
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σο Επιμελθτιριο ερρών ςτθρίηει δυναμικά τισ επιχειριςεισ – μζλθ του και  

προςφζρει εντελώσ ΔΩΡΕΑΝ τθ δυνατότθτα  

Ηλεκτρονικών Πωλιςεων Προϊόντων & Τπθρεςιών ςτθν Ελλάδα και το Εξωτερικό  

μζςω τθσ  Σοπικισ Αγοράσ ερρών www.agoraserres.gr,  

τθσ Πανελλινιασ Ηλεκτρονικισ Αγοράσ Προϊόντων www.directmarket.gr και 

τθσ Πανελλινιασ Σουριςτικισ Πφλθσ www.filoxeno.com. 

 

Το πακζτο ανταποδοτικϊν υπθρεςιϊν προσ τισ επιχειριςεισ περιλαμβάνει: 

 Ολοκλθρωμζνθ Τπθρεςία Ηλεκτρονικοφ Καταςτιματοσ που μπορεί και να μεταςχθματίςει μζςω 

ενόσ απλοφ banner, τθν ιςτοςελίδα κάκε επιχείρθςθσ ςε e-shop αν δεν διακζτει δικό τθσ 

 Βιτρίνα των προϊόντων τθσ επιχείρθςθσ ςτθν Ηλεκτρονικι Αγορά του Επιμελθτθρίου 

www.agoraserres.gr, κακϊσ και ςτο Ιςόγειο Εκκετιριο ςτο κτίριο του Επιμελθτθρίου,  με ταυτόχρονθ 

και παράλλθλθ προβολι και ςτθν Πανελλινια Ηλεκτρονικι Αγορά Προϊόντων www.directmarket.gr, 

θ οποία προβάλει ιδθ 950.000 προϊόντα & 1.400 επιχειριςεισ και  ςτθν Πανελλινια Σουριςτικι 

Πφλθ www.filoxeno.com.  

 Διαςφνδεςθ όλων των  προϊόντων μζςω αρχείου XML, για e-shop που λειτουργοφν ιδθ για 

αυτόματο τακτικό ανζβαςμα όλων των προϊόντων   

 Ειδικι εφαρμογι υπολογιςμοφ μεταφορικών & πλθρωμών για τθν Ελλάδα και το Εξωτερικό με 

πλικοσ ρυκμίςεων που κα καλφψουν κάκε εμπορικι πολιτικι 

 Προβολι & Πώλθςθ Προϊόντων ςε 24ωρθ βάςθ 

 Αποκλειςτικι διαχείριςθ όλων των δυνατοτιτων από τθν επιχείρθςθ που ςυμμετζχει 

 

Είμαςτε εδϊ για να ςασ ςτθρίηουμε! 

Χριςτοσ Μζγκλασ 

Πρόεδροσ Επιμελθτθρίου ερρών  
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Αποκτιςτε δωρεάν Ηλεκτρονικό Ράφι / Κατάςτθμα  

ΕΤΚΟΛΑ & ΑΠΛΑ 

με ζναν από τουσ παρακάτω τρόπουσ: 
 

1. Μζςω τθσ Ιςτοςελίδασ του Επιμελθτθρίου  
www.serreschamber.gr: 
 

 Ηλεκτρονικι Αγορά Προϊόντων  

 Ξεκινιςτε το δικό ςασ κατάςτθμα  

 Συμπλιρωςθ Φόρμασ Εγγραφισ 

 

 

 

  

2. Επικοινωνία με το Επιμελθτιριο ερρών: 
 
Τ: 23210-99710 & 23210-99744 
F: 23210 99740 
E: eves@eves.gr 

 

 

3. Απευκείασ εγγραφι ςτθ ςελίδα 
www.directmarket.gr: 
 

 Εγγραφι  

 Δθμιουργιςτε Κατάςτθμα 

 Εγγραφι 

 Συμπλιρωςθ Φόρμασ Εγγραφισ 

Εάν ζχετε όλα τα προϊόντα ςασ ςε XML αρχείο, ςτείλτε το link 
τουσ με email ςτο: info@directmarket.gr.  Μόλισ τα 
ανεβάςουμε κα επιλζξετε τθ ςυχνότθτα ανανζωςθσ που 
επικυμείτε για να τθν προγραμματίςουμε, ώςτε να 
ανεβαίνουν εφκολα και αυτόματα από εμάσ. 

 

 

 

3. Σθλεφωνικι Επικοινωνία με τθν εταιρεία 
Knowledge – Σμιμα Ηλεκτρονικισ Αγοράσ: 
 

Τ: 2610 452820 (Δευτ. – Παρ.: 09:00 – 17:00) 

Ε: info@directmarket.gr  

 

 

 

 
Οι ςυνεργάτεσ μασ και οι τεχνικοί υπεφκυνοι κα ςασ βοθκιςουν και κα ςασ εκπαιδεφςουν ςτισ Ηλεκτρονικζσ 

Υπθρεςίεσ για όςο χρειάηεςτε! 
 

 
ΚΑΝΣΕ ΗΜΕΡΑ ΣΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ Α! 
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