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1.1.1. Τομέας Χονδρικού και λιανικού εμπορίοσ

Πίνακας 1: Σηοιτεία Η-Δμπορίοσ για Χονδρικό και Λιανικό Δμπόριο
Κύθινο δωήο
Η-Δκπνξίνπ

Πξαθηηθή/Χαξαθηεξηζηηθό







Βαζκόο
Δπίπηωζεο

Ξξνηάζεηο πξντφλησλ

Σξεζηκνπνηήζηε ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηα πξνθίι ησλ ρξεζηψλ θαη ηελ
πξνεγνχκελε αιιειεπίδξαζε κε ην θαηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιεηε
πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ην έρνπλ αγνξάζεη θαηαλαισηέο κε παξφκνηα
ραξαθηεξηζηηθά. Ρν ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα Amazon θαη eBay απνηεινχλ
θαιά παξαδείγκαηα.

ΤΖΙΝ

Πρφιηα θαηαλαισηψλ

Ππκπεξηιάβεηε ζρφιηα ησλ θαηαλαισηψλ ζηηο ζειίδεο πξντφλησλ γηα λα
ελζαξξχλεηε ηνπο ππνςήθηνπο αγνξαζηέο λα απνθαζίζνπλ. πάξρνπλ
δηαζέζηκεο πνιιέο θαιέο πιαηθφξκεο ζρνιίσλ θαηαλαισηψλ.

ΚΔΡΟΗΝ-ΤΖΙΝ

Ππγθξίζεηο πξντφλησλ

Ξξνζζέζηε έλα ραξαθηεξηζηηθφ ζχγθξηζεο πξντφλησλ ζηηο ζειίδεο πξντφλησλ
γηα λα ελζαξξχλεηε ηνπο αγνξαζηέο λα αγνξάζνπλ, παξαζέηνληαο ηα
ραξαθηεξηζηηθά παξφκνησλ πξντφλησλ παξαπιεχξσο (side-by-side). Ξνιιά
θαιάζηα αγνξψλ αξρίδνπλ λα ελζσκαηψλνπλ απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ζηηο
πιαηθφξκεο ηνπο.

ΚΔΡΟΗΝ-ΤΖΙΝ

Δπηδείμεηο πξντφλησλ
(Demos)

Σξεζηκνπνηήζηε επηδείμεηο πξντφλησλ (demos) γηα λα παξνπζηάζεηε, λα
εμεγήζεηε θαη λα εθπαηδεχζεηε ηνπο θαηαλαισηέο γηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα.
Δλζσκαηψζηε έλα βίληεν ή έλα ζχλδεζκν http ζηελ ζειίδα ηνπ θαηαζθεπαζηή
ή βίληεν ζην νπνίν παξνπζηάδνληαη ηα demos.

ΚΔΡΟΗΝ

Παξαγγειία


Λεπηνκέξεηεο Υινπνίεζεο

D2.4 Δπξσπατθή Δπηζθφπεζε
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Κύθινο δωήο
Η-Δκπνξίνπ

Πξαθηηθή/Χαξαθηεξηζηηθό



Ξιαίζην αλαδήηεζεο (Search
box)

Λεπηνκέξεηεο Υινπνίεζεο
Νη θαηαλαισηέο ζπλήζσο δελ επηζπκνχλ λα πεξηεγνχληαη ζε κηα ζειίδα κέζσ
ησλ κεγάισλ θαηαιφγσλ έηζη, έλα πιαίζην αλαδήηεζεο είλαη απαξαίηεην. Απηφ
απνδεηθλχεηαη επίζεο δεκνθηιέο sηνπο πειάηεο πνπ απαηηνχλ έλα
ζπγθεθξηκέλν πξντφλ, ην νπνίν ην κφλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα εληνπίζεηε γηα
λα θάλνπλ ηελ παξαγγειία ηνπο.




Δπθνιία ηεο επηινγήο θαη ηελ
ηξνπνπνίεζε ησλ
παξαγγειηψλ






Πιεξωκή



ΚΔΡΟΗΝ

Όηαλ έλα αληηθείκελν ηνπνζεηείηαη ζην θαιάζη αγνξψλ, λα ζπκπεξηιάβεηε
έλα ζχλδεζκν πνπ λα νδεγεί πίζσ ζηε ζειίδα ηνπ πξντφληνο, έηζη ψζηε νη
πειάηεο λα κπνξνχλ εχθνια λα επηζηξέςνπλ πίζσ γηα λα βεβαησζνχλ φηη
έρνπλ επηιέμεη ην ζσζηφ πξντφλ.
Βεβαησζείηε φηη είλαη εχθνιν νη πειάηεο λα αιιάμνπλ ηηο πνζφηεηεο ή λα
δηαγξάςνπλ αληηθείκελα απφ ην θαιάζη αγνξψλ, εηδηθά εάλ έλα πξντφλ πνπ
πξνζθέξεηαη ζε πνιιά κεγέζε θαη ρξψκαηα.

ΚΔΡΟΗΝ

Βεβαησζείηε φηη ν πειάηεο γλσξίδεη αθξηβψο πνην ζηάδην βξίζθεηαη ζηε
δηαδηθαζία νινθιήξσζεο ηεο παξαγγειίαο, πεξηιακβάλνληαο ηελ αλάινγε
πιεξνθνξία, γηα παξάδεηγκα, "Βξίζθεζηε ζην βήκα 3 απφ 4".
Βεβαησζείηε φηη νη πειάηεο δελ ράλνληαη, πεξηιακβάλνληαο έλα δηαθξηηφ
θνπκπί πινήγεζεο ζε θάζε ζειίδα ηνπ ειεθηξνληθνχ ηακείνπ (π.ρ.
"Δπφκελν Βήκα" ή "Ππλέρεηα κε ην Ρακείν»).

ΚΔΡΟΗΝ

Δκθάληζε ηεο πξνφδνπ ηνπ
πειάηε



Ξξνζθνξά πνηθηιίαο κεζφδσλ
πιεξσκήο

Ρα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχλ κηα πνηθηιία κεζφδσλ
πιεξσκήο, σο ηα θχξηα ζπζηήκαηα πιεξσκψλ ηνπο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη:
πηζησηηθέο θαη ρξεσζηηθέο θάξηεο, δσξνεπηηαγέο, κεηξεηά θαηά ηελ
παξάδνζε, PayPal, θιπ. Νη ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ ιεπηνκέξεηεο θαη ηηο
δηαζέζηκεο κεζφδνπο πιεξσκψλ πξέπεη λα είλαη εκθαλείο ζηελ αξρηθή ζειίδα
ηνπ θαηαζηήκαηνο.

D2.4 Δπξσπατθή Δπηζθφπεζε

Βαζκόο
Δπίπηωζεο

ΚΔΡΟΗΝ - ΤΖΙΝ

Πει: 4 απφ 37

ΓΗΜΟΣΙΟ
CCS

Ξαξαδνηέν: D.2.4

PECOS4SMEs

Δθδ: 1.0

D2.4 Δπξσπατθή Δπηζθφπεζε

Ζκεξνκελία: 07/08/2013

Κύθινο δωήο
Η-Δκπνξίνπ
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Λεπηνκέξεηεο Υινπνίεζεο

Βαζκόο
Δπίπηωζεο



Αζθάιεηα

Ξξνζηαηέςηε ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο κέζσ θξππηνγξάθεζεο θαη
ρξεζηκνπνηείζηε αζθαιείο δηαχινπο επηθνηλσλίαο (SSL, VPN). Κηα θαιή
πξαθηηθή είλαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε Πθξαγίδεο Δκπηζηνζχλεο (Trustmarks), νη
νπνίεο είλαη κηθξέο εηθφλεο ή ινγφηππα πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηε ζηνλ
ηζηφηνπν ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο απνηειψληαο κηα εγγχεζε
αζθαιείαο απφ εμσηεξηθή νληφηεηα. Νη ζθξαγίδεο εκπηζηνζχλεο δειψλνπλ φηη
νη αγνξέο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο είλαη αζθαιείο. Κεξηθά απφ
απηά ηα ζήκαηα αμηνπηζηίαο πξνέξρνληαη απφ δηάθνξνπο θνξείο φπσο, McAfee,
VeriSign, BBB, TRUSTe, GeoTrust, θιπ. Νη επηζθέπηεο ζα είλαη πεξηζζφηεξν
δηαηεζεηκέλνη λα θάλνπλ κηα αγνξά, αλ μέξνπλ φηη νη ιεπηνκέξεηεο πιεξσκήο
είλαη πξνζηαηεπκέλεο απφ αδηάθξηηα κάηηα.



Ζιεθηξνληθφο εληνπηζκφο
παξαγγειίαο

Ξξνζθέξεηε πξφζβαζε ζε κηα εηδηθή ζειίδα κε ιεπηνκεξείο, δπλακηθά θαη
ζπρλά ελεκεξσκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηεο παξαγγειίαο
ζαο.

ΤΖΙΝ



Δπθνιία αλαδηάηαμεο
παξαγγειίαο ή πξντφλησλ
ζην θαιάζη

Δάλ έλαο πειάηεο έραζε κηα παξάδνζε λα βεβαησζείηε φηη ν θνξέαο θαζηζηά
εχθνιν γηα ηνλ πειάηε λα αλαδηαηάμεη ηελ παξάδνζε ή λα ηε ζπιιέμεη
πξνζσπηθά.

ΚΔΡΟΗΝ – ΤΖΙΝ



Δπειημία ζηελ επηζηξνθή
αλεπηζχκεησλ πξντφλησλ

Ξξνζθέξεηε ηε κέγηζηε επειημία ζην πψο λα επηζηξέςνπλ νη πειάηεο ηα
αλεπηζχκεηα ζηνηρεία (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππνζηήξημεο γηα ηελ
επηζηξνθή ζε έλα θπζηθφ θαηάζηεκα). Πθεθηείηε επίζεο λα επηζηξέθνπλ
ρξέσζε παξάδνζεο φηαλ θαηαλαισηψλ θνηλνπνηεί ηελ πξφζεζε λα επηζηξέςεη
ην ζηνηρείν κέζα ζε 7 εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή.

ΤΖΙΝ



Άκεζε απάληεζε ζε απνξίεο

Βεβαησζείηε φηη φια ηα εξσηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πξντφληα απαληψληαη
κε ζαθήλεηα εληφο ζχληνκνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο.

MEDIUM –
ΤΖΙΝ



Ξαξνρή εηδηθψλ νδεγηψλ
παξάδνζεο

Δπηηξέςηε ζηνπο αγνξαζηέο λα δψζνπλ εηδηθέο νδεγίεο παξάδνζεο λα
εμαζθαιηζηεί ε βέιηηζηε παξάδνζε.

ΚΔΡΟΗΝ

D2.4 Δπξσπατθή Δπηζθφπεζε

ΤΖΙΝ
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Οεηή αλαθνξά πιεξνθνξηψλ
παξάδνζεο



Λεπηνκέξεηεο Υινπνίεζεο

Βαζκόο
Δπίπηωζεο

Αλαθέξεηε ξεηά ηνλ κεηαθνξέα πνπ ζα ρεηξηζηεί ηελ παξάδνζε.

ΚΔΡΟΗΝ ΣΑΚΖΙΝ

Ξαξάδνζε θαη ην Πάββαην

Αλ είλαη δπλαηφλ πξνζθέξεηε ηελ δπλαηφηεηα νη παξαδφζεηο πξντφλησλ λα
γίλνληαη θαη ηα Πάββαηα.

ΚΔΡΟΗΝ ΣΑΚΖΙΝ



Ξξνζεζκία παξάδνζεο

πνδείμηε κηα ζαθή πξνζεζκία παξάδνζεο, έηζη ψζηε αλ απηή παξέιζεη ν
πειάηεο ζα γλσξίδεη φηη απηφο / απηή ζα πξέπεη λα θάλεη κηα έξεπλα ζρεηηθά
κε ηε παξαγγειία.

ΚΔΡΟΗΝ – ΤΖΙΝ



Κεηψζηε ηνλ ρξφλν γηα
απνζηνιέο κηαο εκέξαο

πνδείμηε ηελ ηνπηθή ψξα ζηελ νπνία ην πξντφλ ζα απνζηαιεί ζηελ πεξίπησζε
ζηελ νπνία ε αγνξά είλαη δπλαηφλ λα νινθιεξσζεί ηελ ίδηα κέξα.

ΚΔΡΟΗΝ ΣΑΚΖΙΝ



Ξαξάδνζε κεηά ηηο 18:00

Αλ είλαη δπλαηφλ δηεπζεηήζηε κε ηνλ κεηαθνξέα ζαο νη παξαδφζεηο πξντφλησλ
λα πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ζε ψξεο εθηφο σξαξίνπ.

ΚΔΡΟΗΝ –
ΣΑΚΖΙΝ



Δπηινγή ζπγθεθξηκέλεο ψξαο
παξάδνζεο

Ξαξέρεηε ηε δπλαηφηεηα ζηνλ αγνξαζηή λα επηιέμεη ζπγθεθξηκέλνπο ρξφλνπο
παξάδνζεο.

ΚΔΡΟΗΝ –
ΣΑΚΖΙΝ



Ξνιιαπιέο δηεπζχλζεηο
παξάδνζεο

Ξαξέρεηε ηε δπλαηφηεηα ζηνλ αγνξαζηή λα νξίζεη παξαπάλσ απφ κηα
δηεπζχλζεηο παξάδνζεο.

ΣΑΚΖΙΝ



Ξιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε
ηεισλεηαθά θφζηε θαη
επηπιένλ ρξεψζεηο

Ξαξέρεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλέο ρξεψζεηο απφ ηηο
ηεισλεηαθέο αξρέο.

ΚΔΡΟΗΝ – ΤΖΙΝ



Γηεζλήο αλαδήηεζε
δηεχζπλζεο

Σξεζηκνπνηήζηε ηε θαηάιιειε ιεηηνπξγία γηα ηελ επηθχξσζε δηεπζχλζεσλ ζε
δηεζλέο επίπεδν.

ΣΑΚΖΙΝ



Ξαξάδνζε ζε ζπξίδεο

Θάληε ηηο θαηάιιειεο ξπζκίζεηο ψζηε ε παξάδνζε λα κπνξεί λα κπνξεί λα
πξαγκαηνπνηεζεί ζε ζπξίδεο.

ΣΑΚΖΙΝ

D2.4 Δπξσπατθή Δπηζθφπεζε
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Βαζκόο
Δπίπηωζεο



Ρειεθσληθέο γξακκέο
εμππεξέηεζεο πειαηψλ



Ξαξαθνινχζεζε θνηλσληθνχ
δηθηχνπ Twitter



Ιεπηνκέξεηεο παξάδνζεο
κέζσ SMS

Ξαξέρεηε ιεπηνκέξεηεο παξάδνζεο θαη κέζνπ γξαπηνχ κελχκαηνο.



