
 

Αποκτιςτε Ηλεκτρονικό Ράφι Online Πωλιςεων ςτθν Σοπικι Ηλεκτρονικι Αγορά του Νομοφ 

Πρζβεηασκαι ςτθν Πανελλινια Ηλεκτρονικι Αγορά www.directmarket.gr  ςιμερα. 

Το ΕπιμελθτιριοΠρζβεηασςτθρίηει τισ Επιχειριςεισ και τισ Σοπικζσ Αγορζσ ςτο lockdown με μια 

καινοτομικι  πρωτοβουλίαθλεκτρονικοφ εμπορίου. 

"Αγοράηω ςτον τόπο μου", γιατί: 

 ςυνικωσ βρίςκω  τα πάντα και ςε καλζσ τιμζσ 

 ζχω τα προϊόντα μου άμεςα 

 ςτθρίηω τθν τοπικι οικονομία 

 

Στθρίηουμε τισ Επιχειριςεισ: όλεσ οι Επιχειριςειστου Νομοφ Πρζβεηασμποροφν άμεςα και ΔΩΡΕΑΝνα 

κάνουν θλεκτρονικζσ πωλιςεισ αξιοποιώντασ όλουσ τουσ δυνατοφσ τρόπουσ και εφαρμόηοντασ τισ 

δικζσ τουσ πολιτικζσ πώλθςθσ, αποςτολισ και μεταφορικών. Αποκτιςτε ςιμερα μζςω του 

Επιμελθτθρίου ςασ: 

 ClickAway/Clickinshop:για θλεκτρονικι προβολι των προϊόντων ςασ ςτθν θλεκτρονικι αγορά 

Directmarket.gr, θλεκτρονικι παραγγελία, πλθρωμι με κατάκεςθ, με κάρτα ι ςτο POSκαι 

παραλαβι με ραντεβοφ ςτο κατάςτθμα  

 "Ηλεκτρονικό Ράφι" ςτθν θλεκτρονικι αγορά Directmarket.gr  για θλεκτρονικζσ πωλιςεισ με 

όλουσ τουσ δυνατοφσ τρόπουσ πλθρωμισ και αποςτολισ παραγγελίασ 

 

Το Επιμελθτιριοαναλαμβάνει τθν πρωτοβουλία αυτι ςε ςυνεργαςία με τθν θλεκτρονικι αγορά 

Directmarket.grγια να ςτθρίξουν άμεςα  τισ επιχειριςεισ ςε μια από τισ πιο δφςκολεσ περιόδουσ για το 

λιανικό εμπόριο, για να δώςουν  μια άμεςθ, ςφγχρονθ και ολοκλθρωμζνθ λφςθ ΔΩΡΕΑΝ για τθν 

περίοδο τθσ πανδθμίασ (τουλάχιςτον ζωσ 15/07/2021) ςτουσ επιχειρθματίεσ και ςτουσ καταναλωτζσ.  

 

Η θλεκτρονικι αγορά Directmarket.grαπευκφνεται ςε όλεσ ανεξαιρζτωσ τισ επιχειριςεισ: 

 τόςο ςε αυτζσπου δεν διακζτουνδικό τουσ e-SHOP και τεχνογνωςία θλεκτρονικοφ εμπορίου, οι 

οποίεσ χωρίσ καμία υποδομι (μια απλι μόνο ςφνδεςθ ςτο internet)μποροφν άμεςα να 

προβάλουν ι/και να πουλιςουν θλεκτρονικά τα προϊόντα τουσ 

 όςο και ςε αυτζσ που διακζτουν δικό τουσ e-SHOP και μποροφν εφκολα και με αυτόματο τρόπο 

(αρχείο xml) να αποκτιςουν ζνα επιπλζον θλεκτρονικό κανάλι για να προβάλουν  και να 

διακζςουν τα προϊόντα τουσ,   μζςα από τθν Ηλεκτρονικι Αγορά (ζνα ςφγχρονο Marketplace) 

Directmarket.gr 

ToDirectmarket.grαποτελεί εξζλιξθ μιασ επιμελθτθριακισ πρωτοβουλίασ που ςτθρίχκθκε από τθν ΚΕΕΕ   

και ςιμερα υποςτθρίηει ςε πανελλαδικό επίπεδο πάνω από 1.600 επιχειριςεισ και πάνω από 

1.680.000 προϊόντα. Σθν τοπικι Αγορά Directmarketμπορείτε να τθν επιςκεφκείτε εδώ: ΣΟΠΙΚΗ 

ΑΓΟΡΑ DM** 

Oι επιχειριςεισ μποροφν εφκολα να ενεργοποιιςουν τισ δικζσ τουσ θλεκτρονικζσ πωλιςεισ ςτθ 

διεφκυνςθDirectmarket.grακολουκώντασ τθν επιλογι"Ξεκινήςτε τώρα το δικό ςασ κατάςτημα ςτο 

http://www.directmarket.gr/


DIRECTMARKET"και "Online Εγγραφή".Επίςθσ πρόςβαςθ ςτθ ίδια υπθρεςία μπορεί να ζχουν μζςα από 
τοsite τθσ ΚΕΕΕ και των Επιμελθτθρίων και το banner" Ηλεκτρονικι Αγορά / Αγοράηω ςτον τόπο μου". 

Εγγραφείτε ONLINEγια να ξεκινιςετε εδώ:ΦΟΡΜΑ ONLINE ΕΓΓΡΑΦΗ*** 

Η πολφ ζμπειρθ τεχνικι ομάδα του Directmarket.grκα ςασ κακοδθγιςει ςε οποιαδιποτε απορία ςασ 
και κα ςασ υποςτθρίξει για να ξεκινιςετε τισ πωλιςεισ ςασ κακθμερινά:  

info@directmarket.gr 

2610 452820 (Δευ-Παρ:9:00-17:00) 

Σμιμα Ηλεκτρονικισ Αγοράσ 

 

 

 

ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΩLINKSΟΣΑΝ ΘΑ ΑΛΛΑΞΟΤΝ ΚΑΠΟΙΑ ΣΙΓΜΗ ΜΕ ΝΕΑ 1Η ΕΛΙΔΑ 

ΚΑΙ ΚΤΡΙΩ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑΚΑΙ ΘΑ ΣΑ ΞΑΝΑΣΕΙΛΟΤΜΕ: 

 

Αλλά ςτο άρθρο αντικαταςτείτε προσ το παρόν με τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ: 

** LINK – ΤΝΔΕΜΟ ΣΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑDM ΑΥΤΟΣ: 

https://www.directmarket.gr/dmarket/marketplc/organizations.jsp?chambercd=29 

**LINK – ΤΝΔΕΜΟΦΟΡΜΑ ONLINEΕΓΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΣ: 

https://www.directmarket.gr/dmarket/marketplc/user/user_reg.jsp?chambercd=29 

https://www.directmarket.gr/dmarket/marketplc/organizations.jsp?chambercd=29
https://www.directmarket.gr/dmarket/marketplc/user/user_reg.jsp?chambercd=29

