
 

 

 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑ.Σ.ΚΕ.ΔΙ. 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΠΕΛΑΤΗ 

 

• Εισαγωγικό Flash Intro 

• Παρουσίαση χώρου με φωτογραφίες και βίντεο 

• Εμφάνιση στον χάρτη μέσω του Google Maps 

• Εμφάνιση εκδηλώσεων, events, party, προσφορών κλπ 

• Δυνατότητα βίντεο από εκδηλώσεις, events κλπ 

• Δυνατότητα ενημέρωσης συγκεκριμένων σημείων από τον χρήστη μέσω 

πίνακα ελέγχου. Συγκεκριμένα δίνονται κωδικοί στον πελάτη όπου μέσα 

από control panel μπορεί να αλλάζει συγκεκριμένα σημεία του site (πχ. 

ημερολόγιο εκδηλώσεων, προσφορές). 

• Φόρμα επικοινωνίας 

• Δωρεάν e-mail (ως 50 λογαριασμοί) 

• Δωρεάν απεριόριστος χώρος στον server για το site και τα e-mail 

• Δωρεάν απεριόριστο εύρος ζώνης (bandwidth). Δηλαδή το site θα μπορεί 

να το επισκέπτεται όποιος θέλει, όσες φορές θέλει χωρίς περιορισμό. Το ίδιο 

ισχύει και για τα e-mail χωρίς να υπάρχει κανένας περιορισμός στο μέγεθος 

αυτών. 

• Παρουσίαση και μέσω του site του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. όπως και μέσω του 

μεγαλύτερου επιχειρηματικού καταλόγου της Ελλάδας www.01biz.gr 

• Δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης για όποιον το επιθυμεί (πχ on-line 

κρατήσεις, παρουσίαση σε περισσότερες γλώσσες κλπ) 

• Δυνατότητα κατοχύρωσης domain-name  

 

 

Κόστος μόνο 500 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Συνέχεια πίσω 

http://www.01biz.gr/
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ΟΔΗΓΙΕΣ  

 

• Η τιμή είναι άκρως ανταγωνιστική και ισχύει αποκλειστικά και μόνο για τα 

οικονομικώς τακτοποιημένα ΜΕΛΗ του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. Ένα τέτοιο site στην ελεύθερη 
αγορά τιμολογείται από 1500 € και πάνω. 

• Η ιστοσελίδα είναι βασικό εργαλείο προσέγγισης πελατών, ειδικά τώρα σε περίοδο 

οικονομικής κρίσης. 

• Η επιχείρηση θα προβληθεί μέσα από το site του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. με χάρτη, 
φωτογραφίες, σε εμφανώς ξεχωριστή θέση από μέλη που δεν διαθέτουν site. Ως 

γνωστό ο ΠΑ.Σ.ΚΕ.ΔΙ. έχει συμβληθεί με το Α.Π.Θ. για όλα τα μέλη του και ως εκ 

τούτου καθημερινώς δέχεται επισκέψεις από φοιτητές στην ιστοσελίδα του 
www.paskedi.gr (που αριθμούν στους 105.000), οι οποίοι βλέπουν ποια μαγαζιά 

είναι στη λίστα και φυσικά αυτά που θα έχουν μια «διαφορετική» παρουσία έχουν και 
τα ανάλογα άμεσα οφέλη. Επιπροθέτως υπάρχει και η εκπτωτική κάρτα του 

ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. (paskedi club), που διανέμεται ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ και απευθύνεται 

σε όλους τους καταναλωτές της Χώρας. 

• Η επιχείρηση επίσης θα προβληθεί στον μεγαλύτερο επιχειρηματικό 

κατάλογο www.01biz.gr 

• Αναμένεται ΑΜΕΣΑ απόφαση από το Κράτος για ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ e-mail σε όλες τις 

επιχειρήσεις. 

• Το site θα αναπτυχθεί με τεχνολογία .asp (δυναμικών σελίδων) και ως εκ τούτου θα 
είναι ελκυστικό με άμεση επικοινωνία για τον χρήστη. 

• Η ετήσια ανανέωση φιλοξενίας για το site είναι 150 €. 

 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ (προαιρετικές) 

 

• Ο πελάτης δίνει επαγγελματικές φωτογραφίες του μαγαζιού (εσωτερικού και 
εξωτερικού χώρου), των πιάτων του (μενού), της κάβας του ή αν επιθυμεί πηγαίνει 

φωτογράφος δικός μας με extra χρέωση ΜΟΝΟ 50 €. 

• 'To site φιλοξενείται στον server του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. στη μορφή 
www.paskedi.gr/<όνομα> ή σε ξεχωριστό domain (πχ. www.<όνομα>.gr).          

Στη δεύτερη περίπτωση υπάρχει extra χρέωση 44.00 € και η διετής ανανέωση είναι 

29,30€ 

• Οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση – προσθήκη τιμολογείται ανάλογα κατόπιν 

συνεννόησης. 

 

Σε όλες τις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ 
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