλαισηέο 

• αγνξάδνπλ θαηά κέζνλ όξν 15 θνξέο 

ηνλ ρξόλν 

• μνδεύνληαο 1.150 επξώ εηεζίσο 

• ηα 2/3 θαηεπζύλνληαη ζε ειιεληθά sites 

• Ο ζπλνιηθόο ηδίξνο ηελ πεξαζκέλε 

ρξνληά αλήιζε ζην 1,7 δηζ. επξώ. 

• κεζνπξόζεζκε πξόβιεςε θάλεη ιόγν 

γηα πεξαηηέξσ αύμεζε έσο ηα 5 δηζ. 

επξώ ηελ πξνζερή ηξηεηία. 

 



   «Τν κνλαδηθό εκπνξηθό θαλάιη πνπ δείρλεη λα αλαπηύζζεηαη θόληξα ζηελ 

ύθεζε είλαη, ζύκθσλα κε ηα πιένλ πξόζθαηα ζηνηρεία, εθείλν ησλ ειεθηξνληθώλ 

θαηαζηεκάησλ» 

Κάπνηα από ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηα ειεθηξνληθά 

θαηαζηήκαηα παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

• Η  ειεθηξνληθή  αγνξά δελ πεξηνξίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα γεσγξαθηθά 

δηακεξίζκαηα 

• Η κεγάιε πνηθηιία ησλ πξνκεζεπηώλ 

• Η ειεθηξνληθή πξνβνιή απνηειεί ηνλ θαιύηεξν ηξόπν δηαθήκηζεο. 

• Ο απμεκέλνο αληαγσληζκόο (πνηόηεηα πξντόλησλ) 

• Απαιιαγή από έλα κεγάιν πνζνζηό ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο  

• Λεηηνπξγία 24 ώξεο ην εηθνζηηεηξάσξν. 

• Η δεκηνπξγία ειεθηξνληθνύ θαηαζηήκαηνο είλαη κηα ζρεηηθά απιή 

δηαδηθαζία 

Εισαγωγή 



 

 

         απνηειεί ηελ νηθνλνκηθόηεξε θαη πην νινθιεξσκέλε ιύζε ηεο αγνξάο       

  γηα ηελ δεκηνπξγία ειεθηξνληθνύ θαηαζηήκαηνο. 

 

απνθηάο έλα e-shop θαη ηζηνζειίδα πξνβνιήο εηαηξηθήο ηαπηόηεηαο 

πνηνηηθή θηινμελία ζε data center θαη 3 δηεπζύλζεηο e-mail 

εύθνιν δηαρεηξηζηηθό εξγαιείν 

άκεζε δηακόξθσζε, κε επηινγή από κεγάιε γθάκα εηθαζηηθώλ 

άκεζε θαηαρώξεζε νλόκαηνο δηθηπαθνύ ρώξνπ 

δηαρείξηζε όισλ ησλ ηξόπσλ πιεξσκήο 

θηιηθό κε ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο (Search Engine Optimization) 

ζύλδεζε κε όια ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο 

 
 

Με κόλν 600 € ηνλ ρξόλν: 



Αρχιηεκηονική

 

 

         είλαη βαζηζκέλν θαη ζρεδηαζκέλν ζηελ αξρηηεθηνληθή SaaS 
(Software as a Service). 

είλαη έλα κνληέιν αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ, όπνπ κία εθαξκνγή 

θηινμελείηαη σο κηα ππεξεζία πνπ παξέρεηαη ζηνπο πειάηεο κέζσ ηνπ 

Internet. 

θαηαξγεί ηελ εγθαηάζηαζε εθαξκνγήο θαη επηηξέπεη ζηηο επηρεηξήζεηο λα 

έρνπλ ηα ίδηα νθέιε κε ηα εκπνξηθά ινγηζκηθό, κε κηθξόηεξν θόζηνο 

επηηξέπεη ζηνλ πάξνρν λα θηινμελεί ηελ εθαξκνγή θαη ηα δεδνκέλα 

θεληξηθά, θαη παξέρεη πξόζβαζεο ζηνπο ηειηθνύο ρξήζηεο κέζσ ηνπ 

Γηαδηθηύνπ 

δελ απαηηεί ηελ αλάπηπμε ππνδνκήο από πιεπξάο πειάηε, 

εμαιείθνληαο ηελ δέζκεπζε πόξσλ. 