Aλαδηάηαμε pαξάδνζε κέζσ
SMS

Δπηηξέςηε αλαδηάξζξσζε ηεο παξάδνζεο κέζσ γξαπηνχ κελχκαηνο.

Δπηθνηλωλία

Σπλνιηθή
Υπεξεζία

Λεπηνκέξεηεο Υινπνίεζεο
Γψζηε έλα λνχκεξν εμππεξέηεζεο πειαηψλ ρσξίο ρξέσζε.

ΚΔΡΟΗΝ - ΤΖΙΝ

Ξαξαθνινπζήζηε ηηο ζπλνκηιίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνλ εηαηξηθφ
ινγαξηαζκφ twitter απφ πειάηεο θαη ελδηαθεξφκελνπο θαη αληαπνθξηζείηε
αλαιφγσο.

ΤΖΙΝ
ΚΔΡΟΗΝ – ΤΖΙΝ



Εσληαλή ζπλνκηιία

Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ζα πξέπεη λα είλαη ζην ζχλνιν ηνπ ηζηνρψξνπ, αιιά
θπξίσο ζε θάζε ζειίδα ηνπ πξντφληνο. Ζ βνήζεηα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κπνξεί
λα ππνβνεζήζεη ηελ νινθιήξσζε ηεο πψιεζεο αθνχ νη εξσηήζεηο ησλ
πειαηψλ κπνξνχλ λα απαληεζνχλ άκεζα. πάξρνπλ πνιιέο ηέηνηνπ είδνπο
πιαηθφξκεο βνήζεηα ζηελ αγνξά γηα λα δηαιέμεηε.



Κεησκέλα έμνδα απνζηνιήο

Ξξνζθέξεηε έθπησζε ζηα έμνδα
ππεξβαίλνπλ έλα νξηζκέλν πνζφ.



Γσξεάλ παξάδνζε γηα
αγνξέο πάλσ απφ έλα φξην

Ξξνζθέξεηε δσξεάλ παξάδνζε, φηαλ ε ζπλνιηθή αμία ηεο παξαγγειίαο
ππεξβαίλεη νξηζκέλν πνζφ.



Ξιεξνθνξίεο παξάδνζεο ζηε
ζειίδα ηνπ πξντφληνο (πξηλ
ην ηελ νινθιήξσζε αγνξψλ
ζην ηακείν)

Ξαξέρεηε πιεξνθνξίεο παξάδνζεο, φπσο ν εθηηκψκελνο ηξφπνο παξάδνζεο
θαη ην θφζηνο γηα θάζε ζειίδα ηνπ πξντφληνο θαη φρη κφλν πξηλ απφ ην απφ ηελ
νινθιήξσζε αγνξψλ ζην ηακείν.

Ππζθεπαζία δψξνπ

Ξξνζθέξεηε επηινγέο ζπζθεπαζίαο δψξνπ, θαηά πξνηίκεζε δσξεάλ.
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απνζηνιήο

γηα

ηηο

παξαγγειίεο

ΣΑΚΖΙΝ

πνπ

ΚΔΡΟΗΝ - ΤΖΙΝ

ΚΔΡΟΗΝ - ΤΖΙΝ
ΤΖΙΝ

ΚΔΡΟΗΝ – ΤΖΙΝ

ΚΔΡΟΗΝ – ΤΖΙΝ
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Βαζκόο
Δπίπηωζεο



Θηλεηφ Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην
(M-commerce) & tablets

Δπελδχζηε ζην θηλεηφ Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην (m-Commerce) πνπ επδνθηκεί. Ρν
2015 ε παγθφζκηα θαηαλαισηηθή δαπάλε ζε εθαξκνγέο γηα θηλεηά ζα αλέιζεη
ζε € 26,82 δηζ. Δπίζεο νη ξπζκνί αλάπηπμεο M-Commerce, ζηελ Λφηηα
Δπξψπε ζα μεπεξάζεη ηηο πνιχ σξηκφηεξεο ειεθηξνληθέο αγνξέο.



Ξνηφηεηα εηθφλσλ

Δπελδχζηε ζε πςειή πνηφηεηα θσηνγξαθηψλ γηα ηα πξντφληα ζαο. Κελ
ρξεζηκνπνηείηε ηηο ίδηεο εηθφλεο κε ηνπο αληαγσληζηέο ζαο.

Δλαιιαθηηθέο φςεηο
(πεξηιακβαλνκέλεο ηεο
επηινγήο zoom)

Ξαξνπζηάζηε ηα πξντφληα απφ δηάθνξεο απφςεηο θαη γσλίεο. Απηή ε πξαθηηθή
ζα απμήζεη ην πνζνζηφ ππνςήθησλ αγνξαζηψλ πνπ επηζηξέθνπλ ζην
ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. Απαξαίηεηε ζεσξείηαη θαη ε ιεηηνπξγία "zoom",
ραξαθηεξηζηηθφ βνεζά ηνπο θαηαλαισηέο λα έρνπλ κηα θαιχηεξε εηθφλα ηνπ
πξντφληνο.

πεξζχλδεζκνη ζηα Κέζα
Θνηλσληθήο Γηθηχσζεο

Σξεζηκνπνηήζηε ινγαξηαζκνχο θνηλσληθήο δηθηχσζεο γηα λα εληνπίζεηε ηνπο
πην δξαζηήξηνπο πειάηεο, ή θαη λα βξείηε λένπο νη νπνίνη δελ είλαη αθφκα
εμνηθεησκέλνη κε ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. Θξαηήζηε ηνπο πειάηεο ελήκεξνη
γηα ηηο ηειεπηαία λέα ή ηηο εηδηθέο πξνζθνξέο νη νπνίεο είλαη
πξνζαλαηνιηζκέλεο πξνο κφλν ζηνπο νπαδνχο ζην Facebook ή ην Twitter.

ΚΔΡΟΗΝ – ΤΖΙΝ



Δλεκεξσηηθά Γειηία

Όηαλ ππάξρνπλ εθπηψζεηο/πξνζθνξέο ή πξνζερείο εθδειψζεηο πνπ νη
αγνξαζηέο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ, ε αξρηθή ζειίδα ή έλα ελεκεξσηηθφ δειηίν
είλαη ην θαιχηεξν κέξνο γηα λα αλαθνηλψζεηε ην γεγνλφο. πάξρνπλ δηάθνξεο
online εθαξκνγέο γηα ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηθψλ ελεκεξσηηθψλ δειηίσλ
θαη ηελ πινπνίεζε δηαθεκηζηηθψλ εθζηξαηεηψλ.

ΚΔΡΟΗΝ - ΤΖΙΝ



Θνπκπί «Πηείιηε ζε έλα
θίιν»

Ξξνζζέζηε ην θνπκπί «e-mail ζε έλα θίιν» ζε φιεο ηηο ζειίδεο πξντφλησλ γηα
λα δηαθεκηζηείηε επθνιφηεξα θαη γξεγνξφηεξα.

ΚΔΡΟΗΝ





Πξνώζεζε

D2.4 Δπξσπατθή Δπηζθφπεζε
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ΚΔΡΟΗΝ – ΤΖΙΝ

ΚΔΡΟΗΝ – ΤΖΙΝ
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Λεπηνκέξεηεο Υινπνίεζεο

Βαζκόο
Δπίπηωζεο

Θνπκπηά «Κνηξαζηείηε
(Share)»

Ξξνζζέζηε θνπκπηά θνηλσληθήο δηθηχσζεο πνπ ζα επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο
λα δεκνζηεχζνπλ θαη λα κνηξαζηνχλ ην πξντφλ ζαο κε ην δίθηπν θίισλ ηνπο
κέζσ ηνπ Facebook, Twitter θαη άιισλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ.

Γηαθεκίζεηο banner
ζρεηηδφκελεο κε ιέμεηο θιεηδηά

Θάληε εγγξαθή ηνπ ειεθηξνληθνχ ζαο θαηαζηήκαηνο ζε κεραλέο αλαδήηεζεο
γηα λα εκθαλίδεζηε ζηηο ζειίδεο απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο θαη πηνζεηήζηε νη
πξαθηηθέο SEO / SEM, πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ.

ΤΖΙΝ

Ακεηβφκελε
ππνβνιή/ακεηβφκελε
θαηαρψξεζε γηα ηαθηηθέο
ελεκεξψζεηο

Γηα λα απνθεπρζνχλ νη κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο, πιεξψζηε ηηο κεραλέο
αλαδήηεζεο γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη ε ηζηνζειίδα ζαο ζα αμηνινγεζεί κέζα ζε
θαζνξηζκέλν ρξφλν (ζπλήζσο κία εβδνκάδα) θαη ζα αξρίδεη λα εκθαλίδεηαη
ζηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο (π.ρ. ε κεραλή αλαδήηεζεο Yahoo!
Commercial δελ επηβάιιεη ρξεψζεηο). Κπνξείηε επίζεο λα επηηαρχλεηε ηε
δηαδηθαζία εγγξαθήο κε ηελ επηινγή "Business Express" θαη πιεξψζεηε κηα
εθάπαμ ζπλδξνκή πνπ εγγπάηαη ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ηζηφηνπνπ κέζα ζε κία
εβδνκάδα.

ΤΖΙΝ

Ζ βειηηζηνπνίεζε κεραλψλ
αλαδήηεζεο (SEO)

Βειηηψζηε ηελ θαηάηαμε ζαο ζηηο ζειίδεο απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο κε ηελ
θαηάιιειε δηαξξχζκηζε ηεο ηζηνζειίδαο ζαο (π.ρ. θαηαιιειφηεξεο ιέμεηοθιεηδηά) ψζηε λα είλαη πην ιεηηνπξγηθή θαη ζπλεπψο λα ιεηηνπξγεί θαιχηεξα κε
ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο (π.ρ. παξαδείγκαηα απνηεινχλ ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο
εηηθέηα ηίηινπ, κεηαδεδνκέλα, εηηθέηεο ηίηινπ, ππεξζπλδέζκνπο ζε άιια
ηκήκαηα ηεο ζειίδαο).

ΚΔΡΟΗΝ - ΤΖΙΝ

Κπνξείηε λα πιεξψζεηε ηελ κεραλή αλαδήηεζεο γηα ηνπνζέηεζε ζην
ππνζηεξηδφκελν ηκήκα ζηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο. Απηφο είλαη έλαο
γξεγνξφηεξνο ηξφπνο γηα λα απνθηήζεηε νξαηφηεηα, επεηδή κπνξεί λα
πεξάζνπλ κέρξη θαη 120 εκέξεο αθνχ θάλεηε ηελ δσξεάλ εγγξαθή ζηελ
κεραλή αλαδήηεζεο ηελ ππνβνιή ψζηε λα γίλνπλ νξαηά ηα πξψηα
απνηειέζκαηα ηεο δηαθεκηζηηθήο εθζηξαηείαο.

ΚΔΡΟΗΝ - ΤΖΙΝ

Ακεηβφκελεο ηνπνζεηήζεηο
(Paid placements, PP):
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Βαζκόο
Δπίπηωζεο

Δζηίαζε ζε βαζηθέο κεηξήζεηο, φπσο:


Πηαηηζηηθά Ηζηνζειίδαο θαη
Θαηαλαισηψλ







Αξηζκφο επηζθεπηψλ
Δπηζθέςεηο ζειίδσλ (Page views)
Δμσηεξηθέο Αλαθνξέο απφ δηθηπαθνχο ηφπνπο (Referring sites)
Ρν πνζνζηφ εγθαηάιεηςεο ζειίδσλ / Έμνδνο (Bounce rate/Exit pages)
Ιέμεηο-θιεηδηά θαη θξάζεηο

ΤΖΙΝ

1.1.2. Βιομητανία και Μεηαποίηζη

Πίνακας 2: Σηοιτεία Η-Δμπορίοσ ηομέας Βιομητανίας και Μεηαποίηζης
Κύθινο δωήο
Η-Δκπνξίνπ

Παξαγγειία

Πξαθηηθή/Χαξαθηεξηζηηθό



Ξξνηάζεηο Ξξντφλησλ &
Δμαηνκίθεπζε

D2.4 Δπξσπατθή Δπηζθφπεζε

Λεπηνκέξεηεο Υινπνηήζεο
Σξεζηκνπνηήζηε ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηα πξνθίι ησλ ρξεζηψλ θαη ην ηζηνξηθφ
αγνξψλ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιεηε πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ην ηη έρνπλ
αγνξάζεη άιινη κε παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά. Ξξνζαξκφζηε ηελ ηζηνζειίδα
ψζηε λα αληηθαηνπηξίδεη ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε πειάηε, πινπνηψληαο πειαηνθεληξηθέο εθζηξαηείεο κάξθεηηλγθ θαη πξνψζεζεο, φπσο banner, πξνηάζεηο ζε
πξντφληα θαη εηδηθέο πξνζθνξέο. Αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκα εηαηξηψλ
ιηαληθήο πψιεζεο, νη εηαηξείεο κεηαπνίεζεο κπνξνχλ λα εκθαλίδνπλ ζε
πεξίνπηε ζέζε ζηελ θεληξηθή ζειίδα πξνζθνξέο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο
αλάγθεο ηνπ πειάηε γηα λα ηελ θαηάιιειε πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ.

Βαζκόο
Δπίπηωζεο

ΤΖΙΝ

Πει: 10 απφ 37
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Λεπηνκέξεηεο Υινπνηήζεο

Βαζκόο
Δπίπηωζεο

Θξηηηθέο πξντφλησλ

Ππκπεξηιάβεηε ζρφιηα ησλ θαηαλαισηψλ ζηηο ζειίδεο πξντφλησλ γηα λα
ελζαξξχλεηε ηνπο ππνςήθηνπο αγνξαζηέο λα απνθαζίζνπλ. πάξρνπλ
δηαζέζηκεο πνιιέο θαιέο πιαηθφξκεο ζρνιίσλ απφ θαηαλαισηέο.

ΚΔΡΟΗΝ - ΤΖΙΝ

Γηακφξθσζε πξντφληνο /
Ξαξαγγειίαο

Νη πειάηεο πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηελ κεηαπνίεζε απαηηνχλ ζπρλά ηελ
πξνζαξκνγή ησλ πξντφλησλ κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο. Νη πην
ζχγρξνλε ηερλνινγία ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην κπνξεί λα δψζεη ηελ
δπλαηφηεηα ζηνπο αγνξαζηέο λα ξπζκίζνπλ θαη λα πξνβάινπλ δηάθνξα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, επηβεβαηψλνληαο
επηζπκεηέο δηαζηάζεηο ηνπ πξντφληνο πξηλ παξαγγείινπλ.

