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Προωθητικές ενέργειες
Γιατί η κατασκευή ενός e-
shop από μόνη της δεν αρκεί

Οικονομική Πρόταση
Γιατί οι καλοί λογαριασμοί 
κάνουν και τους καλούς 
συνεργάτες

Τι περιλαμβάνει
Κατασκευή και δυνατότητες 

του ηλεκτρονικού 
καταστήματος

After Sales Support

Η υποστήριξη μας μετά την 
παράδοση. Ένα κεφάλαιο 

ιδιαίτερης σημασίας & 
βαρύτητας



Κατασκευή e-shop
Σχεδιαστικό –

Αποσαφήνιση κάποιων μύθων.
Σας ευχαριστούμε θερμά για το ενδιαφέρον που επιδείξατε για τις υπηρεσίες μας. Στο κομμάτι της 
δημιουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος έχουμε επιλέξει ως βάση παραγωγής την πλατφόρμα OpenCart 
της οποίας έχουμε την χαρά και τιμή να αποτελούμε συνεργάτες αλλά και παραγωγοί κώδικα.

Η επιλογή μας αυτή δεν είναι τυχαία. Αποτελεί μια αξιόπιστη πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου την οποία 
χρησιμοποιούν δεκάδες χιλιάδες ηλεκτρονικά καταστήματα στον κόσμο στην Δυτική Ευρώπη και στις ΗΠΑ. 
Αυτό την κάνει μια πλατφόρμα σταθερή και αξιόπιστη αρχικά αφού η δική τους εξονυχιστική επεξεργασία 
αποτελεί εχέγγυο ορθής λειτουργίας. Μια διαπίστωση την οποία συνυπογράφουμε με την λειτουργία 500 και 
πλέον ηλεκτρονικών καταστημάτων από εμάς στην Ελληνική και όχι μόνο αγορά. 

Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο πειραματισμού. Μια ιστοσελίδα ενδεχομένως θα 
μπορούσε γι’ αυτό και ο υπότιτλος μας  «To e-shop δεν είναι μια απλή ιστοσελίδα. Είναι μηχανισμός 
πώλησης» . Μια αστοχία της εφαρμογής ή απλά ένα δυσνόητο σημείο στην λειτουργικότητα του σημαίνει 
απλά μια χαμένη πώληση.

Μια εφαρμογή ηλεκτρονικού εμπορίου η οποία θα αναπτυχθεί από την αρχή εκτός του ιδιαίτερα αυξημένου 
κόστους της θα σήμαινε επίσης ότι απαιτεί εκατοντάδες ώρες beta testing . Από την αναζήτηση, την 
επιλογή ενός προϊόντος , την προσθήκη του στο καλάθι, τον υπολογισμό μεταφορικών και την πληρωμή 
μεσολαβούν τόσα στάδια και τόσοι πιθανοί που απαιτούν εξονυχιστικό έλεγχο. Σε αναλογία σκεφθείτε τα 
Windows και κάθε νέα έκδοση τους. Παρά το γεγονός ότι πριν την κυκλοφορία τους έχουν ελεγχθεί 
εξονυχιστικά περνούν πολλοί μήνες και updates μέχρι αυτά να γίνουν λειτουργικά και bug free. Σε ένα 
ηλεκτρονικό κατάστημα δεν χωρούν πειραματισμοί.

Και κανείς σώφρων επαγγελματίας δεν κάνει. Οπότε στο άκουσμα πρωτότυπο κατάστημα το  μυαλό σας 
απλά να πηγαίνει στο πρωτότυπο σχεδιαστικό κάτι που θα αναπτύξουμε ακολούθως
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Σχεδιασμός e-shop
Ουδείς από παρθενογένεση.

www.dreamweaver.gr  Phone: 210 7484845 
698 31 95 650 | e-mail: s@dreamweaver.gr

Όταν σκεφτόμαστε το σχεδιαστικό πρέπει να λαμβάνουμε υπόψιν μας κάποιους σημαντικούς παράγοντες.

Υπάρχουν υποκειμενικοί και αντικειμενικοί παράγοντες. Το χρώμα είναι υποκειμενικός παράγοντας υπό την 
έννοια ότι ο καθένας έχει το προσωπικό αγαπημένο του χρώμα. Το κάθε χρώμα έχει μια ψυχολογική 
διάσταση η οποία πρέπει να ταυτίζεται με τον επιχειρηματικό μας σκοπό. 

To άσπρο background όμως βοηθά στην ανάγνωση. Αυτό είναι αντικειμενικός παράγοντας. Γι’ αυτό και τα 
σχολικά τετράδια έχουν άσπρες σελίδες και το skroutz απαιτεί λευκό background στα προϊόντα. Επίσης το 
άσπρο και το μαύρο δεν είναι χρώματα γι’ αυτό και ταιριάζουν με όλα τα χρώματα που μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε.

Για τον σχεδιασμό του logo και του e-shop χρησιμοποιούμε κάποια πρότυπα. Σκοπός τους όμως είναι να 
έχουμε μια πρώτη εικόνα όσο αφορά την δομή και μόνο. Κάθε site αποτελείται από χρώμα , εικόνες, video.

