full service for e-commerce projects
εστίασε στην ουσία της δουλειάς σου όσο
αναπτύσσουμε μαζί τις ηλεκτρονικές σου πωλήσεις
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We’re a team of dedicated professionals who routinely
delight the most demanding business leaders
throughout the World. Our team is made up of
broadcast and media professionals and certified IT staff.
Enquire with confidence and ensure all your needs are
managed by one company.

THRIVE ONLINE
Ξεπεράστε τις προσδοκίες των πελατών σας
και ελαχιστοποιείστε τα εσωτερικά κόστη.
Η ταχύτητα των αγορών, η έλλειψη
εσωτερικής τεχνογνωσίας, οι ακριβοί πόροι
και το έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον,
μετατρέπουν την αποτελεσματική και
κερδοφόρα λειτουργία του e-commerce σε
πραγματική πρόκληση.
• Συνδιασμός συμβουλευτικής & τεχνολογίας
• Σχεδιασμός Online εμπορικής πολιτικής
• Υλοποίηση πάνω σε ολοκληρωμένη
στρατηγική

• Σχεδιασμός για αποτελέσματα
• Συνεχής προσαρμογή στις ανάγκες
• Χαμηλό κόστος εκίνησης
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Το ηλεκτρονικό εμπόριο σήμερα
Οι ηλεκτρονικές αγορές αν και υπερδιπλασιάστηκαν κατά τη διάρκεια της καραντίνας,
υπάρχει ακόμη μεγάλο περιθώριο αξιοποίησης γι΄αυτό και οι επιχειρηματίες πρέπει να
«ανακαλύψουν» τις δυνατότητες που υπάρχουν για την ανάπτυξη της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας, ενώ η διάδοση του internet φαίνεται ότι αφορά πλέον όλες τις ηλικίες,
ακόμη και τις μεγαλύτερες.
Ο βαθμός εξάπλωσης της χρήσης του διαδικτύου στη συναλλακτική συμπεριφορά του
πληθυσμού καταγράφεται σημαντικά αυξημένος – γεγονός αναμενόμενο. Η στροφή του
καταναλωτή στις αγορές μέσω e-shops σηματοδοτεί μια νέα αγοραστική συμπεριφορά που
πρέπει άμεσα να λάβουν υπόψιν τους οι επιχειρήσεις.
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υπηρεσίες e-biz
e-commerce strategy
Όταν μιλάμε για το μέλλον του e-commerce, υπάρχουν
τόσες πολλές τεχνολογίες, εφαρμογές, αλλά και
ευκαιρίες, που αποτελούν πρόκληση για την επιλογή της
βέλτιστης στρατηγικής. Με τον σωστό σχεδιασμό, την
κατάλληλη τεχνολογία και τις εφαρμοσμένες
στρατηγικές, θα φροντίσουμε η επιχείρησή σας να
πετύχει σημαντική ανάπτυξη.

customer support
Τα κανάλια e-commerce
απαιτούν customer service που
δύσκολα μπορεί να υποστηρίξει
στην αρχή μια επιχείρηση. Η
υπηρεσία customer support
καλύπτει τις επιχειρήσεις
ανάλογα με την αύξηση των
πραγνατικών αναγκών τους.

online marketing
Θα σχεδιάσουμε & θα
connection

υλοποιήσουμε την digital
στρατηγική και τα πλάνα
marketing. H έμπειρη ομάδα της
Pulse Media καλύπτει όλες τις
ανάγκες για PPC, SEO, Social
Media, mail marketing, display
advertising και affiliate
προγράμματα.

content delivery
Η ομάδα copywriters &
Product
Designers μπορεί να βοηθήσει
στην παραγωγή περιεχομένου
όπως περιγραφές προϊόντων,
banners, newsletters, photo &
video production, πάντα μέσα
στο νομικό πλαίσιο που
διασφαλίζει την επιχείρηση.