 

H αξρηηεθηνληθή SaaS,  



Αρχιηεκηονική

 

 

         είλαη βαζηζκέλν θαη ζρεδηαζκέλν ζηελ αξρηηεθηνληθή SaaS 
(Software as a Service). 

Γελ απαηηείηε εγθαηάζηαζε ινγηζκηθνύ ή ζπληήξεζεο. 

Δίλαη ρακειόηεξν ην αξρηθό θόζηνο. 

     subscription based. 

     No license fees. 

     lower IT costs for hardware. 

 

Δίλαη άκεζε ε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο. 

«Αλώδπλεο» αλαβαζκίζεηο 

Παγθόζκηα δηαζεζηκόηεηα.  

Σπκκεηνρή ζε κηα θνηλόηεηα 

Γελ απαηηνύληαη δαπάλεο γηα εμνπιηζκό 

Γηαηί λα επηιέμσ SaaS εθαξκνγή ;  



Σχεδιαζμός

 

 

         είλαη ζρεδηαζκέλν ζύκθσλα κε ηελ αξρηηεθηνληθή SaaS, είλαη 
κηα πιαηθόξκα πνπ θηινμελεί όια ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα. 

Σρεδηαζκόο ηνπ CT_e-shop,  



Σχεδιαζμός

 

 

         είλαη ζρεδηαζκέλν ζύκθσλα κε ηελ αξρηηεθηνληθή SaaS, είλαη 
κηα πιαηθόξκα πνπ θηινμελεί όια ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα. 

Σρεδηαζκόο ηνπ CT_e-shop,  

Λακβάλνληαο ππόςε ηελ κεγάιε θίλεζε πνπ πεξηκέλνπκε, ε ιύζε 

ππνζηεξίδεη επεθηαζηκόηεηα 

 γηα λα ην πεηύρνπκε απηό ην front- end αλαλεώλεηε θάζε 2 

ιεπηά 

 κεηώλνπκε έηζη δξαζηηθά ηηο εξσηήζεηο πξνο ηε βάζε θαη  

 ρξεζηκνπνηνύκε ην cache ηνπ framework  

 νη θσηνγξαθίεο ησλ πξντόλησλ απνζεθεύνληαη επίζεο ζηελ 

πξνζσξηλή κλήκε θαη ην κέγεζνο ηνπο  απηόκαηα 

πξνζαξκόδεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ θάζε εηθαζηηθνύ 

 Τέινο ην CT_e-shop είλαη ζρεδηαζκέλν θαη θαηεγνξηνπνηεκέλν 

ζε εθαξκνγέο (modules) θαη ραξαθηεξίζηεθα (features) 



Σχεδιαζμός

 

 

         είλαη ζρεδηαζκέλν ζύκθσλα κε ηελ αξρηηεθηνληθή SaaS, είλαη 
κηα πιαηθόξκα πνπ θηινμελεί όια ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα. 

ρξεζηκνπνηείηαη ε ίδηα εθαξκνγή γηα όια ηα e-shops 

ελζσκαηώλνληαη απηόκαηα θαη απνηειεζκαηηθά όιεο νη ελεκεξώζεηο 

θνηλή βάζε δεδνκέλσλ γηα ηα data όισλ ησλ θαηαζηεκάησλ 

Γελ απαηηείηαη ε θαηαρώξεζε νλόκαηνο ρώξνπ 

Δύθνιε ελζσκάησζε θαη δηαρείξηζε extra ππεξεζηώλ 

άκεζε ελεξγνπνίεζε ηνπ θαηαζηήκαηνο 

επηινγή από κεγάιε γθάκα εηθαζηηθώλ θαη δπλαηόηεηα πξνεπηζθόπεζεο 

απηόκαηε πξνζαξκνγή δηαζηάζεσλ εηθόλσλ. 

