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Η SecureShop είναι πρωτοπόρος εταιρεία πληροφορικής στο χώρο του e-commerce
από το 2004 και ασχολείται με την ανάπτυξη real time συστημάτων κρατήσεων,
διαδικτυακών εφαρμογών και websites για όλους τους τομείς του τουρισμού με
υψηλή εξειδίκευση στην ασφάλεια και αξιοπιστία συναλλαγών, η οποία πιστοποιείται
επίσημα ως πρώτη στην ευρώπη σύμφωνα με τα πρότυπα 3D Secure από τους
διεθνείς οργανισμούς VISA και MasterCard και όλες τις τράπεζες με τεχνολογία
ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι ιστοσελίδες ξενοδοχείων, rent a car, τουριστικών
γραφείων κλπ. που αναπτύσσει η SecureShop διέπονται από τουριστική μεθοδολογία,
βρίσκονται στις υψηλότερες θέσεις των αποτελεσμάτων στις μηχανές αναζήτησης
για όλες τις περιοχές της ελλάδας και έχουν αποφέρουν μεγάλα κέρδη από
ηλεκτρονικές πωλήσεις στις τουριστικές επιχειρήσεις.

Τα πλεονεκτήματα που σας παρέχουμε για την δημιουργία
του web site σας μαζί μας είναι τα παρακάτω:
Σχεδιασμός και λειτουργικότητα ειδικά για τις ανάγκες και προτιμήσεις σας
Οι προτάσεις για τον σχεδιασμό της ιστοσελίδας έχουν ως αφετηρία μια εξειδικευμένη μελέτη
εμπειρογνωμόνων της εταιρείας μας και στελεχών της επιχείρησης σας, ώστε να καταγραφούν και
να μελετηθούν οι ιδιαιτερότητες που θα αποτελέσουν τον κορμό για την παρουσία σας στο διαδίκτυο.
Οι έμπειροι σχεδιαστές μας θα παρουσιάσουν εικαστικές προτάσεις ειδικά για τις ανάγκες που
έχουν διατυπωθεί κατά την πρώτη φάση, από τις οποίες θα έχετε την δυνατότητα να διαλέξετε
την καταλληλότερη και μέσα από μια διαδικασία διαδοχικών αλλαγών να επιτευχθεί το επιθυμητό
αποτέλεσμα, πάντα υπό την καθοδήγηση και επίβλεψή σας. Σε επιλεγμένα τμήματα του web site θα
χρησιμοποιηθεί το λογισμικό flash με σκοπό να δώσει έμφαση στα δυνατά σημεία της επιχείρησης μέσω
video ή ελκυστικών animation. Η λειτουργικότητα του site θα συνδυαστεί με ένα ευχάριστο σχεδιασμό,
ώστε η πλοήγηση των υποψήφιων πελατών στην ιστοσελίδα σας να αποτελεί μια ευχάριστη και
αποτελεσματική διαδικασία.

Τεχνολογική Υπεροχή (Πολυγλωσσικότητα, CMS - δυναμικό περιεχόμενο)
Η δημιουργία του web site βασίζεται στην ισχυρή πλατφόρμα SecureShop, η οποία δίνει την δυνατότητα
οργάνωσης του περιεχομένου με το ενσωματωμένο CMS σύστημα σε κατηγορίες και υποκατηγορίες
απείρου βάθους καθώς και υποστήριξης πολλαπλών γλωσσών και νομισμάτων. Σε κάθε κατηγορία μπορεί
να καταχωρηθεί απεριόριστο περιεχόμενο(προϊόντα, κείμενα, φωτογραφίες, άρθρα, τιμές, προσφορές
κλπ.) και να μορφοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας χωρίς ειδικές γνώσεις σε ΗΥ ή internet. Μετά
την σχετική εκπαίδευση, η διαχείριση του web site(προσθήκες, αλλαγές περιεχομένου ή εικόνων κλπ.)
θα πραγματοποιείται από προσωπικό της εταιρίας σας εύκολα και άμεσα χωρίς περαιτέρω έξοδα. Η
προσθήκη επιπρόσθετων γλωσσών αποτελεί μια απλή, εύκολη και γρήγορη διαδικασία.