προϊόντα e-biz suite

e-biz commerce®
Σχεδιασμός και κατασκευή online commerce
πλατφόρμας. Η e-biz suite έχει αναπτυχθεί με τα πιο
σύγχρονα εργαλεία ώστε να εξασφαλίζει την
υλοποίηση από την πιο απλή μέχρι την πιο σύνθετη ecommerce στρατηγική.

e-biz ERP connection
Η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας μιας ecommerce πλατφόρμας και η εξοικονόμηση πόρων
επιβάλλει την αποτελεσματική διασύνδεση με ERP
συστήματα και κυρίως με διαχείριση της ευθύνης της
διασύνδεσης από έναν και μόνο φορέα.

e-biz payment gateway
Διασύνδεση με όλα τα διαθέσιμα συστήματα
πληρωμών. Εκτός από τις συνήθεις μεθόδους, για
περιπτώσεις διεθνών συναλλαγών καλύπτουμε διεθνείς
ή τοπικές μεθόδους κατά περίπτωση. Secured
πληροφορία πληρωμών με ................

e-biz APIs
Η εφαρμογή e-biz APIs προσφέρει όλες τις απαιτούμενες
δυνατότητες για την ανάπτυξη κάθε αναγκαίας
λειτουργικής διασύνδεσης με συσκευές, συστήματα,
εφαρμογές που προσφέρουν αυτοματισμούς και
μοναδικές εμπειρίες στους χρήστες.

add-on υπηρεσίες
Things we do
custom integrations
Εάν το επιχειρηματικό σας
μοντέλο ή η αγορά σας απαιτεί
διασύνδεση με εξειδικευμένα
και κάθετα συστήματα, η
ανοιχτή αρχιτεκτονική του e-biz
θα καλύψει κάθε ανάγκη στα
πλαίσια της ομαλής και
αποτελεσματικής λειτουργίας
της e-commerce πλατφόρμας
(τουρισμός, car rental,
marketplaces κλπ.)

Β2Β Services
Η ανάγκες e-commerce για τις
B2B επιχειρήσεις αυξάνουν
διαρκώς καθώς η τεχνολογία
υποστηρίζει όλο και πιο
πολύπλοκα συστήματα
logistics δημιουργώντας
σοβαρές οικονομίες κλίμακας
αλλά και ποιοτικά
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα
στις επιχειρήσεις.

Network

Μετά από μελέτη πάνω στις
ιδιαιτερότητες της
επιχείρησης, η πλατφόρμα ebiz μπορεί να καλύψει ειδικές
ανάγκες επιχειρήσεων με B2Β
δραστηριότητα.

market connect
Η πολυκάναλη παρουσία και
η διασύνδεση με market
places (Amazon, Skroutz,
BestPrice, κλπ.) αποτελεί
σημαντικό asset εφόσον
συμβαδίζει με την
στρατηγική της επιχείρησης.
H πλατφόρμα e-biz σε
συνδυασμό με τις υπηρεσίες
e-biz commerce θα
προωθήσουν τα προϊόντα
σας εκεί που είναι οι
αγοραστές.

e-biz commerce® suite
Με την αρχιτεκτονική και τα API’s της πλατφόρμας e-biz commerce® έχετε όλα όσα
χρειάζεστε για την επόμενη γενιά του e-commerce. Ο συνδυασμός ολοκληρωμένων και
δοκιμασμένων δυνατοτήτων και οι ευέλικτες μικρουπηρεσίες (microservices) εγγυώνται
την ευελιξία, προσαρμογή και αρθρωτή εφαρμογή στις πραγματικές ανάγκες της κάθε
επιχείρησης.
μερικές από τις δυνατότητες

•
•
•
•
•
•
•

Ευέλικτη προσαρμογή του επιχειρηματικού μοντέλου & της δομής των πωλήσεων
Internationalization and localization
Core e-commerce δυνατότητες
Merchandizing
B2C και B2B τύποι πελατών
Δρομολόγηση παραγγελιών & fulfillment
E-biz Connectors (ERP, CRM, WMS)

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε όλες τις δυνατότητες της πλατφόρμας e-biz commerce® και να
σχεδιάσουμε την e-commerce λύση που ταιριάζει στις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης

“Ξεχάστε το άγχος και το χρόνο
διαχείρισης του online καναλιού
πωλήσεων. Η ομάδα της Pulse
Media με τις λύσεις e-biz θα κάνουν
πιο εύκολη από ποτέ την
επιτυχημένη υλοποίηση της online
στρατηγικής και των online
πωλήσεων της επιχείρησής σας”
Κωνσταντίνος Παντής, Director Pulse Media
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