Οι έξυπνες υπηρεσίες
για το e-Commerce

Ποιοί είμαστε
Το Clever Point αποτελεί τη νέα υπηρεσία στο χώρο του e-Commerce. Με ένα δίκτυο 300+ καταστημάτων σε
όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε στους καταναλωτές, τα e-Shops και τις εταιρείες courier εναλλακτικές
υπηρεσίες σχετικά με τις παραδόσεις, τις παραλαβές και τις επιστροφές των δεμάτων τους.
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Αρκαδίας 3, Περιστέρι

210 5755106

info@cleverpoint.gr

cleverpoint.gr

Το δίκτυο
Clever Point
Το Clever Point δίνει την ευκαιρία σε μια μεγάλη γκάμα καταστημάτων να διευρύνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους και να διαφοροποιηθούν από
τον τοπικό ανταγωνισμό.
Με αυτό τον τρόπο τα καταστήματα απολαμβάνουν πολλαπλά οφέλη, όπως αύξηση της επισκεψιμότητας (> από 320.000 μοναδικές επισκέψεις μέχρι
σήμερα) & ~33% ευκαιρίες για cross-sales (1 στους 3 Καταναλωτές κάνουν και μία extra αγορά), online προβολή, αύξηση του μηνιαίου εισοδήματος κ.α.
Όλα τα παραπάνω βοηθούν ακόμα περισσότερο όλους τους συνεργάτες μας να παρέχουν εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου στους καταναλωτές που
επιλέγουν την υπηρεσία μας.
Τα καταστήματα που απαρτίζουν το δίκτυό μας εντοπίζονται κυρίως στις παρακάτω κατηγορίες :

.
.
.
.

Μίνι Μάρκετ
Ανθοπωλεία
Παντοπωλεία

Βιβλιοπωλεία

.
.
.
.

Βενζινάδικα
Ιδιωτικά ΚΕΠ
Ασφαλιστικά Γραφεία
Φωτοτυπικά Κέντρα

Βασικά χαρακτηριστικά του δικτύου μας

Επιλεγμένα σημεία
σε γειτονιές και σημεία αιχμής
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Διευρυμένο
ωράριο λειτουργίας

Εξυπηρετικοί
συνεργάτες

Το “as is” στο
Last Mile Delivery
Εν έτη 2022, το Last Mile Delivery στη χώρα μας, αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα και έχει ακόμα περισσότερα κενά στο εύρος των
υπηρεσιών που προσφέρονται. Όλα αυτά επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τα ηλεκτρονικά καταστήματα αλλά και τους καταναλωτές, καθώς
και οι δύο πλευρές δυσκολεύονται σε απλές καθημερινές εργασίες, όπως παραδόσεις/παραλαβές δεμάτων, tracking αποστολών κ.α.

Ο καταναλωτής έχει περιορισμένες επιλογές για το Last Mile Delivery
Αυτή τη στιγμή στο μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού e-Commerce, ο καταναλωτής έχει περιορισμένες επιλογές σχετικά με την παραλαβή
του δέματός του. Αυτές περιορίζονται στην παραλαβή από το φυσικό κατάστημα του εμπόρου ή στην αποστολή των εμπορευμάτων στον
χώρο του, με το standard courier service το οποίο παραδίδει 09:00-17:00.

Οι καταναλωτές παραπονιούνται στα e-Shops
Στις περισσότερες περιπτώσεις που το Last Mile Delivery δεν είναι επιτυχημένο, ο πελάτης θα απευθύνει κατά βάση τα παράπονά του στο
ηλεκτρονικό κατάστημα, ακόμα και αν δεν ευθύνεται αυτό για οποιοδήποτε πρόβλημα.

Η τυπική υπηρεσία door-to-door αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί αποτελεσματικά
Με τις υπάρχουσες υπηρεσίες courier το ποσοστό των καθημερινών αποτυχημένων παραδόσεων είναι μεγαλύτερο από 20% στο ελληνικό
e-commerce των περίπου 110Μ συναλλαγών p.a. (2018 market estimates) .
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Το όραμα μας
για το Last Mile Delivery
Με γνώμονα την εξυπηρέτηση του καταναλωτή, εμείς στο Clever Point οραματιζόμαστε το Last Mile Delivery αρκετά βελτιωμένο σε σχέση
με τη σημερινή του κατάστασή. Στόχος μας είναι να έχουμε περισσότερους ευχαριστημένους καταναλωτές οι οποίοι θα αντιληφθούν την
αξία και την σημασία του ηλεκτρονικού εμπορίου στις μέρες μας και έτσι θα καταφέρουμε να πετύχουμε συνολική ανάπτυξη του
e-Commerce στην Ελλάδα.

