
SHOP NOW

25.90€

49.90€

έτοιμοι να ξεκινήσετε;
Διάβαστε παρακάτω όλα τα βήματα 
που θα χρειαστούν πριν και μετά τη 
δημιουργία του e-shop σας!

Οδηγός
δημιουργίας
e-shop

Κριτήρια για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ

6 βήματα για τη δημιουργία e-shop

5 βήματα μετά τη δημιουργία



Οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα επιχορήγισης για e-shop 
είναι οι παρακάτω:

Να έχετε κύρια δραστηριότητα το Λιανεμπόριο (ΚΑΔ 47 και αναλυτικί αυτού με 
εξαίρεση τον τομέα της αλιείας και της εμπορίας καπνού & προιόντων καπνού). 

Υφιστάμενες επιχειρήσεις με ημ/νια απόκτησης ΚΑΔ έως 30/09/2019.

Νεοσύστατες με ημ/νία απόκτησης ΚΑΔ μεταξύ 1/10/2019 - 7/11/2019.

Να διατειρείτε φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης (εμπορικό χώρο που 
εξυπηρετεί πελάτες). 

Να έχει ανασταλεί η λειτουργία σας για τουλάχιστον 1 ημέρα από τις 18 
Μαρτίου2020 και μετά.

Κριτήρια επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ



6 βήματα για
τη δημιουργία 
του e-shop σας
Διαβάστε τα 6 πρώτα βασικά βήματα 
που πρέπει να ολοκληρωθούν για την 
δημιουργία ενός e-shop. Δείτε τι 
εργασίες θα χρειαστεί να κάνετε και με 
ποιο τρόπο προχωράει η κατασκευή 
της ιστοσελίδας σας. 



Το πρώτο βήμα είναι φυσικά ο σχεδιασμός και η δημιουργία 
του e-shop σας. Ο custom σχεδιασμός της ιστοσελίδας σας 
έχει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με ένα πολυφορεμένο 
template αφού πετυχαίνει την βέλτιστη προβολή των 
προϊόντων σας. H εμπειρία του επισκέπτη γίνεται πιο 
“προσωποποιημένη”  και αυξάνει τις πιθανότητες 
ολοκλήρωσης αγοράς. 

1. ∆ημιουργία & σχεδιασμός

πως γίνεται;

Μας ενημερώνετε για την επιχείρηση
και τις ανάγκες της. Μετά από 
ραντεβού καλήγουμε μαζί στην 
απαραίτητη δομή.

Σας παρουσιάζουμε μια ολοκληρωμένη 
πρόταση για το σχεδιασμό του e-shop και 
αφού καταλήξουμε προχωράμε στην  
ανάπτυξη - προγραμματισμό.



2. Σύνδεση με  τράπεζα
Οι online πληρωμές είναι ένα απαραίτητο εργαλείο 
για οποιδήποτε e-shop σήμερα. Εκτός του ότι 
αυξάνουν τις πιθανότητες ο επισκέπτης να 
ολοκληρώσει την αγορά, είναι και βασικό κριτήριο 
για την είσοδο σας σε μεγάλες πλατφόρμες 
σύγκρισης τιμών (skroutz, bestprice κ.ά.). Για να 
γίνει η σύνδεση του eshop με την τράπεζα πρέπει 
να έρθετε σε επικοινωνία με την τράπεζα που 
συνεργάζεστε και να κάνετε μια “αίτηση 
συνεργασίας” για e-commerce. 

πως γίνεται;

Κάνετε αίτηση στην τράπεζα που 
συνεργάζεστε για σύνδεση με e-shop.

Ολοκληρώνουμε τη σύνδεση μετά την έγκριση 
& προχωράμε σε δοκιμαστικές πληρωμές.



3. Courier
Ένα ακόμη βήμα που πρέπει να ολοκληρωθεί πριν 
τη “δημοσίευση” ενός e-shop είναι η συνεργασία 
με μια (ή και παραπάνω) courier. Θα πρέπει να 
ζητήσετε οικονομικές προσφορές από τις 
εταιρείες που εξυπηρετούν την περιοχή του 
καταστήματός σας και να προχωρήσετε σε 
συμφωνία. Έχετε υπόψιν ότι ένας από τους 
βασικούς παράγοντες ικανοποίησης ενός πελάτη 
είναι ο χρόνος παράδοσης της παραγγελίας. 

