
Ενισχύστε την ΤΟΠΊΚΗ  
ΣΆΣ ΕΠΊΧΕΊΡΗΣΗ – 
δίχως το δικό σας Online-Shop.

ΖΏΝΤΆΝΆ, άμεσα &  
 εύστοχα
Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η  
προσφορά στους πελάτες.

Διαφημιστείτε έξυπνα,  
απλά και οικονομικά – 
LIVE προβολή καθημερινά  
και χωρίς κόπο.

Επωφεληθείτε με το  
B2B-Exclusive. 
ΥΠΕΡΟΧΑ! Οικονομικό όφελος  
μέσω ειδικών τιμών στις αγορές.

www.cityliveticker.gr



ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟΣΟ ΑΠΛΑ
Με το CITY LIVE TICKER είναι πολύ εύκολο να  
δώσεις νέο αέρα στο κατάστημά σου. Φωτογραφίζετε 
το προϊόν σας, προσθέτετε μια μικρή περιγραφή και με 
ένα κλικ εμφανίζεται η προσφορά ζωντανά στον 
πελάτη – κάθε μέρα, σε κάθε χρονική στιγμή, είτε 
καθοδόν, είτε στην επιχείρηση ή από το σπίτι. Χωρίς 
Μεσολάβηση ειδικών ή περίπλοκες συσκευές.

Άμεσα · τοπικά · ενδιαφέρον
ΕΝΗΜΕΡΏΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΆΤΕΣ ΣΆΣ ΖΏΝΤΆΝΆ ΜΕΣΆ ΣΕ 

ΛΊΓΆ ΛΕΠΤΆ ΓΊΆ ΤΊΣ ΚΆΊΝΟΥΡΓΊΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΆΣ 

ΚΆΊ ΕΠΕΚΤΕΊΝΕΤΕ ΧΏΡΊΣ ΜΕΓΆΛΟ ΚΟΠΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ 

ΠΕΛΆΤΏΝ ΣΆΣ.

CITY LIVE TICKER
Επιχειρηματική εφαρμογή



Ο ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΡΟΜΟΣ 
ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ

Το CITY LIVE TICKER δεν ενημερώ-
νει μονο γρηγορα και επικαιρα για 
τις προσφορες σας, αλλα δειχνει 
και στους πελατες σας, με τη 
βοηθεια του Google-Maps, που 
βρισκεται το καταστημα σας. Ετσι 
γινεστε προορισμος και για ατομα 
που δεν ξερουν το μερος.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΙΑΦΗΜΙ-
ΖΕΣΘΕ ΕΚ ΝΕΟΥ ΖΩΝΤΑ-
ΝΑ – ΓΙΑ ΛΙΓΑ ΧΡΗΜΑΤΑ

Αν επιθυμείτε να παρουσιάσετε 
στους πελάτες σας τα προϊόντα 
σας, να εστιάσετε σε ένα 
γεγονός, να αναδείξετε τις 
προσφορές σας π.χ. σ' ένα 
εστιατόριο μία εβδομάδα 
ψαριού: Με ελάχιστα κλικ και με 
μηδαμινό οικονομικό κόστος η 
ατομική σας προσφορά φτάνει 
γρήγορα σε πολλούς πελάτες.

Άμεσα · τοπικά · ενδιαφέρον

ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ  
ΚΟΥΠΟΝΙ

Απίστευτα εύκολα: Με ένα 
QR-Κώδικό δίνετε τη δυνατότη-
τα και σε πελάτες που είναι 
μακριά να τους χαρίσετε 
κουπόνια της επιχείρησής σας, 
χώρίς περίπλοκα τηλεφώνήμα-
τα ή χρονοβόρες διαπραγμα-
τεύσεις.

Παρουσιαστε Την Επιχειρηση Σας
Ο ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΆΡΟΥΣΊΆΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΊΧΕΊΡΗ-

ΣΗΣ. ΕΊΝΆΊ ΕΝΆ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΆ ΓΊΆ ΤΟ ΕΜΠΟΡΊΟ, ΓΊΆ 

ΤΗ ΒΊΟΤΕΧΝΊΆ ΚΆΊ ΓΊΆ ΤΟΥΣ ΠΆΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΊΏΝ, 

ΜΊΆ ΜΕΓΆΛΗ ΕΠΊΠΛΕΟΝ ΆΞΊΆ ΓΊΆ ΤΟΥΣ ΠΕΛΆΤΕΣ 

-ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΆΊ ΆΠΛΗ.

