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NM STORE
The lite version

Αντιλαμβανόμενοι την ραγδαία αύξηση  
των συναλλαγών μέσω του 
ηλεκτρονικού εμπορίου, την 

απαραίτητη μεγάλη επένδυση στο digital 
marketing αλλά και την κατακόρυφη αύξηση 
ενδιαφέροντος πολλών επιχειρηματιών 
για επένδυση στο διαδικτυακό εμπόριο, 
δημιουργήσαμε μία νέα λύση το NM STORE lite.

Το NM STORE lite είναι μία υπηρεσία  
software as a service (SaaS) βασισμένη  
στην υψηλής ποιότητας πλατφόρμα  
NM STORE που έχει αναπτύξει  
η Netmechanics LLC και που εμπιστεύονται 
εκατοντάδες επιχειρηματίες λόγω  
της ασφάλειας, της ταχύτητας και  
της επεκτασιμότητας που προσφέρει.

Προσφέρει μια ολοκληρωμένη,  
γρήγορη & ταυτόχρονα οικονομική λύση!

Σας στηρίζει 
στο ηλεκτρονικό 
εμπόριο!



!

Κατά την διάρκεια των 
πιλοτικών δοκιμών 
διεξάγονται δύο (2) ώρες 
εκπαίδευση στα άτομα  
που θα μας υποδείξετε 
εσείς και θα αναλάβουν 
υποχρεώσεις διαχειριστή.

Πού απευθύνεται
Σε επιχειρηματίες που έχουν πιστέψει 
στο ηλεκτρονικό εμπόριο και είτε ήδη 
επενδύουν είτε θέλουν να κάνουν  
τα πρώτα τους βήματα σε αυτό.  
Η pay-as-you-go τιμολογιακή πολιτική 
καθιστά την ιδανική επιλογή για μια 
μικρή αλλά ταχέως αναπτυσσόμενη 
επιχείρηση να μειώσει κόστη και  
να επενδύσει περισσότερα χρήματα  
στο digital marketing. 

Τι παρέχει
 Όλα τα απαραίτητα εφόδια μίας 
αξιόπιστης e-commerce πλατφόρμας,  
με εφόρου ζωής τεχνική υποστήριξη!

Σας επιτρέπει  
να εστιάσετε  
στις ζωτικής σημασίας 
διαδικασίες 
που κάνουν την επιχείρησή σας  
να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί στο 
ηλεκτρονικό εμπόριο (digital marketing, 
effective marketing, relationship building  
and customer support).

Support 
& After-sales  
Service

Εγγύηση 
καλής λειτουργίας

1

Υποστήριξη
& αναβάθμιση

2

Εκπαίδευση



Μερικά από τα χαρακτηριστικά 
της πλατφόρμας!

EXTRAS
  Υπολογισμός μεταφορικών  

 βάσει βάρους

  Cart Abandonment Module

  Pop Up Βuilder

  Search Suggestion Ending 

FRONT  
Γρήγορη αγορά, Χρήση φίλτρων,  
Virtual Menu, Promotional banners.  
Ολοκλήρωση παραγγελίας:   
μέσω διασύνδεσης social media,  
με εγγραφή, ως επισκέπτης, δυνατότητα 
διαφορετικής διεύθυνσης χρέωσης  
και αποστολής.

BACK END
  Πληρωμές μέσω τραπέζης,  

     πιστωτικής κάρτας, PayPal 

  Αντικαταβολή

  Επιλογή κόστους αντικαταβολής

  Παραλαβή από το κατάστημα

  Δωρεάν μεταφορικά για αγορές  
άνω συγκεκριμένου ποσού

  Επιλογή κόστους μεταφορικών  
ανά γεωγραφική ζώνη 

Βασικές 
λειτουργίες

  Απλό κι εύχρηστο περιβάλλον 
διαχείρισης

  Εύκολο και γρήγορο upload αρχείων 
(drag & drop) από τον υπολογιστή σας

  Αυτόματο upload εικόνων κι εγγράφων 
της εφαρμογής μέσω CDN

  Γρήγορη εύρεση προϊόντων μέσω 
φίλτρων αναζήτησης κι επιλογών 
ταξινόμησης

  Δυνατότητα ορισμού επιπλέον 
χαρακτηριστικών ανά προϊόν (attributes)

  SEO Meta Tags, Google Analytics, 
e-commerce Tracking

  Πλούσιο περιεχόμενο: embedded videos, 
φωτογραφίες, σχετικά προϊόντα κ.ά.

  Νewsletter για άμεση επικοινωνία 
με τους πελάτες σας μέσω email 
(MailChimp, Moosend) 

Υψηλές επιδόσεις 
Fast Content Delivery

Ασφάλεια - Προστασία

Τεχνολογίες 
Java EE7, SOLr

Cloud Based
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