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ACS και e-Commerce 

               



 Η σημασία της τεχνολογίας στο e-Commerce 

Συνεχής αύξηση χρήσης κινητών  
συσκευών από τους πελάτες 

Αναφορές σε πραγματικό χρόνο  
για την κατάσταση της αποστολής 

 ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  
για τον πελάτη 

GPS tracking σε όλα τα οχήματα  
και τα PDAs των διανομέων 

Συλλογή και μετάδοση φωτογραφιών  
από τα PDAs 

Λήψη ηλεκτρονικής υπογραφής  
από τον παραλήπτη 

Σύντομα ερωτηματολόγια για άμεσο  
feedback από τον πελάτη 



Εισαγωγή Τεχνολογίας Αιχμής & Καινοτομίας 
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Από το πρώτο «κλικ» της αγοράς, μέχρι την πληρωμή της αποστολής! 



Ευέλικτες λύσεις e-Commerce  



Ευέλικτες λύσεις e-Commerce 



Εμπόδια εισόδου e-shop σε ξένες αγορές 

               €  Υψηλό μεταφορικό κόστος 

• Γεωγραφικοί παράγοντες / αποστάσεις 
• Πολλά κέντρα διαλογής (handling costs) 

 Έλλειψη σύγχρονων logistics 

• Ανάγκη για ηλεκτρονική ενημέρωση e-shop 
και πελάτη-παραλήπτη με σύγχρονα μέσα 



Οι πλέον οικονομικές υπηρεσίες εξωτερικού 

               

ACS EU Economy:  
Οικονομική αποστολή δεμάτων από 1kg έως 
40kg, προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
με οδική μεταφορά. 
 
ACS Cyprus Economy:  
Οικονομική αποστολή φακέλων και δεμάτων 
από 1kg έως 40kg, από την Ελλάδα προς την 
Κύπρο, με θαλάσσια μεταφορά.  
 
 Με τιμές έως και 70% φθηνότερα σε σχέση  

με τις χρεώσεις της ταχυδρομικής αγοράς  
 Με ηλεκτρονικό σύστημα εντοπισμού αποστολών 

(track and trace).  



Οι πλέον οικονομικές υπηρεσίες εξωτερικού 



Διπλά οφέλη για τα e-shop 

    Τι κερδίζει ο  
    on-line αγοραστής 
 
 

 Οικονομία 
μέσω των χαμηλών  
μεταφορικών 

 Ηλεκτρονική ενημέρωση  
για την άφιξη της αποστολής  
του μέσω του site (online  
track and trace) ή sms/e-mail  
(κατόπιν συνεννόησης με το 
e-shop)  

    Τι κερδίζει το  
     ηλεκτρονικό κατάστημα 
 
 

 Πιο ανταγωνιστικές τιμές  
για τα προϊόντα του, λόγω των 
χαμηλών μεταφορικών 

 Καλύτερο έλεγχο στην  
πορεία παράδοσης στο  
εξωτερικό, μέσω track & trace 

 Διαφοροποίηση από τον     
ανταγωνισμό! 



 Αυξήστε την εμπειρία του πελάτη σας 



Ευχαριστούμε 
Κώστα Μενεγάκης, Γενικός Διευθυντής 
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