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Το ShipLemon με μια ματιά

Εκτύπωση και 
ενημέρωση 

πελάτη

Όλες οι κούριερ 
σε ένα 

διαχειριστικό

Διασύνδεση 
του eshop σου 
σε λίγα λεπτά

Σύγκρινε 
επιλογές 

αποστολής 

Τέλος η αντιγραφή 
στοιχείων και τα λάθη. 

Τώρα όλες οι 
παραγγελίες είναι 

έτοιμες για αποστολή

Έχεις συνεργασία με 
μια ή παραπάνω 

κούριερ; 
Διαχειρίσου τις όλες 

από ένα εργαλείο

Βρες την πιο 
οικονομική τιμή για 
τις αποστολές σου 

ακομα και με 
εταιρείες που δεν 

συνεργάζεσαι

Εκτύπωσε τα voucher 
σου και ενημέρωσε 
αυτόματα μέσω sms 
τους πελάτες σου για 

το tracking code 



Διαχειρίσου τις αποστολές σου εύκολα και γρήγορα μέσα 
από ένα διαχειριστικό εργαλείο 

shiplemon.com



Δημιούργησε ετικέτες αυτόματα

Το ShipLemon διασυνδέει 
το eshop σου ώστε να 

μην χρειάζεται να 
αντιγράφεις τα στοιχεία 

του πελάτη σου στο 
σύστημα της κούριερ σε 

κάθε νέα παραγγελία.

Ετσι κάθε παραγγελία 
μετατρέπεται σε 

αποστολή σε λίγα 
δευτερόλεπτα

Μέσα από το 
διαχειριστικό του 
ShipLemon μπορείς να 
εκτυπώνεις τις ετικέτες 
αποστολή σου.

Έχεις συνεργασία με 
κάποια κούριερ;
Μπορείς εύκολα να 
συνεχίσεις να τη 
χρησιμοποιείς μεσα απο 
το Shiplemon  



Σύγκρινε τιμές και επιλογές
Το ShipLemon σου δίνει 

τη δυνατότητα να 
συγκρίνεις τιμές από ένα 
μεγάλο αριθμό εταιρειών 

κούριερ.

Έτσι σε κάθε αποστολή 
βρίσκεις τον καλύτερο 

τρόπο για να στείλεις το 
δέμα σου και μπορείς να 
επιλέξεις κούριερ με τις 

οποίες δεν έχεις 
συνεργασία.



Ενημέρωσε τους πελάτες σου με sms
Το ShipLemon σου δίνει τη 

δυνατότητα να 
ενημερώσεις τους 

πελάτες σου με sms της 
επιλογής σου ώστε να 

μπορούν να 
παρακολουθήσουν την 
εξέλιξη της αποστολής 

τους

Η χρήση των sms 
χρεώνεται με επιπλέον 

0.05 € ανα sms 



Σε κάθε νέα σου αποστολή 
δημιουργούμε αυτόματα ετικέτα 
αποστολής και tracking number και 
ενημερώνουμε τους πελάτες σου

Δες ποιες αποστολές έχουν 
παραδοθεί, ποιες εκκρεμούν και τι 
ενέργειες απαιτούνται από εσένα

1 2

3

Παρακολούθηση 
αποστολών

Δημιουργία tracking link

Παρακολούθησε τις αποστολές σου



Διαχειρίσου όλες τις αποστολές σου
Το ShipLemon σου δίνει τη 

δυνατότητα να 
παρακολουθήσεις τις 

αποστολές σου και να 
προσθέσεις επιπλέον 

σημειώσεις για να 
βελτιώσεις τον τρόπο με 
τον οποίο λειτουργεί το 

κατάστημά σου

Επιπλέον σου δίνει την 
δυνατότητα να 

επαναλάβεις μια 
αποστολή με ένα κλίκ



Δες στατιστικά για τις αποστολές σου
Το ShipLemon σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις τα στατιστικά 
σου, να δείς τα σημαντικότερα προβλήματα και να βελτιώσεις τον τρόπο 
λειτουργίας του καταστήματός σου



Αναλυτική λίστα υπηρεσιών
1. Δημιουργία νέας αποστολής
2. Παρακολούθηση κατάστασης αποστολής (αναλυτικό tracking) και φιλτράρισμα
3. Επανάληψη αποστολής (δημιουργία νέας αποστολής με τα ίδια στοιχεία πελάτη)
4. Προσθήκη σημειώσεων και κωδικού παραγγελίας σε κάθε αποστολή
5. Εκτύπωση voucher 
6. Προγραμματισμός pickup σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα
7. Διασύνδεση eshop εύκολα και γρήγορα χωρίς επιπρόσθετα plugin (webhook)
8. Μετασχηματισμός παραγγελίας σε νέα αποστολή με ένα κλικ
9. Δημιουργία proforma τελωνείου για αποστολές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