Αλλάζουμε τα συστατικά στοιχεία με δικά μας και απλά διατηρούμε την δομή ενός πρότυπου σαν βάση 
συνεννόησης γλιτώνοντας πολύτιμο χρόνο κατά την διάρκεια της παραγωγής. Με αυτό αρχίζουμε να 
δουλεύουμε από την 1η κιόλας ημέρα στο σχεδιαστικό κομμάτι παράλληλα με τα υπόλοιπα σκέλη εργασίας 
μας (ανέβασμα προιόντων , ρυθμίσεις , συνδέσεις κ.α.)
΄
Δείτε κάποια από τα πρότυπα μας και κρίνετε μόνοι σας την ποιότητα τους.

http://themeforest.net/search?utf8=%E2%9C%93&term=opencart

http://themeforest.net/search?utf8=%E2%9C%93&term=opencart


www.dreamweaver.gr  Phone: 210 7484845 
698 31 95 650 | e-mail: s@dreamweaver.gr

Άλλα γραφιστικά μέρη
Ουδείς από παρθενογέννηση.

Για το λογότυπο σας μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι απολύτως πρωτότυπο ή να βασιστούμε σε 
κάποια συλλογή λογοτύπων μας , αλλάζοντας κείμενο (slogan – moto ) και χρώματα σαν βάση συζήτησης 
πάλι. 

Επίσης μέσα από την συνεργασία μας με μια επαγγελματική συλλογή φωτογραφιών και εικόνων 
διαθέτουμε την πιο πλήρη συλλογή με πλήρη δικαιώματα επάνω στις εικόνες για να χρησιμοποιήσουμε 
κατά την παραγωγή του ηλεκτρονικού σας καταστήματος.

http://dreamweaver.gr/photos.php


Και αν θέλω κάτι από την αρχή;
Κανένα πρόβλημα!

Ορισμός
Ορίζουμε τις ανάγκες 
μέσα από συζήτηση

Αναζήτηση
Αναζητούμε τα 

επιμέρους στοιχεία του 
σχεδιαστικού

Ιδέες
Καταθέτουμε ιδέες και 
προτάσεις για την 
σωστή χρήση τους

Αρχικό πρότυπο
Δημιουργούμε τα 

πρώτα προσχέδια

Επιλέγουμε
Αυτό που μας εκφράζει
Πιο ολοκληρωμένα

Αναθεωρούμε
Βλέποντας το 
παράλληλα με την 
λειτουργικότητα του 
eshop

Εφαρμόζουμε
Προχωρούμε στις 

απαραίτητες ρυθμίσεις

Επανεκτιμούμε
Με το σύνολο των 
σχεδιαστικών μας 
αλλαγών σε 
πραγματικό περιβάλλον

Εφαρμογή
Υλοποιούμε βάσει των 
παρατηρήσεων μας  
από την μέχρι τώρα 
διαδικασία. Είμαστε 
έτοιμοι

Απλά καλέστε μας για να κάνουμε μια εκτίμηση κόστους.  Κάθε πρόταση για εκ του μηδενός δημιουργία πρέπει να έχει 
μια ακριβή ανάλυση λειτουργικότητας και να οριοθετηθεί μέσα από ένα συγκεκριμένο αριθμί γραφιστικών προτάσεων. 
Αλλιώς αποτελεί μια λευκή επιταγή και να δυσπιστείτε σε όσους σας την προσφέρουν γιατί αν δεν είναι αφελείς σίγουρα 
Εκλαμβάνουν εσάς ως αφελείς. Σε αυτό το σημείο όμως επιτρέψτε τονίσουμε με έμφαση τα θετικά σημεία των πακέτων 
μας στα 990 / 1490 / 1990 ευρώ (τιμές χωρίς Φ.ΠΑ.) σεβόμενοι τον προυπολογισμό σας και παρουσιάζοντας την   
«γραφιστική βιβλιοθήκη» μας που θεωρούμε ότι είναι επαρκής βάση για την ανάπτυξη του eshop σας 



Κάποιοι πελάτες μας ενδεικτικά
1. https://www.love2care.gr/

2. https://www.filotheipharmacy.gr/

3. https://www.pharmacy-greece.com

4. https://azac-design.com

5. https://www.klidarithmos.gr

6. https://www.beautyinc.gr

7. http://sprtools.com

8. https://www.sealsdivingcenter.gr/

9. https://mellonmeli.gr/

10. https://aegeanstore.gr

Και πάνω από 500 ακόμη online ηλεκτρονικά καταστήματα στο πελατολόγιο μας από 
διαφορετικά αντικείμενα αλλά με ένα κοινό χαρακτηριστικό. Την επιτυχία. 
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http://www.farmakeioaggelidis.gr/
http://www.farmakeioaggelidis.gr/
http://www.farmakeioaggelidis.gr/
http://www.smart-boutique.gr/
http://www.aegeanstore.gr/
http://www.mariveta.gr/
http://www.top-shop.gr/
http://www.johnnoa.com/
http://www.e-greenpharmacy.gr/
http://www.olympiabeautystore.com/
http://www.klidarithmos.gr/
http://www.beautyinc.gr/
http://www.karamaniscenter.gr/
http://trofes-gia-zoa.com/
http://www.cartatoocs.com/


Επιχειρησιακές δυνατότητες – I
Αφορούν ΟΛΑ τα πακέτα
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❖ Απεριόριστος αριθμός κατηγοριών, υποκατηγοριών και προϊόντων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι έχουμε ηλεκτρονικό
κατάστημα με περισσότερους από 187.000 κωδικούς προϊόντων

❖ Υποστήριξη όλων των γνωστών τρόπων πληρωμής ( χρεωστική – πιστωτική κάρτα , αντικαταβολή , κατάθεση σε
τραπεζικό λογαριασμό , paypal κ.α.)