ΤΖΙΝ

Ξιαίζην Αλαδήηεζεο

Ν πειάηεο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα απνηειεζκαηηθά ηελ αλαδήηεζε
πξντφλησλ θαη λα νινθιεξψζεη γξήγνξα ηελ αγνξά. Ξξνζζέζηε ηκήκαηα ζηελ
ηζηνζειίδα πνπ θάλνπλ ηελ θαηεγνξηνπνίεζε θαη ηελ αλαδήηεζε πξντφλησλ
επθνιφηεξε, φπσο γηα παξάδεηγκα κηα ελφηεηα "Γείηε πξφζθαηεο αγνξέο" ,
ελφηεηα ‘Γεκνθηιή πξντφληα’, γηαηί παξέρνπλ πνιιαπιέο επηινγέο αλαδήηεζεο
θαη ηε δπλαηφηεηα νη ρξήζηεο λα θηιηξάξνπλ ηηο αλαδεηήζεηο ηνπο κε βάζε
ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά. Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα θαηαζηεί ε
δηαδηθαζία πιεξσκήο εχθνιε, άλεηε θαη γξήγνξε. Ζ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ
ζηνηρείνπ ηεο Αλαδήηεζεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηνλ ηνκέα ηεο
κεηαπνίεζεο, ιφγσ ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ πξντνληηθψλ
θαηαιφγσλ.

ΤΖΙΝ

Ιεηηνπξγηθφηεηα
«Ξξνζθνξψλ»

Ιφγσ ηεο θχζεο ησλ πξντφλησλ πνπ πσινχληαη απφ ηηο κηθξνκεζαίεο
κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο, νη πειάηεο πεξηκέλνπλ λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα
κπνξνχλ λα δεηήζνπλ πξνζθνξέο κε βάζε ηηο εηδηθέο αλάγθεο ηνπο. Ζ παξνρή
απηήο ηεο επηινγήο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ηηο πσιήζεηο.

ΚΔΡΟΗΝ
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Λεπηνκέξεηεο Υινπνηήζεο


Δκθάληζε ηεο πξνφδνπ ηνπ
πειάηε



Ξξνζθνξά πνηθηιίαο κεζφδσλ
πιεξσκήο

Ρα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχλ κηα πνηθηιία κεζφδσλ
πιεξσκήο, σο ηα θχξηα ζπζηήκαηα πιεξσκψλ ηνπο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη:
πηζησηηθέο θαη ρξεσζηηθέο θάξηεο, δσξνεπηηαγέο, κεηξεηά θαηά ηελ
παξάδνζε, PayPal, θιπ. Νη ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ ιεπηνκέξεηεο θαη ηηο
δηαζέζηκεο κεζφδνπο πιεξσκψλ πξέπεη λα είλαη εκθαλείο ζηελ αξρηθή ζειίδα
ηνπ θαηαζηήκαηνο.

ΚΔΡΟΗΝ - ΤΖΙΝ



Αζθάιεηα

Ξξνζηαηέςηε ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο κέζσ θξππηνγξάθεζεο θαη
ρξεζηκνπνηείζηε αζθαιείο δηαχινπο επηθνηλσλίαο (SSL, VPN). Κηα θαιή
πξαθηηθή είλαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε Πθξαγίδεο Δκπηζηνζχλεο (Trustmarks), νη
νπνίεο είλαη κηθξέο εηθφλεο ή ινγφηππα πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηε ζηνλ
ηζηφηνπν ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο απνηειψληαο κηα εγγχεζε
αζθαιείαο απφ εμσηεξηθή νληφηεηα. Νη ζθξαγίδεο εκπηζηνζχλεο δειψλνπλ φηη
νη αγνξέο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο είλαη αζθαιείο. Κεξηθά απφ
απηά ηα ζήκαηα αμηνπηζηίαο πξνέξρνληαη απφ δηάθνξνπο θνξείο φπσο, McAfee,
VeriSign, BBB, TRUSTe, GeoTrust, θιπ. Νη επηζθέπηεο ζα είλαη πεξηζζφηεξν
δηαηεζεηκέλνη λα θάλνπλ κηα αγνξά, αλ μέξνπλ φηη νη ιεπηνκέξεηεο πιεξσκήο
είλαη πξνζηαηεπκέλεο απφ αδηάθξηηα κάηηα.

ΤΖΙΝ



Ζιεθηξνληθφο εληνπηζκφο
παξαγγειίαο

Ξξνζθέξεηε πξφζβαζε ζε κηα εηδηθή ζειίδα κε ιεπηνκεξείο, δπλακηθά θαη
ζπρλά ελεκεξσκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηεο παξαγγειίαο
ζαο.

ΤΖΙΝ





Πιεξωκή

Παξάδνζε

Βεβαησζείηε φηη ν πειάηεο γλσξίδεη αθξηβψο πνην ζηάδην βξίζθεηαη ζηε
δηαδηθαζία νινθιήξσζεο ηεο παξαγγειίαο, πεξηιακβάλνληαο ηελ αλάινγε
πιεξνθνξία, γηα παξάδεηγκα, "Βξίζθεζηε ζην βήκα 3 απφ 4".
Βεβαησζείηε φηη νη πειάηεο δελ ράλνληαη, πεξηιακβάλνληαο έλα δηαθξηηφ
θνπκπί πινήγεζεο ζε θάζε ζειίδα ηνπ ειεθηξνληθνχ ηακείνπ (π.ρ.
"Δπφκελν Βήκα" ή "Ππλέρεηα κε ην Ρακείν»).

Βαζκόο
Δπίπηωζεο

D2.4 Δπξσπατθή Δπηζθφπεζε

ΚΔΡΟΗΝ

Πει: 12 απφ 37

ΓΗΜΟΣΙΟ
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Κύθινο δωήο
Η-Δκπνξίνπ

Πξαθηηθή/Χαξαθηεξηζηηθό

Λεπηνκέξεηεο Υινπνηήζεο

Δπθνιία αλαδηάηαμεο
παξαγγειίαο ή πξντφλησλ
ζην θαιάζη

Δάλ έλαο πειάηεο έραζε κηα παξάδνζε λα βεβαησζείηε φηη ν θνξέαο θαζηζηά
εχθνιν γηα ηνλ πειάηε λα αλαδηαηάμεη ηελ παξάδνζε ή λα ηε ζπιιέμεη
πξνζσπηθά.

ΚΔΡΟΗΝ – ΤΖΙΝ



Δπειημία ζηελ επηζηξνθή
αλεπηζχκεησλ πξντφλησλ

Ξξνζθέξεηε ηε κέγηζηε επειημία ζην πψο λα επηζηξέςνπλ νη πειάηεο ηα
αλεπηζχκεηα ζηνηρεία (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππνζηήξημεο γηα ηελ
επηζηξνθή ζε έλα θπζηθφ θαηάζηεκα). Πθεθηείηε επίζεο λα επηζηξέθνπλ
ρξέσζε παξάδνζεο φηαλ θαηαλαισηψλ θνηλνπνηεί ηελ πξφζεζε λα επηζηξέςεη
ην ζηνηρείν κέζα ζε 7 εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή.

ΤΖΙΝ



Άκεζε απάληεζε ζε απνξίεο

Βεβαησζείηε φηη φια ηα εξσηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πξντφληα απαληψληαη
κε ζαθήλεηα εληφο ζχληνκνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο.

ΚΔΡΟΗΝ – ΤΖΙΝ



Ξαξνρή εηδηθψλ νδεγηψλ
παξάδνζεο

Δπηηξέςηε ζηνπο αγνξαζηέο λα δψζνπλ εηδηθέο νδεγίεο παξάδνζεο λα
εμαζθαιηζηεί ε βέιηηζηε παξάδνζε.

ΚΔΡΟΗΝ



Οεηή αλαθνξά πιεξνθνξηψλ
παξάδνζεο

Αλαθέξεηε ξεηά ηνλ κεηαθνξέα πνπ ζα ρεηξηζηεί ηελ παξάδνζε.

ΚΔΡΟΗΝ ΣΑΚΖΙΝ



Ξαξάδνζε θαη ην Πάββαην

Αλ είλαη δπλαηφλ πξνζθέξεηε ηελ δπλαηφηεηα νη παξαδφζεηο πξντφλησλ λα
γίλνληαη θαη ηα Πάββαηα.

ΚΔΡΟΗΝ ΣΑΚΖΙΝ



Ξξνζεζκία παξάδνζεο

πνδείμηε κηα ζαθή πξνζεζκία παξάδνζεο, έηζη ψζηε αλ απηή παξέιζεη ν
πειάηεο ζα γλσξίδεη φηη απηφο / απηή ζα πξέπεη λα θάλεη κηα έξεπλα ζρεηηθά
κε ηε παξαγγειία.

ΚΔΡΟΗΝ – ΤΖΙΝ



Κεηψζηε ηνλ ρξφλν γηα
απνζηνιέο κηαο εκέξαο

πνδείμηε ηελ ηνπηθή ψξα ζηελ νπνία ην πξντφλ ζα απνζηαιεί ζηελ πεξίπησζε
ζηελ νπνία ε αγνξά είλαη δπλαηφλ λα νινθιεξσζεί ηελ ίδηα κέξα.

ΚΔΡΟΗΝ ΣΑΚΖΙΝ



Ξαξάδνζε κεηά ηηο 18:00

Αλ είλαη δπλαηφλ δηεπζεηήζηε κε ηνλ κεηαθνξέα ζαο νη παξαδφζεηο πξντφλησλ
λα πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ζε ψξεο εθηφο σξαξίνπ.

ΚΔΡΟΗΝ –
ΣΑΚΖΙΝ



D2.4 Δπξσπατθή Δπηζθφπεζε

Βαζκόο
Δπίπηωζεο
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Λεπηνκέξεηεο Υινπνηήζεο

Βαζκόο
Δπίπηωζεο



Δπηινγή ζπγθεθξηκέλεο ψξαο
παξάδνζεο

Ξαξέρεηε ηε δπλαηφηεηα ζηνλ αγνξαζηή λα επηιέμεη ζπγθεθξηκέλνπο ρξφλνπο
παξάδνζεο.

ΚΔΡΟΗΝ –
ΣΑΚΖΙΝ



Ξνιιαπιέο δηεπζχλζεηο
παξάδνζεο

Ξαξέρεηε ηε δπλαηφηεηα ζηνλ αγνξαζηή λα νξίζεη παξαπάλσ απφ κηα
δηεπζχλζεηο παξάδνζεο.

ΚΔΡΟΗΝ



Ξιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε
ηεισλεηαθά θφζηε θαη
επηπιένλ ρξεψζεηο

Ξαξέρεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλέο ρξεψζεηο απφ ηηο
ηεισλεηαθέο αξρέο.

ΤΖΙΝ



Γηεζλήο αλαδήηεζε
δηεχζπλζεο

Σξεζηκνπνηήζηε ηε θαηάιιειε ιεηηνπξγία γηα ηελ επηθχξσζε δηεπζχλζεσλ ζε
δηεζλέο επίπεδν.

ΚΔΡΟΗΝ - ΤΖΙΝ



Ρειεθσληθέο γξακκέο
εμππεξέηεζεο πειαηψλ

Γηαζέζηε έλα λνχκεξν εμππεξέηεζεο πειαηψλ ρσξίο ρξέσζε.



Ξαξαθνινχζεζε θνηλσληθνχ
δηθηχνπ Twitter



Ιεπηνκέξεηεο παξάδνζεο
κέζσ SMS

Ξαξέρεηε ιεπηνκέξεηεο παξάδνζεο θαη κέζνπ γξαπηνχ κελχκαηνο.



Aλαδηάηαμε pαξάδνζε κέζσ
SMS

Δπηηξέςηε αλαδηάξζξσζε ηεο παξάδνζεο κέζσ γξαπηνχ κελχκαηνο.

Δπηθνηλωλία



Εσληαλή ζπλνκηιία

D2.4 Δπξσπατθή Δπηζθφπεζε

Ξαξαθνινπζήζηε ηηο ζπλνκηιίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνλ εηαηξηθφ
ινγαξηαζκφ twitter απφ πειάηεο θαη ελδηαθεξφκελνπο θαη αληαπνθξηζείηε
αλαιφγσο.

Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ζα πξέπεη λα είλαη ζην ζχλνιν ηνπ ηζηνρψξνπ, αιιά
θπξίσο ζε θάζε ζειίδα ηνπ πξντφληνο. Ζ βνήζεηα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κπνξεί
λα ππνβνεζήζεη ηελ νινθιήξσζε ηεο πψιεζεο αθνχ νη εξσηήζεηο ησλ
πειαηψλ κπνξνχλ λα απαληεζνχλ άκεζα. πάξρνπλ πνιιέο ηέηνηνπ είδνπο
πιαηθφξκεο βνήζεηα ζηελ αγνξά γηα λα δηαιέμεηε.

ΚΔΡΟΗΝ - ΤΖΙΝ

ΣΑΚΖΙΝ

ΤΖΙΝ
ΚΔΡΟΗΝ – ΤΖΙΝ

ΚΔΡΟΗΝ - ΤΖΙΝ
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Σπλνιηθή
Υπεξεζία





Λεπηνκέξεηεο Υινπνηήζεο

Κεησκέλα έμνδα απνζηνιήο

Ξξνζθέξεηε έθπησζε ζηα έμνδα
ππεξβαίλνπλ έλα νξηζκέλν πνζφ.

Θηλεηφ Ζ-Δκπφξην (MCommerce)

Νη πειάηεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δνπλ ηηο πξνζθνξέο, ηηο πεξηγξαθέο
πξντφλησλ θαη ζρφιηα απφ πξνεγνχκελνπο αγνξαζηέο αθφκα θαη κέζσ θηλεηψλ
ηειεθψλσλ ηνπο. Θάλνληαο εχθνιν γηα απηνχο λα αγνξάζνπλ θαη κέζσ απηψλ
ησλ ζπζθεπψλ πξνζθέξνληαο ηελ δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο αγνξψλ κε
έλα θιηθ κε επηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο γηα ηε απνζηνιή ηνπ
πξντφληνο.

Δλαιιαθηηθέο φςεηο
(πεξηιακβαλνκέλεο ηεο
επηινγήο zoom)

Ξαξνπζηάζηε ηα πξντφληα απφ δηάθνξεο απφςεηο θαη γσλίεο. Απηή ε πξαθηηθή
ζα απμήζεη ην πνζνζηφ ππνςήθησλ αγνξαζηψλ πνπ επηζηξέθνπλ ζην
ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. Απαξαίηεηε ζεσξείηαη θαη ε ιεηηνπξγία "zoom",
ραξαθηεξηζηηθφ βνεζά ηνπο θαηαλαισηέο λα έρνπλ κηα θαιχηεξε εηθφλα ηνπ
πξντφληνο.