Σρεδηαζκόο ηνπ CT_e-shop,  



Specifications 
 Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ CT_e-shop έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ηα πην 

ζύγρξνλα εξγαιεία, θαη όιε ε ηερλνγλσζία ηεο Internet Bussines Hellas. 

PHP: Hypertext Preprocessor: 

 

   H πην επξέσο ρξεζηκνπνηνύκελε, γιώζζα  

  πξνγξακκαηηζκνύ, θαηάιιειε γηα αλάπηπμε  

  ηζηνζειίδσλ HTML.  

• open source, 

• royalty Free, 

• ζηαζεξή  ελεκέξσζε, 

• ζπλεξγάδεηαη κε όιεο ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ 

• ηξέρεη ζε πάλσ από ην 90% ησλ web server 

• 15εηή πξντζηνξία βαζηζκέλε ηδηθά ζηηο αλάγθεο ηνπ intrernet 

• θαιύηεξε απόδνζε από θάζε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ γηα 

εθαξκνγέο δηαδηθηύνπ 



 Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ CT_e-shop έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ηα πην 

ζύγρξνλα εξγαιεία, θαη όιε ε ηερλνγλσζία ηεο Internet Bussines Hellas. 

MySQL 

 is a relational database management system (RDBMS) which 

 has more than 11 million installations 

• είλαη  γξήγνξν θαη πνιύ αμηόπηζην γηα θάζε ηύπν εθαξκνγήο 

• είλαη πνιύ ειαθξύ ζύζηεκα 

• ππνζηεξίδεη indexing θαη binary objects. 

• επηηξέπεη αιιαγέο ζηε δνκή ηνπ , ελώ ν δηαθνκηζηήο «ηξέρεη» 

• πξόθεηηαη γηα έλα πνιύ γξήγνξν ζύζηεκα θαηαλνκήο κλήκεο. 

• γξακκέλε ζε C θαη C++ 

• o θώδηθαο έρεη ειεγρζεί ζε δηαθνξεηηθνύο κεηαγισηηηζηέο. 

• δηαζέζηκν ζε Unix, Windows, OS2 ζπζηήκαηα 

• ζπλδέεηαη κε PhP, C, Java  

Specifications 



 Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ CT_e-shop έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ηα πην 

ζύγρξνλα εξγαιεία, θαη όιε ε ηερλνγλσζία ηεο Internet Bussines Hellas. 

JavaScript  

 είλαη κηα scripting γιώζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε πιεπξά 

ηνπ πειάηε, ρξεζηκνπνηείηε ζε δηαδξαζηηθέο ηζηνζειίδεο 

• γξήγνξν αληαιιαγή πιεξνθνξίαο κεηαμύ server θαη client , 

• γεληθή Front-End Πιαηθόξκα (PHP, Python,  ASP.NET, Java.), 

• πξνζζέηεη δηαδξαζηηθόηεηα, 

• είλαη ε πην ζύγρξνλε ηερλνινγία ζρεδηαζκνύ ηζηνζειίδσλ, 

• δηεπθνιύλεη ζηελ εύξεζε θαη απνηειεζκαηηθή δηόξζσζε ιαζώλ 

θώδηθα, 

• ζηαζεξή ελεκέξσζε, 

• o θώδηθαο έρεη ειεγρζεί ζε δηαθνξεηηθνύο κεηαγισηηηζηέο. 

jQuery 

 είλαη κηα cross- browser βηβιηνζήθε ηεο JavaScript θαη έρεη      

   ζρεδηαζηεί γηα λα απινπνηήζεη ην client-side scripting ηεο HTML 

Specifications 



Modules

 

 

         όπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο είλαη βαζηζκέλν ζε modular 
ζρεδηαζκό διδ, είλαη ρσξηζκέλν ζε εθαξκνγέο (modules) 

Πξντόληα: 

 Παξνπζίαζε ησλ θαηεγνξηώλ ησλ πξντόλησλ, 

 εκθαλίδεηαη  

  ν ηίηινο,  

  ν θσδηθόο  

  3 θσηνγξαθίεο (κηα βαζηθή θαη 2 επηπιένλ) 

  ε δηαζεζηκόηεηα  

  ν ππόηηηινο 

 

Οη εθαξκνγέο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην βαζηθό 

παθέην ηνπ iΒshop ησλ 600 € ηνλ ρξόλν 



Modules

 

 

         όπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο είλαη βαζηζκέλν ζε modular 
ζρεδηαζκό διδ, είλαη ρσξηζκέλν ζε εθαξκνγέο (modules) 

Καιάζη Αγνξώλ / Παξαγγειηνιεςία : 

  Γπλαηόηεηα λα πξνζζέηεη ζην θαιάζη ηα πξντόληα θαη 

λα ζηέιλεη ηελ παξαγγειία ηνπ.  

