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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
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

not just great.Outstream. 

• Αυτοματοποιημένη διασύνδεση του e-shop με facebook/instagram store & Google Merchant 
(ήτοι τα προϊόντα σας, οι τιμές τους και οι προσφορές σας θα εμφανίζονται αυτόματα στην σελίδα σας στο facebook, Instagram 
& στις αναζητήσεις Google με συγχρονισμό των αλλαγών που κάνετε στο eshop σας. 

* Δεν ισχύει δωρεάν για την τιμή έκπτωσης

• Διασύνδεση messenger όπου ο επισκέπτης του e-shop θα μπορεί απ΄ευθυείας να αποστείλει
μύνημα με τις ερωτήσεις του στην σελίδα facebook του καταστήματος.

• Οργάνωση της σελίδας σας Facebook/Instagram ώστε να είναι απολύτως έτοιμες για 
προωθημένες δημοσιεύσεις και γενικά για  προηγμένη διαφήμιση

• Η πρώτη διαφημιστική καμπάνια (banner, κείμενα, επίβλεψη & ανάλυση επισκεψιμότητας & 
conversion rate- μετατροπών επισκεπτών σε πελάτες) παρέχεται δωρεάν.

24/7 Τεχνική υποστήριξη του e-shop 

*Με τον όρο Τεχνική Υποστήριξη νοείται η υποστήριξη της εύρυθμης, ομαλής λειτουργίας του e-shop, η 
αδιάλειπτη λειτουργία των συστημάτων πληρωμών & των ειδοποιήσεων μυνημάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η Outstream παραδίδει το Ηλεκτρονικό Κατάστημα πλήρες λειτουργιών αγοράς, εμφάνισης προϊόντων 
σε υπερσύγχρονη μορφή με gallery εικόνων ανά προϊόν όπου απαιτείται, επιλογή μεγεθών, τύπου, χρωμάτων, 
πληρωμής με χρεωστική,πιστωτική, προπληρωμένη κάρτα, αντικαταβολής, κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό
με υπολογισμό των μεταφορικών ανά βάρος και περιοχή όπου απαιτηθεί. 

Η ανάρτηση των προϊόντων αποτελεί ευθύνη του πελάτη ενώ η υποστήριξή μας και η εκπαίδευση στην 
ανάρτηση προϊόντων, αλλαγών τιμών, προσφορών είναι πρακτικά απεριόριστη. 

Πρόσθετες λειτουργίες που δεν συμπεριλαμβάνονται στις παραπάνω λειτουργίες 
μπορούν να ζητηθούν από τον πελάτη, δεν παρέχονται όμως δωρεάν (οι χρεώσεις όμως είναι στην ουσία
μικροχρεώσεις για τις ώρες που η εταιρεία έχει δαπανήσει για την εφαρμογή τους). 

  

Ανάπτυξη e-shop
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