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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Είμαστε ένα ολοκληρωμένο brand strategy και
digital design agency. Δημιουργούμε κορυφαία
brands, που ξεχωρίζουν και αποδίδουν για
τους επιχειρηματίες. Με εμπειρία ετών,
είμαστε ο συνεργάτης του κάθε επιχειρηματία
που θα τον οδηγήσει στην επιτυχία.

Σκοπός μας να
βοηθήσουμε τις
επιχειρήσεις να
πετύχουν πιο πολλά.



ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Κατασκευή Ιστοσελίδων
Κατασκευή Eshop
Branding
Strategy
Digital Marketing
Web Design
Ανάπτυξη Ιστοσελίδων
Δημιουργία Περιεχομένου
Φωτογράφιση
Βιντεοσκόπηση
After Effects - Μοντάζ



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ESHOP

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Σχεδίαση και κατασκευή eshop
Θα σχεδιάσουμε και θα κατασκευάσουμε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα με την 
χρήση των πιο σύγχρονων τεχνικών και των βέλτιστων πρακτικών.. 

Ενδεικτικά το eshop θα έχει:

Απεριόριστος αριθμός κατηγοριών, υποκατηγοριών και προϊόντων. 
Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός στον αριθμό των προϊόντων στο eshop. 
Μπορείτε να δημιουργήσετε όσες κατηγορίες επιθυμείτε και όσα προϊόντα 
θέλετε.

Mobile First Σχεδίαση. 
Καθώς το σύνολο σχεδόν των επισκέψεων σε μια ιστοσελίδα γίνεται από 
φορητές συσκευές, η σχεδίαση του eshop θα γίνει με mobile first αρχιτεκτονική. 

SEO Friendly Σχεδίαση
Η σχεδίαση του eshop θα είναι φιλική προς τις μηχανές αναζήτησης. Θα 
περιλαμβάνει πεδίο για meta description, SERP title (σε περίπτωση που θέλετε 
ένα προϊόν να εμφανίζεται με διαφορετικό όνομα στο eshop και με διαφορετικό 
στις αναζητήσεις).  Το eshop θα είναι κατασκευασμένο για την επίτευξη των 
καλύτερων αποτελεσμάτων στην Google.

Τρόποι πληρωμής
Το eshop θα έχει υποστήριξη για πληρωμή μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό 
λογαριασμό και αντικαταβολή. 

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

Σύνθετα φίλτρα αναζήτησης
Στο e-shop θα υπάρχουν σύνθετα φίλτρα αναζήτησης των προϊόντων. Οι πελάτες 
θα μπορούν να αναζητήσουν τα προϊόντα σας με βάση σύνθετα φίλτρα για να 
γίνεται ευκολότερη η αναζήτηση των προϊόντων.

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

σελίδα 4 BigDrop



σελίδα 5 BigDrop

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ESHOP

Σύνθετος αυτόματος υπολογισμός κόστους μεταφορικών
Τα μεταφορικά θα υπολογίζονται με βάση την διεύθυνση του παραλήπτη, το 
βάρος ή τον όγκο του δέματος και τον τρόπο πληρωμής.

SSL πιστοποιητικό ασφαλών συναλλαγών
Όλα τα δεδομένα του eshop σας καθώς και οι συναλλαγές που εκτελούνται σε 
αυτό θα προστατεύονται με πιστοποιητικό SSL. Το πιστοποιητικό SSL είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό για την ασφάλεια των συναλλαγών και το SEO. 

Γρήγορη φόρτωση eshop
Θα γίνει η χρήση της τεχνολογίας LiteSpeed για να επιτύχουμε το καλύτερο 
χρόνο φόρτωσης. Επίσης, το eshop θα φιλοξενείται στον server μας, ο οποίος 
χρησιμοποιεί την τεχνολογία Litespeed. Εκτός από τον προηγμένης τεχνολογίας 
server θα γίνει και η χρήση CDN για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα στην 
ταχύτητα φόρτωσης. Η ταχύτητα φόρτωσης του eshop είναι παράγοντας που 
επηρεάζει την κατάταξη στην μηχανή αναζήτησης Google. 

GDPR compliance
Το eshop θα είναι συμμορφωμένο με τις απαιτήσεις του κανονισμού GDPR. Θα 
περιλαμβάνετε ενότητα Πολιτικής Απορρήτου και ειδικό πλαίσιο αποδοχής 
Cookies. 

Όροι και προϋποθέσεις
Στην προσφορά περιλαμβάνεται η αγορά και χρήση 5 φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης 
και ποιότητας.
Η διαχείριση της ιστοσελίδας γίνεται από εσάς. Για την διαχείριση της ιστοσελίδας από 
την BigDrop υπάρχει επιπλέον κόστος. 
Οποιαδήποτε αλλαγή, τροποποίηση μετά την παράδοση του έργου δεν περιλαμβάνεται 
στην προσφορά. 
Η προσφορά δεν περιλαμβάνει φωτογράφιση προϊόντων, δημιουργία βίντεο και 
μεταφράσεις κειμένων εκτός από αυτά που περιγράφονται αναλυτικά στην προσφορά.
Το ανέβασμα των προϊόντων στην σελίδα γίνεται από τον ιδιοκτήτη. Η BigDrop θα 
αναλάβει να περάσει ενδεικτικά 4-5 προϊόντα στα πλαίσια της εκπάιδευσης.
Η προσφορά περιλαμβάνει 2 ώρες εκπαίδευση στην χρήση του eshop. 
Η προσφορά δεν περιλαμβάνει το hosting του eshop.
Η προσφορά ισχύει μονάχα για τα μέλη του Συλλόγου Καταστηματαρχών Σίνδου. 