Οη δηαζέζηκνη ηξόπνη πιεξσκήο είλαη: 

   Αληηθαηαβνιή 

   Καηάζεζε ζε ηξάπεδα  ε δηαζεζηκόηεηα  

   Paypal 

   πιεξσκή κέζσ Eurobank 

Οη εθαξκνγέο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην βαζηθό 

παθέην ηνπ iΒshop ησλ 600 € ηνλ ρξόλν 



Modules

 

 

         όπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο είλαη βαζηζκέλν ζε modular 
ζρεδηαζκό διδ, είλαη ρσξηζκέλν ζε εθαξκνγέο (modules) 

Γηαζεζηκόηεηα Πξντόλησλ / Ιδεαηή απνζήθε : 

  Ο δηαρεηξηζηήο νξίδεη ηα δηαζέζηκα ηεκάρηα αλά είδνο 

θαη αλάινγα κε ηα ππόινηπα εηδώλ ζα έρεη 3 ελδείμεηο 

δηαζεζηκόηεηαο. 

   Με δηαζέζηκν 

   Μεζαία δηαζεζηκόηεηα 

    Γηαζέζηκν 

Οη εθαξκνγέο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην βαζηθό 

παθέην ηνπ iΒshop ησλ 600 € ηνλ ρξόλν 



Modules

 

 

         όπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο είλαη βαζηζκέλν ζε modular 
ζρεδηαζκό διδ, είλαη ρσξηζκέλν ζε εθαξκνγέο (modules) 

Banner 

 Γηαρείξηζε ησλ banner βάζεη ησλ δσλώλ πνπ έρνπλ 

νξηζηεί.  

 

Νέα Πξντόληα – Πξνζθνξέο 

 Δκθάληζε ησλ λέσλ πξντόλησλ θαη ησλ πξνζθνξώλ 

ηεο εηαηξείαο 

Οη εθαξκνγέο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην βαζηθό 

παθέην ηνπ iΒshop ησλ 600 € ηνλ ρξόλν 



Modules

 

 

         όπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο είλαη βαζηζκέλν ζε modular 
ζρεδηαζκό διδ, είλαη ρσξηζκέλν ζε εθαξκνγέο (modules) 

Πεξηνρή Μειώλ   

 Οη ρξήζηεο εγγξάθνληαη ζην eshop θαη κπνξνύλ λα 

   έρνπλ πξόζβαζε ζηηο παξαγγειίεο ηνπο 

   λα αιιάμνπλ ην πξνθίι ηνπο,   

   λα αιιάμνπλ ηα ζηνηρεία ηηκνιόγεζεο  

   θαη ηα ζηνηρεία απνζηνιήο. 

 

 

Οη εθαξκνγέο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην βαζηθό 

παθέην ηνπ iΒshop ησλ 600 € ηνλ ρξόλν 



Modules

 

 

         όπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο είλαη βαζηζκέλν ζε modular 
ζρεδηαζκό διδ, είλαη ρσξηζκέλν ζε εθαξκνγέο (modules) 

Δθπηώζεηο Πξντόλησλ 

 Ο Γηαρεηξηζηήο κπνξεί λα νξίδεη εθπηώζεηο ζηα 

πξντόληα θαζώο θαη ηελ πεξίνδν πνπ ζα ηζρύεη ε έθπησζε. 