ΜΕ ΤΟ CITY LIVE TICKER ΧΡΗΣΊΜΟΠΟΊΕΊΤΕ ΤΆ 

 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΆΤΆ ΤΟΥ ΔΊΆΔΊΚΤΥΟΥ ΓΊΆ ΤΗΝ ΤΟΠΊΚΗ 

 ΕΠΊΧΕΊΡΗΣΗ – ΧΏΡΊΣ ΔΊΚΟ ΣΆΣ ONLINE-SHOP.

CITY LIVE TICKER
Επιχειρηματική εφαρμογή



ΕΥΚΟΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ  
ΕΥΡΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ως επίτιμος – πελάτης έχετε τη 
δυνατότητα να τοποθετήσετε 
αγγελίες ζώντανά στο CITY LIVE 
TICKER. Θα αποκτήσετε μεγάλο 
αριθμό απευθυνόμενου κοινού και 
θα μπορείτε να έρθετε σε επαφή  
με τους ενδιαφερομένους.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ – 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΕ ΕΣΑΣ

Ισχύει η ίδια αρχή για τους 
πελάτες που επιθυμούν να  

κάνουν κράτηση σε εστιατόριο ή 
να αγοράσουν μια τσάντα,από  

τη νέα προσφορά που μόλις  
τώρα τοποθετήσατε στο CITY 

LIVE TICKER. Η διαδικασία 
κράτησης είναι για όλους εύκολη 

κι απλή. Θα ειδοποιηθείτε άμεσα: 
με mail, μήνυμα ή Push-Button.

Παρουσιαστε Την Επιχειρηση Σας
Ο ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΆΡΟΥΣΊΆΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΊΧΕΊΡΗ-

ΣΗΣ. ΕΊΝΆΊ ΕΝΆ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΆ ΓΊΆ ΤΟ ΕΜΠΟΡΊΟ, ΓΊΆ 

ΤΗ ΒΊΟΤΕΧΝΊΆ ΚΆΊ ΓΊΆ ΤΟΥΣ ΠΆΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΊΏΝ, 

ΜΊΆ ΜΕΓΆΛΗ ΕΠΊΠΛΕΟΝ ΆΞΊΆ ΓΊΆ ΤΟΥΣ ΠΕΛΆΤΕΣ 

-ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΆΊ ΆΠΛΗ.

ΜΕ ΤΟ CITY LIVE TICKER ΧΡΗΣΊΜΟΠΟΊΕΊΤΕ ΤΆ 

 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΆΤΆ ΤΟΥ ΔΊΆΔΊΚΤΥΟΥ ΓΊΆ ΤΗΝ ΤΟΠΊΚΗ 

 ΕΠΊΧΕΊΡΗΣΗ – ΧΏΡΊΣ ΔΊΚΟ ΣΆΣ ONLINE-SHOP.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕ ΤΗΝ 
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ ΣΑΣ

Απλά κι εύκολα μπορείτε να τοποθε-
τήσετε φώτογραφίες και βίντεο από 

την επιχείρησή σας, στο CITY LIVE 
TICKER και να βρει ο πελάτης, τι 

προσφέρετε. Εξοικονομήστε επίσης 
τα έξοδα και το χρόνο που χρειάζο-

νται για την κατασκευή μιας επιχειρη-
ματικής ιστοσελίδας.



Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ TOOL LIVE, ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΑΠΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ

Κι εσείς μπορείτε πολύ απλά να κερδίσετε από το πλεονέκτημα του 
CITY LIVE TICKERS. Δεν χρειάζεται να είστε ειδικοί στην επεξεργασία 
ηλεκτρονικών δεδομένών και δεν απαιτείται να έχετε επιπλέον 
εξοπλισμό. Ο χειρισμός είναι πάντα και παντού εφικτός, είτε με το 
smartphone, με το tablet, στο γραφείο ή στον υπολογιστή από το σπίτι. 
Και το λογότυπό σας, τις φώτογραφίες, τα βίντεο και τα κουπόνια τα 
διαχειρίζεστε απλά κι εύκολα μόνοι σας. Παράλληλα με τα πολλά 
πλεονεκτήματα που διαθέτει, το CITY LIVE TICKER δεν είναι δύσχρηστο 
στη διαχείριση. Η διαχείριση του μενού είναι συνοπτική και οι χειρισμοί 
λειτουργούν διαισθητικά. Επεξηγηματικά κείμενα και βίντεο σε όλα τα 
σχετικά σημεία εξηγούν βήμα-βήμα τον εύκολο χειρισμό.