Συμβατότητα με διεθνείς προδιαγραφές για τουριστικά web sites
Μετά από έρευνα και μελέτη των προδιαγραφών κορυφαίων τουριστικών εταιριών παγκοσμίως και νέων
τάσεων στον χώρο του αντικειμένου της εταιρείας σας (πχ. ξενοδοχείων και τουρισμού), φροντίζουμε
να υλοποιήσουμε τις σύγχρονες προδιαγραφές για διασφάλιση εταιρικής ταυτότητας, ομοιόμορφου και
λειτουργικού σχεδιασμού καθώς και την μελλοντική δυνατότητα για κρατήσεις ή πωλήσεις μέσα από το
web site(e-commerce). Εξοπλισμένο με τις παραπάνω δυνατότητες το web site σας θα είναι εφάμιλλο και
ανταγωνιστικό με τις κορυφαίες επιχειρήσεις του χώρου δράσης σας.
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Το μοναδικό FLASH - CMS
Το Flash - CMS κάνει την δημιουργία των Adobe Flash movies μια εύκολη και γρήγορη διαδικασία, αφού
δίνει την δυνατότητα στους χειριστές να δημιουργούν δυναμικά τα flash movies του site, χωρίς να
απαιτείται επανασχεδιασμός αυτών από web designers και επιπρόσθετο κόστος. Το Flash - CMS έχει την
μοναδική δυνατότητα της δυναμικής καταχώρησης / τροποποίησης όλων των κειμένων, φωτογραφιών και
μεταβάσεων (transitions) των flash movies μέσα σε ένα web site. Η κάθε σελίδα του web site περιέχει μια
δυναμική flash - gallery φωτογραφιών, χωρίς περιορισμούς στο μέγεθος, και μπορεί να επεξεργάζεται
δυναμικά από τους απλούς χρήστες μέσα από το περιβάλλον διαχείρισης.
H πλοήγηση στην flash - gallery μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη σειρά που επιθυμεί ο χρήστης, χωρίς
να είναι δεσμευμένος να παρακολουθεί την προκαθορισμένη ακολουθία προβολής. Οι ειδικές
προσφορές, πακέτα διακοπών εμφανίζονται με ειδικά flash - widgets και παρουσιάζουν διαδοχικά όλες
τις επιλογές προσφορών σας επισκέπτες του web site.

Προώθηση και διαφήμιση στις μηχανές αναζήτησης
Η καταχώρηση σε ελληνικές και διεθνείς μηχανές αναζήτησης καθώς και η προώθηση του web site στις
πρώτες θέσεις των σημαντικότερων από αυτών(Google κλπ.) είναι εντελώς δωρεάν. Οι λέξεις κλειδιά
(keywords) θα εμφανίζουν την επιχείρηση σας ανάμεσα στις πρώτες σελίδες αποτελεσμάτων αναζήτησης
σε γενικές κατηγορίες (π.χ. hotel thessaloniki), σε ειδικές που σχετίζονται με δραστηριότητες (spa,
conference, resort κλπ.) και σε ατομικά κριτήρια επιλογής (π.χ. egnatia hotel). Ανά τακτικά διαστήματα
αναπροσαρμόζουμε τις λέξεις κλειδιά στην ιστοσελίδα σας με σκοπό την επίτευξη υψηλότερης θέσης
στην κατάταξη των αποτελεσμάτων. Σε βάθος χρόνου οι λέξεις - κλειδιά μπορούν να προσαρμοστούν ανά
σελίδα του web site για βέλτιστα αποτελέσματα. Οι παραπάνω ενέργειες είναι χωρίς κόστος και έχουν
οδηγήσει τους Πελάτες μας στις πρώτες σελίδες των αποτελεσμάτων. Σε περιπτώσεις που απαιτείται
στοχευμένη προώθηση μέσω διαφημίσεων και καμπανιών σε μηχανές αναζήτησης (Google, Yahoo κλπ.),
σας παρέχουμε και πάλι δωρεάν την τεχνογνωσία και την εμπειρία μας για μια διαφημιστική καμπάνια
με χαμηλό κόστος και υψηλή απόδοση.

Απόδοση και επίδραση του web site στις πωλήσεις από το internet
Σύντομα θα διαπιστώσετε πως το νέο σας web site με την μεγάλη επισκεψιμότητα και τα εργαλεία που
διαθέτει μπορεί ως και να υπέρ-τριπλασιάσει τις πωλήσεις των τελευταίων 2 ετών μέσα στο πρώτο τρίμηνο
λειτουργίας και οι πωλήσεις σας από το internet να συνεχίσουν να αυξάνονται με ένα γρήγορο ρυθμό.

Ενσωματωμένη μηχανή αναζήτησης περιεχομένου (Search Engine)
Το δυναμικό περιεχόμενο (κείμενα, εικόνες σε μορφή άρθρων) που έχει καταχωρηθεί στο web site μπορεί
να αναζητηθεί με πολύ απλό τρόπο από τους επισκέπτες του χωρίς να είναι απαραίτητο να πλοηγηθεί ο
επισκέπτης του site σε σελίδες ή υποσελίδες. Η αναζήτηση μπορεί να περιλαμβάνει απλά ή σύνθετα κριτήρια.