Ξινχζηα δηαδηθηπαθή
εκπεηξία

Ξαξέρνληαο κηα πινχζηα δηαδηθηπαθή εκπεηξία ζπκβάιιεηε ζηε βειηίσζε ηεο
εκπεηξίαο ηνπ πειάηε ψζηε λα είλαη επθνιφηεξν λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα
αγνξά. Ξην ζπγθεθξηκέλα, νη επηζθέπηεο πξέπεη λα θαζνδεγνχληαη θηα ηελ
νινθιήξσζε ηεο αγνξάο αθνινπζψληαο δηαθξηηά ζηάδηα, λα κπνξνχλ λα
αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο θαη λα ζπγθξίλνπλ πξντφληα κε εχθνιν ηξφπν, θαη
λα δνπλ ηα ζρφιηα πνπ αθήλνπλ άιινη (ή λα ζπλεηζθέξνπλ ηα δηθά ηνπο
ζρφιηα) κέζσ ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ. Απηφ απμάλεη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ
πειάηε, θαζψο θαη ην κέγεζνο θαη ε ζπρλφηεηα ησλ ειεθηξνληθψλ
παξαγγειηψλ.

D2.4 Δπξσπατθή Δπηζθφπεζε

απνζηνιήο

γηα

Βαζκόο
Δπίπηωζεο
ηηο

παξαγγειίεο

πνπ

ΚΔΡΟΗΝ - ΤΖΙΝ

ΚΔΡΟΗΝ

ΚΔΡΟΗΝ – ΤΖΙΝ

ΚΔΡΟΗΝ - ΤΖΙΝ

Πει: 15 απφ 37

ΓΗΜΟΣΙΟ
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PECOS4SMEs
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Η-Δκπνξίνπ
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Λεπηνκέξεηεο Υινπνηήζεο

Βαζκόο
Δπίπηωζεο

Ιεηηνπξγηθφηεηα Γηαρείξηζεο
Ξιεξνθνξηψλ γηα ηα
πξντφληα

Ζ ελ ιφγσ ιεηηνπξγία επηηξέπεη ζηηο ΚΚΔ λα δηαρεηξίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά
ησλ πξντφλησλ ηνπο γηα ηελ αλαδήηεζε θαη άιιεο ιεηηνπξγίεο, δεκηνπξγψληαο
ηεξάζηηνπο θαηαιφγνπο πξντφλησλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ
εχθνια κε βάζε κηαο ζεηξάο απφ ραξαθηεξηζηηθά φπσο ην κέγεζνο, ην ρξψκα,
ηελ πεξηγξαθή ή ηελ θαηεγνξία πξντφλησλ θαζψο θαη πεξαηηέξσ
θαηεγνξηνπνίεζε.

ΚΔΡΟΗΝ - ΤΖΙΝ

Ιεηηνπξγηθφηεηα Τεθηαθήο
Γηαρείξηζεο Θεθαιαίσλ

Κηα ηέηνηα ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη δηαζέζηκα κφλν ζε ςεθηαθή κνξθή.
Κηθξνκεζαίεο κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηή
ηε ιεηηνπξγία γηα λα δηαρεηξηζηνχλ αξρεία ήρνπ, εηθφλεο πξντφλησλ,
εθπαηδεπηηθά βίληεν θαη άιια κέζα ελεκέξσζεο πινχζηα ζε πφξνπο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην πξντφλ. Βηνκεραληθέο εηαηξείεο πξέπεη λα πξνζθέξνπλ
ηζρπξή θαηαιφγνπο πξντφλησλ, εθηελείο πιεξνθνξίεο, εθπαηδεπηηθά βίληεν,
θ.ιπ.

ΚΔΡΟΗΝ

ERP and CRM integration

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηηο κηθξνκεζαίεο κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο λα είλαη
ζε ζέζε λα έρνπλ ζηελ επηρείξεζή ηνπο πιήξσο ελζσκαησκέλεο εθαξκνγέο
δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, φπσο ERP θαη CRM. Ζ ελζσκάησζε ERP θαη
CRM νδεγεί ζε θαιχηεξεο εζσηεξηθέο ιεηηνπξγίεο, πειαηεηαθέο ζρέζεηο, θαη
γεληθά θαιχηεξεο πσιήζεηο. Δίλαη πνιχ επεξγεηηθφ λα ρξεζηκνπνηεζεί θάζε
δπλαηφ κέζν γηα λα ζπγθεληξσζνχλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο αλζξψπνπο
πνπ επηζθέπηνληαη ή πξαγκαηνπνηνχλ παξαγγειίεο απφ ηελ ηζηνζειίδα ψζηε
λα ηξνθνδνηεζεί ην ζχζηεκα CRM ή βάζε δεδνκέλσλ ησλ πειαηψλ.

ΚΔΡΟΗΝ

D2.4 Δπξσπατθή Δπηζθφπεζε
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Βαζκόο
Δπίπηωζεο

Πηαηηζηηθά

Νη ΚΚΔ ζα κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ πξαγκαηηθφ φθεινο, έρνληαο ζαθή
εηθφλα ηνπ θαηαζηήκαηνο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαζψο θαη ηελ πνξεία ηεο
θακπάληαο marketing, θαζηζηψληαο δπλαηή ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πνζνχ
κεηαηξνπήο ηνπ θαηαζηήκαηνο ψζηε λα κεγηζηνπνηεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα
ηεο ηζηνζειίδαο. Θα πξέπεη λα είλαη δπλαηφ λα αλαιπζεί ην πνζνζηφ
εγθαηάιεηςεο θαιαζηνχ, ηελ απφδνζε ησλ πξνσζεηηθψλ εθζηξαηεηψλ θαη λα
έρνπλ εηθφλα ησλ δσληαλψλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ζηνηρείσλ ησλ πειαηψλ γηα
ηνλ εληνπηζκφ ηξερφλησλ επθαηξηψλ.

ΚΔΡΟΗΝ

Δπηινγέο ηηκνιφγεζεο εηδηθά
γηα ηνλ πειάηε

Ζ επηιεγκέλε πιαηθφξκα Ζ-Δκπνξίνπ ζα πξέπεη λα παξέρεη ππνζηήξημε γηα ηα
επίπεδα ησλ ηηκψλ ησλ πξντφλησλ, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή γηα ηηο
βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο, λα πξνζθέξνπλ πξντφληα ζε δηαθνξεηηθέο ηηκέο ζε
δηαθνξεηηθνχο πειάηεο, αθφκα θαη κε κεησκέλεο ηηκέο ζε ζπγθεθξηκέλνπο
πειάηεο. Απηφ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη, επίζεο, ηελ παξνρή εθπηψζεσλ θαη
πξφζζεηεο κεζφδνπο πιεξσκήο γηα ηνπο επηιεγκέλνπο πειάηεο.

ΚΔΡΟΗΝ - ΤΖΙΝ

Ξξνθίι πειαηψλ

Ππκπιεξσκαηηθά σο πξνο ηελ νινθιήξσζε CRM, απνηεινχλ ηα απιά εξγαιεία
φπσο ην Google Analytics, Campaign Monitor θαη ηα cookies, ηα νπνία
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ πξνηηκήζεσλ θαη
ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ρξεζηψλ. Νη πιεξνθνξίεο απηέο κπνξνχλ επίζεο λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ δεκηνπξγία πξνθίι πειαηψλ.

ΣΑΚΖΙΝ ΚΔΡΟΗΝ

Πξνώζεζε


Λεπηνκέξεηεο Υινπνηήζεο

1.1.3. Ακίνηηα

D2.4 Δπξσπατθή Δπηζθφπεζε

Πει: 17 απφ 37

ΓΗΜΟΣΙΟ
CCS

Ξαξαδνηέν: D.2.4

PECOS4SMEs

Δθδ: 1.0

D2.4 Δπξσπατθή Δπηζθφπεζε

Ζκεξνκελία: 07/08/2013

Πίνακας 3: Σηοιτεία Η-Δμπορίοσ ηομέας Πώληζης Ακίνηηων
Κύθινο δωήο
Η-Δκπνξίνπ

Πξαθηηθή/Χαξαθηεξηζηηθό

Λεπηνκέξεηεο Υινπνηήζεο

Βαζκόο
Δπίπηωζεο

Απνγξαθή αθηλήησλ

Νκνίσο κε ηνπο θαηαιφγνπο ησλ πξντφλησλ ζηνλ ηνκέα ηεο ιηαληθήο, έηζη θαη
ζε απηνχο ησλ αθηλήησλ ρξεηάδεηαη κηα πξνζεθηηθή απνγξαθή ησλ ηδηνηήησλ
ψζηε απηή λα είλαη απνηειεζκαηηθή.

ΤΖΙΝ



Θξηηήξηα αλαδήηεζεο

Ρα αθίλεηα φπσο θαη ηα πξντφληα, έρνπλ έλα κνλαδηθφ ζχλνιν
ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ έλαο αγνξαζηήο ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα θηιηξάξεη ηα
δηαζέζηκα αθίλεηα ζε κηθξφηεξν ζχλνιν πνπ ηαηξηάδεη ζηηο αλάγθεο /
απαηηήζεηο ηνπο. Δίλαη πνιχ απνηειεζκαηηθφ λα πξνζθεξζεί ε αλαδήηεζε
ράξηε θαη λα επηηξέςεη ζηνλ αγνξαζηή λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην
ζπγθεθξηκέλνο φζνλ αθνξά ηε ζέζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αθηλήηνπ.
Δθηφο βέβαηα είλαη απηνλφεην φηη ηα θξηηήξηα θηιηξαξίζκαηνο ζα
ζπκπεξηιακβάλνπλ θξηηήξηα φπσο ην έηνο, ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ, αξηζκφο
ππλνδσκαηίσλ, εχξνο ηηκψλ, θιπ. Θξηηήξηα ηα νπνία απνηεινχλ πξνυπφζεζε
γηα θάζε πψιεζε.

ΤΖΙΝ



Αιιειεπίδξαζε ζηελ
Αλαδήηεζε

Κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο ν αγνξαζηήο πξέπεη λα έρεη ηελ
δπλαηφηεηα λα εθαξκφδεη θίιηξα γηα έλα κεγάιν ζχλνιν δεδνκέλσλ. Δπίζεο
πξέπεη λα παξέρεηαη κηα πινχζηα πνιπκεζηθή εκπεηξία.

ΚΔΡΟΗΝ – ΤΖΙΝ

Θξηηηθέο

Απηφ αλαθέξεηαη ζε ζρφιηα ηεο πεξηνρήο πνπ βξίζθεηαη ην αθίλεην θαη φρη
ζρφιηα ζρεηηθά κε ην ίδην. Θάπνηνο πνιίηεο άιιεο ρψξαο πνπ επηζπκεί λα
πξνρσξήζεη ζε αγνξά / ελνηθίαζε ελφο δηακεξίζκαηνο / έλα θηίξην ζε κηα μέλε
ρψξα, ζα ζέιεη πηζαλψο λα πάξεη πιεξνθνξίεο απφ άιινπο νκνγελείο ζρεηηθά
κε ην πεξηβάιινλ, ηελ αγνξά αθηλήησλ, ην θφζηνο / πνηφηεηα δσήο, πνηεο είλαη
νη θχξηεο εγθαηαζηάζεηο, ζεκεία έιμεο πνπ ην θάλνπλ κηα ζέζε γηα κηα θαιή
επέλδπζε γηα ελνηθίαζε / αγνξά / πψιεζεο.

ΣΑΚΖΙΝ ΚΔΡΟΗΝ



Αγνξά



D2.4 Δπξσπατθή Δπηζθφπεζε

Πει: 18 απφ 37

ΓΗΜΟΣΙΟ
CCS

Ξαξαδνηέν: D.2.4

PECOS4SMEs

Δθδ: 1.0

D2.4 Δπξσπατθή Δπηζθφπεζε

Ζκεξνκελία: 07/08/2013

Κύθινο δωήο
Η-Δκπνξίνπ

Πξαθηηθή/Χαξαθηεξηζηηθό





Ξινχζηα πνιπκεζηθή ζηνηρεία
γηα ηα αθίλεηα

Δμαηνκίθεπζε

D2.4 Δπξσπατθή Δπηζθφπεζε

Λεπηνκέξεηεο Υινπνηήζεο

Βαζκόο
Δπίπηωζεο

Δηθφλεο απφ έλαλ επαγγεικαηία θσηνγξάθν κε πςειήο πνηφηεηαο
θσηνγξαθίεο φισλ ησλ πηπρψλ ηνπ αθηλήηνπ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε.
Δπίζεο ηα βίληεν ηνπ αθηλήηνπ είλαη επίζεο πνιχ ρξήζηκα. Γελ πξέπεη λα
θσηνγξαθεζνχλ κφλν νη εγθαηαζηάζεηο, αιιά επίζεο θαη απφςεηο ησλ γχξσ
πεξηνρψλ, αλαθέξνληαο, φπνπ βξίζθεηαη ην θηίξην κέζσ ελφο δηαδξαζηηθνχ
ράξηε, πνηεο είλαη νη βαζηθέο ππεξεζίεο (ζρνιεία, ηξάπεδεο, δεκφζηεο
κεηαθνξέο...). πάξρνπλ λέεο ηερλνινγηθέο ιχζεηο πξνζθέξνπλ ηε
δπλαηφηεηα ζηνλ αγνξαζηή λα αλεβάζεη εηθφλεο απφ ηα ππάξρνληά ηνπ / ηεο
ψζηε λα είλαη εκθαλέο πψο ζα ρσξέζνπλ ζην αθίλεην κέζσ επαπμεκέλεο
πξαγκαηηθφηεηαο.

ΤΖΙΝ

Απηή ε ιεηηνπξγηθφηεηα παξαπέκπεη ζε "πξνηάζεηο αθηλήησλ" κε βάζε ηηο
ηδηφηεηεο ηνπ αθηλήηνπ πνπ έρεη ήδε δεη ν αγνξαζηήο θαη αθίλεηψλ κε ηα ίδηα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ δεη άιινη ρξήζηεο. Αλ ν αγνξαζηήο είλαη
εγγεγξακκέλνο θαη έρεη έλα πξνθίι ρξήζηε, ηφηε ην πξνθίι ηνπ εκπεξηέρεη
πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ηελ
εμαηνκίθεπζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ ρξήζηε (π.ρ. επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε ή
ρφκπη ηνπ ρξήζηε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα πξνηείλνπλ ηδηφηεηεο θαη
πνιιά άιια πξνζσπηθά δεδνκέλα). Γηα παξάδεηγκα νη αγνξαζηέο κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηνχλ ηα πξνθίι ηνπο ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο γηα ηνλ
εληνπηζκφ ζηνηρείσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ψζηε λα
απνηειέζνπλ εμαηνκηθεπκέλεο πξνηάζεηο ηδηνθηεζίαο.