❖ Υποστήριξη όλων των σύγχρονων λειτουργιών για ένα πελάτη όπως κριτικές, zoom στις εικόνες των προϊόντων και
υποστήριξη περισσοτέρων της μιας φωτογραφίας ανα προϊόν, προτεινόμενα προϊόντα, δημοφιλή προϊόντα ,
σχετικά προϊόντα , είδατε πρόσφατα , προσφορές , εκπτωτικά κουπόνια και άλλα.

❖ One-Page Checkout. Όλες οι λειτουργίες που απαιτούνται στην φόρμα παραγγελίας του προϊόντος σε μια
σελίδα.

❖ Αυτόματο υπολογισμό μεταφορικών βάσει βάρους και απόστασης βάσει της συμφωνίας που κάνετε με την
μεταφορική εταιρεία.

❖ Υποστήριξη newsletter για συλλογή email των πελατών και επισκεπτών σας και σύνδεση με το MailChimp για την
ανεμπόδιση επικοινωνία με τους πελάτες σας χωρίς να αντιμετωπίζετε προβλήματα spam στην επικοινωνία σας.

❖ Δημιουργία social media και σύνδεση τους με το e-shop αλλά και μεταξύ τους για να λειτουργούν ως
συγκοινωνούντα δοχεία . Π.χ. ότι ποστάρετε στο facebook αναπαράγεται αυτόματα στο twitter και ότι ποστάρετε
στο youtube αναπαράγεται αυτόματα στο google+. Αυτός ο ιντερνετίκός δακτύλιος ( web ring ) φέρνει άριστα
αποτελέσματα στην προώθηση της ιστοσελίδας σας στο Google και φυσικά επιτρέπει – προτρέπει στην μεταφορά
επισκεπτών – υποψηφιών πελατών στο e-shop σας

❖ Φιλική προς τις μηχανές αναζήτησης ιστοσελίδα με πλήρη μηχανισμό για την επίτευξη των καλύτερων
αποτελεσμάτων με αυτόματη υποβολή των σελίδων σας στην Google



Επιχειρησιακές δυνατότητες - ii
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❖ Mobile – Tablet Version . Γιατί η χρήση του κινητού αυξάνει με ραγδαίους ρυθμούς και το Google αγνοεί πλέον στα
αποτελέσματα του τις σελίδες που δεν έχουν ειδικές εκδόσεις για κινητά & tablets

❖ Facebook eshop. Μπορείτε να δείτε κάποια facebook e-shop μας ακολούθως τα οποία σε αντίθεση με άλλα
facebook e-shops είναι πλήρη λειτουργικά και δεν ανακατευθύνουν απλά στο e-shop σας. Για να μπορούν οι
πελάτες σας μέσα από την σελίδα σας στο facebook όχι μόνο να βλέπουν ΌΛΑ σας τα προιόντα αλλά να
μπορούν και να τα αγοράσουν ,χωρίς να έχουν επισκεφθεί ποτέ την ιστοσελίδα σας. Με αυτόν τον τρόπο
μεγιστοποιείται η διαφημιστική σας προβολή αφού οι χρήστες του facebook μπορούν να κάνουν like και share

στους φίλους τους τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ή και να τα αγοράσουν χωρίς να χρειαστεί να φύγουν από το
facebook κάτι που μειώνει τις πιθανότητες πώλησης.

❖ Login μέσω facebook, twitter κ.α. Όταν λέμε ότι εκμεταλλευόμαστε τα social media εννοούμε ότι παρέχουμε και την
δυνατότητα στους χρήστες των social media να ταυτοποιούνται στο eshop μας με τους λογαριασμούς τους εκεί.

❖ Facebook chat & Live Chat για να μιλάτε απευθείας μαζί τους και να δέχεστε μηνύματα.

❖ Γρήγορη φόρτωση . Μέσω της ειδικής εφαρμογής Nitro το ηλεκτρονικό σας κατάστημα φορτώνει όσο το δυνατόν
γρηγορότερα. Η ταχύτητα φορτώματος του online καταστήματος είναι πολύ σημαντική. Έχει μετρηθεί με
πειράματα από το ebay κ.α, ότι για κάθε 100ms που αργεί να φορτώσει το e-shop, πέφτουν οι πωλήσεις 0.8-

1.0%. Πέραν αυτού, η ταχύτητα φορτώματος του ηλεκτρονικού καταστήματος επηρεάζει την κατάταξη στο
Google.

