
 

ΘΕΜΑ: ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

Αγαπητή Επιχείρηση, αγαπητό μέλος 

Η Στρατηγική Συνεργασία μεταξύ του Επιμελητηρίου Δράμας, της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 
Ελλάδος (ΚΕΕΕ)/ΟΜΗΡΟΣ και της Knowledge Broadband Services AE  παρέχει ηλεκτρονικές (cloud) 
υπηρεσίες υψηλού επιπέδου για την ανάπτυξη της Ανταγωνιστικότητας & της Εξωστρέφειας  των 
Επιχειρήσεων και την στήριξη των Τοπικών Αγορών.  Οι υπηρεσίες αξιοποιούν το “state of the art” 
τόσο της τεχνολογίας, όσο και των νέων τάσεων των καταναλωτών,  όπως: πολυκαναλική  διάθεση 
(web/mobile), κοινωνική δικτύωση (social web χαρακτηριστικά), γεωγραφικά εντοπισμένες υπηρεσίες, 
και πολλά άλλα.   

Το Επιμελητήριο αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν προσπαθώντας να καλύψει το 
σημαντικό Ψηφιακό έλλειμμα των επιχειρήσεων σε αυτόν το τομέα.  

Όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι απολύτως ΔΩΡΕΑΝ:  
 
 Πανελλήνια Ηλεκτρονική Αγορά, www.directmarket.gr  

Για πρώτη φορά μια Ηλεκτρονική βιτρίνα και ταυτόχρονα ένα Ηλεκτρονικό Πολυκατάστημα για 
όλες τις Επιχειρήσεις της χώρας, που αξιοποιεί τις τελευταίες τάσεις της αγοράς - Social 
Shopping Marketplace. Ταυτόχρονα δημιουργείται αυτόνομη και η Τοπική Ηλεκτρονική Αγορά 
του νομού με κοινό περιεχόμενο (φωτογραφίες, κείμενα, τιμές κλπ). Επιπλέον,  δίνει τη 
δυνατότητα και ανεξάρτητου ηλεκτρονικού καταστήματος και διασύνδεση του και με τις δυο 
ηλεκτρονικές βιτρίνες, της Τοπικής αγοράς του Νομού και της Πανελλήνιας των Ελληνικών 
Επιμελητηρίων (Directmarket.gr). 
 

 Πανελλήνια Τουριστική Αγορά, www.filoxeno.com  
Επίσης, για πρώτη φορά το συνολικό Τουριστικό Προϊόν της χώρας, ό,τι αναζητά ο επισκέπτης 
μιας περιοχής, συγκεντρωμένο σε ένα σημείο: π.χ. Διαμονή, Εστίαση, Αναψυχή/Διασκέδαση, 
Ενοικιάσεις οχημάτων/σκαφών, Εκδρομές/μίνι κρουαζιέρες, Ειδικά σπορ/ Αθλητικές 
δραστηριότητες, άλλες δραστηριότητες, Εκδηλώσεις, Τοπικά Προϊόντα, κ.ά. Ειδικά στις 
επιχειρήσεις διαμονής δίνεται και εφαρμογή σύγχρονων ηλεκτρονικών κρατήσεων και 
διαχείρισης του καταλύματος. Ταυτόχρονα δημιουργείται και Ηλεκτρονική Τουριστική Πύλη 
ειδικά για τον νομό. Επιπλέον κάθε προβαλλόμενη επιχείρηση έχει την ίδια παρουσίαση 
(κείμενα, φωτογραφίες, , online κρατήσεις, στοιχεία επικοινωνίας κλπ), και στην τοπική και στην 
Πανελλήνια τουριστική πύλη. 
 

 On -Line ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ του ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ  
Επέκταση και βελτίωση της γνωστής υπηρεσίας με την οποία το Επιμελητήριο έγκυρα και 
συνεχώς Ενημερώνει και Συμβουλεύει ηλεκτρονικά τις Επιχειρήσεις μέλη του, με την 
συνεργασία της ΣΟΛ Συμβουλευτικής (www.solcons.gr ). Εγγραφείτε μια φορά και ρωτήστε 
online Ειδικούς Συμβούλους για θέματα φορολογικά, λογιστικά, άνοιγμα επιχείρησης, 
μεταβίβαση επιχείρησης,  εργασιακά, προγράμματα χρηματοδότησης κλπ. 

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


 
 
 

 Ηλεκτρονικός Επιχειρηματικός Οδηγός  
Για πρώτη φορά όλα τα ελληνικά Επιμελητήρια προβάλλουν σε Πανελλήνιο και διεθνές επίπεδο 
όλες τις Επιχειρήσεις τους, μέσα από έναν εύχρηστο Ηλεκτρονικό - Mobile Επιχειρηματικό 
Οδηγό με γεωγραφικό στίγμα και εύκολη εύρεση από το χρήστη των προσφερόμενων 
υπηρεσιών, προϊόντων ή προσφορών γύρω από αυτόν. Μεγάλη προστιθέμενη αξία για όλες τις 
τοπικές επιχειρήσεις. 
 