ΚΔΡΟΗΝ

Πει: 19 απφ 37

ΓΗΜΟΣΙΟ
CCS

Ξαξαδνηέν: D.2.4

PECOS4SMEs

Δθδ: 1.0

D2.4 Δπξσπατθή Δπηζθφπεζε

Ζκεξνκελία: 07/08/2013

Κύθινο δωήο
Η-Δκπνξίνπ

Πξαθηηθή/Χαξαθηεξηζηηθό





Σπκβόιαην



Λεπηνκέξεηεο Υινπνηήζεο

Βαζκόο
Δπίπηωζεο

Ιεηηνπξγηθφηεηα Ξξνζθνξψλ

Ζ ηειηθή ηηκή ζηνλ ηνκέα ηεο ζηέγαζεο πνιιέο θνξέο εμαξηάηαη απφ ηνλ
ηξφπν θαζψο θαη ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε πιεξσκή. Δίλαη
ρξήζηκν λα ππάξρεη θάπνην είδνο ηνπ κεραληζκνχ πνπ επηηξέπεη ζηνλ
αγνξαζηή λα δεηήζεη κηα θαιχηεξε ηηκή κε βάζε ηηο ζπλζήθεο πιεξσκήο.
Δίλαη ινγηθφ λα αλακέλεη θαλείο φηη αλ έλαο αγνξαζηήο ηζρπξίδεηαη φηη κπνξεί
λα πξνβεί ζε άκεζε αγνξά πξνζθέξνληαο κεηξεηά ζην ρέξη, εηδηθά ζηελ
ηξέρνπζα αγνξά, ν πσιεηήο ζα πξέπεη λα είλαη παξαπάλσ απφ πξφζπκνο λα
πξνζθέξεη κηα κεησκέλε ηηκή.

ΚΔΡΟΗΝ - ΤΖΙΝ

Ππλαληήζεηο

Γψζηε έλα απιφ, θηιηθφ πξνο ην ρξήζηε, άκεζν ηξφπν γηα λα νξγαλψζεη θαη
λα αλαδηαξζξψζεη ζπλαληήζεηο κε κεζίηεο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε
άκεζε επίζθεςε δηακεξηζκάησλ / θαηνηθηψλ / γξαθείσλ πνπ βξίζθνληαη ζε κηα
δηαθνξεηηθή ρψξα.

ΤΖΙΝ

Ππκβαζηνπνίεζε

πάξρνπλ ιχζεηο, θπξίσο γηα ηε κίζζσζε, νη νπνίεο κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ζπκβνιαηνπνίεζε απνθιεηζηηθά ειεθηξνληθά ή κε
ζπλδπαζκφ ησλ online θαη offline αληαιιαγψλ εγγξάθσλ κεηαμχ ησλ κεξψλ.
Απηφ είλαη πνιχ ρξήζηκν γηα ηνπο αιινδαπνχο (θαη ηνπο ληφπηνπο πνπ δνπλ
καθξηά απφ ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο) πνπ ζέινπλ λα λνηθηάζνπλ έλα αθίλεην
εμ απνζηάζεσο, έηζη ψζηε λα έρνπλ θάπνπ λα κείλνπλ θαηά ηελ άθημή ηνπο
ζηνλ ηφπν πνπ απηφ βξίζθεηαη. Απηή ε ιχζε είλαη δεκνθηιήο γηα ηνπο μέλνπο
θνηηεηέο πνπ πεξλνχλ ην ρξφλν ηνπο ζε έλα παλεπηζηήκην ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ
ιχζε κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα ξνή ζπκβνιαηνπνίεζεο πνπ επηηξέπεη θάπνηα
πξνζαξκνγή ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ησλ
παξαγφλησλ / πσιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηε ιεηηνπξγία. Νη On-line
αλαζέζεηο γηα ηελ αγνξά ηνπ αθηλήηνπ ππάξρεη επίζεο, αιιά ε ρξήζε δελ είλαη
ζπρλή. Νη αγνξαζηέο απφ ην εμσηεξηθφ ζπλήζσο θαλνλίδνπλ κηα επηηφπηα
επίζθεςε πξηλ απφ ηελ αγνξά ηνπ αθηλήηνπ, είηε νη ίδηνη είηε κέζσ
πιεξεμνπζίνπ.

ΚΔΡΟΗΝ

D2.4 Δπξσπατθή Δπηζθφπεζε

Πει: 20 απφ 37

ΓΗΜΟΣΙΟ
CCS

Ξαξαδνηέν: D.2.4

PECOS4SMEs

Δθδ: 1.0

D2.4 Δπξσπατθή Δπηζθφπεζε

Ζκεξνκελία: 07/08/2013

Κύθινο δωήο
Η-Δκπνξίνπ

Πιεξωκή

Σπλνιηθή
εμππεξέηεζε

Πξαθηηθή/Χαξαθηεξηζηηθό

Λεπηνκέξεηεο Υινπνηήζεο

Βαζκόο
Δπίπηωζεο

Δπηινγέο πιεξσκήο

Απηφ αλαθέξεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ πιεξσκή ησλ θηεκαηνκεζηηψλ θαη φρη
πιεξσκή ελφο αθηλήηνπ, αθφκε θαη αλ απηφ κπνξεί λα επεθηαζεί ζηελ
πιεξσκή ηνπ πξψηνπ ελνηθίνπ θαη θαηαβνιήο θαηαζέζεσλ ζε πεξίπησζε
ελνηθίαζεο.

ΣΑΚΖΙΝ



Δπρξεζηία

Δίλαη ζεκαληηθφ ε ηζηνζειίδα λα είλαη θηιηθή πξνο ην ρξήζηε θαη λα
ζπκκνξθψλεηαη κε φιεο ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο επρξεζηίαο θαη
πξνζβαζηκφηεηαο (WCAG 2.0) γηα φιεο ηηο εθαξκνγέο Ζ-Δκπνξίνπ,
αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηνκέα ηεο αγνξάο ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη.

ΤΖΙΝ



Δπαγγεικαηηζκφο

Γψζηε φζεο πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο είλαη δπλαηφλ γηα ην κεζηηηθφ γξαθείν/
θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία. Ζ επαγγεικαηηθή εκθάληζε είλαη ζεκαληηθή.

ΤΖΙΝ



Δθαξκνγέο θηλεηψλ
ηειεθψλσλ

Ππκκεηάζρεηε ζε κηα πνιπ-πιαηθφξκα, ζε πνιχ-γισζζηθέο εθαξκνγέο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πεξηπηψζεηο αλαδήηεζεο γηα ηελ ελνηθίαζε θαζψο θαη
εξγαιεία ζχγθξηζεο ηηκήο.

ΤΖΙΝ



D2.4 Δπξσπατθή Δπηζθφπεζε

Πει: 21 απφ 37

ΓΗΜΟΣΙΟ
CCS

Ξαξαδνηέν: D.2.4

PECOS4SMEs

Δθδ: 1.0

D2.4 Δπξσπατθή Δπηζθφπεζε

Ζκεξνκελία: 07/08/2013

Κύθινο δωήο
Η-Δκπνξίνπ

Πξαθηηθή/Χαξαθηεξηζηηθό









Ξξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ

Λεπηνκέξεηεο Υινπνηήζεο
Νη πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ κπνξεί λα απνζεθεπηνχλ γηα αλάιπζε
κάξθεηηλγθ θαη γηα κειινληηθή ρξήζε πξνο φθεινο θαη ηελ επθνιία ηνπ
κεκνλσκέλνπ ηαμηδηψηε, αιιά απηά ηα δεδνκέλα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη
κε πξνζνρή, πάληα κε απζηεξή ηήξεζε ησλ θαλφλσλ θαη ηεο λνκνζεζίαο γηα
ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο. Βεβαησζείηε φηη έρεηε ζπκκνξθσζεί κε
ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο θαη δηαβεβαηψζηε ηνπο πειάηεο ζαο γηα ηελ
αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ ηνπο. Νη αγνξαζηέο κπνξεί λα είλαη ελνριεκέλνη, αλ
κεηά ηελ αγνξά / ελνηθίαζε ελφο αθηλήηνπ ιακβάλνπλ επηθνηλσλία πνπ δελ
δήηεζαλ απφ εηαηξείεο φπσο νη εηαηξίεο κεηαθίλεζεο, επίπισζεο, αλαθαίληζεο,
απφ αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη άιιεο επηρεηξήζεηο. Νη αγνξαζηέο ζα γίλνπλ
θαρχπνπηνη γηα ηξφπν πνπ ρεηξίδεζηε ηα δεδνκέλα ηνπο θαη θαη ειάρηζηνλ
απηφ πνπ κπνξεί λα θάλνπλ είλαη λα δεκνζηεχζνπλ αξλεηηθά ζρφιηα γηα ηελ
αθεξαηφηεηα ηεο ππεξεζίαο θαη εθείλσλ πνπ εκπιέθνληαη.

Βαζκόο
Δπίπηωζεο

ΚΔΡΟΗΝ

Ιεηηνπξγηθφηεηα Θαηαγξαθήο
Αθηλήησλ

Δίλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ ππεξεζία ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ηεο επηινγήο ζαο λα
παξέρεη ηζρπξή θαη εχθνιε ιεηηνπξγηθφηεηα θαηαγξαθήο αθηλήησλ πνπ ζα
κπνξεί απηφκαηα λα αληηκεηαζέηεη γηα λα απνζηέιινληαη ζηα Portal
αλαδήηεζεο αθηλήηνπ.

ΤΖΙΝ

Δμαηνκίθεπζε

Απηφ αλαθέξεηαη ζε ιεηηνπξγίεο γηα ηε δεκηνπξγία εμαηνκηθεπκέλσλ ιηζηψλ
αθηλήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πσιήζεσλ, ελνηθηάζεσλ, εκπνξηθψλ
θαηνηθηψλ, θνηηεηηθψλ δηακεξηζκάησλ, λέα ζηελ αγνξά θαη πνιιά άιια.

ΚΔΡΟΗΝ – ΤΖΙΝ

Widget Αλαδήηεζεο Αθηλήησλ

Δίλαη πνιχ απνηειεζκαηηθφ γηα λα πξνζζέζεηε Widget Αλαδήηεζεο Αθηλήησλ
ζηελ αξρηθή ζειίδα ησλ πθηζηάκελσλ δηθηπαθψλ ηφπσλ, δεδνκέλνπ φηη
παξέρεη πεξηζζφηεξα ζεκεία εηζφδνπ θαη κεγαιχηεξε πξνβνιή ηεο
επηρείξεζεο.

ΣΑΚΖΙΝ ΚΔΡΟΗΝ

D2.4 Δπξσπατθή Δπηζθφπεζε

Πει: 22 απφ 37

ΓΗΜΟΣΙΟ
CCS

Ξαξαδνηέν: D.2.4

PECOS4SMEs

Δθδ: 1.0

D2.4 Δπξσπατθή Δπηζθφπεζε

Ζκεξνκελία: 07/08/2013

Κύθινο δωήο
Η-Δκπνξίνπ

Πξαθηηθή/Χαξαθηεξηζηηθό


Δπηθνηλωλία

Γψζηε έλα λνχκεξν εμππεξέηεζεο πειαηψλ ρσξίο ρξέσζε.

Βαζκόο
Δπίπηωζεο
ΚΔΡΟΗΝ - ΤΖΙΝ



Φφξκα Δπηθνηλσλίαο

Λα παξέρεηε κηα κνξθή επηθνηλσλίαο ζε θάζε ζπγθεθξηκέλν αθίλεην πνπ
επηιέγεηαη απφ ηνλ αγνξαζηή έηζη ψζηε ν αγνξαζηήο λα κελ δελ ρξεηάδεηαη λα
αληηγξάςεη ηνλ αξηζκφ αλαθνξάο αθίλεηνπ θαη λα θάλεη έλα ιάζνο.



Skype

Έλαο αξηζκφο Skype θαη ε δπλαηφηεηα ζπλνκηιίαο κέζσ skype κπνξεί λα
βνεζήζεη ηελ επηρείξεζή φηαλ ζπλνκηιεί κε μέλνπο αγνξαζηέο.

ΣΑΚΖΙΝ



Email

Ζ αζχγρξνλε επηθνηλσλία ζα πξέπεη πάληα πξνζθέξεηαη σο επηινγή γηα ηνπο
αγνξαζηέο γηα λα δεηήζνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα αθίλεηα.

ΣΑΚΖΙΝ ΚΔΡΟΗΝ



Θνηλσληθά Γίθηπα

Ζ παξαθνινχζεζε θαη ε άκεζε απάληεζε ζε tweets θαη ζρνιίσλ ζε θνηλσληθά
δίθηπα κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αχμεζε ηεο πξνβνιήο ηεο επηρείξεζεο.

ΣΑΚΖΙΝ ΚΔΡΟΗΝ

Θνηλσληθά Γίθηπα

Νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα ππνζηεξηρηνχλ κέζσ ηεο πξνβνιήο ησλ αθηλήησλ
πνπ δηαρεηξίδνληαη κέζσ ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, ηα tweet ζρεηηθά κε λέεο
ηδηφηεηεο, δηαγσληζκνχο, δεκνζθνπήζεηο, θ.ιπ.

ΚΔΡΟΗΝ ΣΑΚΖΙΝ



Δλεκεξσηηθά Γειηία

Ζιεθηξνληθά ελεκεξσηηθά δειηία ζρεηηθά κε πιεξνθνξίεο γηα αθίλεηα θαη
ηδηαίηεξα επθαηξηψλ, ηδαληθά δηαλέκνληαη ηαθηηθά ζηνπο ρξήζηεο πνπ έρνπλ
εγγξαθεί ζηελ ππεξεζία θαη επίζεο πξνσζνχληαη κέζσ ησλ θνηλσληθψλ κέζσλ
καδηθήο ελεκέξσζεο.

ΚΔΡΟΗΝ



Θνπκπί «Πηείιηε ζε έλα
θίιν»

Ξξνζζέζηε ην θνπκπί «E-mail ζε έλα θίιν» πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα
κνηξαζηνχλ κηα ελδηαθέξνπζα θαηαρψξηζε αθηλήησλ κε θίινπο ή ηελ
νηθνγέλεηα ηνπο, ζε πεξίπησζε πνπ απηνί ςάρλνπλ γηα έλα ηέηνην αθίλεην.

ΚΔΡΟΗΝ



Πξνώζεζε

Ρειεθσληθέο γξακκέο
εμππεξέηεζεο πειαηψλ

Λεπηνκέξεηεο Υινπνηήζεο

D2.4 Δπξσπατθή Δπηζθφπεζε
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Πξαθηηθή/Χαξαθηεξηζηηθό



Λεπηνκέξεηεο Υινπνηήζεο
Ξξνζζέζηε θνπκπηά θνηλσληθήο δηθηχσζεο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα
δεκνζηεχζνπλ θαη λα κνηξαζηνχλ αθίλεηα πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ κε ην δίθηπν
θίισλ ηνπο κέζσ ηνπ Facebook, Twitter θαη ινηπψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ.