❖ One-Page Checkout. Όλες οι λειτουργίες που απαιτούνται στην φόρμα παραγγελίας του προιόντος σε μια
σελίδα.

❖ Google Analytics. Σύνδεση του e-shop σας με τα google analytics για να έχετε πλήρη στατιστική εικόνα και κρίσιμες
πληροφορίες για την πηγή των επισκεπτών σας. Ένα πολύτιμο εργαλείο πωλήσεων και marketing



Επιχειρησιακές δυνατότητες - iii
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❖ Πιστοποιητικό ασφαλών συναλλαγών. Διπλή πιστοποίηση. Ένα SSL για κρυπτογράφηση των συναλλαγών σας και
μια πιστοποίηση από το SafeSite.Gr που να πιστοποιεί σαν έμπιστη Τρίτη οντότητα την ταυτότητα της επιχείρησης
σας. Το πρώτο θωρακίζει , το δεύτερο κερδίζει την εμπιστοσύνη του καταναλωτή.

❖ Σύνδεση με skroutz, bestprice κ.α. Σας συνδέουμε με skroutz, bestprice και ανάλογης τεχνολογίας πλατφόρμες και
κυρίως σας καθοδηγούμε για το πως να διακριθείτε σε αυτές και να επιτύχετε τα μέγιστα δυνατόν πωλησιακά
αποτελέσματα. Το έχουμε κάνει με επιτυχία για πολλούς πελάτες μας, με χαρά και γνώση θα το πράξουμε και για
εσάς.

❖ Hosting & Προστασία. Το hosting για εμάς δεν είναι απλά ένας χώρος στον σκληρό δίσκο. Είναι συνώνυμο της
ασφάλειας και της υποστήριξης. Γιαυτό και έχουμε εξειδικευμένες λύσεις ασφαλείας από την Hoster.Gr για τους
πρώτους 3 μήνες της φιλοξενίας που είναι υπεραρκετή περίοδο για την ανάπτυξη του ιστοτόπου σας αλλά και τα
πρώτα σας βήματα με το νέο ηλεκτρονικό σας κατάστημα.

❖ Κατοχύρωση domain name για τον πελάτη. Μόνη προυπόθεση να είναι διαθέσιμο. Για .gr domain names μπορείτε
να δείτε εδώ https://grweb.ics.forth.gr/public/whois.jsp?lang=el  και για .com , .net και άλλα εδώ http://www.who.is

❖ Ανανέωση φιλοξενίας & υποστήριξης .  Το ετήσιο κόστος της ανανέωσης της ιστοσελίδας μαζί με ετήσιο συμβόλαιο
υποστήριξης ανέρχεται σε 240 ευρώ ( επιμερίζεται ως 80 ευρώ για την φιλοξενία και  160 για την  ετήσια υποστήριξη)
εφόσον ο πελάτης επιθυμεί την συνέχιση της φιλοξενίας στην εταιρεία μας και περιλαμβάνει εκτός από το κόστος
φιλοξενίας και την πλήρη υποστήριξη σε θέματα λειτουργίας του e-shop όπως υποστήριξη στο λειτουργικό
σύστημα , updates, ρυθμίσεις ασφαλείας , backup κ.α. Φυσικά μπορεί να φιλοξενηθεί και σε οποιαδήποτε εταιρεία
φιλοξενίας θέλετε. Το στάδιο κατασκευής και υποστήριξης δεν αφορά data entry – καταχώρηση προϊόντων /
κατηγοριών αλλά πλήρη συμβουλευτική και υποστήριξη σας στην διαδικασία αυτή.

❖ Δυνατότητα offline σύνδεσης μέσω αρχείων xls, csv που λειτουργούν ως γέφυρα επικοινωνίας σας με προμηθευτές,
erp και άλλες εφαρμογές καθώς και ένα ανοικτό κώδικα που επιτρέπει την όσο το δυνατόν πιο εύκολη διασύνδεση
του με άλλες εφαρμογές και ιστοσελίδες

https://grweb.ics.forth.gr/public/whois.jsp?lang=el
http://www.who.is/


Επιχειρησιακές δυνατότητες - v
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❖ Πιστοποιητικό ασφαλών συναλλαγών. Διπλή πιστοποίηση. Ένα SSL για κρυπτογράφηση των συναλλαγών σας και
μια πιστοποίηση από το SafeSite.Gr που να πιστοποιεί σαν έμπιστη Τρίτη οντότητα την ταυτότητα της επιχείρησης
σας. Το πρώτο θωρακίζει , το δεύτερο κερδίζει την εμπιστοσύνη του καταναλωτή και παρέχει εξαιρετικά
αποτελέσματα στην κατάταξη του ηλεκτρονικού σας καταστήματος στην Google και στις άλλες μηχανές
αναζήτησης.

❖ Σύνδεση με skroutz, bestprice κ.α. Σας συνδέουμε με skroutz, bestprice και ανάλογης τεχνολογίας πλατφόρμες και
κυρίως σας καθοδηγούμε για το πως να διακριθείτε σε αυτές και να επιτύχετε τα μέγιστα δυνατόν πωλησιακά
αποτελέσματα. Το έχουμε κάνει με επιτυχία για πολλούς πελάτες μας, με χαρά και γνώση θα το πράξουμε και για
εσάς.