Περισσότερες & πιο ευέλικτες επιλογές για τον καταναλωτή
Σημαντικό κομμάτι για την βελτίωση του Last Mile Delivery, αποτελεί η δυνατότητα του καταναλωτή να έχει περισσότερες επιλογές για το
πως θα παραλάβει τις αγορές τους. Είτε αυτό αφορά σημεία εξυπηρέτησης, είτε δημιουργία time-slots από τις εταιρείες courier κ.ο.κ.

Διευρυμένο ωράριο παραδόσεων & παραδόσεις Σαββατοκύριακα
Μεγάλη σημασία επίσης έχει η δυνατότητα του καταναλωτή, να παραλαμβάνει τις αγορές του σε διευρυμένο ωράριο, πέρα από το
καθιερωμένο service των μεταφορικών εταιρειών και των courier, το οποίο εξυπηρετεί από τις 09:00 έως τις 17:00,

Πυκνότητα σημείων παραλαβής κοντά στον καταναλωτή
Όσο πιο κοντά βρεθούν τα ηλεκτρονικά καταστήματα και οι εταιρείες μεταφορών/courier στον καταναλωτή, τόσο περισσότερα
προβλήματα θα λυθούν. Φανταστείτε όλα τα e-Shops και οι Couriers να είχαν σημεία παραδόσεων σχεδόν σε κάθε γειτονιά, πόσο
ευκολότερες θα ήταν οι παραδόσεις και πόσες λιγότερες αποτυχίες θα υπήρχαν...
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Οι υπηρεσίες μας
για το e-Commerce
Θέλοντας να υλοποιήσουμε το όραμά μας για το Last Mile Delivery, σχεδιάσαμε και αναπτύξαμε υπηρεσίες οι οποίες απευθύνονται στους
εμπόρους και τους καταναλωτές που δραστηριοποιούνται στον χώρο του e-Commerce.

Παραλαβή αγορών από e-Shops

Επιστροφές σε e-Shops

Με ένα δίκτυο 300+ σημείων εξυπηρέτησης, η
συγκεκριμένη υπηρεσία, έχει ως στόχο να
δώσει στον καταναλωτή τη δυνατότητα να
παραλάβει τις αγορές του από τα e-Shops,
όποτε εκείνος θέλει, σε διευρυμένο ωράριο,
χωρίς άγχος από ένα σημείο κάπου δίπλα του!

Οι επιστροφές γίνονται απλές με την
υπηρεσία επιστροφών του Clever Point. Ο
καταναλωτής αφήνει το δέμα που θέλει να
επιστρέψει στο κοντινότερο σημείο, όταν τον
βολεύει και το e-Shop στέλνει να το
παραλάβουν, είτε αναλαμβάνουμε εμείς την
επιστροφή του.

ω
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ω

Ανάλυση υπηρεσίας
Στις επόμενες διαφάνειες, θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία «Παραλαβή αγορών από eShops» όπου θα την αναλύσουμε ως προς τους εξής τομείς :
1. Πως λειτουργεί
2. Πλεονεκτήματα για τα e-Shops
3. Χαρακτηριστικά της υπηρεσίας
4. Πλεονεκτήματα για τους καταναλωτές
5. Στατιστικά στοιχεία
6. Κριτικές καταναλωτών
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Πως
λειτουργεί

Παραλαβή αγορών
από e-Shops

Η υπηρεσία «Παραλαβή αγορών από e-Shops» στα σημεία Clever Point λειτουργεί με τρία απλά βήματα για τον καταναλωτή και για το e-Shop.

1.
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Επιλογή της υπηρεσίας Clever Point στο Checkout του e-Shop
Ο καταναλωτής επιλέγει κατά τη διαδικασία του Checkout να παραλάβει τις αγορές του από ένα σημείο Clever Point που τον εξυπηρετεί.

2.

Αποστολή από το e-Shop & Ενημέρωση του καταναλωτή για την άφιξη

3.

