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ΑΓΟΡΑΖΩ
ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
WWW.DIRECTMARKET.GR

Το DirectMarket.gr είναι μια Πανελλήνια Ηλεκτρονική Αγορά (e-Marketplace) ανεξάρτητων
προμηθευτών που συγκεντρώνει σε ένα σημείο όλα τα προϊόντα που διατίθενται στην Ελληνική
Αγορά, ανεξάρτητα από το είδος ή την κατηγορία στην οποία ανήκουν.
Είναι το e-Marketplace που δημιουργούν οι ίδιες οι Επιχειρήσεις με την υποστήριξη της ΚΕΕΕ και
των Επιμελητηρίων, για να προβάλλουν και να πουλήσουν ηλεκτρονικά τα προϊόντα τους, χωρίς
μεσάζοντες, ενώ αυτόματα δημιουργούνται και οι Τοπικές Αγορές για το νομό και τις διάφορες
πόλεις για τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες μιας περιοχής.

Με την υποστήριξη της Κεντρικής
Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Ηλεκτρονική αγορά
Επιμελητηρίου

"Αγοράζω στον τόπο μου", γιατί:
συνήθως βρίσκω τα πάντα και σε καλές τιμές
έχω τα προϊόντα μου άμεσα
στηρίζω την τοπική οικονομία
στηρίζω τις τοπικές επιχειρήσεις
στηρίζω τις θέσεις εργασίας
Αποκτήστε σήμερα μέσω του Επιμελητηρίου:
"Ηλεκτρονικό Ράφι" στην Τοπική Ηλεκτρονική
αγορά του Επιμελητηρίου και ταυτόχρονα και στο
Directmarket.gr, για ηλεκτρονικές πωλήσεις με
αποκλειστική αυτοδιαχείριση από την Επιχείρηση σε:
Προφίλ (κείμενα, εικόνες)
Προϊόντα (εικόνες, τιμές, διαθεσιμότητα)
Παραγγελίες
Πελάτες
Τρόπους πληρωμής
Τρόπους αποστολής
Κόστη μεταφορικών σε Ελλάδα/Εξωτερικό

Ηλεκτρονικό ράφι online
πωλήσεων σε όλες τις
τοπικές επιχειρήσεις

Το Επιμελητήριο αναλαμβάνει την πρωτοβουλία αυτή σε συνεργασία με την ηλεκτρονική αγορά
Directmarket.gr και στηρίζουν άμεσα τις επιχειρήσεις όχι μόνο στις δύσκολες περιόδους για το
λιανικό εμπόριο αλλά και στη συνέχεια. Για να μεγαλώσει η εξωστρέφεια όλων των Τοπικών
Επιχειρήσεων και αύξηση των πωλήσεων στην τοπική αγορά, την Ελλάδα και τον κόσμο.

e-Mall

Διασύνδεση
e-Shop
Με απλή Online εγγραφή μπορείτε αμέσως να ανεβάσετε όλα τα προϊόντα
σας ακόμα και αυτόματα μέσω αρχείου XML ενώ παρέχεται επίσης και
αυτόματη ανανέωση των XML κάθε μέρα...
Η ηλεκτρονική προβολή στην Τοπική Αγορά θα αυξήσει και τις online
πωλήσεις αλλά και την επισκεψιμότητα στο φυσικό σας κατάστημα...

Μετά την εγγραφή σας η πολύ έμπειρη τεχνική
ομάδα του Directmarket.gr θα σας καθοδηγήσει
σε οποιαδήποτε απορία και θα σας
υποστηρίζει με τηλέφωνο ή email:
Τμήμα Ηλεκτρονικής Αγοράς
2610 452820 (Δευ-Παρ:9:00-17:00)
info@directmarket.gr

Υποστήριξη

Το
μεγαλύτερο
e-Mall
Αποκτήστε Ηλεκτρονικό Ράφι
Online Πωλήσεων από το
Επιμελητήριο σας και συμμετέχετε στην
μεγαλύτερη Ηλεκτρονική Αγορά
με πάνω από 1.600.000 προϊόντα και
πάνω από 1600 Ελληνικές
Επιχειρήσεις

