
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.

Ασφάλεια Συναλλαγών και εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής
Το σύστημα ασφάλειας συναλλαγών της SecureShop, πρωτοπόρου εταιρείας που έχει πιστοποιηθεί το 2006 

ως πρώτη  στην ευρώπη σύμφωνα με τις προδιαγραφές 3D Secure (Verified by Visa και SecureCode της  

MasterCard) για το χώρο του τουρισμού από τους διεθνείς οργανισμούς VISA, MasterCard έχει χαρακτηριστεί 

με γραπτές δηλώσεις ως αξιόπιστο από όλες τις συνεργαζόμενες τράπεζες. Υπάρχουν ενσωματωμένες οι 

υπηρεσίες online πληρωμών πιστωτικών καρτών της Alpha Bank, Emporiki Bank, Piraeus Bank, Eurobank, 

ΑΤΕ Bank, JCC Payment Systems και Paypal με δυνατότητα δυναμικής διαχείρισης των πληρωμών και 

προκαταβολών. Για χρήστες που δεν διαθέτουν πιστωτική κάρτα, υποστηρίζεται η πληρωμή με τραπεζική 

κατάθεση. Η επιχείρηση σας έχει τη δυνατότητα να ορίσει παράλληλα περισσότερους τρόπους πληρωμής 

ώστε να καλύψει τις ανάγκες όλων των υποφήφιων πελατών.

Διαχείριση στόλων

Έχετε την δυνατότητα να διαχειριστείτε από ένα μέχρι περισσότερους στόλους αυτοκινήτων, ορίζοντας για 

κάθε στόλο τιμές, διαθεσιμότητες, ειδικές προσφορές, τοποθεσίες παραλαβής / παράδοσης, extra κόστη κλπ 

και να διαχειρίζεστε τις κρατήσεις από ένα μόνο backoffice.

Τιμολογιακή Πολιτική και Προσφορές
Η δομή του κάθε τιμοκαταλόγου μπορεί να οριστεί δυναμικά, ανάλογα με τον όριο των ημερών που ισχύει 

η κάθε τιμή. Επίσης υπάρχει δυνατότητα οι τιμές να περιλαμβάνουν πακέτα με διαφορετικές καλύψεις και 

ασφάλειες (All Inclusive, CDW κλπ). Οι προσφορές έχουν μεγάλη ευελιξία και ορίζονται ανά στόλο, τύπο 

αυτοκινήτου και περίοδο ενοικίασης.
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Χρεώσεις Παραλαβής / Παράδοσης και extra day
Υπάρχει λειτουργία ορισμού των χρονικών διαστημάτων (ανά τέταρτο) μέσα στην ημέρα για τα οποία 

ορίζεται επιπρόσθετο κόστος για την παραλαβή και παράδοση (pick-up and delivery out of working hours) 

κάθε στόλου. Επίσης ορίζεται το όριο των ωρών μετά το οποίο χρεώνεται extra day.

Παραλαβή και παράδοση σε διαφορετικές τοποθεσίες
Για κάθε σταθμό παραλαβής μπορούν επίσης να οριστούν όλες οι τοποθεσίες που έχουν επιπρόσθετο 

κόστος παράδοσης, καθώς και όλοι οι μη επιτρεπόμενοι συνδυασμοί παραλαβής παράδοσης μεταξύ 

απομακρυσμένων σταθμών πχ παραλαβή αλεξανδρούπολη - παράδοση κεφαλονιά.

Επιπρόσθετες υπηρεσίες (child seat, navigator κλπ)
Ο Πελάτης μπορεί με την κράτηση του να επιλέξει επιπρόσθετες επιλογές για παιδικά καθίσματα, 

πλοηγό, δεύτερο οδηγό, αλυσίδες χιονιού κλπ, οι οποίες χρεώνονται ανά ημέρα, ενώ υπάρχει όριο 

ημερών το οποίο η διάρκεια της κράτησης το υπερβεί, το κόστος δεν υπολογίζεται.

Το Rent A Car αποτελεί μια ολοκληρωμένη διαχείριση πωλήσεων που εξυπηρετεί όλους τους τύπους 

πελατών. Το σύστημα, εκτός τους μεμονωμένους και επαναλαμβανόμενους πελάτες από το  

internet, χειρίζεται με ειδικούς τιμοκαταλόγους ταξιδιωτικά γραφεία, εταιρείες και ξενοδοχεία,  

με ειδικούς κωδικούς πρόσβασης. Το σύστημα περιλαμβάνει βάση δεδομένων 1400 ελληνικών  

ταξ.γραφείων, ταξινομημένα σε γεωγραφικές περιοχές, με δυνατότητες αποστολής newsletters,  

έκδοση κωδικών πρόσβασης για τιμές και ειδικές προσφορές. Η βάση δεδομένων μπορεί να  

εμπλουτιστεί με επιπρόσθετους λογαριασμούς(accounts) που βρίσκονται στην μηχανογράφηση σας.

Κρατήσεις από τουριστικά γραφεία, ξενοδοχεία, εταιρείες

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

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

Γραφεία Θεσσαλονίκης: Γραφεία Αθήνας:

Διαχείριση τοποθεσιών παραλαβής και παράδοσης
Οι τοποθεσίες παραλαβής και παράδοσης για κάθε στόλο αυτοκινήτων ορίζονται και προσθαφαιρούνται 

δυναμικά από χειριστές της επιχείρησής σας. Για κάθε τοποθεσία παραλαβής / παράδοσης υπάρχει η 

δυνατότητα να ορίσετε extra κόστος για παραλαβή και παράδοση, όπως επίσης να ορίσετε τα αναλυτικά 

στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας του τοπικού συνεργάτη που θα χειριστεί την κράτηση, τα οποία θα 

εμφανίζονται στο voucher και στο e-mail επιβεβαιώσης που θα λαμβάνει ο πελάτης.
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