Παραλαβή από τον καταναλωτή όταν τον βολεύει

Το e-Shop ξεκινάει την αποστολή του δέματος προς το σημείο που επέλεξε ο καταναλωτής.
Μόλις το δέμα φτάσει στο σημείο, ο πελάτης θα λάβει SMS & E-Mail με τον κωδικό παραλαβής του.

Από την στιγμή που θα λάβει το SMS, ο καταναλωτής μπορεί να επισκεφθεί το σημείο που έχει επιλέξει για να παραλάβει το δέμα του, όταν
τον εξυπηρετεί, χωρίς άγχος εντός 7 ημερών!

Παραλαβή αγορών
από e-Shops

Πλεονεκτήματα
για τα e-Shops

Η συγκεκριμένη υπηρεσία, προσφέρει πολλαπλά οφέλη στα ηλεκτρονικά καταστήματα. Αυτά αφορούν ένα μεγάλο εύρος τομέων του Last Mile
Delivery, όπως παραδόσεις, πληρωμές αλλά και επιπλέον οφέλη τα οποία απολαμβάνουν τα e-Shops διευρύνοντας τις προσφερόμενες
υπηρεσίες τους.

Αυξήστε τα σημεία
παραλαβής του e-Shop σας

Μειώστε τις
Αποτυχημένες παραδόσεις

Υποστήριξη & άμεση
απόδοση αντικαταβολών

Διαφοροποίηση από τον
ανταγωνισμό σας

ω

Βάλτε τέλος στις αποτυχημένες
παραδόσεις, οι οποίες οδηγούν σε
ακυρωμένες παραγγελίες. Στο
Clever Point η παραγγελία θα
παραδοθεί με σιγουριά και ο
πελάτης σας θα έχει περιθώριο 7
ημερών για να παραλάβει όποτε
τον βολεύει!

ω

Υποστηρίζουμε αντικαταβολές
μετρητών στα σημεία μας. Έτσι ο
πελάτης σας μπορεί να παραλάβει
με αντικαταβολή. Στη συνέχεια, το
Clever Point θα αποδώσει τις
αντικαταβολές στην τράπεζά σας,
εντός τριών εργάσιμων ημερών.

ω

Δώστε περισσότερες υπηρεσίες
στους πελάτες σας σε σχέση με τον
ανταγωνισμό. Με αυτό τον τρόπο
μπορείτε να εξασφαλίσετε ένα
end to end solution για το last mile
delivery σας, αυξάνοντας το
customer satisfaction συνολικά.

Τώρα έχετε την ευκαιρία να
αυξήσετε τα σημεία παραλαβής
του e-Shop σας σε περισσότερα
από 300+. Κάθε σημείο Clever
Point μπορεί να αποτελέσει ένα
σημείο παραλαβής για το
κατάστημά σας!
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Παραλαβή αγορών
από e-Shops

Χαρακτηριστικά
της υπηρεσίας

Πέρα από τα βασικά πλεονεκτήματα που αφορούν τα e-Shops, η υπηρεσία μας έχει επιπλέον κάποια χαρακτηριστικά, τα οποία λύνουν πολλά από τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σύγχρονα ηλεκτρονικά καταστήματα.

Το δίκτυο είναι Carrier Agnostic

ω

Αυτό σημαίνει, πως μπορείτε να πραγματοποιήσετε αποστολές στο δίκτυό μας με όποιο τρόπο εσείς επιθυμείτε. Είτε με μια εταιρεία courier,
είτε με μια μεταφορική εταιρεία, είτε ακόμα και αν πραγματοποιείτε με δικά σας μέσα τις αποστολές των παραγγελιών σας.

Τα δέματα παραμένουν στα σημεία μέχρι και 7 ημέρες
Τα δέματα παραμένουν στα σημεία για 7 ημέρες μετά την άφιξη. Έτσι μεγαλώνετε το περιθώριο παραλαβής από τον πελάτη και μειώνονται
οι πιθανότητες να επιστραφεί η παραγγελία μετά τις 3 προσπάθειες που πραγματοποιεί η εταιρεία courier σε περίπτωση που δεν βρει τον
παραλήπτη κατά την αρχική προσπάθεια.