 

Γηαζύλδεζε κε Social Media  

 Γπλαηόηεηα λα γίλεηαη like ή post ε ζειίδα ησλ 

πξντόλησλ κέζσ facebook θαη tweeter 

Οη εθαξκνγέο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην βαζηθό 

παθέην ηνπ iΒshop ησλ 600 € ηνλ ρξόλν 



Modules

 

 

         όπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο είλαη βαζηζκέλν ζε modular 
ζρεδηαζκό διδ, είλαη ρσξηζκέλν ζε εθαξκνγέο (modules) 

Κόζηνο Μεηαθνξηθώλ  

 Γίλεηαη απηόκαηα ν ππνινγηζκόο ηνπ θόζηνπο ησλ 

κεηαθνξηθώλ. Σπγθεθξηκέλα ν δηαρεηξηζηήο:  

  θαηαρσξεί ην βάξνο 

  ή ην νγθνκεηξηθό βάξνο. 

  νξίδεη ηελ γεσγξαθηθή δηαίξεζε ησλ πεξηνρώλ 

θαηαρσξεί ην θόζηνο γηα ηα πξώηα 2 θηιά θαη ην 

θόζηνο γηα θάζε επηπιένλ θηιό. 

 

  

Οη εθαξκνγέο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην βαζηθό 

παθέην ηνπ iΒshop ησλ 600 € ηνλ ρξόλν 



Modules

 

 

         όπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο είλαη βαζηζκέλν ζε modular 
ζρεδηαζκό διδ, είλαη ρσξηζκέλν ζε εθαξκνγέο (modules) 

SEO (Search Engine Optimization) 

 Δηδηθή Σρεδίαζε ώζηε λα έρεη πςειή ζέζε ζηηο κεραλέο 

αλαδήηεζεο θαζώο θαη ε δπλαηόηεηα λα νξίδνπκε αλά 

πξντόλ page title, google description θαη google keywords. 

 

Newsletter 

 Απνζηνιή ελεκεξσηηθνύ Newsletter ζηνπο ρξήζηεο 

πνπ έρνπλ εγγξαθεί. 

Οη εθαξκνγέο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην βαζηθό 

παθέην ηνπ iΒshop ησλ 600 € ηνλ ρξόλν 



Modules

 

 

         όπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο είλαη βαζηζκέλν ζε modular 
ζρεδηαζκό διδ, είλαη ρσξηζκέλν ζε εθαξκνγέο (modules) 

Φξσκαηνιόγην – Μεγεζνιόγην  

 Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα νξίδεη.  

  group κεγεζνινγίσλ   

  θαη ρξσκαηνινγίσλ 

  ζε κηα νκάδα πξντόλησλ 

  αλ ππάξρνπλ εμαξηήζεηο βάζεη ρξώκαηνο ή 

 κεγέζνπο  

Οη extra εθαξκνγέο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί από ηελ 

Internet Business Hellas θαη ην θόζηνο ηνπο 

65€ / έηνο  



Modules

 

 

         όπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο είλαη βαζηζκέλν ζε modular 
ζρεδηαζκό διδ, είλαη ρσξηζκέλν ζε εθαξκνγέο (modules) 

Δπηπξόζζεηα Φαξαθηεξηζηηθά 

 Πέξα από ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά κπνξνύκε λα 

νξίζνπκε θαη νκάδεο επηπξόζζεησλ ραξαθηεξηζηηθώλ αλά 

θαηεγνξία πξντόληνο. 

 

E-Invoicing 

 Απνζηνιή Emal κε πξνηηκνιόγην ζε κνξθή PDF. 

Οη extra εθαξκνγέο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί από ηελ 

Internet Business Hellas θαη ην θόζηνο ηνπο 

65€ / έηνο  

70€ / έηνο  



Modules

 

 

         όπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο είλαη βαζηζκέλν ζε modular 
ζρεδηαζκό διδ, είλαη ρσξηζκέλν ζε εθαξκνγέο (modules) 

Bundle Πξνηόλησλ – cross selling & upselling  

 Ο δηαρεηξηζηήο νξίδεη ηα πξντόληα πνπ ζπζρεηίδνληαη 

(Laptop + ηζάληα κεηαθνξάο). Όηαλ ν ρξήζηεο επηιέμεη 

θάπνην πξντόλ ζην θαιάζη εκθαλίδνληαη πξντόληα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην αξρηθό θαη πηζαλόλ λα ελδηαθέξνπλ. Με 

ηνλ ηξόπν απηό κπνξνύκε λα απμήζνπκε ηηο πσιήζεηο. 

