Διαφημιστικά φυλλάδια
προβολής πρακτορείων
Σε μια εποχή που το Ιντερνέτ μπαίνει
όλο και πιο πολύ στη ζωή και στο
επάγγελμά μας, ο ΣΕΠΠΠ σας
προσφέρει τη δυνατότητα να
φτιάξετε τη δική σας επαγγελματική
ιστοσελίδα.

Προβάλλετε ταυτόχρονα τις υπηρεσίες του
ΣΕΠΠΠ & του πρακτορείου σας.

Διαφημιστικά στυλό –
μπρελόκ - αναπτήρες

Δυο προτάσεις, η μια οικονομική και
η δεύτερη με περισσότερες
δυνατότητες, θα προβάλλουν τα
πρακτορεία μας με ένα σύγχρονο
τρόπο, με τον οποίο είναι
εξοικειωμένη μερίδα των πελατών
μας.
Δυναμικές (μπορείτε δηλ. να τις
διαχειρισθείτε εσείς όπως θέλετε) ,
με εφαρμογή για κινητά και iphone.
ΔΕΙΤΕ ΤΑ demo
http://mobilesite.gr/praktoriomikro/
http://mobilesite.gr/praktorio

Αναλυτικές πληροφορίες στο

www.seppp.gr

Ηλεκτρονικό κατάστημα
Επισκεφτείτε τη νέα εφαρμογή της
ιστοσελίδας του ΣΕΠΠΠ μέσω της
οποίας θα μπορείτε να επωφελείστε
των προνομιακών τιμών σε προϊόντα
και υπηρεσίες που εξασφαλίζει ο
ΣΕΠΠΠ, με ειδικές συμφωνίες και
αποκλειστικά για τα Μέλη του.
Η εφαρμογή σχεδιάστηκε με προσοχή
και ελπίζουμε ότι θα ανταποκρίνεται
στις τακτικές ανάγκες των Μελών για
την προμήθεια βασικού εξοπλισμού
και την προβολή όλων των
δραστηριοτήτων τους ως Πράκτορες
ΟΠΑΠ και Μέλη του ΣΕΠΠΠ. Το
περιεχόμενο της είναι ελεύθερο στους
επισκέπτες της ιστοσελίδας μας είτε
είναι Πράκτορες που επιθυμούν απλά
να ενημερωθούν για το Συνεταιρισμό
είτε μελλοντικοί προμηθευτές για την
υποβολή των προσφορών τους στον
ΣΕΠΠΠ.

Μόνο όμως τα Μέλη και μόνο μέσω
της ηλεκτρονικής μας εφαρμογής
μπορούν να συμμετάσχουν και να
εκμεταλλευτούν την υπηρεσία.
Η
εφαρμογή
θα
εμπλουτίζεται
σταδιακά με καινούργια προϊόντα και

Εκτυπωτές και
αναλώσιμα
Στην αρχική μας σελίδα μπορείτε να ανατρέξετε στο
σύντομο εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής ‘eshop’,

Scanner barcode

iRS Barcode Scanner 1695 Laser
(οπτικός αναγνώστης)

Θερμικός εκτυπωτής
EPSON POS PRINTER TM-T20 USB

ενώ ειδικότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλείτε στην
περιγραφή

κάθε

επιμέρους

προϊόντος

των

προμηθευτικών μας προγραμμάτων.

Υποστηρίζει όλα τα τρέχοντα λειτουργικά
συστήματα και είναι απολύτως κατάλληλος για την εκτύπωση
όλων των αποδείξεων είσπραξης λογαριασμών μέσω του
ΣΕΠΠΠ (πλάτος θερμικής ταινίας: 80 χιλιοστά).

Με σκανδάλη για ασφάλεια
ανάγνωσης.Υποστηρίζει όλα τα τρέχοντα λειτουργικά
συστήματα. Κατάλληλος για το σκανάρισμα όλων των
λογαριασμών.

Επίσης θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μέσω της
εφαρμογής μπορείτε να:

Διαφημιστικές θήκες
φύλαξης αποκομμάτων

Προσθέτετε τα προϊόντα στο καλάθι σας, τα οποία
παραμένουν εκεί μέχρι να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας ή
απλά να τα διαγράψετε!
Δίπλα

σε

κάθε

είδος

που

διατίθεται

μέσω

της

εφαρμογής, υπάρχουν σχετικά εικονίδια έτσι ώστε να μπορείτε να
προβάλετε τα προϊόντα στα Facebook, Twitter και άλλα social
networks!

Το ‘e-shop’ του ΣΕΠΠΠ δε λειτουργεί υπό τη συνηθισμένη στην αγορά
έννοια ενός αυτόνομου ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς δεν είναι ο
ίδιος ο ΣΕΠΠΠ φορέας και απευθείας πωλητής ή μεταπωλητής
προϊόντων ή/και υπηρεσιών προς τα Μέλη του. Ο όρος ‘e shop’
χρησιμοποιείται για να περιγράψει μία πιο σύνθετη διαδικασία, η οποία
περιλαμβάνει την έρευνα αγοράς εκ μέρους του ΣΕΠΠΠ, τη σύναψη
συμφωνίας με τους επιλεγόμενους προμηθευτές στην οποία
καθορίζονται οι προνομιακοί όροι για τα Μέλη, τη γνωστοποίηση των
εγκεκριμένων προμηθευτών και των ειδικών προσφορών τους στα Μέλη
μέσω της εφαρμογής στην ιστοσελίδα και τελικά τη συλλογή των
παραγγελιών και την προώθησή τους από τον ΣΕΠΠΠ στις εταιρίες –
προμηθευτές για εκτέλεση.

Πολυμηχάνημα
Epson Workforce 4525DNF (έγχρωμο)
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έγχρωμο φωτοτυπικό
μηχάνημα – εκτυπωτής – σαρωτής/scanner & φαξ.
Υποστηρίζει όλα τα τρέχοντα λειτουργικά συστήματα.

Πολυμηχάνημα
Samsung scx 3400F (ασπρόμαυρο)
Ασπρόμαυρο φωτοτυπικό μηχάνημα – εκτυπωτής
σαρωτής/scanner & φαξ.
Υποστηρίζει όλα τα τρέχοντα λειτουργικά συστήματα.

–

Για να προβάλετε τα τυχερά παίγνια ΟΠΑΠ ή/και ΟΔΙΕ
ή/και Λαχείων & για να διαφημίζετε τις συγκεκριμένες
υπηρεσίες εξόφλησης λογαριασμών του πρακτορείου
σας μέσω του ΣΕΠΠΠ.