ω

Ασφαλής φύλαξη των δεμάτων

ω

Όλα τα δέματα που φτάνουν στα σημεία μας, φυλάσσονται σε ασφαλή χώρο. Επιπλέον, είναι ασφαλισμένα με βάση το περιεχόμενό τους και
την αξία η οποία έχει δηλωθεί από τον αποστολέα.
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Παραλαβή αγορών
από e-Shops

Πλεονεκτήματα
για τους καταναλωτές

Πέρα από τα οφέλη για ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, το Clever Point έχει επίσης ένα μεγάλο αριθμό πλεονεκτημάτων για τους
καταναλωτές. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται ένα ολοκληρωμένο Last Mile Delivery Experience το οποίο αυξάνει συνολικά το Customer
Satisfaction.

300+
σημεία παραλαβής

Παραλαβές σε
διευρυμένο ωράριο

Άμεση ενημέρωση με
SMS & E-Mail

Ασφάλεια
& ανωνυμία

ω

Οι καταναλωτές οι οποίοι δεν
βρίσκονται στο σπίτι τους κατά το
καθιερωμένο ωράριο των Courier,
μπορούν να παραλάβουν τις
αγορές τους από ένα σημείο Clever
Point νωρίς το πρωί, αργά το
βράδυ, 24ώρες το 24ωρο, ακόμα
και Σαββατοκύριακα!

ω

Μόλις το δέμα φτάσει στο
επιλεγμένο σημείο, ο πελάτης σας
θα ενημερωθεί άμεσα με SMS & Email. Με αυτό τον τρόπο, μπορεί να
κανονίσει ο ίδιος,
πότε θα παραλάβει
το δέμα του εντός 7 ημερών
από την άφιξη στο σημείο.

ω

Όλες οι παραδόσεις δεμάτων στα
σημεία μας, πραγματοποιούνται με
τον μοναδικό κωδικό παραλαβής
που λαμβάνει ο πελάτης σας με το
SMS. Έτσι υπάρχει πλήρης
ασφάλεια και ανωνυμία στις
παραδόσεις.

Οι καταναλωτές έχουν την
δυνατότητα να παραλάβουν τις
αγορές τους χωρίς να περιμένουν
τον Courier, από ένα σημείο στη
γειτονιά τους, κοντά στη δουλειά
τους ή στον δρόμο που κινούνται.
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ω

Επισκεψιμότητα μέσω
Παραδόσεων ανά ημέρα & ώρα

Δείγμα: > 320K Pick-Ups
Χρονική Περίοδος: 2019-21

Η ανάλυση των επισκέψεων για παράδοση στον καταναλωτή Pick-Up (only) στο Δίκτυο Clever Point είναι ως ακολούθως:

# of Pick-ups per Day

25%
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20%

17.
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20.
4%

15.
1%

15%

11.
8%

10.
9%
10%

5%

3%

Sunday

Monday

Tuesday
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Thursday

Friday

Saturday

Αυτό σημαίνει πως υπάρχει συνεχής επισκεψιμότητα στο σημείο στις συνολικές ημέρες αλλά και ώρες λειτουργείας του
12

Κριτικές καταναλωτών
Google Reviews
Συνολική βαθμολογία της υπηρεσίας από 41.464 κριτικές καταναλωτών που
παρέλαβαν και αξιολόγησαν το Clever Point: 4.9 / 5

Πολύ καλή ιδέα ο
συγκεκριμένος τρόπος
παράδοσης. Μακάρι μια
άλλες εταιρίες να
ακολουθούσαν την ίδια
τακτική. Θα ήταν ακόμη
καλύτερο αν είχατε και
άλλα σημεία
εξυπηρέτησης Clever
Points

ω

Εξαιρετική εμπειρία
τόσο κατά την
ενημέρωση για την
παραλαβή του
προϊόντος όσο κι από
την εξυπηρέτηση του
υπαλλήλου!

ω
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Η υπηρεσία αυτή είναι
απλά τέλεια! Πανέξυπνο
και τόσο χρήσιμο για
τους καταναλωτές!
Μπράβο σας

ω

Άμεση εξυπηρέτηση
πελατών με συνέπεια
και ευγένεια!!! Ήταν η
πρώτη φορά που
παρήγγειλα και σίγουρα
θα το ξανακάνω!!!
Ευχαριστώ πολύ!

ω

Φοβερή εξυπηρέτηση
στο καταστημα, πολυ
βολικες ωρες και
ευκολο να το βρεις!

ω

Πραγματικά
έξυπνο...περιμένω
περισσότερα σημεία
εξυπηρέτησης!!!!