Οη extra εθαξκνγέο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί από ηελ 

Internet Business Hellas θαη ην θόζηνο ηνπο 

65€ / έηνο  



Modules

 

 

         όπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο είλαη βαζηζκέλν ζε modular 
ζρεδηαζκό διδ, είλαη ρσξηζκέλν ζε εθαξκνγέο (modules) 

Ηιεθηξνληθά Κνππόληα – E Coupons  

 Απνζηνιή εθπησηηθώλ θνππνληώλ κε πνζό έθπησζεο 

κέζσ email. O ρξήζηεο πξηλ νινθιεξώζεη ηελ παξαγγειία 

ηνπ κπνξεί λα πιεθηξνινγήζεη ην θσδηθό πνπ ηνπ 

ζηάιζεθε κέζσ email θαη λα ιάβεη ηελ έθπησζε. O 

ζπγθεθξηκέλνο θσδηθόο ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κόλν 

κηα θνξά. 

Οη extra εθαξκνγέο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί από ηελ 

Internet Business Hellas θαη ην θόζηνο ηνπο 

90€ / έηνο  



Modules

 

 

         όπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο είλαη βαζηζκέλν ζε modular 
ζρεδηαζκό διδ, είλαη ρσξηζκέλν ζε εθαξκνγέο (modules) 

Mobile Coupons  

 Απνζηνιή εθπησηηθώλ θνππνληώλ κε πνζό έθπησζεο 

κέζσ SMS. O ρξήζηεο πξηλ νινθιεξώζεη ηελ παξαγγειία 

ηνπ κπνξεί λα πιεθηξνινγήζεη ην θσδηθό πνπ ηνπ 

ζηάιζεθε κέζσ email θαη λα ιάβεη ηελ έθπησζε. O 

ζπγθεθξηκέλνο θσδηθόο ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κόλν 

κηα θνξά. 

Οη extra εθαξκνγέο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί από ηελ 

Internet Business Hellas θαη ην θόζηνο ηνπο 

90€ / έηνο  



Modules

 

 

         όπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο είλαη βαζηζκέλν ζε modular 
ζρεδηαζκό διδ, είλαη ρσξηζκέλν ζε εθαξκνγέο (modules) 

Σύζηεκα επηβξάβεπζεο Αγνξώλ  

 Ο δηαρεηξηζηήο νξίδεη ηα πξντόληα πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ σο δώξα θαη ν αξηζκόο ησλ πόλησλ πνπ 

ζα αληηζηνηρεί γηα θάζε έλα. Σε θάζε πξντόλ κπνξεί λα 

νξηζηεί είηε κεκνλσκέλα είηε καδηθά ην αξηζκόο ησλ 

πόλησλ θάζε πξντόληνο. Μόιηο ζπκπιεξώζεη έλα 

ζπγθεθξηκέλν αξηζκό πόλησλ ζα κπνξεί λα ιάβεη δσξεάλ 

θάπνην από ηα δηαζέζηκν δώξν 

Οη extra εθαξκνγέο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί από ηελ 

Internet Business Hellas θαη ην θόζηνο ηνπο 

150€ / έηνο  



Modules

 

 

         όπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο είλαη βαζηζκέλν ζε modular 
ζρεδηαζκό διδ, είλαη ρσξηζκέλν ζε εθαξκνγέο (modules) 

WishList 

 Ο ρξήζηεο κπνξεί θάπνηα πξντόληα πνπ ζέιεη λα ηα 

αγνξάζεη αξγόηεξα λα ηα πξνζζέζεη ζηελ ιίζηα αγνξώλ  

πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ζε αγνξά ησλ ππαξρόλησλ. 

Όζα πξντόληα πξνζηίζεληαη  ζηελ ιίζηα αθαηξνύληαη από 

ην θαιάζη αγνξώλ. 

