
Η εμπειρία μας στην κατασκευή E-Shop 

με πάνω από 1.000.000 προϊόντα



Επενδύουμε στην παραγωγή, εντάσσοντας καθημερινά τεχνικό προσωπικό 

στην ομάδα μας. Η δυναμή μας είναι, οι άνθρωποί μας!

Έχουμε κατασκευάσει πάνω από 400 ιστοσελίδες

Αναλαμβάνουμε business sites, e-Shops & web applications

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στο χώρο του 

Web Design & Development καθώς και στον 

τομέα του E-commerce από το 2015

awards earned

27
happy people

26
years in business
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B2C e-commerce websites

P R O J E C T S



B2B e-commerce websites

P R O J E C T S



Business websites & Portals 

P R O J E C T S



Custom web applications

P R O J E C T S



Advanced Blog 
with product suggestions

Shop the look 
with product pins

Build your custom PCCreate your own jewellery

Custom features 

P R O J E C T S



Πόσο σημαντική είναι η πλατφόρμα που θα κατασκευαστεί ένα e-shop;

- Επιλέγουμε πλατφόρμες ενδεδειγμένες για e-shops 

- Προσοχή στην επιλογή συνεργάτη

- Custom Design με βάση την εταιρική ταυτότητα και αισθητική του πελάτη

- Πάνω από 100 δικά μας plugin επεκτείνοντας την πλατφόρμα και τις 

  δυνατότητές της.

- Δυνατότητα αξιοποίησης μέρος της πλατφόρμας 

- Δυνατότητα δημιουργίας custom υλοποιήσεων

OUR STRATEGIC DESICION



C A S E  S T U D Y

OnParts.gr



Διαχείριση

για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων 

στην Ελλάδα

1.000.000+ προϊόντων
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Challenges

Βελτίωση

για να έχει την δυνατότητα ο χρήστης 

να βρει εύκολα ανταλλακτικά για το 

αυτοκίνητό του

Performance & UX

02

Ενημέρωση

από τις αποθήκες 

του πελάτη

03

Καινοτομίες για 

Up-selling & Cross-selling 

τεχνικές

04



Electronic Data 

Interchange – EDI

✓Live ενημέρωση βάσης 

ανταλλακτικών

✓

Διαχείριση

1.000.000+ προϊόντων

Solutions



Πάντα ένα βήμα μπροστά από τους ανταγωνιστές!

Αυτόματη ενημέρωση νέων μοντέλων αυτοκινήτων 

και ταύτισή τους με τα αντίστοιχα ανταλλακτικά.

Live ενημέρωση βάσης 

ανταλλακτικών

Διαχείριση

1.000.000+ προϊόντων

Solutions



Ταχύτητα, ακρίβεια, οικονομικό όφελος για τo e-shop

Αυτόματη λήψη δεδομένων από πολλές & διαφορετικές πηγές 

με την λογική του marketplace

Electronic Data 

Interchange – EDI

Ταύτιση κωδικού από βάση δεδομένων για την αυτόματη εισαγωγή, 

περιγραφών, φωτογραφιών και τεχνικών χαρακτηριστικών.

Μαζικό & Αυτόματο import προϊόντων μόνο με τον κωδικό.

Διαχείριση

1.000.000+ προϊόντων

Solutions



Landing page
ανά μοντέλου αυτοκινήτου

✓Garage✓Advance Search✓

Βελτίωση

Performance & UX

Solutions



Περισσότερους από έναν τρόπους αναζήτησης

Εύκολο και γρήγορο search

Advance Search

Βελτίωση

Performance & UX

Solutions



Ο χρήστης δεν χάνει τις αναζητήσεις του!

Garage

Βελτίωση

Performance & UX

Solutions



Όλες οι κατηγορίες ανταλλακτικών

Δυνατότητα αναζήτησης με κωδικό κινητήρα 

ή κωδικό ανταλλακτικού

Δυνατότητα αλλαγής αυτοκινήτου

Landing page
ανά μοντέλου αυτοκινήτου

Βελτίωση

Performance & UX

Solutions



Live ενημέρωση αποθηκών✓

Ενημέρωση

από τις αποθήκες 

του πελάτη

Solutions



Δυνατότητα ελέγχου διαθεσιμότητας 

για κάθε προϊόν 

Έλεγχος σε αποθήκες & καταστήματα

Live ενημέρωση 

αποθηκών

Ενημέρωση

από τις αποθήκες 

του πελάτη

Solutions



Σετ Προϊόντων✓ Bundle Products✓

Καινοτομίες για

Upselling & Cross-selling 

τεχνικές

Solutions



Ομαδοποίηση τεσσάρων προϊόντων σε ένα!

Αυτόματη δημιουργία φωτογραφίας

Κωδικός είδους ανά σετ αλλά και ξεχωριστοί  

κωδικοί των προϊόντων που αποτελείται.

Σετ Προϊόντων

Καινοτομίες για

Upselling & Cross-selling 

τεχνικές

Solutions



Προτάσεις πακέτων προϊόντων.

Δημιουργία ειδικής έκπτωσης με την αγορά 

του πακέτου.

Bundle Products

Καινοτομίες για

Upselling & Cross-selling 

τεχνικές

Solutions



Μαζί, θα φτάσουμε 
στην κορυφή!

Επιλέγοντας μια πλατφόρμα σαν το Opencart, έχετε απεριόριστες 

δυνατότητες επεκτασιμότητας & σε συνδυασμό με την δική μας 

τεχνογνωσία , μπορούμε να φτάσουμε στην κορυφή!



Ευχαριστούμε για το χρόνο σας!