 

Οι νέες cloud υπηρεσίες αναλυτικά. 

 

1.ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΥΛΗ www.filoxeno.com 

Προβάλλονται όλες οι επιχειρήσεις του Τουρισμού: Καταλύματα, Ξενοδοχεία, Αγροτουριστικά, 

Επιχειρήσεις Εστίασης/Διασκέδασης (Εστιατόρια, Ταβέρνες, Καφετέριες, Clubs κ.ά.). Επιχειρήσεις 

Ενοικίασης (αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών ). Επιπλέον: Τουριστικά Πρακτορεία -Γραφεία. 

Επιχειρήσεις με Δραστηριότητες (ιστιοπλοΐα, αναρρίχηση, πεζοπορία, ιππασία κλπ). Επιχειρήσεις με 

Τοπικά ή Παραδοσιακά προϊόντα. Ιδιαίτερα οι Επιχειρήσεις διαμονής μπορούν να συμμετέχουν και σε 

ένα ενιαίο και αυτοδιαχειριζόμενο Σύστημα Ηλεκτρονικών Κρατήσεων (on-line booking) με πολλές 

δυνατότητες και εύκολη ενσωμάτωση του στην δική σας ιστοσελίδα. 

 

 



 

 

 2.ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ www.directmarket.gr 

Με μια πολύ μοντέρνα και φιλική παρουσίαση των προϊόντων. Οι αγοραστές απολαμβάνουν μια 

μοναδική εμπειρία αγορών, κινούμενοι μέσα σε ένα ενιαίο Ηλεκτρονικό πολυκατάστημα 

(Marketplace), γεμίζοντας το καλάθι τους (shopping cart), με προϊόντα από διαφορετικά καταστήματα, 

αξιοποιώντας τις συστάσεις ή σχόλια   άλλων  αγοραστών και δημοσιεύοντας τα δικά τους (social 

shopping).  Η παραγγελία αυτόματα διαμοιράζεται στους διαφορετικούς προμηθευτές, πληρώνεται 

ηλεκτρονικά (κάρτες/PayPal/κατάθεση) ή με αντικαταβολή και παραδίδεται στους αγοραστές μέσω 

courier, μεταφορικής ή από τους ίδιους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.ONLINE ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ του ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ  

 Υψηλού επιπέδου εξειδικευμένες υπηρεσίες στήριξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που 

ενημερώνονται και απευθύνουν ερωτήματα μέσω της  ηλεκτρονικής υπηρεσίας Online ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

του ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ, σε εξειδικευμένους συμβούλους (ΣΟΛ), και λαμβάνουν απάντηση γρήγορα με  

ηλεκτρονικό τρόπο στην Ειδική Εφαρμογή αλλά και στο email τους. Οι ενότητες αφορούν θέματα που 

απασχολούν διαρκώς τις Ελληνικές επιχειρήσεις όπως:  

 

· Φορολογικά θέματα · Λογιστικά θέματα · Εργασιακά θέματα · Ξεκινώντας μια επιχείρηση  

· Μεταβίβαση επιχειρήσεων · Προγράμματα και πηγές  Χρηματοδότησης  

  

 

 

 

 



 

 

 4.MOBILE ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ 
ΟΔΗΓΟΣ 
 
Μοντέρνος και εργονομικός 

Επιχειρηματικός Οδηγός  για κινητά, 

tablet και H/Y. Με δυνατότητα 

αναζήτησης  επιχειρήσεων σε ακτίνα 

γύρω από το γεωγραφικό στίγμα του 

κινητού και ενιαία διαχείριση 

περιεχομένου για τις επιχειρήσεις με 

δυνατότητες δημιουργίας και 

προσφορών, κ.ά. Δυνατότητα 

καταχώρησης σχολίων και  

βαθμολογίας από τους χρήστες 

(social web). 

 

 

 

 

 

 

Όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι εντελώς ΔΩΡΕΑΝ  ενώ είναι προσβάσιμες και μέσα από το 

portal του Επιμελητηρίου. Δεν απαιτείται υποδομή από τις επιχειρήσεις, είναι εύκολες στη χρήση και 

πλήρως αυτοδιαχειριζόμενες από τα μέλη μας. Παρέχεται πλήρης εξ αποστάσεως εκπαίδευση στους 

χρήστες καθώς και εκπαιδευτικό υλικό για την εύκολη εκμάθηση και χρήση τους. 

 

Αποκτήσετε σήμερα από το Επιμελητήριο, τις Πανελλαδικές Υπηρεσίες Προβολής και Ηλεκτρονικού 

Εμπορίου, αλλά και Συμβουλευτικής, και ξεπεράστε εύκολα τα περιοριστικά σύνορα της 

επιχειρηματικότητας σας. Το Επιμελητήριο είναι αρωγός και αποτελεί εγγύηση και σε αυτήν τη νέα 

προσπάθεια. 

 

Με εκτίμηση 

Στέφανος Γεωργιάδης 
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας 
 