Θνπκπηά «Κνηξαζηείηε
(Share)»

Βαζκόο
Δπίπηωζεο
ΚΔΡΟΗΝ

1.1.4. Σηέγαζη και Γιαμονή
Πίνακας 4: Σηοιτεία Η-Δμπορίοσ ηομέας Σηέγαζης και Γιαμονής
Κύθινο δωήο
Η-Δκπνξίνπ

Πξαθηηθή/Χαξαθηεξηζηηθό





Βαζκόο
Δπίπηωζεο

Ξξνηάζεηο θαηάιπζεο

Θάληε πξνηάζεηο, κε ηελ ζαθή επηζήκαλζε ησλ πξνζθνξψλ ζαο κε βάζε ηνλ
θαηαιιειφηεξν ζθνπφ ηνπο (π.ρ. 4 άηνκα νηθνγελεηαθφ ζηνχληην, 2 άηνκα κε
ζέα ζηε ζάιαζζα κε ηδησηηθφ κπάλην, θιπ.).

ΚΔΡΟΗΝ ΣΑΚΖΙΝ

Θξηηηθέο

Ππκπεξηιάβεηε ζηε ζειίδαο θξηηηθέο γηα λα βνεζήζεηε ηνπο ηνπξίζηεο λα
απνθαζίζνπλ. Νη θξηηηθέο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο γηα ηνπο ηαμηδηψηεο ψζηε λα
απνθαζίζνπλ ηνλ πξννξηζκφ ηνπο. Διέγμηε ηε δηαζχλδεζε απηήο ηεο
ιεηηνπξγηθφηεηαο κε ην ραξαθηεξηζηηθφ θνηλσληθψλ δηθηχσλ παξαθάησ.

ΤΖΙΝ

Δηθφλεο

Νη θσηνγξαθίεο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο. Θα πξέπεη λα είλαη πνιχ θαιήο
πνηφηεηαο θαη λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Κελ ζηακαηήζεηε
ζηελ θσηνγξάθεζε ησλ θπξίσλ εγθαηαζηάζεσλ, αιιά λα παξέρεηε
ιεπηνκεξείο απφςεηο ησλ γχξσ πεξηνρψλ, επηηξέπνληαο ζην ρξήζηε λα
θαηαλνήζεη ηελ απφζηαζε κεηαμχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη άιισλ θνκβηθψλ
ζεκείσλ (π.ρ. παξαιία).

ΤΖΙΝ

Κξάηεζε



Λεπηνκέξεηεο Υινπνηήζεο

D2.4 Δπξσπατθή Δπηζθφπεζε

Πει: 24 απφ 37

ΓΗΜΟΣΙΟ
CCS

Ξαξαδνηέν: D.2.4

PECOS4SMEs

Δθδ: 1.0

D2.4 Δπξσπατθή Δπηζθφπεζε

Ζκεξνκελία: 07/08/2013

Κύθινο δωήο
Η-Δκπνξίνπ

Πξαθηηθή/Χαξαθηεξηζηηθό











Λεπηνκέξεηεο Υινπνηήζεο

Βαζκόο
Δπίπηωζεο

Βίληεν

Ρν πνζνζηφ ησλ ηαμηδησηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα βίληεν γηα λα
πξνγξακκαηίζνπλ ηα ηαμίδηα απμάλεηαη (89% ησλ ηαμηδησηψλ αλαςπρήο
παξαθνινχζεζαλ βίληεν ην 2012). Ππζρεηίζηε ηελ ελ ιφγσ ελέξγεηα κε ην
ραξαθηεξηζηηθφ Θνηλσληθήο δηθηχσζεο παξαθάησ.

ΤΖΙΝ

Θνηλσληθά Γίθηπα

Θάληε ελεξγή ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ψζηε λα επηηξέςεηε ζηνπο
ηαμηδηψηεο λα κνηξαζηνχλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο. Ρν πεξηερφκελν πνπ παξάγεηαη
απφ ρξήζηεο (UGC) είλαη κεγάινο θαηαιχηεο γηα κηα επηρείξεζε. Νη θξηηηθέο,
νη απφςεηο, νη θσηνγξαθίεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη βίληεν αλεβάδνπλ ηηο
πσιήζεηο.

ΤΖΙΝ

Ξξνβνιή πνξείαο θξάηεζεο

Βεβαησζείηε φηη ν ρξήζηεο γλσξίδεη αθξηβψο πνην ζηάδην βξίζθεηαη ζηε
δηαδηθαζία ηεο θξάηεζεο κε ηε ζπκπεξίιεςε ελφο δείθηε, γηα παξάδεηγκα,
"Δίζαη ζην βήκα 3 απφ 4".

ΚΔΡΟΗΝ ΣΑΚΖΙΝ

Ξιεξνθνξίεο ηνπνζεζίαο

Κπνξείηε λα παξέρεηε ιεπηνκεξείο θαη αθξηβείο πιεξνθνξίεο ζηνπο
ηαμηδηψηεο ζρεηηθά κε ην πψο λα θηάζνπλ ζην ζεκείν δηακνλήο απφ φια ηα
θεληξηθά ζεκεία (αεξνδξφκηα, ιηκάληα). Κπνξείηε επίζεο λα πξνζθέξεηε
ζπλδέζεηο κε ηα δξνκνιφγηα ησλ αεξνκεηαθνξέσλ, πνξζκεία, θιπ.

ΚΔΡΟΗΝ

Ραμηδησηηθή εκπεηξία

Ξνιινί ηαμηδηψηεο πνπ ζέινπλ λα γλσξίδνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ πψο ζα
πεξλνχλ ην ρξφλν ηνπο. Πρεδηάζηε θαη παξέρεηε παθέηα "ηαμηδησηηθήο
εκπεηξίαο" γηα ηνλ πξννξηζκφ ησλ ηαμηδησηψλ, θαηά πξνηίκεζε κε βάζε ηνλ
αξηζκφ ησλ εκεξψλ πνπ ν ηαμηδηψηεο πνπ ζέιεη λα δηαζέζεη θαη ζπκεζείηε λα
πξνλνήζεηε θηιηθέο πξνο ηελ νηθνγέλεηα δξαζηεξηφηεηεο. Όζν πην
εμαηνκηθεπκέλε είλαη ε "ηαμηδησηηθή εκπεηξία" ηφζν θαιχηεξεο ζα είλαη νη
πσιήζεηο. Διέγμηε ηελ κεραλή αλαδήηεζεο Amadeus Extreme Search.

ΚΔΡΟΗΝ

D2.4 Δπξσπατθή Δπηζθφπεζε

Πει: 25 απφ 37

ΓΗΜΟΣΙΟ
CCS

Ξαξαδνηέν: D.2.4

PECOS4SMEs

Δθδ: 1.0

D2.4 Δπξσπατθή Δπηζθφπεζε

Ζκεξνκελία: 07/08/2013

Κύθινο δωήο
Η-Δκπνξίνπ

Πξαθηηθή/Χαξαθηεξηζηηθό

Λεπηνκέξεηεο Υινπνηήζεο

Travel discount schemes

Δλψζηε ηα πξνγξάκκαηα φπσο ε βάζε δεδνκέλσλ Groupon Gateways ε
νπνία είλαη έλα ηζρπξφ θαλάιη κάξθεηηλγθ. Ππλδπαζηηθά Groupon θαη Expedia
έρνπλ θηάζεη πάλσ απφ 50 εθαηνκκχξηα κέιε ζηηο ΖΞΑ θαη ηνλ Θαλαδά.

ΚΔΡΟΗΝ



Ξιεξνθνξίεο αθχξσζεο

Ξαξέρεηε αθξηβείο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηέιε αθχξσζεο θαη δηαδηθαζία
επηζηξνθήο. Βεβαησζείηε φηη έρεηε εθαξκφζεη θνηλά απνδεθηέο πξαθηηθέο
ζπκβαηέο κε ηηο νδεγίεο ηεο ΔΔ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ θαηάζηαζε αλσηέξαο
βίαο.

ΚΔΡΟΗΝ



Άκεζε αληαπφθξηζε ζηα
αηηήκαηα

Βεβαησζείηε φηη φια ηα εξσηήκαηα απαληψληαη κε ζαθήλεηα ζην ζπληνκφηεξν
δπλαηφ ρξνληθφ δηάζηεκα.

ΤΖΙΝ



Δηδηθά αηηήκαηα

Δπηηξέςηε ζηνπο ηαμηδηψηεο λα πεξηγξάςνπλ νπνηαδήπνηε εηδηθά αηηήκαηα θαη
θξνληίζηε λα αληαπνθξίλεζηε ζηα πην ζπρλά ηνπο αηηήκαηα.

ΚΔΡΟΗΝ

Δπηινγή ελφο
ζπγθεθξηκέλνπ δσκαηίνπ

Δίλαη έλα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα λα επηηξέπεηε ζηνπο ηαμηδηψηεο λα
επηιέμνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν δσκάηην. Νη ελνηθηαζηέο πνπ επηζηξέθνπλ ζα
γλσξίδνπλ πνηα δσκάηηα πξνηηκνχλ. Νη επηζθέπηεο πνπ έξρνληαη πξψηε θνξά
κπνξνχλ λα βνεζεζνχλ κέζσ ιεπηνκεξψλ εηθφλσλ θαη πεξηγξαθψλ, αιιά
θαη κέζα απφ θάκεξεο πνπ κεηαδίδνπλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.

ΚΔΡΟΗΝ

Αλαιπηηθέο ρξεψζεηο

Γψζηε ιεπηνκεξή αλάιπζε φισλ ησλ ρξεψζεσλ θαη πνπ αζξνίδνληαη ζην
ζχλνιν θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηακνλήο. Νη επηζθέπηεο πνπ επηζθέπηνληαη
πξψηε θνξά ζε κηα ρψξα πνπ δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηπρφλ εηδηθνχο
θφξνπο πνπ ελδέρεηαη λα ηζρχνπλ θαη ζα πξνηηκνχζαλ λα γλσξίδνπλ εθ ησλ
πξνηέξσλ, δελ έρεη ζεκαζία πφζν ρακειή κπνξεί λα είλαη ε νηθνλνκηθή
επηβάξπλζε.

ΚΔΡΟΗΝ –
ΣΑΚΖΙΝ
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Πξαθηηθή/Χαξαθηεξηζηηθό

Βαζκόο
Δπίπηωζεο

m-Commerce

Θάζε ρξφλν φιν θαη πεξηζζφηεξνη ηαμηδηψηεο ρξεζηκνπνηνχλ θνξεηέο
ζπζθεπέο γηα πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν γηα ηαμηδησηηθέο πιεξνθνξίεο.
Πχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο αξρήο βηνκεραλίαο ηαμηδηψλ PhoCusWright, νη
ειεθηξνληθέο θξαηήζεηο κέζσ ηνπ θηλεηνχ ζα ηξηπιαζηαζηνχλ κέρξη ην 2013.
Ξξνζαξκνζηείηε αλαιφγσο. Βειηηζηνπνηήζηε ηελ ηζηνζειίδα ζαο γηα ρξήζε
απφ θηλεηά ηειέθσλα.

ΚΔΡΟΗΝ

Ξξνζθνξά πνηθηιίαο
κεζφδσλ πιεξσκήο

Ρα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχλ κηα πνηθηιία κεζφδσλ
πιεξσκήο, σο ηα θχξηα ζπζηήκαηα πιεξσκψλ ηνπο. Δλδεηθηηθά
αλαθέξνληαη: πηζησηηθέο θαη ρξεσζηηθέο θάξηεο, δσξνεπηηαγέο, κεηξεηά
θαηά ηελ παξάδνζε, PayPal, θιπ. Νη ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ ιεπηνκέξεηεο
θαη ηηο δηαζέζηκεο κεζφδνπο πιεξσκψλ πξέπεη λα είλαη εκθαλείο ζηελ
αξρηθή ζειίδα ηνπ θαηαζηήκαηνο.

ΚΔΡΟΗΝ –
ΤΖΙΝ



Αζθάιεηα

Ξξνζηαηέςηε ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο κέζσ θξππηνγξάθεζεο θαη
ρξεζηκνπνηείζηε αζθαιείο δηαχινπο επηθνηλσλίαο (SSL, VPN). Κηα θαιή
πξαθηηθή είλαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε Πθξαγίδεο Δκπηζηνζχλεο (Trustmarks), νη
νπνίεο είλαη κηθξέο εηθφλεο ή ινγφηππα πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηε ζηνλ
ηζηφηνπν ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο απνηειψληαο κηα εγγχεζε
αζθαιείαο απφ εμσηεξηθή νληφηεηα. Νη ζθξαγίδεο εκπηζηνζχλεο δειψλνπλ
φηη νη αγνξέο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο είλαη αζθαιείο. Κεξηθά
απφ απηά ηα ζήκαηα αμηνπηζηίαο πξνέξρνληαη απφ δηάθνξνπο θνξείο φπσο,
McAfee, VeriSign, BBB, TRUSTe, GeoTrust, θιπ. Νη επηζθέπηεο ζα είλαη
πεξηζζφηεξν δηαηεζεηκέλνη λα θάλνπλ κηα αγνξά, αλ μέξνπλ φηη νη
ιεπηνκέξεηεο πιεξσκήο είλαη πξνζηαηεπκέλεο απφ αδηάθξηηα κάηηα.

ΤΖΙΝ



Ρειεθσληθέο γξακκέο
εμππεξέηεζεο πειαηψλ





Πιεξωκή

Δπηθνηλωλία

Λεπηνκέξεηεο Υινπνηήζεο

D2.4 Δπξσπατθή Δπηζθφπεζε
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Ξαξαθνινχζεζε
θνηλσληθνχ δηθηχνπ Twitter



Ιεπηνκέξεηεο θξάηεζεο
κέζσ SMS

Ξαξαθνινπζήζηε ηηο ζπλνκηιίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνλ εηαηξηθφ
ινγαξηαζκφ twitter απφ πειάηεο θαη ελδηαθεξφκελνπο θαη αληαπνθξηζείηε
αλαιφγσο.
Ξαξέρεηε ιεπηνκέξεηεο θξάηεζεο θαη κέζνπ γξαπηνχ κελχκαηνο.

Βαζκόο
Δπίπηωζεο
ΣΑΚΖΙΝ

ΤΖΙΝ



Εσληαλή ζπλνκηιία

Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ζα πξέπεη λα είλαη ζην ζχλνιν ηνπ ηζηνρψξνπ, αιιά
θπξίσο ζε θάζε ζειίδα ηνπ πξντφληνο. Ζ ελεκέξσζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν
κπνξεί λα ππνβνεζήζεη ηελ νινθιήξσζε ηεο θξάηεζεο αθνχ νη εξσηήζεηο
ησλ πειαηψλ κπνξνχλ λα απαληεζνχλ άκεζα. πάξρνπλ πνιιέο ηέηνηνπ
είδνπο πιαηθφξκεο βνήζεηα ζηελ αγνξά γηα λα δηαιέμεηε.



Δπρξεζηία

Θάληε ηελ ηζηνζειίδαο φζν πην θηιηθή πξνο ην ρξήζηε γίλεηαη.

