
Τιμοκατάλογος 

efood
your business

#φαγητό #ποτό #καφές #γλυκό

Online µενού

Παραγγελία από ιστοσελίδα

Παραγγελία από Facebook app 

Σχεδιασµός για κινητά, τάµπλετ & υπολογιστές

Προσαρµογή λογοτύπου, µενού, φωτογραφιών

Μοντέρνα εµφάνιση µε εύκολο µενού πλοήγησης

Καταχώρηση στοιχείων παραγγελίας από τον πελάτη

Επιλογή τρόπου πληρωµής για κάθε παραγγελία

Παραγγελίες delivery

Παραγγελίες take away

Παραγγελίες καταστήµατος

Γρήγορη διαδικασία ολοκλήρωσης παραγγελιών

Delivery αποκλειστικά εντός επιλεγµένων ορίων

Γρήγορη ενηµέρωση µε αυτόµατα µηνύµατα

Προσαρµοσµένη διεύθυνση URL για το eshop

Μετάφραση eshop σε 51 ξένες γλώσσες

Πρόγραµµα διαχείρισης

Σύνδεση από κινητό, τάµπλετ ή υπολογιστή

Διαδικτυακή λειτουργία µε αποθήκευση στο cloud

Στατιστικά στοιχεία µε γραφικές παραστάσεις

Επιλογή ορίων delivery από χάρτες Google maps

Δυνατότητα ορισµού πολλαπλών περιοχών delivery 

Διαφορετικό ωραρίο λειτουργίας για κάθε υπηρεσία

Real time ενηµέρωση πληροφοριών eshop

Γρήγορη απενεργοποίηση µη διαθέσιµων προϊόντων

Ειδοποίηση για κλείσιµο ή αποσύνδεση eshop

Άµεση εκκαθάριση & διαθεσιµότητα εισπράξεων

Νόµιµη & ασφαλής σύνδεση µε όλες τις τράπεζες

Πρoσθήκη νέων εφαρµογών µε χρήση API

Εφαρµογή παραγγελιοληψίας

Οπτική & ηχητική ειδοποίηση για νέες παραγγελίες

Αναµονή έως 3 λεπτά για αποδοχή νέας παραγγελίας

Αυτόµατη απόρριψη παραγγελιών µετά από αδράνεια

Ειδοποίηση & αυτόµατο email αποδοχής ή απόρριψης

Καταγραφή διευθύνσης IP για κάθε παραγγελία

Εκτύπωση σχετικών συνοδευτικών εντύπων

Πύλες πληρωµών

Μετρητά στην παραλαβή ή παράδοση

Τερµατικό POS στην παραλαβή ή παράδοση

Υπηρεσία χρέωσης call back

Online πληρωµές µε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα

Πρόσθετες υπηρεσίες

Εκπαίδευση στην χρήση, λειτουργία & διαχείριση

Πληρής τεχνική υποστήριξη

100% εγγύηση καλής λειτουργίας & διαθεσιµότητας

Πιστοποιηµένη εφαρµογή για Android

Πιστοποιηµένη εφαρµογή για iOS

Διαφηµίσεις & προωθητικές ενέργειες

Εύκολη ενσωµάτωση σε πολιτική απορρήτου GDPR

Επίσηµες ενηµερώσεις εφαρµογών & λειτουργιών

40€/µήνα 40€/µήνα 40€/µήνα

70€/µήνα

110€/µήνα 110€/µήνα 110€/µήνα

70€/µήνα 70€/µήνα

Μηνιαία συνδροµή

Συχνότητα πληρωµής 

Κόστος εγκατάστασης

Χρόνος δέσµευσης

Τέλος αποσύνδεσης

65€/µήνα35€/µήνα25€/µήνα

Κάθε µήναΚάθε 12 µήνες Κάθε 3 µήνες

200€ 200€ Δωρεάν

12 µήνεςΧωρίς δέσµευσηΧωρίς δέσµευση

300€ΔωρεάνΔωρεάν

Max Smart Economy

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1) Οι τιµές που αναφέρονται στον τιµοκατάλογο δεν συµπεριλαµβάνουν ΦΠΑ 24%. 2) Τα τέλη συνδροµής & το κόστος εγκατάστασης 

καταβάλλονται πριν από την έναρξη παροχής των υπηρεσιών. 3) Οι τιµές ισχύουν µέχρι εξαντλήσεως διαθεσιµότητας ή έκδοσης νέου τιµοκαταλόγου.

+30 210 440 4020 info@foxseasons.com www.foxseasons.com