ω

Έμεινα πολύ
ικανοποιημένη ... Ήταν
η πρώτη φορά και
σίγουρα όχι η
τελευταία

ω

Με εξυπηρέτησε πολύ
γιατί δεν ήμουν
αναγκασμένη να
περιμένω courier

ω

Ανάλυση υπηρεσίας
Στις επόμενες διαφάνειες, θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία «Επιστροφές σε e-Shops»
όπου θα την αναλύσουμε ως προς τους εξής τομείς :
1. Πως λειτουργεί
2. Πλεονεκτήματα για τα e-Shops
3. Χαρακτηριστικά της υπηρεσίας
4. Πλεονεκτήματα για τους καταναλωτές
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Πως
λειτουργεί

Επιστροφές
σε e-Shops

Η υπηρεσία «Επιστροφές σε e-Shops» στα σημεία Clever Point λειτουργεί με τρία απλά βήματα για τον καταναλωτή και για το e-Shop.

1.
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Το e-Shop δίνει κωδικό επιστροφής στον πελάτη
Το e-Shop σε συννενόηση με τον καταναλωτή, δίνει έναν κωδικό επιστροφής για να ξεκινήσει η διαδικασία.

2.

Ο πελάτης κάνει Drop-off το δέμα στο σημείο που τον βολεύει

3.

Το δέμα επιστρέφει στην αποθήκη του e-Shop

Ο καταναλωτής μπορεί να επισκεφθεί ένα από τα 300+ σημεία του δικτύου μας, στον χρόνο που τον εξυπητετεί και απλώς να αφήσει το
δέμα μαζί με τον κωδικό για την επιστροφή στο e-Shop.

Στη συνέχεια γίνεται pickup και μεταφορά του δέματος στο e-Shop είτε από την εταιρεία με την οποία συνεργάζεται το e-Shop, είτε από
έναν συνεργάτη του Clever Point.

Επιστροφές
σε e-Shops

Πλεονεκτήματα
για τα e-Shops

Η συγκεκριμένη υπηρεσία, προσφέρει πολλαπλά οφέλη στα ηλεκτρονικά καταστήματα. Αυτά αφορούν την διαχείριση των επιστροφών και το
collection των δεμάτων.

Ευκολότερη διαχείριση
Επιστροφών

Live ενημέρωση
για το δέμα

Μαζικά
Pickups

ω

Μόλις ο πελάτης κάνει drop-off το
δέμα που είναι προς επιστροφή σε
ένα σημείο μας, το e-Shop θα
ενημερωθεί αυτόματα ώστε να
ξεκινήσει η διαδικασία της
μεταφοράς.

ω

Πλέον δεν χρειάζεται να
παραλαμβάνετε όλα τα δέματα από
τις διευθύνσεις των πελατών σας.
Δίνοντας την επιλογή επιστροφών
με Clever Point, θα μπορείτε να
συλλέξετε πολλά δέματα μαζί από
ένα σημείο μας.

Μπορείτε πλέον να διαχειριστείτε
όλες τις επιστροφές που
περιμένετε μέσα από την
πλατφόρμα του Clever Point. Έτσι
έχετε συνολική εικόνα και
διαχείριση από μια οθόνη.
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ω

Επιστροφές
σε e-Shops

Χαρακτηριστικά
της υπηρεσίας

Πέρα από τα βασικά πλεονεκτήματα που αφορούν τα e-Shops, η υπηρεσία μας έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά, τα οποία λύνουν πολλά από τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σύγχρονα ηλεκτρονικά καταστήματα.

Επιστροφές σε διευρυμένο ωράριο, ακόμα και Σαββατοκύριακα
Η υπηρεσία επιστροφών του Clever Point δίνει την δυνατότητα στον πελάτη σας να αφήσει το δέμα του για επιστροφή είτε αργά το βράδυ
ή νωρίς το πρωί, είτε ακόμα και Σαββατοκύριακα. Με αυτό τον τρόπο η εντολή δημιουργείται και κερδίζεται ο ενδιάμεσος χρόνος της
παραλαβής από τον Courier.

ω

Μείωση κόστους με τα μαζικά Pickups

ω

Πολλές φορές αρκετοί πελάτες θα αφήσουν δέματα για επιστροφή στο ίδιο σημείο εξυπηρέτησης. Μέσα από την πλατφόρμα το e-Shop έχει
πλήρη εικόνα και μπορεί να κανονίσει μαζικές παραλαβές επιστροφών, μειώνοντας έτσι τα συνολικά κόστη.
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Επιστροφές
σε e-Shops

Πλεονεκτήματα
για τους καταναλωτές

Πέρα από τα οφέλη για ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, οι επιστροφές μέσω του Clever Point έχουν επίσης ένα μεγάλο αριθμό πλεονεκτημάτων
για τους καταναλωτές, όπως μεγαλύτερη ευκολία στις επιστροφές, περισσότερη ευελιξία και καλύτερο customer experience.