ΤΖΙΝ

Δθαξκνγέο απφ ηξίηα κέξε

Ππκκεηάζρεηε ζε κηα πνιπ-πιαηθφξκα, ζε πνιχ-γισζζηθέο εθαξκνγέο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πεξηπηψζεηο αλαδήηεζεο ζεξέηξσλ θαη θαηαιπκάησλ.
Διέγμηε ην TripAdvisor App, ηελ πην δεκνθηιή εθαξκνγή ηαμηδηψλ ζηνλ
θφζκν κεηά ην Google Earth.

ΤΖΙΝ

Ξνηφηεηα εηθφλαο

Δπελδχζηε ζηελ πνηφηεηα ησλ εηθφλσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηεο γχξσ
πεξηνρήο. Ξξνζιάβεηε έλαλ επαγγεικαηία θσηνγξάθν πνπ εηδηθεχεηαη ζην
ςεθηαθφ κάξθεηηλγθ.

ΚΔΡΟΗΝ –
ΤΖΙΝ

Ξξνζηαζία δεδνκέλσλ

Νη πξνηηκήζεηο ησλ ηαμηδησηψλ κπνξεί λα απνζεθεπηνχλ γηα αλάιπζε
κάξθεηηλγθ θαη γηα κειινληηθή ρξήζε πξνο φθεινο θαη ηελ επθνιία ηνπ
κεκνλσκέλνπ ηαμηδηψηε, αιιά απηά ηα δεδνκέλα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη
κε πξνζνρή, πάληα κε απζηεξή ηήξεζε ησλ θαλφλσλ θαη ηεο λνκνζεζίαο γηα
ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο. Βεβαησζείηε φηη έρεηε ζπκκνξθσζεί κε
ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο θαη δηαβεβαηψζηε ηνπο πειάηεο ζαο γηα ηελ
αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ ηνπο.

ΚΔΡΟΗΝ ΣΑΚΖΙΝ



Σπλνιηθή
Δμππεξέηεζε

Λεπηνκέξεηεο Υινπνηήζεο





D2.4 Δπξσπατθή Δπηζθφπεζε

ΚΔΡΟΗΝ - ΤΖΙΝ
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ΓΗΜΟΣΙΟ
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D2.4 Δπξσπατθή Δπηζθφπεζε
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Κύθινο δωήο
Η-Δκπνξίνπ

Πξαθηηθή/Χαξαθηεξηζηηθό

Λεπηνκέξεηεο Υινπνηήζεο

Βαζκόο
Δπίπηωζεο



Θνπκπί «Πηείιηε ζε έλα
θίιν»

Ξξνζζέζηε ην θνπκπί «e-mail ζε έλα θίιν» ζην ζχλνιν ηνπ ηζηνρψξνπ γηα
λα δηαθεκηζηείηε επθνιφηεξα θαη γξεγνξφηεξα.

ΚΔΡΟΗΝ



Θνπκπηά «Κνηξαζηείηε
(Share)»

Ξξνζζέζηε θνπκπηά θνηλσληθήο δηθηχσζεο πνπ ζα επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο
λα δεκνζηεχζνπλ θαη λα κνηξαζηνχλ ηελ θξάηεζε πνπ έθαλαλ κε ην δίθηπν
θίισλ ηνπο κέζσ ηνπ Facebook, Twitter θαη άιισλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ.

ΚΔΡΟΗΝ

Γηαθεκίζεηο banner
ζρεηηδφκελεο κε ιέμεηο θιεηδηά

Θάληε εγγξαθή ηνπ ειεθηξνληθνχ ζαο θαηαζηήκαηνο ζε κεραλέο αλαδήηεζεο
γηα λα εκθαλίδεζηε ζηηο ζειίδεο απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο θαη πηνζεηήζηε
νη πξαθηηθέο SEO / SEM, πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ.

ΤΖΙΝ

Ακεηβφκελε
ππνβνιή/ακεηβφκελε
θαηαρψξεζε γηα ηαθηηθέο
ελεκεξψζεηο

Γηα λα απνθεπρζνχλ νη κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο, πιεξψζηε ηηο κεραλέο
αλαδήηεζεο γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη ε ηζηνζειίδα ζαο ζα αμηνινγεζεί κέζα ζε
θαζνξηζκέλν ρξφλν (ζπλήζσο κία εβδνκάδα) θαη ζα αξρίδεη λα εκθαλίδεηαη
ζηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο (π.ρ. ε κεραλή αλαδήηεζεο Yahoo!
Commercial δελ επηβάιιεη ρξεψζεηο). Κπνξείηε επίζεο λα επηηαρχλεηε ηε
δηαδηθαζία εγγξαθήο κε ηελ επηινγή "Business Express" θαη πιεξψζεηε κηα
εθάπαμ ζπλδξνκή πνπ εγγπάηαη ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ηζηφηνπνπ κέζα ζε κία
εβδνκάδα.

ΤΖΙΝ

Ζ βειηηζηνπνίεζε κεραλψλ
αλαδήηεζεο (SEO)

Βειηηψζηε ηελ θαηάηαμε ζαο ζηηο ζειίδεο απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο κε ηελ
θαηάιιειε δηαξξχζκηζε ηεο ηζηνζειίδαο ζαο (π.ρ. θαηαιιειφηεξεο ιέμεηοθιεηδηά) ψζηε λα είλαη πην ιεηηνπξγηθή θαη ζπλεπψο λα ιεηηνπξγεί θαιχηεξα
κε ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο (π.ρ. παξαδείγκαηα απνηεινχλ ηελ ηξνπνπνίεζε
ηεο εηηθέηα ηίηινπ, κεηαδεδνκέλα, εηηθέηεο ηίηινπ, ππεξζπλδέζκνπο ζε άιια
ηκήκαηα ηεο ζειίδαο).

ΚΔΡΟΗΝ - ΤΖΙΝ





Πξνώζεζε



D2.4 Δπξσπατθή Δπηζθφπεζε
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Κύθινο δωήο
Η-Δκπνξίνπ

Πξαθηηθή/Χαξαθηεξηζηηθό



Ακεηβφκελεο ηνπνζεηήζεηο
(Paid placements, PP):

Λεπηνκέξεηεο Υινπνηήζεο
Κπνξείηε λα πιεξψζεηε ηελ κεραλή αλαδήηεζεο γηα ηνπνζέηεζε ζην
ππνζηεξηδφκελν ηκήκα ζηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο. Απηφο είλαη έλαο
γξεγνξφηεξνο ηξφπνο γηα λα απνθηήζεηε νξαηφηεηα, επεηδή κπνξεί λα
πεξάζνπλ κέρξη θαη 120 εκέξεο αθνχ θάλεηε ηελ δσξεάλ εγγξαθή ζηελ
κεραλή αλαδήηεζεο ηελ ππνβνιή ψζηε λα γίλνπλ νξαηά ηα πξψηα
απνηειέζκαηα ηεο δηαθεκηζηηθήο εθζηξαηείαο.

Βαζκόο
Δπίπηωζεο

ΚΔΡΟΗΝ - ΤΖΙΝ

Δζηηάζηε ζε βαζηθέο κεηξήζεηο, φπσο:






Πηαηηζηηθά







Αξηζκφο επηζθεπηψλ
Δπηζθέςεηο ζειίδσλ (Page views)
Δμσηεξηθέο Αλαθνξέο απφ δηθηπαθνχο ηφπνπο (Referring sites)
Ρν πνζνζηφ εγθαηάιεηςεο ζειίδσλ / Έμνδνο (Bounce rate/Exit pages)
Ιέμεηο-θιεηδηά θαη θξάζεηο

ΤΖΙΝ

Ξξνγξάκκαηα αληακνηβήο
πειαηψλ

Ρα πξνγξάκκαηα αληακνηβήο πειαηψλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ έληαμεο ζε κηα
θνηλφηεηα
πειαηψλ
έρνπλ
ηελ
δπλαηφηεηα
λα
ελζαξξχλνπλ
επαλαιακβαλφκελεο αγνξέο. Ρν πξφγξακκα επηβξάβεπζεο Air Miles είλαη έλα
ηέιεην παξάδεηγκα κηαο πνιχ επηηπρεκέλεο πξαθηηθήο αληακνηβήο πειαηψλ.
Ξαξαθνινπζείζηε ηέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα.

ΚΔΡΟΗΝ - ΤΖΙΝ

Δηδηθέο πξνζθνξέο

Θάληε ηηο ξπζκίζεηο κε ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο παξνρήο επηθνπξηθψλ
ππεξεζηψλ, φπσο ελνηθηάζεηο απηνθηλήησλ, εθδξνκέο κε πινίν, μελαγήζεηο,
θ.ιπ. γηα λα πξνζθέξνπλ έθπησζε ζηνπο ελνίθνπο ζαο θαη δηαθεκίζηε ηνπο
ζπλεξγάηεο ζαο ζηελ ηζηνζειίδα ζαο.

ΚΔΡΟΗΝ

1.1.5. Καηαζκεσαζηικός ηομέας

D2.4 Δπξσπατθή Δπηζθφπεζε

Πει: 30 απφ 37
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D2.4 Δπξσπατθή Δπηζθφπεζε
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Πίνακας 5: Σηοιτεία Κύκλων ζωής Καηαζκεσαζηικού ηομέα ζηο η-Δμπόριο
Κύθινο δωήο eCommerce

Σπλαιιαγεο
(Αγνξά /
Πώιεζε)



D2.4 Δπξσπατθή Δπηζθφπεζε

Χαξαθηεξηζηηθό

Λεπηνκέξεηεο Δθαξκνγήο

Αληίθηππνο

Ζιεθηξνληθέο Ξξνκήζεηεο:
Ιεηηνπξγηθφηεηα γηα ηελ
ππνζηήξημε ειεθηξνληθνχ
δηαγσληζκνχ

Ζ παξνρή πιεξνθνξηψλ ππνβνιήο πξνζθνξάο online καδί κε ηηο
πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ είλαη ζεκαληηθή. Δίλαη ζχλεζεο γηα έλα
θαηαζθεπαζηηθφ έξγν λα θαηαζηήζεη αλαγθαία ηελ ππεξγνιαβία ησλ
ππεξεζηψλ ζε άιινπο εμεηδηθεπκέλνπο εξγνιάβνπο ή ηελ απφθηεζε ησλ
δηαθφξσλ πιηθψλ / ππεξεζηψλ. Έλα online εξγαιείν ππνβνιήο πξνζθνξψλ
ζηελ απινχζηεξε κνξθή ηνπ, κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ
θαθέινπ ππνβνιήο πξνζθνξψλ online, έηζη ψζηε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε
λα κπνξνχλ λα ζπγθεληξψζνπλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη λα
πξνεηνηκάζνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. Ξξφζζεηεο ιεηηνπξγίεο κπνξνχλ λα
δηεπθνιχλνπλ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή πξνζθνξψλ κέζσ εηδηθψλ
εληχπσλ θαη επηζπλαπηφκελσλ, έηζη ψζηε φινη νη πξνζθέξνληεο λα
παξέρνπλ ελαξκνληζκέλεο πιεξνθνξίεο θάλνληαο ηελ αμηνιφγεζε πην
γξήγνξε. Κπνξνχλ επίζεο λα ππνβιεζνχλ εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο
online θάζε ιίγεο εκέξεο σο PDF ή αθφκε θαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζε έλα
εηδηθφ εηθνληθφ ρψξν. πάξρνπλ αξθεηέο ιχζεηο γηα λα δηεπθνιπλζνχλ φιεο
νη δηαδηθαζίεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ.

Κέηξην - ςειφ

Πει: 31 απφ 37

ΓΗΜΟΣΙΟ
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Ξαξαδνηέν: D.2.4

PECOS4SMEs

Δθδ: 1.0

D2.4 Δπξσπατθή Δπηζθφπεζε
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Χαξαθηεξηζηηθό



D2.4 Δπξσπατθή Δπηζθφπεζε

Ξαξνρή δεκνπξαζηψλ φπσο
ιεηηνπξγηθφηεηα γηα ηελ
πψιεζε αγαζψλ ή / θαη
πιεφλαζκα

Λεπηνκέξεηεο Δθαξκνγήο

Αληίθηππνο

Ζ παξνχζα δξάζε αθνξά ηελ παξνρή ησλ δεκνπξαζηψλ φπσο ηε
ιεηηνπξγηθφηεηα γηα ηελ πψιεζε αγαζψλ ή / θαη πιενλαζκάησλ. Γελ είλαη
αζπλήζηζην λα έρνπκε πιεφλαζκα κεηά ηελ νινθιήξσζε ελφο
θαηαζθεπαζηηθνχ έξγνπ. Απηή ε ιεηηνπξγία ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη
ψζηε λα πσιεζεί ην πιεφλαζκα ζηελ θαιχηεξε δπλαηή ηηκή. Αλάινγα κε
ηελ πεξίπησζε (π.ρ. ιφγσ ηεο κεγάιεο πνζφηεηαο ησλ εκπνξεπκάησλ ή
ησλ πιενλαζκάησλ ή ιφγσ ηεο πςειήο ηηκήο θηήζεο) κηα ιεηηνπξγία
αγνξάο ζα κπνξνχζε λα παξαζρεζεί επηηξέπνληαο ζηνπο δπλεηηθνχο
αγνξαζηέο λα ζρεκαηίζνπλ κηα ζπλεξγαζία ελψλνληαο ηηο δπλάκεηο ηνπο
γηα ηελ αγνξά ησλ πξντφλησλ ζηελ θαιχηεξε ηηκή γη 'απηνχο θαη ζηε
ζπλέρεηα λα θαηαλείκνπλ ην θφζηνο θαη ηα πιηθά κεηαμχ ηνπο (αθνχ ε
πψιεζε έρεη νινθιεξσζεί θαη έρεη εμαρζεί απφ ην εξγαιείν). Απηφ ζα
κπνξνχζε λα γίλεη πην εχθνιν κε έλα πίλαθα αλαθνηλψζεσλ φπνπ νη
πηζαλνί αγνξαζηέο λα αλαδεηήζνπλ άιινπο αγνξαζηέο πξφζπκνπο λα
ζρεκαηίζνπλ κηα ζπλεξγαζία. Ζ πξφθιεζε ηεο παξάδνζεο ησλ
αληηθεηκέλσλ ζηνπο αγνξαζηέο δελ είλαη απαξαίηεην λ' αληηκεησπηζηεί
ειεθηξνληθά, θαζψο ππάξρνπλ επηινγέο θαη παξαιιαγέο. Νη επηινγέο
απηέο, σζηφζν κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ πψιεζε, έηζη ζα πξέπεη λα
ππάξρεη ε ιεηηνπξγία λα ζπδεηεζνχλ νη φξνη παξάδνζεο κε ηνπο
αγνξαζηέο ζε απεπζείαο ζχλδεζε κέζσ κελπκάησλ.

