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                                                                                                               Φαληά, 24/12/2020 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 «Σαληά κε Κέιινλ» 
Ζ Δπηρεηξεκαηηθή Θνηλόηεηα ηωλ Σαλίωλ ζηε Λέα Τεθηαθή Δπνρή 

 
Ρν Δπηκειεηήξην Σαλίωλ Ξξνζθέξεη Γωξεάλ «Ζιεθηξνληθό Οάθη» & 
Ξαλειιαδηθή Ξξνβνιή Πηεξίδνληαο Δκπξάθηωο Όιεο ηηο Σαληώηηθεο 

Δπηρεηξήζεηο  
 

Αθόκα θαη νη Σαληώηηθεο Δπηρεηξήζεηο πνπ ήδε Γηαζέηνπλ e-SHOP Απνθηνύλ 

Γωξεάλ Ξξόζβαζε ζε κηα από ηηο Κεγαιύηεξεο Τεθηαθέο Αγνξέο ηεο Διιάδαο 
- Directmarket.gr - ζηελ νπνία Γξαζηεξηνπνηνύληαη 1.600 Δηαηξίεο θαη 

1.600.000 Ξξνϊόληα   

 
‘Ακεζε Ιεηηνπξγηθόηεηα γηα Όιεο ηηο Δπηρεηξήζεηο Πην Γηαδίθηπν θαη γηα ηελ 

πνζηήξημε ηεο Έθηαθηεο Δκπνξηθήο Γηαδηθαζίαο ηεο Θαξαληίλαο «Ξαξάδνζε 

Δθηόο/ Click Away»  
 
Τν Επηκειεηήξην Φαλίσλ πξαγκαηνπνηεί έλα θξίζηκν βήκα γηα ηελ πξνώζεζε ηνπ 

ζηξαηεγηθνύ ςεθηαθνύ ηνπ ζρεδηαζκνύ, «Σαληά κε Κέιινλ». Σε κηα από ηηο πιένλ 
θξίζηκεο πεξηόδνπο γηα ην Αύξην ηεο Φαληώηηθεο Επηρεηξεκαηηθήο Κνηλόηεηαο, εμαηηίαο ησλ 
ζθιεξώλ θαη πνιπεπίπεδσλ ζπλεπεηώλ ηεο παλδεκίαο Covid-19, ην Επηκειεηήξην κεηά 

από εληαηηθή πξνεηνηκαζία είλαη πξνεηνηκαζκέλν λα πξνζθέξεη δσξεάλ κηα 
νινθιεξσκέλε, άκεζε θαη επέιηθηε ιύζε Καηλνηνκίαο ζε όζεο Φαληώηηθεο επηρεηξήζεηο 
δελ έρνπλ δεκηνπξγήζεη ην δηθό ηνπο ειεθηξνληθό θαηάζηεκα (e-shop). Με ηνλ ηξόπν 

απηό πξνζθέξεη ζηα κέιε ηνπ έλα θξίζηκν εξγαιείν γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο 
Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη ηεο Εμσζηξέθεηάο ηνπο. 
 

Όιεο νη Επηρεηξήζεηο  κπνξνύλ άκεζα θαη ΓΥΟΔΑΛ λα θάλνπλ ειεθηξνληθέο πσιήζεηο, 
αμηνπνηώληαο επέιηθηα όινπο ηνπο δπλαηνύο ηξόπνπο. Τν Επηκειεηήξην Φαλίσλ 
δεκηνπξγεί ζήκεξα γηα όια ηα κέιε ηνπ έλα Χεθηαθό Εκπνξηθό Κέληξν (e-Mall) 

εμσζηξέθεηαο, πξνζθέξνληαο κε ςεθηαθή ζύλδεζε κόλν ζε έλα ζεκείν: 
 
 "Ζιεθηξνληθό Οάθη" ζηελ Φαληώηηθε Ηιεθηξνληθή Αγνξά 

Directmarket.gr/Λνκνύ Σαλίωλ: γηα ειεθηξνληθέο πσιήζεηο κε όινπο ηνπο 

δπλαηνύο ηξόπνπο πιεξσκήο θαη απνζηνιήο παξαγγειίαο θαη ηαπηόρξνλα κε ην 

ίδην αθξηβώο πξνθίι θαη ζηελ Παλειιήληα Ηιεθηξνληθή Αγνξά 

www.directmarket.gr γηα κεγαιύηεξε εμσζηξέθεηα ηεο θάζε ηνπηθήο επηρείξεζεο. 