❖ Hosting & Προστασία. Το hosting για εμάς δεν είναι απλά ένας χώρος στον σκληρό δίσκο. Είναι συνώνυμο της
ασφάλειας και της υποστήριξης. Γιαυτό και έχουμε εξειδικευμένες λύσεις ασφαλείας από την Hoster.Gr για τους
πρώτους 3μήνες της φιλοξενίας που είναι υπεραρκετή περίοδο για την ανάπτυξη του ιστοτόπου σας αλλά και τα
πρώτα σας βήματα με το νέο ηλεκτρονικό σας κατάστημα.

❖ Κατοχύρωση domain name για τον πελάτη. Μόνη προϋπόθεση να είναι διαθέσιμο. Για .gr domain names μπορείτε
να δείτε εδώ και για .com , .net και άλλα εδώ

❖ Ανανέωση φιλοξενίας & υποστήριξης .  Το ετήσιο κόστος της ανανέωσης της ιστοσελίδας μαζί με ετήσιο συμβόλαιο
υποστήριξης ανέρχεται σε 240 ευρώ ( επιμερίζεται ως 80 ευρώ για την φιλοξενία και 160 για την υποστήριξη) ανά
έτος εφόσον ο πελάτης επιθυμεί την συνέχιση της φιλοξενίας στην εταιρεία μας και περιλαμβάνει εκτός από το
κόστος φιλοξενίας και την πλήρη υποστήριξη σε θέματα λειτουργίας του e-shop όπως υποστήριξη στο λειτουργικό
σύστημα , updates, ρυθμίσεις ασφαλείας , backup κ.α. ενώ φυσικά μπορεί να φιλοξενηθεί και σε οποιαδήποτε
εταιρεία φιλοξενίας θέλετε.

http://www.safesite.gr/
http://www.hoster.gr/
https://grweb.ics.forth.gr/public/whois.jsp?lang=el
http://www.who.is/


Τα βήματα στην 
παραγωγή μας.

Ζητούμενα

Καταγράφουμε τα 
ζητούμενα και 

επιλέγουμε 
σχεδιαστικό 

Ανάπτυξη

Παράλληλη ανάπτυξη 
σχεδιαστικού,καταχώ
ρηση προιόντων και 
εκπαίδευση. Ξεκινά 

από την 2η ημέρα της 
παραγγελίας σας 

Δοκιμές

Είναι η περίοδος που 
συνεξετάζουμε όλες 

τις πλευρές του 
ηλεκτρονικού 

καταστήματος για να 
βρούμε τα μικρά 

σημεία εκείνα που 
χρήζουν βελτίωσης τα 
οποία όμως κάνουν 

και την διαφορά.

Παραγωγή

Τότε είναι η περίοδος 
που ξεκινούν όλες μας

οι διαφημστικές –
προωθητικές ενέργειες 

αναλόγως του 
πακέτου που έχετε 

επιλέξει. Σημαίνει ότι το 
project είναι της 

πλήρους αρεσκείας 
σας . Είναι και το 
στάδιο πλήρους 

εξόφλησης αναλόγως 
του πακέτου

Εδραίωση

Με μια σειρά
διαφημιστικών –

προωθητικών 
ενεργειών που 

ολοκληρώνονται
εντός 2μηνου κάνουμε 

το e-shop σας 
επώνυμο 

ξεχωρίζοντάς το από 
τον σωρό των 
ανωνύμων και 

εδραιώνουμε την φήμη 
του μέσω κριτικών 

τρίτων και κλασικής 
διαφημιστικής 
προώθησης.
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1490

1990

Η λύση για όλους. Ένα πλήρες και ολοκληρωμένο e-shop βασισμένου στην 
γραφιστική βιβλιοθήκη μας ως προς την δομή αλλά με πρωτότυπα γραφιστικά 
συστατικά (logo, εικόνες , banners , video, χρώματα κ.α.) με όλη την σύγχρονη 
λειτουργικότητα που περιμένει κανείς από ένα σύγχρονο e-shop. Συνοδεύεται από 
μια πρώτη διαφημιστική προβολή και προώθηση που θέτει τις βάσεις για τις
προωθητικές ενέργειες του αύριο σε συγκεκριμένες και αποδοτικές βάσεις.

