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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

not just great.Outstream. 

• E-shop βασισμένo στο CMS του WordPress, της πλέον διαδεδομένης πλατφόρμας διαχείρισης περιεχομένου 
& πώλησης προϊόντων παγκοσμίως.

• Λογισμικό e-shop WOO COMMERCE, το πιο διαδεδομένο πλέον παγκοσμίως, λόγω της ευελιξίας και ευκολίας 
χρήσης του.

• Φιλοξενία σε Ελληνικό Server με αποτέλεσμα κορυφαία ταχύτητα απόκρισης.

• Κορυφαία αισθητική και λειτουργικότητα, με αποτέλεσμα την εξαιρετική εμπειρία χρήστη.

• Χώρος 5 Giga (αρχικά), απεριόριστο Bandwidth.

• Κανείς περιορισμός σε αριθμό προϊόντων-κατηγοριών

• Κανείς περιορισμός σε αριθμό φωτογραφιών

• Κανείς περιορισμός σε ποσότητα κειμένων

• Απεριόριστες σελίδες

• Gallery με κινούμενη εικόνα (ανά προϊόν και ανά κατηγορία)

• Google Analytics για ενδελεχή έλεγχο της επισκεψιμότητας

• Full Mobile Functionality ήτοι προσαρμόσιμο απόλυτα σε όλες τις οθόνες και συσκευές

• Πέντε τρόποι πληρωμής: Χρεωστική/Πιστωτική κάρτα, PayPal, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, 
Αντικαταβολή, παραλαβή από το κατάστημα/ματα

• Εκπαίδευση στην χρήση του e-shop, στην ανάρτηση/τροποποίηση/διαγραφή/αλλαγή προϊόντων μέχρις ότου 
να μην υπάρχει καμία απορία, διαρκής υποστήριξη 24/7 για την χρήση και την λειτουργία του

• Πλήρης τεχνική υποστήριξη για την ένταξη του Ηλεκτρονικού σας καταστήματος στο Skroutz και στο Bestprice 
χωρίς κανένα επιπλέων κόστος

• Στο κόστος συμπεριλαμβάνονται το κόστος καταχώρησης domain name ( toeshopmou.gr ή .com) και η 
φιλοξενία (hosting) ενός έτους

Ανάπτυξη e-shop



OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Κόστος: 

Ανάπτυξη e-shop: 390,60 € Τελικό Κόστος 
*Συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%
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Oροι συνεργασίας | αποδοχή προσφοράς

1. Με τον όρο «τελικό κόστος» εννοούμε ακριβώς αυτό: το κόστος είναι τελικό και δεν υφίσταται καμία πρόσθετη επιβάρυνση
 για όλες τις λειτουργίες που περιγράφουμε.

2. Ο χρόνος παράδοσης του έργου είναι 12-15 ημέρες από την ημέρα της υπογραφής του συμφωνητικού από τον πελάτη αλλά και την παράδοση του 
διαθέσιμου υλικού σε εμάς (κείμενα, φωτογραφίες, προτεινόμενη δομή & λειτουργίες).

3. Η Outstream Laboratory Μονοπρόσωπη ΙΚΕ δευσμεύεται με το παρών να τηρήσει στο ακέραιο όλους τους όρους & τις τεχνικές προδιαγραφές που 
περιγράφονται αναλυτικά στην σελίδα 2. Ωστόσο, δεν έχουμε καμια ευθύνη στην περίπτωση που ο πελάτης δεν εκπληρώσει τις οικονομικές του 
υποχρεώσεις πρός την εταιρεία.

4. Για κάθε ανανέωση domain name/φιλοξενίας της ιστοσελίδας σας για την επόμενη και για κάθε επόμενη χρονιά, σας ενημερώνουμε τουλάχιστον έναν 
μήνα πρίν την λήξη των. Με την πάροδο της τελικής ημερομηνίας λήξης (ειδικά όταν πρόκειται για domain name) η υπηρεσία εξ΄ ορισμού παύει να λειτουργεί 
μέχρι την αποπληρωμή του ποσού. Δεκαπέντε ημέρες μετά την ημερομηνία λήξεως του domain name και ή της φιλοξενίας, η υπηρεσία παύει οριστικά και το 
περιεχόμενο της ιστοσελίδας διαγράφεται, ενώ το domain name αποδευσμεύεται και βρίσκεται ελεύθερο προς καταχώρηση από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. 

5. Το παρόν συμφωνητικό θα πρέπει να εκτυπωθεί από τον πελάτη, να συμπληρωθούν τα στοιχεία της επιχείρησης, ενώ σφραγισμένο και υπογεγραμένο να
μας αποσταλλεί ηλεκτρονικά η σάρωσή του. 

Για την Outstream Laboratory M.IKE, 
Φώτης Γροντάς, Director
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ENGLAND:

OUTSTREAM LABORATORY LIMITED
COMPANY NUMBER: 09075803 

2 Woodberry Grove | London, N12 0DR | United Kingdom 
t: +44 20 8144 9562 | e: lab@outstream.ltd | w: outstream.ltd 

Αποδοχή προσφοράς από τον πελάτη

Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου/ Ιδιοκτήτη:    ___________________________

Επωνυμία επιχείρησης    _______________________

ΑΦΜ        _____________________________________

Διεύθυνση        ________________________________

Τηλέφωνο             ______________________________

Σφραγίδα/Υπογραφή

_________________________
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