
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Επιμελθτιριο ερρών δθμιοφργθςε τθ ΝΕΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (e-Mall ερρών - www.agoraserres.gr) και 

ςτθρίηει δυναμικά τισ επιχειριςεισ που πουλάνε προϊόντα Λιανικισ ι Χονδρικισ. 

Η νζα υπθρεςία του Επιμελθτθρίου ερρών προςφζρεται εντελώσ ΔΩΡΕΑΝ ςτα μζλθ του και δίνει τθ δυνατότθτα 

Ηλεκτρονικών Πωλιςεων τοπικών ι άλλων προϊόντων, εμπορευμάτων και υπθρεςιών χωρίσ τθν ανάγκθ ειδικισ 

υποδομισ. Για τισ ςερραϊκζσ επιχειριςεισ είναι εφικτι πλζον θ διάκεςθ των προϊόντων από τον Παραγωγό ι τον 

Ζμπορο κατευκείαν ςτον κάκε Ζλλθνα καταναλωτι εφκολα και γριγορα. Παράλλθλα, επιτυγχάνεται θ ςθμαντικι 

προβολι των τοπικών και άλλων προϊόντων του Νομοφ ςτο ευρφτερο ελλθνικό αγοραςτικό κοινό αλλά και όλων 

των επιχειριςεων λιανικισ, ςτουσ κατοίκουσ και επιςκζπτεσ, προςφζροντασ και δυνατότθτα θλεκτρονικισ πώλθςθσ. 

Το πακζτο ανταποδοτικών υπθρεςιών προσ τισ επιχειριςεισ περιλαμβάνει: 

 Βιτρίνα των προϊόντων τθσ επιχείρθςθσ ςτθν Ηλεκτρονικι Αγορά του Επιμελθτθρίου www.agoraserres.gr, 

κακώσ και ςτο Ιςόγειο Εκκετιριο ςτο κτίριο του Επιμελθτθρίου,  με ταυτόχρονθ και παράλλθλθ προβολι 

και ςτισ  Πανελλαδικζσ Αγορζσ των Ελλθνικών Επιμελθτθρίων: www.directmarket.gr και 

www.filoxeno.com 

 Ηλεκτρονικό Ράφι και Πλιρεσ ςφςτθμα Ηλεκτρονικών Παραγγελιών (e-shop), με εφκολθ ενςωμάτωςθ του 

και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ επιχείρθςθσ ενώ θ διαχείριςθ κειμζνων, φωτογραφιών, προϊόντων, τιμών και 

παραγγελιών γίνεται αποκλειςτικά και μόνο από τθν κάκε επιχείρθςθ που ςυμμετζχει. 

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

τακτικό ανζβαςμα όλων των προϊόντων   

 Ειδικι Εφαρμογι Μεταφορικών για κάκε courier, μεταφορικι ι ταχυδρομείο που ςυνεργάηεται θ κάκε 

επιχείρθςθ με πάρα πολλζσ ρυκμίςεισ όπωσ κόςτθ:  ςυςκευαςίασ ι ςυςκευαςίασ δώρου, εκκακάριςθσ 

πιςτωτικισ, παράδοςθ ςυγκεκριμζνεσ ώρεσ ι Σάββατο, περιοχζσ και ηώνεσ ευκφνθσ και αποςτολισ από τθν 

επιχείρθςθ, δθμιουργία πολλών ηωνών για τθν Ελλάδα και το Εξωτερικό (όλεσ οι χώρεσ) κ.ά. 

 Διαχείριςθ παραγγελιών ςε απλό περιβάλλον με δυνατότθτα από ςτολισ ι μεταφοράσ με ίδια μζςα , 

παραλαβι παραγγελίασ ςτο κατάςτθμα , αντικαταβολι, αγορά με πιςτωτικι ι χρεωςτικι κάρτα, κατάκεςθ 

κ.ά., με πρόςβαςθ και από κινθτό ι tablet. 

 Δυνατότθτα εξυπθρζτθςθσ και των πελατών χονδρικισ μιασ επιχείρθςθσ για παραγγελίεσ ςε 24ώρθ βάςθ. 

 

Σο  Επιμελθτιριο ερρών προςφζρει ΕΝΣΕΛΩ ΔΩΡΕΑΝ ςτισ ερραϊκζσ Επιχειριςεισ – Μζλθ του τθ δυνατότθτα 

προβολισ και πώλθςθσ προϊόντων, εμπορευμάτων και υπθρεςιών ςε όλθ τθν Ελλάδα και το Εξωτερικό. 

Είμαςτε εδώ για να ςασ ςτθρίηουμε. 

Χριςτοσ Μζγκλασ 

Πρόεδροσ Επιμελθτθρίου ερρών 

http://www.agoraserres.gr/
http://www.agoraserres.gr/
http://www.directmarket.gr/
http://www.filoxeno.com/


 
 
 

 

 Θζλετε ΔΩΡΕΑΝ Ηλεκτρονικό Κατάςτθμα Προβολισ Προϊόντων & 

Επιχειριςεων που διαςυνδζεται με τθν Τοπικι Ηλεκτρονικι Αγορά του Νομοφ 

Σερρών www.AgoraSerres.gr,  τθν Σουριςτικι Πφλθ του Επιμελθτθρίου ερρών 

ςτο www.filoxeno.com και με τθν Νζα Πανελλαδικι Πφλθ Ηλεκτρονικισ 

Βιτρίνασ και  Εμπορίου www.directmarket.gr. 

Δθλώςτε υμμετοχι με ζνα από τουσ παρακάτω τρόπουσ: 
 

1. Στο Portal του Επιμελθτθρίου 

www.serreschamber.gr κάνοντασ κλικ ςτο 

εικονίδιο Ηλεκτρονικι Αγορά Προϊόντων 

και μετά ςτο Ξεκινιςτε ςτο δικό ςασ 

κατάςτθμα, και τζλοσ: ςυμπλθρώνοντασ 

τθν Φόρμα Εγγραφισ 

 

 

 

2. Επικοινωνώντασ μαηί μασ: 

Σθλ: 23210 99732, 23210 99724 

Email: eves@otenet.gr 

 

 

 

 

 

3.Μζςω εγγραφισ ςτθ ςελίδα 

www.directmarket.gr και τισ επιλογζσ: 

 

Εγγραφι & 

Δθμιουργιςτε Κατάςτθμα 

 

4. Σθλεφωνώντασ ςτθν εταιρεία Knowledge 
2610-452820 

Δευ-Παρ 9:00-17:00 ηθτώντασ το Τμιμα 
Ηλεκτρονικισ Αγοράσ ι ςτζλνοντασ email 

ςτο info@directmarket.gr 

 

 

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

Ηλεκτρονικζσ Τπθρεςίεσ για όςο το χρειάηεςτε. 
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