Εκτεταμένη διαφημιστική προώθηση. Από πλευράς λειτουργικότητας είναι το ίδιο με 
την προηγούμενη έκδοση. Η διαφορά του έγκειται στην προώθηση του η οποία 

περιλαμβάνει τυπικές προωθητικές ενέργειες στο google, facebook, youtube, twitter 
, Instagram και σε blogs αλλά κυρίως σε επίπεδο influence marketing για το οποίο 

μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα εδώ

Κυριαρχήστε στα οργανικά αποτελέσματα του Google. Για εσάς που η 
προώθηση και άρα η επιτυχία του eshop σας δεν είναι μια στιγμιαία προσέγγιση 
αλλά είστε στοχοπροσηλωμένος αυτό είναι η «ναυαρχίδα» των πακέτων μας και η 
επιτυχία της πολύπλευρης προσέγγισης του φαίνεται μέσα από την επιτυχία 
δεκάδων ηλεκτρονικών μας καταστημάτων που κυριαρχούν στο Google

Οι προτάσεις μας συνοπτικά 
Το πακέτο των 590  ευρώ στην ιστοσελίδα μας δεν αναλύεται  αφού δεν εμπεριέχει γραφιστικό και προωθητικό μέρος και ενδείκνυται 
΄κυρίως για συναδέλφους που θα αναλάβουν την γραφιστική διαμόρφωση του και την προώθηση του. Απαιτεί την ενεργό 
συμμετοχή στην διαδικασία διαμόρφωσης από τον πελάτη – συναδέλφο και δεν το συνιστούμε σε ιδιώτες.

http://dreamweaver.gr/social-media-influencer.php


Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει όλη την προαναφερθείσα λειτουργικότητα που επιτρέπει την πλήρη 
ανάπτυξη των επιχειρηματικών σας προσπαθειών χωρίς κανενός είδους περιορισμό.

Παράλληλα όμως δίνουμε και το πρώτο push στο ηλεκτρονικό σας κατάστημα θέτοντας παράλληλα τις 
κατοπινές βάσεις για την διαφημιστική προώθηση του e-shop σας.

Δημιουργούμε κοινότητα στο facebook έτσι ώστε αυτή να μην είναι ένα άδειο δοχείο. Την συνδέουμε 
με το twitter ώστε να αναπαράγει αυτόματα τις δημοσιεύσεις του facebook. 

Δημιουργούμε 2 προωθητικά βίντεο βασισμένα στο λογότυπο σας στο youtube τα οποία 
υποστηρίζουμε με διαφημιστική προβολή που θα εξασφαλίσει πάνω από 1000 θεάσεις σε έκαστο .Με 
αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε την αναγνωρισμότητα του e-shop σας (brand name)

Ο λογαριασμός αυτός συνδέεται με την σελίδα σας στο Google+ το οποίο παρά την μικρή 
διεισδυσιμότητα τους στους χρήστες φέρει μεγάλο ειδικό βάρος στα αποτελέσματα της Google. Όλα 
αυτά με εκτεταμένες ενέργειες SEO για να επιτύχουμε τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα.

Σχεδιάζουμε μαζί σας την πολιτική μας σε skroutz, bestprice κ.α. Οι «κράχτες» και η λειτουργία 
τους είναι αποτέλεσμα ευρείας συζήτησης για τα δυνατά και αδύναμα στοιχεία μας καθώς και των 
προωθητικών μας στοχεύσεων.

Παράλληλα σας παρέχουμε 100.000 εμφανίσεις μέσω του συστήματος διαφήμισης της Google σε 
λέξεις κλειδιά της επιλογής σας έτσι ώστε το πρώτο κρίσιμο χρονικό διάστημα να έχετε 
επισκεψιμότητα.

Γιατί να θυμάστε κάτι που κανείς δεν θα σας αναφέρει στο στάδιο πριν την αγορά. E-shop χωρίς 
διαφημιστικό πλάνο είναι μια τρύπα στο νερό. Είναι ο λόγος που στις ΗΠΑ υπολογίζουν για κάθε 
δολάριο στην κατασκευή 10 στην προώθηση μιας ιστοσελίδας. 
΄
Ακόμα όμως και έτσι εμείς έχουμε φροντίσει ώστε τον πρώτο μήνα της λειτουργίας του ηλεκτρονικού 
σας καταστήματος να έχετε μια πρώτη επισκεψιμότητα από τις προωθητικές μας ενέργειες και 
δημιουργούμε τις πύλες εισόδου στο e-shop σας για να αρχίσετε από κάπου.

990 

ευρώ



Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ιστοτόπου παραμένουν ίδια. Εδώ που στοχεύουμε είναι στην 
διαφημιστική προώθηση του ιστοτόπου σας και στην «επιβολή» του στην αγορά μέσω της 
αποδοχής του καταναλωτή.

Πολλοί προωθούν μέσω των γνωστών καναλιών. Είναι σύνηθες η εταιρεία Α που εμπορεύεται 
προιόντα/ ύπηρεσίες ΑΒ να τα προβάλλει μέσω facebook , google , youtube κ.α. για να 
τονίσει τα πλεονεκτήματα τους. Εμείς ακολουθούμε μια τελείως διαφορετική τακτική που 
ακούει στο όνομα Influence Marketing. Αφήνουμε τους συνεργάτες μας να μιλήσουν θετικά 
για εσάς και τις υπηρεσίες σας. Είτε με την μορφή reviews στο facebook, comments σε 
Google & Youtube , είτε με επώνυμα άρθρα γνώμης σε blog και κοινότητες που αποτελούν 
το dreamweavermediagroup.gr ) και προωθούμε ακολούθως με την παροδοσιακή 
διαφημιστική οδό την περαιτέρω προβολή τους. Τα πλήρη χαρακτηριστικά του πακέτου 
διαφήμισης μπορείτε να τα δείτε εδώ 
( Πακέτο έναρξης στα social media ) 

Η προσδιδόμενη αξιοπιστία από επώνυμους απλούς ανθρώπους και αρθρογράφους στο 
διαδίκτυο για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας καθώς και οι αναφορές – ρεπορτάζ για αυτό 
προσδίδουν κύρος και αξιοπιστία. Αυτό μεταφράζεται σε φήμη και πωλήσεις.