Πυκνότητα & Ευελιξία
Σημείων

Διευρυμένο Ωράριο
& Σαββατοκύριακα

Ευχαριστημένοι
Πελάτες

ω

Τα σημεία μας λειτουργούν σε
διευρυμένο ωράριο. Με αυτό τον
τρόπο οι πελάτες σας μπορούν να
κάνουν τις επιστροφές τους νωρίς
το πρωί ή αργά το βράδυ, ακόμα
και Σαββατοκύριακα.

ω

Τέλος η αναμονή και ο περιορισμός
για το ραντεβού της επιστροφής.
Με την υπηρεσία μας, καταργείται
το ραντεβού για την παραλαβή του
δέματος από τον Courier και έτσι ο
πελάτης σας κανονίζει ο ίδιος πότε
θα ολοκληρώσει την διαδικασία.

Οι πελάτες σας έχουν την
δυνατότητα να αφήσουν το δέμα
τους σε οποιοδήποτε σημείο τους
βολεύει ή βρίσκεται στο δρόμο
τους . Δεν χρειάζεται να έχει
προκαθοριστεί από την αρχή
επιλεγμένο σημείο.

18

ω

Tech & Partners
Όλες οι υπηρεσίες μας υποστηρίζονται από σύγχρονες τεχνολογίες και εργαλεία για την μέγιστη απόδοση, μα
πάνω από όλα τις εμπιστεύονται αξιόλογοι συνεργάτες με μεγάλη εμπειρία στον χώρο του e-Commerce!
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Συστήματα &
διασύνδεση
Η διασύνδεση του e-Shop με το Clever Point είναι εύκολη και γρήγορη. Σαν εταιρεία χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες και
μπορούμε να επικοινωνήσουμε με όλα τα πληροφοριακά συστήματα, από τις πιο απλές μέχρι τις πιο Custom λύσεις.

Clever Point Platform
Κάθε e-Shop έχει δικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα μας, ώστε να έχει πλήρη
έλεγχο και εικόνα των κινήσεων που αφορούν το Clever Point, είτε αυτές είναι
αποστολές, είτε επιστροφές.
Σε αυτή τη πλατφόρμα μπορείτε να καταχωρήσετε τις κινήσεις σας με όποιον τρόπο
σας βολεύει από τους διαθέσιμους, οι οποίο είναι :
• Αυτόματη καταχώρηση μέσω διασύνδεσης με το Clever Point API
• Εισαγωγή αρχείου
• Χειροκίνητη καταχώρηση

Χάρτης Clever Point στο Checkout
Για την ενσωμάτωση του Clever Point στο checkout του e-Shop, έχουμε δημιουργήσει
ένα Plugin του Χάρτη με αναλυτικό Documentation για την εγκατάσταση του σε
οποιαδήποτε πλατφόρμα. Η διασύνδεση πραγματοποιείται με δύο τρόπους :
• Με custom υλοποίηση από τον τεχνικό του e-Shop, σύμφωνα με το documentation
και τα εργαλεία που παρέχουμε
• Με έτοιμα Plugins που υπάρχουν στην αγορά για τις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες
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Εταιρείες που μας
εμπιστεύονται για τις αποστολές τους
Πολλά ηλεκτρονικά καταστήματα εμπιστεύονται και χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Clever Point είτε μέσα από τα Checkout τους
απευθείας, είτε μέσω των εταιρειών courier οι οποίες χρησιμοποιούν το δίκτυό μας για να διευκολύνουν τους πελάτες των e-Shops.

Εταιρείες courier που χρησιμοποιούν το δίκτυο Clever Point
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Ερωτήσεις & Επικοινωνία
Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την παρουσίαση και τις υπηρεσίες μας, η ομάδα μας
είναι στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις και περισσότερες πληροφορίες.

Αρκαδίας 3, Περιστέρι
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210 5755106

info@cleverpoint.gr

cleverpoint.gr

Ευχαριστούμε
για το χρόνο σας

