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την επισκεψιµότητα, τις πωλήσεις, το κοινό και πολλά άλλα ποιο-
τικά χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια η Οµάδα Web Analytics της 
plushost.gr παίρνει τα σκήπτρα και πραγµατοποιεί ενδελεχή ανά-
λυση των δεδοµένων αυτών. Βάσει των ευρηµάτων, δηµιουργεί-
ται λεπτοµερής σχεδιασµός της στρατηγικής των κατάλληλων λύ-
σεων βελτιστοποίησης του e-shop. Η καινοτόµος πλατφόρµα της 
plushost.gr έχει κυριολεκτικά άπειρες δυνατότητες, ανάλογα µε τις 
ανάγκες και τους στόχους της εκάστοτε επιχείρησης. 

Και µιας και «ανοίξαµε» το κεφάλαιο Οµάδα Web Analytics, 
πρέπει να σηµειώσουµε ότι ένα από τα µεγαλύτερα πλεονεκτήµατα 
της plushost.gr είναι η Ολοκληρωµένη Υποστήριξη που στελεχώ-
νουν περισσότερες από 10 Εξειδικευµένες Οµάδες. Και αυτό διότι 
µόνο µε απόλυτα ολοκληρωµένες υπηρεσίες των πολλαπλών οµά-
δων της µπόρεσε να δηµιουργηθεί το απόλυτο ανταγωνιστικό πλε-
ονέκτηµά της, το 360° e-commerce. 

Πρόκειται για µια πρωτοπόρα αποκλειστική υπηρεσία και δηµι-
ουργία της plushost.gr και µπορεί να εγγυηθεί την επιτυχία µιας 
online επιχείρησης από την αρχή έως το τέλος. 

Με την υπηρεσία 360° e-commerce, o επιχειρηµατίας έχει πρό-
σβαση στην πιο ολοκληρωµένη δηµιουργία «all-in-one» υπηρεσι-
ών, µε Οµάδα Business Growth, Οµάδα E-mail Marketing, Οµά-
δα Web Analytics, Οµάδα Web Design, Oµάδα A/B Testing και 
Usability Testing, Oµάδα 360° Marketing Plan, Oµάδα Social 
Media Specialists, Oµάδες SEO/CRO, Oµάδα Τεχνολογικής 
Υποστήριξης κ.λπ. 

Τελειώνει η εποχή που το e-shopping αποτελούσε µια «λύση 
ανάγκης» λόγω έλλειψης χρόνου. Είναι πλέον µια εµπειρία για τον 
σύγχρονο καταναλωτή. Η plushost.gr προσφέρει στον πελάτη µια 
απρόσµενη και απολαυστική αγοραστική εµπειρία.

Η plushost.gr µπορεί. 
Μπορεί όχι απλώς να ακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά να τις οδη-

γεί.
Ανακαλύψτε περισσότερα στο plushost.gr, δείτε τα επεξηγηµα-

τικά βίντεό µας και επικοινωνήστε µαζί µας για να σας λύσουµε 
κάθε απορία!
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Ναι, φυσικά υπάρχουν κανόνες. Αρκεί η προο-
πτική µε την οποία τους αντιµετωπίζει κανείς να 
εµπεριέχει την έννοια της ευελιξίας. 

«∆αρβινικά µιλώντας», µας λέει ο CEO και 
Founder της plushost.gr, κ. Αθανάσιος Καµέας, 

«ο νόµος της φύσης έχει περίτρανα αποδείξει ότι ανάµεσα στα έµ-
βια όντα επιβιώνει ο ισχυρότερος. Η έννοια της ισχύος είναι αδι-
άρρηκτα συνδεδεµένη µε την έννοια της προσαρµοστικότητας. Τα 
είδη που επιβιώνουν, εν ολίγοις, δεν είναι τα πιο έξυπνα. Είναι 
όσα εκµεταλλεύονται στο έπακρο την εξυπνάδα τους για να προ-
σαρµοστούν επιτυχώς στις ολοένα µεταβαλλόµενες συνθήκες».

Έτσι εξηγείται η τεράστια επιτυχία της plushost.gr, της µοναδι-
κής 360° e-commerce εταιρείας πανελλαδικά: προσαρµοστικότη-
τα, διορατικότητα, όραµα, επιµονή, µελέτη, σκληρή δουλειά. 