Οη extra εθαξκνγέο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί από ηελ 

Internet Business Hellas θαη ην θόζηνο ηνπο 

35€ / έηνο  



Modules

 

 

         όπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο είλαη βαζηζκέλν ζε modular 
ζρεδηαζκό διδ, είλαη ρσξηζκέλν ζε εθαξκνγέο (modules) 

Module Β2Β 

 Υπνζηήξημε πειαηώλ ρνλδξηθήο. Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί 

λα νξίζεη πνζνζηά εθπηώζεσλ αλά θαηεγνξία είλαη θαζώο 

ηελ πεξίνδν πνπ ζα ηζρύεη ε ζπγθεθξηκέλε ηηκή. Με απηό 

ηελ δηαδηθαζία κπνξνύκε λα νξίδνπκε ηηκνθαηαιόγνπο 

ρνλδξηθήο. Ο πειάηεο ρνλδξηθήο αθνύ θάλεη Login ζα 

βιέπεη ηηο ηηκέο πνπ έρνπλ νξηζηεί γηα ηνλ ίδην. 

Οη extra εθαξκνγέο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί από ηελ 

Internet Business Hellas θαη ην θόζηνο ηνπο 



Modules

 

 

         όπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο είλαη βαζηζκέλν ζε modular 
ζρεδηαζκό διδ, είλαη ρσξηζκέλν ζε εθαξκνγέο (modules) 

Πξνζσπνπνίεζε Φξήζηε  

 O ρξήζηεο επηιέγεη ηηο θαηεγνξίεο πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ 

ώζηε λα εκθαλίδνληαη όηαλ θάλεη login ηα πξντόληα από 

απηέο ηηο θαηεγνξίεο  

 

Απνζηνιή Δλεκεξσηηθώλ SMS 

 Δίηε κε κεκνλσκέλν SMS είηε κε καδηθή απνζηνιή. 

Γπλαηόηεηα εηζαγσγήο ησλ ηειεθώλσλ ηεο ιίζηαο 

απνζηνιήο ρεηξνθίλεηα ή κέζσ excel. 

Οη extra εθαξκνγέο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί από ηελ 

Internet Business Hellas θαη ην θόζηνο ηνπο 

50€ / έηνο  

30€ / έηνο *  



Templates 
   Μεξηθά από ηα εηθαζηηθά πνπ παξέρνληαη ζηελ βαζηθή έθδνζε ηνπ CT_e-shop 

γηα λα δηαιέμεηε απηό πνπ ηαηξηάδεη ζηελ εηαηξεία ζαο είλαη: 

Φξώκαηα : 

 

  

 

 

 

  

 

 



Templates 
   Μεξηθά από ηα εηθαζηηθά πνπ παξέρνληαη ζηελ βαζηθή έθδνζε ηνπ CT_e-shop 

γηα λα δηαιέμεηε απηό πνπ ηαηξηάδεη ζηελ εηαηξεία ζαο είλαη: 

Φξώκαηα : 

 

  

 

 

 

  

 

 



Templates 
   Μεξηθά από ηα εηθαζηηθά πνπ παξέρνληαη ζηελ βαζηθή έθδνζε ηνπ CT_e-shop 

γηα λα δηαιέμεηε απηό πνπ ηαηξηάδεη ζηελ εηαηξεία ζαο είλαη: 

Φξώκαηα : 

 

  

 

 

 

  

 

 



Templates 
   Μεξηθά από ηα εηθαζηηθά πνπ παξέρνληαη ζηελ βαζηθή έθδνζε ηνπ CT_e-shop 

γηα λα δηαιέμεηε απηό πνπ ηαηξηάδεη ζηελ εηαηξεία ζαο είλαη: 

Φξώκαηα : 

 

  

 

 

 

  

 

 



Templates 
   Μεξηθά από ηα εηθαζηηθά πνπ παξέρνληαη ζηελ βαζηθή έθδνζε ηνπ CT_e-shop 

γηα λα δηαιέμεηε απηό πνπ ηαηξηάδεη ζηελ εηαηξεία ζαο είλαη: 

Φξώκαηα : 

 

  

 

 

 

  

 

 