ςειφ

Πει: 32 απφ 37

ΓΗΜΟΣΙΟ
CCS

Ξαξαδνηέν: D.2.4

PECOS4SMEs

Δθδ: 1.0

D2.4 Δπξσπατθή Δπηζθφπεζε

Ζκεξνκελία: 07/08/2013

Κύθινο δωήο eCommerce

Χαξαθηεξηζηηθό





D2.4 Δπξσπατθή Δπηζθφπεζε

Λεπηνκέξεηεο Δθαξκνγήο

Αληίθηππνο

Θαηάινγνο απνγξαθήο
αθηλήησλ ή ππεξεζηψλ

Νη θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ηερληθέο ππεξεζίεο
πξνο ηνπο πειάηεο φπσο είλαη νη αλαιχζεηο (π.ρ. ζηαηηθή αλάιπζε),
ζρεδηαζκνχ (π.ρ. αξρηηεθηνληθά ζρέδηα), κειέηεο, επίβιεςε, θ.ιπ. Νη
ππεξεζίεο απηέο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη θαη λα πεξηγξάθνληαη
ιεπηνκεξψο απφ ηελ άπνςε ηνπ ηη είλαη απηφ πνπ παξαγγέιλεη ν πειάηεο
θαη ηη είλαη απηφ πνπ ζα πάξεη ζην ηέινο (π.ρ. 3D ζρέδηα). Αλάινγα κε ηελ
παξνρή ππεξεζηψλ, είλαη αλαγθαία δηαθνξεηηθή παξνπζίαζε (π.ρ., γηα ηηο
κειέηεο ίζσο είλαη θαιή ηδέα λα πεξηγξαθεί ε κεζνδνινγία πνπ ζα
αθνινπζεζεί, γηα ηνλ αξρηηεθηνληθφ ζρεδηαζκφ, είλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα
παξνπζηαζηνχλ παξειζνληηθά έξγα, νπφηε ειέγμηε επίζεο ηηο ελέξγεηεο
πξνψζεζεο).

Κέηξην

Ιεηηνπξγία ππνβνιήο
Ξξνζθνξάο

Νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηηο ΚΚΔ απφ ηνλ ηνκέα ησλ
θαηαζθεπψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιε ειεπζεξία παξακεηξνπνίεζεο.
πάξρνπλ πνιιέο επηινγέο γηα ην πψο νη ΚΚΔ κπνξνχλ λα επηηαρχλνπλ ηε
δηαδηθαζία πψιεζεο, έλαο απφ απηνχο είλαη επηηξέπνληαο ζηνπο πειάηεο λα
πξνζαξκφζνπλ ηηο ππεξεζίεο πνπ επηζπκνχλ λα αγνξάζνπλ ή λα
αγνξάζνπλ κεξηθψο πιενλαζκαηηθά ή ρξεζηκνπνηεκέλα πιηθά ή λα θάλνπλ
αγνξέο ζρεκαηίδνληαο κηα "" ζπκκαρία "" κε άιια κέξε. Νη πειάηεο ζα
πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δεηνχλ πξνζθνξά / έθπησζε ζηηο
ππεξεζίεο / ηα πιενλαζκαηηθά πιηθά πνπ επηζπκνχλ λα αγνξάζνπλ κε
βάζε ηνπο δηθνχο ηνπο εηδηθνχο φξνπο (παξαγγειία πνιιψλ παξφκνησλ
εηδψλ, θιπ). Απηφ είλαη κηα θνηλή πξαθηηθή γηα ηηο πσιήζεηο ηνχβισλ-θαηθνληάκαηνο, πνπ έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ζηηο πσιήζεηο.

Σακειφ-Κέηξην
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Ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο
γηα ηα θφζηε

Ζ ελαζρφιεζε κε ηερληθά έξγα απνηειεί ζχλζεην θαζήθνλ γηα ηνπο
πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο θαη εηδηθά γηα ηνπο πξσηάξεδεο. Δίλαη
ζεκαληηθφ λα επηθνηλσλήζνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν
φιεο νη ζρεηηθέο δαπάλεο, θαζψο θαη ηηο δπλεηηθέο θαη φρη κφλν ηα νξηζηηθά
έμνδα. Ζ δηαθάλεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ζηνλ ηνκέα απηφ ζα εθηηκεζεί
ηδηαίηεξα απφ ηνπο πειάηεο θαη ζα ζαο πξνζζέζεη πφληνπο πνπ κπνξεί λα
νδεγήζνπλ ζε κηα πψιεζε θαζψο ν πειάηεο ζα αηζζαλζεί πην άλεηα λα
ζπλαιιαγεί κε έλα θαηαζθεπαζηή πνπ ηνλ/ηελ ζεσξεί αμηφπηζην.

Κέηξην

Ονή ζχλαςεο ζπκβνιαίνπ
online

πάξρνπλ ιχζεηο πνπ επηηξέπνπλ ηε ζχλαςε ζπκβνιαίνπ λα ζπκβαίλεη
ειεθηξνληθά ή κε ζπλδπαζκφ ηεο online θαη offline αληαιιαγήο εγγξάθσλ
κεηαμχ ησλ κεξψλ. Ζ ιχζε κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα βαζηθή ξνή ζχλαςεο
ζπκβνιαίνπ, επηηξέπνληαο θάπνηεο πξνζαξκνγέο γηα ηελ αληαπφθξηζε ζε
ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ησλ κεξψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηε ιεηηνπξγία.
Μέλνη ή απνκαθξπζκέλνη αγνξαζηέο ζπλήζσο θαλνλίδνπλ κηα επηηφπηα
επίζθεςε πξηλ απφ ηελ αγνξά, είηε νη ίδηνη είηε κέζσ αληηπξνζψπσλ. Γηα
ηελ πψιεζε ησλ πιηθψλ ε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζπκβνιαίνπ ζα είλαη
απινχζηεξε θαη ζα κπνξεί αθφκε θαη λα δηεπθνιπλζεί κέζσ ηεο ιχζεο ησλ
πιεηζηεξηαζκψλ.

Κέηξην – Σακειφ

Online παξαθνινχζεζε
πξνφδνπ & Ππλεξγαζία

Νη πειάηεο πνπ είλαη πξφζπκνη λα δηαπξάμνπλ κία εξγαζία online, ζα είλαη
πην πηζαλφ λα ην θάλνπλ γλσξίδνληαο φηη κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ ηελ
πξφνδν ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Ζ online παξαθνινχζεζε πξνφδνπ
πξνζθέξεη έλα ζεκαληηθφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, εηδηθά φηαλ
ζπλδπάδεηαη κε online εληνπηζκφ ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ. Απηή ε
ιεηηνπξγία είλαη πξνθαλψο πνιχ ζεκαληηθή γηα ηηο δηαζπλνξηαθέο
πσιήζεηο, φπνπ είλαη πην δχζθνιν λα ππάξρεη ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ
πξφνδν ηνπ έξγνπ.

ςειφ

Σπκβνιαηνπνίεζε
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Λεπηνκέξεηεο Δθαξκνγήο

Αληίθηππνο

Γηάζεζε δεκνθηιψλ
κεζφδσλ πιεξσκήο

Ρα online θαηαζηήκαηα ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχλ πηζησηηθέο θαη ρξεσζηηθέο
θάξηεο, δσξνεπηηαγέο, αληηθαηαβνιή, PayPal θιπ ζαλ θχξηεο κεζφδνπο
πιεξσκήο. Νη ιεπηνκέξεηεο ηεο πιεξσκήο πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ζηελ
αξρηθή ζειίδα ζε θνηλή ζέα.

Κέηξην - ςειφ

Αζθάιεηα

Ξξνζηαηέςηε ηηο επηθνηλσλίεο ζην δηαδίθηπν κέζσ θξππηνγξάθεζεο θαη
ρξεζηκνπνηείηε αζθαιείο δηαχινπο επηθνηλσλίαο (SSL, VPN). Κηα θαιή
πξαθηηθή είλαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε Trustmarks. Ρα Trustmarks είλαη
κηθξέο εηθφλεο ή ινγφηππα πνπ δείρλνπλ κηα εγγχεζε αζθαιείαο πνπ
παξέρεηαη απφ ηξίηνπο, ππνδεηθλχνληαο έηζη φηη νη αγνξέο ζην site είλαη
αζθαιείο. Κεξηθά απφ απηά ηα Trustmarks πξνέξρνληαη απφ ηελ Network
Solutions, McAfee, Verisign, BBB, TRUSTe, GeoTrust θιπ. Νη επηζθέπηεο
ζα είλαη πεξηζζφηεξν δηαηεζεηκέλνη λα θάλνπλ κηα αγνξά αλ γλσξίδνπλ φηη
ηα ζηνηρεία πιεξσκήο ηνπο είλαη αζθαιή απφ ηα αδηάθξηηα βιέκκαηα.

ςειφ

Ξαξνπζηάδνληαο ηα
πξνεγνχκελα έξγα

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα παξνπζηάδεηε επαγγεικαηηθά ηα πξνεγνχκελά
ζαο έξγα, ηδίσο ηα θαηαζθεπαζηηθά θαη αξρηηεθηνληθά έξγα. Γελ είλαη
εχθνιν λα θαληαζηεί θαλείο έλαλ πειάηε λα αλαζέηεη έλα έξγν
θαηαζθεπήο ή λα δεηάεη έλαλ αξρηηεθηνληθφ ζρεδηαζκφ ρσξίο λα έρεη δεη
πξνεγνχκελα έξγα. Κηα επαγγεικαηηθή πεξηγξαθή ησλ πξνεγνχκελσλ
έξγσλ κε εηθφλεο πςειήο πνηφηεηαο πνπ απνθαιχπηνπλ φιεο ηηο
ζεκαληηθέο πηπρέο ελφο πξνεγνχκελνπ έξγνπ είλαη επηηαθηηθή. Ζ
ζπκπεξίιεςε ζρνιίσλ απφ πειάηεο γηα ην έξγν δίλεη επίζεο πνιινχο
πφληνπο.

Κέηξην - ςειφ

Πιεξωκή




Πξνώζεζε
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Λεπηνκέξεηεο Δθαξκνγήο

Αληίθηππνο

Social media

Σξεζηκνπνηήζηε ινγαξηαζκνχο κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο γηα ηνλ
εληνπηζκφ ησλ πην ελεξγψλ θαη ηζρπξψλ πειαηψλ, ή γηα λα βξείηε λένπο νη
νπνίνη δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα αθφκε.
Θξαηήζηε ηνπο πειάηεο ελήκεξνπο γηα ηα ηειεπηαία λέα, ή γηα εηδηθέο
πξνζθνξέο πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο κφλν πξνο ηνπο ρξήζηεο ηνπ
Facebook ή ηνπ Twitter.

Σακειφ

Newsletters

Ρα ελεκεξσηηθά δειηία είλαη κάξθεηηλγθ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κε
πνιιαπιέο παξνηξχλζεηο γηα δξάζεηο. Σξεζηκνπνηήζηε ηα φηαλ ζέιεηε λα
ελδπλακψζεηε κία ππάξρνπζα ή αλεξρφκελε θνηλφηεηα γηα εμεηδηθεπκέλα
πξντφληα θαη ππεξεζίεο.

Κέηξην - ςειφ

Ρερληθέο θνηλνπνίεζεο
πεξηερνκέλνπ (email ζε έλα
θίιν θαη θνπκπηά
θνηλνπνίεζεο)

Ζ θνηλνπνίεζε απφ άηνκν ζε άηνκν ήηαλ πάληα ζεκαληηθή γηα ηελ αχμεζε
ησλ πσιήζεσλ. Υζηφζν, εηδηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ αγνξά ελφο
αθηλήηνπ ή κηαο αλάζεζεο έξγνπ, κε άιια ιφγηα φηαλ πξφθεηηαη γηα
δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζεκαληηθά πνζά, ε θνηλνπνίεζε απφ άηνκν
ζε άηνκν είλαη αθφκε πην ζεκαληηθή. Ζ παξνχζα δξάζε πεξηγξάθεη έλαλ
απιφ ηξφπν γηα λα επσθειεζείηε απφ ηηο online θνηλνπνηήζεηο.

ςειφ

Ξιεξσκέλεο θαηαρσξίζεηο
ζε απνηειέζκαηα
αλαδήηεζεο

Νη δηαθεκίζεηο θαηαρψξεζεο πξντφλησλ ηεο Google (Product Listing Ads)
είλαη έλα απνηειεζκαηηθφ κέζν γηα λα δηαθεκίζεηε ζπγθεθξηκέλα πξντφληα
θαη ππεξεζίεο γηα λα πξνζειθχζεηε λένπο πειάηεο πνπ είλαη πην πξφζπκνη
λα μνδέςνπλ θαη νη νπνίνη είλαη πξφζπκνη λα δαπαλήζνπλ πεξηζζφηεξα.
Όηαλ θάπνηνο ζέιεη λα δηαθεκίζεη ηηο θαηεγνξίεο ησλ πξντφλησλ θαη ηηο
ππεξεζηψλ ηνπ ην Google AdWords θαίλεηαη λα είλαη ε θαιχηεξε επηινγή.

ςειφ
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Βειηηζηνπνίεζε κεραλψλ
αλαδήηεζεο (SEO)

Βειηηψζηε ηηο θαηαρσξήζεηο ζαο ζηηο ζειίδεο απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο
ηξνπνπνηψληαο θψδηθεο ζηελ ηζηνζειίδα ζαο, γηα λα γίλνπλ πην ζρεηηθνί
θαη σο εθ ηνχηνπ πην ζπκβαηνί κε ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο (π.ρ.
ηξνπνπνηήζηε ηελ εηηθέηα ηίηινπ, ηηο κεηα-εηηθέηεο, ηηο εηηθέηεο
επηθεθαιίδαο, ηνπο ζπλδέζκνπο, θαη άιιεο πεξηνρέο ηεο ζειίδαο).

Κέηξην - ςειφ

Paid placements (PP):

Κπνξείηε λα πιεξψζεηε ηελ κεραλή αλαδήηεζεο γηα ηνπνζέηεζε ζαο ζην
ηκήκα ρνξεγψλ ησλ ζειίδσλ απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο. Απηφο είλαη
έλαο γξεγνξφηεξνο ηξφπνο γηα λα απνθηήζεη θαλείο νξαηφηεηα, επεηδή
κπνξεί λα πάξεη κέρξη θαη 120 εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή πξηλ ηα πξψηα
απνηειέζκαηα κηαο εθζηξαηείαο βειηηζηνπνίεζεο γίλνπλ νξαηά.

Κέηξην - ςειφ

Δζηηάζηε ζε βαζηθέο κεηξήζεηο, φπσο:
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Analytics - Αλαιπηηθά
ζηνηρεία ηζηνχ
επαγγεικαηηθνχ επηπέδνπ

o

Αξηζκφο επηζθεπηψλ

o

Ξξνβνιέο ζειίδαο

o

Αλαθνξέο απφ δηθηπαθνχο ηφπνπο

o

Ξνζνζηφ εγθαηάιεηςεο/ζειίδεο εμφδνπ

o

Ιέμεηο-θιεηδηά θαη θξάζεηο

ςειφ

Πει: 37 απφ 37

