
 

 

Τν Επιμεληηήπιo  Ημαθίαρ  ζηεξ ί δε η  η η ο  ηνπηθέο  επ ηρε ηξήζε η ο  
παξέρνληαο  κ ηα  νινθιεξωκέλε  ιύζε ηλεκηπονικού  

εμποπίος .  
  

  

  

Αποκηήζηε Ηλεκηπονικό Ράθι Online Πωλήζεων ζηην Σοπική 
Ηλεκηπονική Αγοπά ηος Νομού Ημαθίαρ και ζηην Πανελλήνια 

Ηλεκηπονική Αγοπά www.directmarket.gr  ζήμεπα! 

  

  

 

  

Τν Επιμεληηήπιο Ημαθίαρ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 
ειεθηξνληθή αγνξά Directmarket.gr  ζηηπίζει άμεζα 
ηιρ επισειπήζειρ. Σε κηα από ηηο πην δύζθνιεο 
πεξηόδνπο γηα ην ιηαληθό εκπόξην, παξέρεη άκεζε, 
ζύγρξνλε θαη νινθιεξωκέλε ιύζε γηα ηελ πεξίνδν ηεο 
παλδεκίαο ζηνπο επηρεηξεκαηίεο θαη ζηνπο θαηαλαιωηέο. 
  

Όλερ οι Επισειπήζειρ ηνπ Ννκνύ Ηκαζίαο κπνξνύλ 
άκεζα θαη ΔΩΡΕΑΝ λα θάλνπλ ειεθηξνληθέο πωιήζεηο αμηνπνηώληαο όινπο ηνπο 
δπλαηνύο ηξόπνπο θαη εθαξκόδνληαο ηηο δηθέο ηνπο πνιηηηθέο πώιεζεο, απνζηνιήο 
θαη κεηαθνξηθώλ. 
 
 

Click Away: γηα ειεθηξνληθή πξνβνιή-πώιεζε ηωλ πξνϊόληωλ ζαο ζηελ 
ειεθηξνληθή αγνξά Directmarket.gr, ειεθηξνληθή παξαγγειία, πιεξωκή κε 
θαηάζεζε, κε θάξηα ή ζην POS θαη παξαιαβή κε ξαληεβνύ ζην θαηάζηεκά ζαο.  
 

"Ηλεκηπονικό Ράθι" ζηελ ειεθηξνληθή αγνξά Directmarket.gr γηα ειεθηξνληθέο 
πωιήζεηο κε όινπο ηνπο δπλαηνύο ηξόπνπο πιεξωκήο θαη απνζηνιήο παξαγγειίαο. 
  
  

  

Η ειεθηξνληθή αγνξά Directmarket.gr απεπζύλεηαη ζε όιεο αλεμαηξέηωο ηηο 
επηρεηξήζεηο: 
 

ηόζν ζε απηέο πνπ δεν διαθέηοςν δικό ηοςρ e-SHOP θαη ηερλνγλωζία 
ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ, νη νπνίεο ρωξίο θακία ππνδνκή (κηα απιή κόλν ζύλδεζε 
ζην internet) κπνξνύλ άκεζα λα πξνβάινπλ ή/θαη λα πνπιήζνπλ ειεθηξνληθά ηα 
πξνϊόληα ηνπο. 
 
 
 
 

όζν θαη ζε απηέο πνπ διαθέηοςν δικό ηοςρ e-SHOP θαη κπνξνύλ εύθνια θαη κε 
απηόκαην ηξόπν (απσείο xml) λα απνθηήζνπλ έλα επηπιένλ ειεθηξνληθό θαλάιη γηα 
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λα πξνβάινπλ θαη λα δηαζέζνπλ ηα πξνϊόληα ηνπο. 
  
  

To directmarket.gr ζήμερα σποζηηρίζει ζε πανελλαδικό επίπεδο πάνω από 
1.600 επιτειρήζεις και πάνω από 1.600.000 προϊόνηα. 
  
  

Oι ενδιαθεπόμενερ επισειπήζειρ μποπούν εύκολα να ενεπγοποιήζοςν 
ηιρ δικέρ ηοςρ ηλεκηπονικέρ πωλήζειρ: 

 

Για να ξεκινήζεηε ζςμπληπώζηε ηην ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗ** 

  
  

Για να επιζκεθηείηε ηην ηοπική αγοπά παηήζηε ΕΔΩ * 

  
  
 

Η πολύ έμπειπη ηεσνική ομάδα ηος Directmarket.gr θα ζαρ καθοδηγήζει ζε 
οποιαδήποηε αποπία ζαρ και θα ζαρ ςποζηηπίξει για να ξεκινήζεηε ηιρ πωλήζειρ ζαρ 
καθημεπινά: 
  

  

2610 452820 (Δεπ-Παξ: 9.00-17.00)  
Τκήκα Ηιεθηξνληθήο Αγνξάο 

info@directmarket.gr 
www.directmarket.gr 
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