πως γίνεται;

Ζητάτε οικονομική προσφορά από εταιρείες courier 
& προχωράτε στη συνεργασία που επιθυμείτε.



Η σωστή φωτογράφιση των προϊόντων σας ισοδυναμεί  
με μια πολύ καλοφτιαγμένη βιτρίνα. Είναι από τους 
πιο καθοριστικούς παράγοντες που θα κρίνουν αν ο 
επισκέπτης τελικά θα ολοκληρώσει την αγορά του ή 
όχι. Μια καθαρή εικόνα υψηλής ανάλυσης θα 
βοηθήσει τον επισκέπτη να καταλάβει το προϊόν. 
Επιπλέον, μια φωτογραφία που θα ανταποκρίνεται σε 
αυτό που τελικά θα φτάσει στα χέρια του πελάτη 
αυξάνει το βαθμό ικανοποίησής του. 

5. Φωτογράφιση
90% των 

καταναλωτών θεωρεί 

την ποιότητα των 

φωτογραφιών βασικό 

παράγοντα στις 

ηλεκτρονικές 

πωλήσεις

πως γίνεται;

Συνεργάζεστε με τον φωτογράφο για τη 
φωτογράφιση των προϊόντων & την παράδοση 
των τελικών αρχείων.

Σας προτείνουμε συνεργαζόμενο φωτογράφο 
εξειδικευμένο σε commercial διαφήμιση & σας 
δίνουμε guidelines για τις προυποθέσεις. 



πως γίνεται;

Αφού καταλήξερτε σε συνεργασία με 
courier - τράπεζα, κάνουμε ένα 
ραντεβού για να καταγράψουμε 
αναλυτικά τους όρους & τις πολιτικές. 

Προχωράμε σε συγγραφή πολιτικών 
απορρήτου, επιστροφών, πληρωμής, 
μεταφορών κ.ά.

Οι όροι χρήσης & οι πολιτικές είνα απαραίτητα για την 
νόμιμη και ασφαλή λειτουργία κάθε e-shop. Ειναι σαφές ότι 
οι όροι & οι πολιτικές πρέπει να είναι εξατομικευμένοι με 
βάση την επιχείρησή σας καί όχι “copy paste” από άλλα site. 
Στους όρους χρήσης πρέπει να περιγράφονται με 
σαφήνεια οι μέθοδοι αποστολής, πληρωμής, επιστροφών 
καθώς και οι λεπτομέρειες της πολιτικής απορρήτου. 

6. ∆ημιουργία όρων χρήσης



SHOP NOW

25.90€

49.90€

5 βήματα μετά
τη δημιουργία
του e-shop σας
Διαβάστε τα βήματα που θα χρειαστεί 
να ακολουθήσετε μετά την ολοκήρωση 
του e-shop σας για τη συντήρησή του, 
αλλά και για τη βελτίωση της 
απόδοσης των πωλήσεων. 



Όπως για το φυσικό σας κατάστημα, έτσι και για το 
ηλεκτρονικό, ο “χώρος” που το φιλοξενεί παίζει σημαντικό 
ρόλο. Ο "χώρος" φιλοξενίας του ηλεκτρονικού σας 
καταστήματος λέγεται server και μπορεί να παίξει 
καθοριστικό παράγοντα στο ρυθμό πωλήσεων. Ένας 
γρήγορος premium - server εγγυάται γρήγορη φόρτωση της 
σελίδας σας. Μια σελίδα που αργεί να φορτώσει ισοδυναμεί 
με μεγάλα ποστοστά εγκατάλειψης των επισκεπτών.

1. Ετήσια φιλοξενία / server

πως γίνεται;

Επιλέγετε την κατάλληλη ετήσια 
συνδρομή φιλοξενίας ανάλογα με τον 
αριθμό των προϊόντων. 

Εξασφαλίζουμε για εσάς συνεργασία με 
premium servers στην Ε.Ε με μεγάλες 
ταχύτητες & συχνά backup ασφαλείας. 



2. Ετήσιο support
Το ηλεκτρονικό σας κατάστημα είναι ένας ζωντανός 
οργανισμός. Πρέπει να παραμένει ενημερωμένο και 
να βελτιώνεται όποτε και όπου χρειάζεται κατά τη 
διάρκεια του έτους.
Το support της go creations είναι εξειδικευμένο 
ώστε να ξεπεράσουμε οποιαδήποτε δυσκολία 
προκύψει. 