Αναβάθμιση σε e-shop με στόχο τις πωλήσεις μέσω της πλατφόρμας SecureShop
Όταν η επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας σας είναι αυξημένη και η επικοινωνία μέσω του web site σας
είναι αμφίδρομη, υπάρχει η δυνατότητα αναβάθμισης σε ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα
(e-shop) πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών, σύστημα κρατήσεων για ξενοδοχεία, ταξ. γραφεία,
ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα κλπ. ώστε να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο marketing και πωλήσεων
για πωλήσεις σε όλο τον κόσμο.
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Εργαλεία & Web Marketing
Καταλάβετε υψηλή θέση στις πρώτες σελίδες στην αναζήτηση της δημοφιλέστερης μηχανής παγκοσμίως
μέσω του δωρεάν Search Engine Optimization (SEO) που σας προσφέρουμε.
Όλες οι ενέργειες καταχώρησης και βελτιστοποίησης (SEO) της θέσης σας στις μηχανές αναζήτησης
παρέχονται δωρεάν με την δημιουργία του δικτυακού σας τόπου.
Για τον προσδιορισμό της ακριβής θέσης του ξενοδοχείου ή της επιχείρησης μέσω δορυφόρου, o ειδικός
χάρτης του Google Maps και ένα ειδικό placemark του Google Earth θα δώσουν το στίγμα της επιχείρησης
στον υποψήφιο Πελάτη σας σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου και αν βρίσκεται.
Για τον καλύτερο έλεγχο της επισκεψιμότητας της σελίδας σας και την στοχοθέτηση πωλήσεων από
το internet, σας παρέχουμε το πληρέστερο εργαλείο παρακολούθησης επισκεψιμότητας στο internet,
το Google Analytics. Ανάλυση χωρών και πόλεων - αγορών, επισκέψεων περιεχομένου, browser κλπ.
Για την βελτίωση της θέσης εμφάνισης στις μηχανές αναζήτησης με τη χρήση SEO τεχνικών
χρησιμοποιούνται τα εργαλεία Google Webmaster Tools.
Για διαφημίσεις χαμηλού κόστους με μεγάλη απόδοση όταν θέλετε να ενισχύσετε τις πωλήσεις σας από
το internet σχεδιάζουμε και καταχωρούμε τις ειδικές διαφημιστικές καμπάνιες σας στο Google Adwords.
Καταλάβετε υψηλή θέση στις αναζητήσεις των μηχανών αναζήτησης Yahoo και bing ή διαφημιστείτε με
ειδικές καμπάνιες Pay Per Click(PPC) όταν θέλετε να ενισχύσετε τις πωλήσεις σας από το internet.

RSS Feeds (Web 2.0)
Το σύστημα διαχείρισης του περιεχομένου υποστηρίζει την χρήση απεριόριστων δυναμικών RSS Feeds
για αμεσότερη ενημέρωση των επισκεπτών του web site και πελατών με νέα, προσφορές κλπ.

Sites Κοινωνικής Δικτύωσης
Τα ευρύτερα διαδεδομένα κοινωνικά δίκτυα με δεκάδες εκατομμύρια χρήστες ανά τον κόσμο, μπορούν
να γίνουν χρήσιμα εργαλεία web marketing δημιουργώντας ειδικές ομάδες ενδιαφέροντος και προώθησης
γενικών τουριστικών θεμάτων αλλά και ειδικών υπηρεσιών (spa, εστιατόρια, συνεδριακά, club φίλων)
ή δραστηριοτήτων διαμονής, αποδίδοντας στη επιχείρηση σας κοινωνικό χαρακτήρα και ευθύνη.

YouTube
Ερασιτεχνικά video του ξενοδοχείου που έχουν δημιουργηθεί από ευχαριστημένους Πελάτες αποτελούν
την καλύτερη διαφήμιση για την επιχείρησή σας. Φροντίζουμε να εντοπίσουμε τα καλύτερα και να τα
προβάλλουμε στο web site.

Κριτικές & Διακρίσεις έγκυρων web sites
Είναι γνωστή σε όλους η επιρροή των επίσημων sites αξιολόγησης διαμονής στους επισκέπτες από την
ευρώπη και το εξωτερικό.
Τα ξενοδοχεία τα οποία έχουν διακριθεί ως άριστα στην απόδοση και απεικονίζουν την διάκριση αυτή
με ειδικά σήματα (bench) απολαμβάνουν μεγάλη προτίμηση από τους επισκέπτες του internet
και παρουσιάζουν μεγάλο αριθμό κρατήσεων ακόμη και σε μικρότερες μονάδες.
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Σχετικά δείγματα της δουλειάς μας, μπορείτε να δείτε στο www.secureshop.gr.
Είμαστε στην διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και ευελπιστούμε σε μια δημιουργική και
αποδοτική συνεργασία.

Μας εμπιστεύτηκαν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της εταιρικής τους
ιστοσελίδας οι παρακάτω διακεκριμένες επιχειρήσεις του τουρισμού:

Γραφεία Αθήνας:

Γραφεία Θεσσαλονίκης:

Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου 20, (Καλλιμάρμαρο),
116 35 Αθήνα, Tηλ.: 215 510 9072, Fax: 215 510 9072
e-mail: info-athens@secureshop.gr

Business Center “Philippos”, Αγίας Αναστασίας & Λαέρτου, 570 01
Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Tηλ.: 2310 383 081, 2310 900 532, Fax: 2310 900 542
e-mail: info@secureshop.gr