Μετατρέπουμε το ανώνυμος σε επώνυμος και να θυμάστε . Η όποια πολυετής παρουσίας 
σας στο εμπόριο δεν αλλάζει το γεγονός ότι είστε ένας «πρωτάρης» στο διαδίκτυο 
ανταγωνιζόμενος εταιρείες με φήμη και παρουσία στις λεωφόρους του διαδικτύου (βλ google, 

facebook, youtube, skroutz κ.α.) Η παρουσία του e-shop σας μόνο βάσει του domain name 

σας μπορεί να συγκριθεί μόνο με ένα παράπλευρο συνοικιακό δρομάκι. Εξάλλου όταν 
πληρώνετε ακριβό ενοίκιο πληρώνετε κάθε μήνα τα τετραγωνικά του ή ότι αποτελεί σημείο 
διέλευσης πολλών υποψήφιων πελατών σας; Παράλληλα συνεπιλέγουμε δυο 2 φράσεις 
κλειδιά χαμηλού ανταγωνισμού για να βγάλουμε την πρώτη σας σελίδα στην πρώτη σελίδα 
του Google πάντα σε λέξεις / φράσεις που αυτό είναι εφικτό ή σας καλύπτουμε για περίοδο 
δυο μηνών μέσω του Google Adwords. 

Διαβάστε σχετική αρθρογραφία του υπεύθυνου παραγωγής  και συνεργαζόμενου Καθηγητή 
στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς στο αντικείμενο της προώθησης ιστοσελίδων Θανάση Δαβαλά 
στο blog μας εδώ και δείτε σχετικά βίντεο για πελάτες μας εδώ. Νομίζουμε ότι αξίζουν τον 

κόπο σας.

1490

ευρώ

http://www.dreamweavermediagroup.gr/
http://www.dreamweaver.gr/dreamweaver-blog.php
http://www.dreamweaver.gr/videos.php
https://www.dreamweaver.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ae%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%bf-internet.php


Το πακέτο αυτό όπως προαναφέραμε είναι η ναυαρχίδα των επιλογών μας. Ο λόγος απλός.

Με την ολοκλήρωση του σχεδιαστικού της αρεσκείας σας ξεκινούμε τις προωθητικές μας 
ενέργειες όπως στο πακέτο των 1490 ευρώ. Με αυτό δημιουργούμε μια βάση που σηματοδοτεί 
το ηλεκτρονικό σας κατάστημα. Ερχόμαστε όμως να σηματοδοτήσοηυμε το eshop σας

Δημοφιλές. Κάτι που αποδεικνύεται από την μαζική προσέλευση στα social media σας. 
Αγαπητό. Γιατί οι κριτικές των χρηστών για το eshop και τα προϊόντα / υπηρεσίες  σας 
αποτελούν την απαραίτητα βάση εμπιστοσύνης μεταξύ εσάς και του κοινού σας. Μην ξεχνάτε 
ότι ακόμα και αν έχετε πολυετή παρουσία σαν φυσικό κατάστημα/ επιχείρηση στο διαδίκτυο 
είστε απλά μια μέλισσα που κάνει το ίδιο ακριβώς βουητό με εκατοντάδες άλλες και κανείς δεν 
μπορεί να διακρίνει την δική σας παρά μόνο αν βρεθείτε σε περίοπτη / ευδιάκριτη θέση.

Μια βασική διαφορά είναι η εγκατάσταση κώδικα σε Google Analytics  / E-Commerce 

Tracking , Facebook Analytics & Skroutz Analytics και τα συνδέουμε με το καλάθι αγορών 
σας και έτσι μαθαίνουμε το ποσοστό μετατροπής του (conversion rate) από τις επισκέψεις και 
τις τις πωλήσεις του.

Μέσα από την πρώτη λειτουργία μας και την πρώτη διαφημιστική περίοδο διάρκειας 1,5 – 2 

μηνών διαπιστώνουμε με ακρίβεια τι είναι αυτό που "πουλάει" και τι ακριβώς πουλάει 
περισσότερο και άρα που πρέπει να επενδύσουμε διαφημιστικά και ποια είναι τα δυνατά και 
αδύνατα σημεία μας στην πράξη και όχι σε θεωρητικό επίπεδο. (Να τονίσουμε ότι η 
τοποθέτηση του κώδικα του  Skroutz σας εξοικονομεί ποσό 250 ευρώ από τα 360 που είναι το 
κόστος εγγραφής στο Skroutz το οποίο πιστώνεστε σαν μελλοντικά κλικ )

Έτσι λοιπόν το τέρμα της διαφημιστικής περιόδου που περιλαμβάνει το προηγούμενο πακέτο 
των 1490 ευρώ δεν είναι το τέλος των ενεργειών μας . Αφού έχουμε αφήσει την ισχυρή 
παρακαταθήκη μας στα social media ξεκινούμε παράλληλα τις ενέργειες μας για να 
κατακτήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες μικρές πρωτιές σε λέξεις / φράσεις κλειδιά στο 
Google. Αυτό δίνει διαδικτυακές ρίζες στο eshop σας. Στην παρούσα προσφορά υπάρχει ένα 
επισυναπτόμενο pdf το οποίο παρουσιάζει αναλυτικά το τι μπορείτε να περιμένετε από το 
πακέτο αυτό και σας ζητούμε να κάνετε τον κόπο να το διαβάσετε.