πως γίνεται;

Στέλνετε email στο support της go 
creations με το αίτημά σας.

Το τεχνικό τμήμα της go creations αναλαμβάνει να 
ικανποιήσει το αίτημά σας το συντομότερο δυνατόν.



3. Σύνδεση με πλατφόρμες
(skroutz, best price, κλπ.)

Μέσα από τις πλατφόρμες σύγκρισης τιμών, τα 
e-shops αποκτούν πρόσβαση σε ένα ευρύ κοινό, 
που συνήθως βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο 
του αγοραστικού κύκλου, έχει προσδιορίσει τις
ανάγκες του και αναζητά το κατάλληλο προϊόν που 
θα τις καλύψει. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα 
έχουν κατά νου ένα συγκεκριμένο προϊόν, και 
απλώς αναζητούν την καλύτερη τιμή.

πως γίνεται;

∆ημιουργούμε τη σύνδεση (XML Feed) για τις πλατφόρμες, βάσει της οποίας τα προϊόντα σας θα 
ανανεώνονται αυτόματα (τιμές, διαθεσιμότητα). Στη συνέχεια κάνουμε αίτηση εισόδου στην πλατφόρμα και 
όταν αυτή γίνει δεκτή το κατάστημά σας εμφανίζεται δημόσια.



Τα Social Media είναι στην ουσία ο σύγχρονος τρόπος 
επικοινωνίας με τους πελάτες σας σε οποιοδήποτε 
σημείο του χάρτη και αν βρίσκεστε. 
Μέσα από μία “ζωντανή” σελίδα στα social media 
μπορείτε να επικοινωνήσετε χωρίς διαφημιστικά 
έξοδα τα νέα του καταστήματός σας (νέα προϊόντα, 
προσφορές κ.ά.) στο κοινό που ήδη ενδιαφέρεται για 
το κατάστημά σας.

4. Social Media
Μεγάλο ποσοστό 

καταναλωτών θα 

επισκεφθούν τη σελίδα 

σας στα social media για 

να σιγουρευτούν ότι 

πρόκειται για πραγµατικό 

κατάστηµα!

πως γίνεται;

Ενημερώνετε το timeline της σελίδας σας για 
κάθε νέο που αφορά το κατάστημά σας.

Αναλαμβάνουμε κατόπιν συνεννόησης τη συνεχή 
ενημέρωση ροής της σελίδας σας.



5. ∆ιαφήμιση και προβολή

Η ικανότητα του e-shop να εμφανίζεται στο κατάλληλο κοινό είναι ένα από τα κύρια 
ζητούμενα. Η διαφήμιση στο διαδίκτυο περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο τη 
διαφήμιση στα Social Media (π.χ. Instagram & Facebook), και τη διαφήμιση μέσω 
των μηχανών  αναζήτησης (Google). 

Χαρακτηριστικό της online διαφήμισης είναι οι μοναδικές δυνατότητες στόχευσης 
του κοινού. Αυτό σημαίνει πως ο διαφημιζόμενος μπορεί να στοχεύσει με ακρίβεια 
την προώθηση των προϊόντων του στο κατάλληλο κοινό, αυξάνοντας έτσι τις 
πιθανότητες πώλησής τους.

πως γίνεται;

∆ημιουργούμε τα διαφημιστικά, παρακολουθούμε 
την απόδοσή τους & σας προτείνουμε βελτιώσεις.

Επιλέγεται μετά από ραντεβού τις πλατφόρμες 
στις οποίες θέλετε να διαφημιστείτε.



Είστε ετοιμοι!

Ακολουθόντας τα παραπάνω 
βήματα αλλά και με την 
κατάλληλη καθοδήγηση από 
την ομάδα μας είστε έτοιμοι να 
αποκτήσετε το ηλεκτρονικό 
σας κατάστημα και να 
αυξήσετε τις πωλήσεις σας!

Έχετε επιπλέον απορίες;

Στείλτε μας email
info@gocreations.gr

Καλέστε μας
26610 43434

∆είτε το website
www.gocreations.gr

https://gocreations.gr/
mailto:info@gocreations.gr
tel:2661043434
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