Ο ιδιοκτήτης µιας online επιχείρησης που πρέπει να αναβαθµί-
σει την αγοραστική εµπειρία των πελατών του, πρέπει να έχει µια 
ολοκληρωµένη, βιώσιµη και στρατηγικά συνεπή 360° προσέγγι-
ση στο e-shop του. Το 360° e-commerce είναι αυτό ακριβώς που 
δηλώνει: µια πραγµατικά ολοκληρωµένη, αποτελεσµατική, εξαι-
ρετικά ανταγωνιστική προσέγγιση στις ολοένα αυξανόµενες υπη-
ρεσίες που καλύπτουν κάθε φάσµα των αναγκών µιας online επι-
χείρησης, χτίζοντας µε προσεκτικές επιλογές µια στρατηγικά συνε-
πή προσέγγιση. 

O κ. Αθανάσιος Καµέας είναι απόλυτα αυτoδηµιούργητος. 
Πριν από περίπου 16 χρόνια το όραµα και το πάθος του για το 
e-commerce τον οδήγησαν να κάνει το πρώτο βήµα δανειζόµενος 
έναν server. Και, έτσι, το όραµά του άρχισε να παίρνει σάρκα και 
οστά. «Όπλα» του: παρακολούθηση όλων των τεχνολογικών εξε-
λίξεων, διαρκής µελέτη, άψογα εξειδικευµένο προσωπικό, ακα-
τάπαυστη προσήλωση, αµέτρητες προσωπικές θυσίες. Μόνο έτσι 

κατάφερε να γίνει σήµερα η  plushost.gr µια από τις κορυφαίες 
e-commerce εταιρείες πανελλαδικά.

Ακρογωνιαίος λίθος της plushost.gr; Η πλατφόρµα ηλεκτρονι-
κού καταστήµατος. Η πιο ολοκληρωµένη και προσαρµόσιµη πλατ-
φόρµα που υπάρχει αυτήν τη στιγµή στο e-commerce, προσφέρο-
ντας ορθολογική, δοκιµασµένη και εξελιγµένη λειτουργικότητα. 
Τελικός και αδιαπραγµάτευτος στόχος της; H µεγιστοποίηση των 
πωλήσεων.

Με interface φιλικά προς τον χρήστη, επιτρέπει στον επιχειρη-
µατία να παραµείνει υψηλά στην αγορά του ηλεκτρονικού εµπο-
ρίου, που µεταβάλλεται συνεχώς µε ραγδαίους ρυθµούς. Επιπλέ-
ον, παρέχει τη διαχείριση λειτουργιών marketplace πολλαπλών 
καναλιών απευθείας µέσω του e-shop, όπως παραγγελίες, πολλα-
πλές τοποθεσίες αποθεµάτων, σχέδια καταστηµάτων και πολύ πε-
ρισσότερα.

Ιδιαίτερης σπουδαιότητας είναι η ταχύτητα φορτώµατος ενός 
ηλεκτρονικού καταστήµατος, καθώς διαδραµατίζει τεράστιο ρόλο 
στη βελτίωση της εµπειρίας των πελατών και έχει τεράστια επίδρα-
ση στο conversion rate optimization. 

Ακόµα ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της πλατφόρµας 
είναι ότι παρέχει διασύνδεση της εφαρµογής του ηλεκτρονικού κα-
ταστήµατος µε τους πλέον αξιόπιστους παρόχους εφαρµογών απο-
στολής µαζικών emails (Contact Pigeon, Moosend, MailChimp). 
Επιπλέον, η plushost.gr εγγυάται τον απόλυτο διαχωρισµό 
(segmentation) της λίστας αποδεκτών των newsletters µιας επιχεί-
ρησης. Η εις βάθος ανάλυση των αποτελεσµάτων, η εξατοµικευµέ-
νη παραµετροποίηση και οι «έξυπνοι» µηχανισµοί αυτοµατοποίη-
σης είναι περισσότερο από δεδοµένοι. 

Η plushost.gr διασύνδεει το ηλεκτρονικό σας κατάστηµα µε 
το Google Analytics, µέσω του οποίου αντλούνται δεδοµένα για 

Μπαίνουµε βαθιά στον ολοένα µεταλλασσόµενο κόσµο 
του e-commerce και βρίσκουµε απαντήσεις µε τη 
βοήθεια της plushost.gr

ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
«ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ» 
ΣΤΟ 
E-COMMERCE;

Αποκρυπτογραφούµε τα βήµατα 
που θα µας οδηγήσουν στην 

απόλυτη επιτυχία µε τις πολύτιµες 
συµβουλές της plushost.gr.