Έλα ςεθηαθό ξάθη πξνβνιήο ησλ ηνπηθώλ επηρεηξήζεσλ & πξντόλησλ Ληαληθήο-

Φνλδξηθήο ζηα Ειιεληθά θαη Αγγιηθά. 

http://www.directmarket.gr/
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 Ξαξάδνζε Δθηόο/ Click Away: γηα ειεθηξνληθή πξνβνιή ησλ Φαληώηηθσλ 

πξντόλησλ ζηελ ειεθηξνληθή αγνξά θαη ειεθηξνληθή παξαγγειία, πιεξσκή κε 

θαηάζεζε, κε θάξηα ή ζην POS θαη παξαιαβή κε ξαληεβνύ ζην θαηάζηεκα, 

ζύκθσλα κε ηηο έθηαθηεο θπβεξλεηηθέο απνθάζεηο αληηκεηώπηζεο ηεο παλδεκίαο. 

Τν Δπηκειεηήξην Σαλίωλ αλαιακβάλεη ηε ζηξαηεγηθή πξσηνβνπιία ζε ζπλεξγαζία κε 
κηα από ηηο πιένλ θαηαμησκέλεο θαη δπλακηθέο ειεθηξνληθέο αγνξέο Directmarket.gr κε 

ζηόρν λα ζηεξίμεη εκπξάθησο ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο ζε κηα από ηηο πην δύζθνιεο 
πεξηόδνπο γηα ην ιηαληθό εκπόξην, πξνζθέξνληαο άκεζε, ζύγρξνλε θαη νινθιεξσκέλε 
ιύζε ΓΥΟΔΑΛ ζηνπο επηρεηξεκαηίεο θαη ζηνπο θαηαλαισηέο. Η πιαηθόξκα έρεη 

εμειηρζεί από ην κέινο ηνπ θνξπθαίνπ Ειιεληθνύ νκίινπ Πιεξνθνξηθήο “SingularLogic”, 
εηαηξία “KNOWLEDGE”. Απεπζύλεηαη ζε όιεο αλεμαηξέησο ηηο επηρεηξήζεηο: 

 ηόζν ζε απηέο πνπ δελ δηαζέηνπλ δηθό ηνπο e-SHOP θαη ηερλνγλσζία 

ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ 

 όζν θαη ζε απηέο πνπ δηαζέηνπλ δηθό ηνπο e-SHOP θαη κπνξνύλ εύθνια θαη κε 

απηόκαην ηξόπν (αξρείν xml) λα πξνβιεζνύλ θαη λα δηαζέζνπλ ηα πξντόληα 

ηνπο θαη κέζα από ηελ Ηιεθηξνληθή Αγνξά (έλα ζύγρξνλν Marketplace) 

Directmarket.gr 

To Directmarket.gr απνηειεί ηε ζύγρξνλε εμέιημε κηαο Επηκειεηεξηαθήο 
πξσηνβνπιίαο, ε νπνία ζηεξίδεηαη δπλακηθά θαη από ην Επηκειεηήξην Φαλίσλ θαη ζηελ 

νπνία ζήκεξα ζπκκεηέρνπλ ζε παλειιαδηθό επίπεδν πάλσ από 1.600 επηρεηξήζεηο θαη 
πάλσ από  1.600.000 πξνϊόληα. 
 

Oη Φαληώηηθεο επηρεηξήζεηο κπνξνύλ εύθνια από άκεζα λα ελεξγνπνηήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο 
ειεθηξνληθέο πσιήζεηο ζηε δηεύζπλζε Directmarket.gr αθνινπζώληαο ηελ επηινγή 
"Μεθηλήζηε ηώξα ην δηθό ζαο θαηάζηεκα ζην DIRECT MARKET" θαη "Online 
Δγγξαθή". Επίζεο πξόζβαζε θαη εγγξαθή ζηε ίδηα ππεξεζία κπνξεί λα έρνπλ κέζα από 
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Επηκειεηεξίνπ Φαλίσλ www.chania-cci.gr θαη ην banner  
“Ζιεθηξνληθή Αγνξά". 

Η έκπεηξε ηερληθή νκάδα ηνπ Directmarket.gr ζα θαζνδεγήζεη ηνπο Φαληώηεο 
επηρεηξεκαηίεο κεηά ηελ ειεθηξνληθή ηνπο εγγξαθή ζε νπνηαδήπνηε απνξία ηνπο θαη ζα 
ζαο ππνζηεξίμεη γηα λα μεθηλήζνπλ ή λα απμήζνπλ ηηο πσιήζεηο ηνπο από ζήκεξα: 

Τκήκα Ηιεθηξνληθήο Αγνξάο Directmarket 

info@directmarket.gr 

2610 452820 (Δεπ-Παξ:9:00-17:00) 

 
 

http://www.chania-cci.gr/