Ευκολη διαχειριση

ΠΑΝΤΑ ΣΑΝ ΕΙΚΟΝΑ

Με τη βοήθεια Push- γνώστοποιήσεών θα 
έχετε τη γενική άποψη για κρατήσεις ή 
αξιολογήσεις και θα μπορείτε να αντιδρά-
σετε γρήγορα σε κάθε ερώτηση και 
επιθυμία του πελάτη.

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ 
 ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΠΛΑ

Με τη βοήθεια της στατιστικής 
έχετε άμεσα έλεγχο της 
εξέλιξής σας. Βλέπετε αμέσώς 
πόσοι χρήστες έκαναν κλικ 
στην προσφορά σας ή είδαν το 
προφίλ της εταιρίας σας.



ΤΟ PREMIUM-ΠΑΚΕΤΟ – ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Ως Premium-μέλος μπορείτε να τοποθετήσετε μέχρι και πέντε αγγελίες την ημερα  
στο City Live Ticker και έτσι ενισχύετε ακόμα περισσότερο την επαφή σας με τους  
πελάτες σας.

Επώφεληθείτε επίσης από τη δυνατότητα που υπάρχει να δημοσιεύετε προσφορές 
εργασίιας.

Το ψηφιακό ή εκτυπώμένο κουπόνι για Smartphone, μοναδική επιπλέον εξυπηρέτηση 
 (χώρίς επιβάρυνση), μια πρόσθετη αξία που διευρύνει τον κύκλο τών πελατών σας.

B2B-αποκλειστικά:  Η ομάδα μας διαπραγματεύεται για εσάς αποκλει-
στικές προσφορές B2B. Έτσι αποκτάτε εσείς, παραδείγματος χάριν, 
πρόσβαση σε προσφορές του χονδρικού εμπορίου, ειδικές προσφορές 
και ενδιαφέρουσες επιχειρηματικές εκπτώσεις.

Το καλύτερο για το τέλος

BASIC BUSINESS PREMIUM
60 €/χρόνo  299 €/χρόνo 379 €/χρόνo

ΣΤΟΊΧΕΊΆ ΕΠΊΧΕΊΡΗΣΗΣ
Εμφανιζόμενη διεύθυνση ● ● ●

Google-Maps ● ● ●

Λογότυπο Επιχείρηση ● ● ●

ΔΊΕΥΡΥΜΕΝΕΣ ΛΕΊΤΟΥΡΓΊΕΣ
Σύντομη περιγραφή ● ●

Φώτογραφίες ● ●

Βίντεο ● ●

Κρατήσεις ● ●

Επικοινώνία ● ●

Βαθμολογήσεις ● ●

Λίστα Τιμών ● ●

ΣΥΝΤΆΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ
Αριθμός Προσφορών  1 την Ημέρα 5 την Ημέρα

Στατιστικά Κλικ ● ●

PREMIUM-ΛΕΊΤΟΥΡΓΊΕΣ
Ψηφιακό κουπόνι ●

Προσφορές εργασίας ●

B2B αποκλειστικές προσφορές ●

CITY LIVE TICKER
ένα προϊόν της

EMMEL Online Solutions GmbH
business@cityliveticker.de

τηλ. +49-93 21-267 06 06

ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ:
business.cityliveticker.gr

Η χρονική συμβατική διάρκεια είναι 12 μήνες και 
ανανεώνεται αυτόματα. Προθεσμία καταγγελίας: τρεις 

μήνες πριν τη λήξη της συμβατικής διάρκειας. Τα 
δικαιώματα χρήσης λήγουν με τη λήξη του συμβολαίου. 
Όλες οι τιμές, συν το ΦΠΑ, με ετήσιο τρόπο πληρώμής.