1990

ευρώ



Γιατί να σας
προτιμήσω;

Γιατί με παρουσία από το 2001 μέχρι και σήμερα και με πάνω από 500 ηλεκτρονικά 
καταστήματα σε λειτουργία αυτό σημαίνει ότι κάνουμε κάτι σωστά.

Γιατί η μοναδική βιβλιογραφία που κυκλοφορεί για το OpenCart στην χώρα μας 
από τις Εκδόσεις Φυλάτος είναι από τους δικούς μας ανθρώπους Άννα 
Αγγελάκη, Θανάση Δαβαλά και Νίκο Μπαλατσούκα

http://fylatos.com/shop/opencart/

Γιατί το αντικείμενο που λέγεται ηλεκτρονικό εμπόριο για εμάς δεν αποτελεί 
πάρεργο αλλά αντικείμενο  πολυετούς και συνεχόμενης ακαδημαϊκής και 
επαγγελματικής ενασχόλησης.

http://fylatos.com/shop/opencart/


Τι χρειάζεται για να ξεκινήσουμε;

❖ Κατοχυρώνουμε ένα domain name με κατάληξη .gr , .com , net, .eu κ.α. Αυτό μπορεί να είναι προσωρινό ή
μόνιμο. Αν έχουμε ήδη ένα domain name το οποίο δεν θέλουμε ή δεν μπορούμε άμεσα να χρησιμοποιήσουμε
(οπότε εκεί απλά θα αλλάζαμε τους nameservers ) κατοχυρώνουμε ένα προσωρινό για να το μετονομάσουμε
όταν είμαστε έτοιμοι (π.χ. Mydomain.info το οποίο όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες μετονομάζουμε σε
mydomain.com) Μια διαδικασία που γίνεται μέσα σε λίγα λεπτά αρκεί να βρούμε διαθέσιμο το domain name της
αρεσκείας μας που για .gr domain names μπορούμε να δούμε από εδώ και για τα υπόλοιπα από εδώ

❖ Στήνουμε τον μηχανισμό του e-shop. Από την στιγμή που κατοχυρώσουμε ένα domain name αυτό μέσα σε
κάποιες ώρες ( 6-12 ) θα φανεί στους διάφορους παρόχους. (otenet, forthnet κ.α.) Τότε εμείς δημιουργούμε το
web hosting και στήνουμε τον αρχικό μηχανισμό του e-shop με τυχαία προιόντα και κατηγορίες για να μην είναι
άδειο

❖ Στήνουμε ή σχεδιάζουμε το πρότυπο.  Έχοντας επιλέξει πρότυπο μπορούμε να το τοποθετήσουμε άμεσα για να
αρχίσουμε εργασίες διαμόρφωσης και άλλες όπως αλλαγή χρωμάτων του (συνήθως βάσει του λογοτύπου μας )
αντικατάσταση εικόνων – banners , προσθήκη κατηγοριών  - υποκατηγοριών και προιόντων (που είναι άσχετη
διαδικασία με το σχεδιαστικό) Έτσι καταφέρνουμε από την ίδια ή την επόμενη το πολύ ημέρα να είμαστε έτοιμοι να
αρχίσουμε την ουσιαστική παραγωγή αλλά και την διαδικασία εκμάθησης που προκύπτει από τις εργασίες μας.

❖ Η προκαταβολή για την εκκίνηση των εργασίων είναι 300 – 500 – 700 ευρώ αναλόγως του πακέτου που θα
επιλέξετε (990 – 1490 – 1990 ) και το υπόλοιπο καταβάλλεται τμηματικά με  την ολοκλήρωση των εργασιών και πριν
την έναρξη των διαφημιστικών μας ενεργειών. Μπορείτε να δείτε τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς στην
ακόλουθη σελίδα μας. http://www.dreamweaver.gr/τρόποι-πληρωμής.php

Μην διστάσετε να μας καλέσετε για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση χρειαστείτε στο 210 7484845 στο 698 31 95 
650 για να μιλήσετε με τον υπεύθυνο παραγωγής μας Θανάση Δαβαλά τον οποίο μπορείτε να βρείτε και στο 
facebook https://www.facebook.com/athanassios.davalas

https://grweb.ics.forth.gr/public/whois.jsp?lang=el
https://uk.godaddy.com/domains/domain-name-search
http://www.dreamweaver.gr/τρόποι-πληρωμής.php
https://www.facebook.com/athanassios.davalas