10. Μαρκάρισμα παραγγελίας ως ολοκληρωμένη για να γνωρίζεις ποιες παραγγελίες 
εκκρεμούν αποστολή

11. Αποστολή sms για ενημέρωση του πελάτη με το tracking link
12. Σύνδεση εταιρείας κούριερ
13. Σύγκριση τιμών από μεγάλο πλήθος εταιρειών χωρίς να απαιτείται συνεργασία
14. Δημιουργία συχνά χρησιμοποιούμενων διευθύνσεων και δεμάτων για ευκολότερη 

δημιουργία νέων αποστολών
15. Δημιουργία αποστολής με αντικαταβολή και παρακολούθηση αντικαταβολών 



Πόσο εύκολο είναι να ξεκινήσεις;
Δεν απαιτείται εγκατάσταση. Ειναι μια εφαρμογή 100% στο web 
και λειτουργεί από οποιονδήποτε browser. Ετσι πλέον δεν 
χρειάζεται να φτιάχνεις τα voucher σου χειρόγραφα ούτε να 
κατεβάζεις προγράμματα στον υπολογιστή σου

Η ομάδα τεχνικής υποστήριξης του ShipLemon θα σε βοηθήσει να 
συνδέσεις το eshop σου σε λίγα λεπτά σε οποιαδήποτε 
πλατφόρμα και αν είναι (woocommerce, shopify, magento κλπ)

Αν έχεις συνεργασία με μια ή περισσότερες εταιρείες κούριερ, 
τότε μπορείς να συνεχίσεις τη συνεργασία σου και να έχεις ένα 
μονο διαχειριστικό περιβάλλον για να παρακολουθείς τις 
αποστολές σου έχοντας πρόσβαση και σε επιπλέον εταιρείες



● Μέχρι 30 
αποστολές/μήνα 

● Μέχρι 1 eshop

● Μέχρι 150 
αποστολές/μήνα 

● Μέχρι 2 eshop
● Ενημέρωση με SMS

● Μέχρι 1000 
αποστολές/μήνα 

● Απεριόριστα eshop
● Ενημέρωση με SMS 
● Πρόσβαση σε API

Essential Small Shop Large Shop

Ποιό είναι το κόστος του ShipLemon;

Δωρεάν 29€ /μήνα 49€ /μήνα

Κάνεις 1000+ αποστολές το μήνα; 
Επικοινώνησε μαζί μας

Στα παραπάνω κόστη δεν συμπεριλαμβάνεται το (μη 
υποχρεωτικό) κόστος ανά sms (από 0.05€/sms).

Η υπηρεσία sms δεν είναι υποχρεωτική και 
ενεργοποιείται κατόπιν δική σας αίτησης.



Ποιές πλατφόρμες υποστηρίζετε;

Το ShipLemon συνδέεται 
με 50+ πλατφόρμες 

Ενημέρωσέ μας για το ποιά 
πλατφόρμα χρησιμοποιείς για 

να σε βοηθήσουμε να συνδεθείς 
σε λίγα λεπτά με το ShipLemon

Έχεις custom πλατφόρμα;

Μπορείς να συνδέσεις στο 
σύστημά μας μέσω API 



Διαχειρίσου τις αποστολές σου 
κάθε στιγμή

Το ShipLemon είναι μαζί 
σου κάθε στιγμή.

Τώρα μπορείς να 
προγραμματίζεις 

παραλαβές και να 
δημιουργείς ετικέτες 

από το κινητό σου  



Όλες οι αποστολές σου σε ένα εργαλείο



Τι λένε οι πελάτες μας για εμάς

Αν και αρχικά επιφυλακτική, η 
ομάδα του ShipLemon μας 

βοήθησε να αυτοματοποιήσουμε 
τις διαδικασίες μας και να 

γλιτώσουμε χρόνο με τις 
αποστολές μας

Αλεξάνδρα Ευαγγέλου

Φοβερή υπηρεσία! 
Γλιτώνουμε καθημερινά 2 
ώρες στη δημιουργία των 

αποστολών μας.
Δημήτρης Δούνας



Διαχειρίσου τις επιστροφές 
σου με το Ship Lemon

Οι πελάτες σου επιστρέφουν τα 
προιόντα τους σε λίγα λεπτά

Δημιουργείς κανόνες επιστροφής και 
αυτοματοποιείς τη διαδικασία

Διαχειρίζεσαι τις επιστροφές σου 
σου από ένα εργαλείο



“Το όραμά μας 
είναι να κάνουμε 
τις αποστολές 
εύκολες και 
διασκεδαστικές 
για όλους”

 Η ομάδα του ShipLemon 



CREDITS: This presentation template was 
created by Slidesgo, including icons by Flaticon, 
and infographics & images by Freepik. 

Επικοινώνησε μαζί μας

info@shiplemon.com
+30 2108907000
shiplemon.com
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