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FIRST VISIT ESHOP TO SEE THE ORDERS



NEW MODEL – MODIFY 
MODEL  

Στο Powersoft365 ERP
πρέπει να περνιούνται τα 
προϊόντα με ξεκάθαρη 
περιγραφή του τι είναι και 
ΌΧΙ μονολεκτικά πχ 
DRESS .

Το season , Brand και 
άλλα χαρακτηριστικά είναι 
απαραίτητα. 



Τιμές 

Οι τιμές 1-3 είναι οι Retail –
SALE τιμές

Αν η τιμή 3 είναι 0(ΜΗΔΕΝ) 
ή ίση με την 1 τιμή  τότε η 
τιμή που εμφανίζεται στο site 
είναι η 1 (€ 300).

Αν η τιμή 3 είναι μικρότερη
τότε στο site θα εμφανίζεται 
η πρώτη τιμή € 300 
διαγραμμένη(€ 300) και η 
ένδειξη SALE στη δεύτερη 
τιμή € 250

Η τιμή μπορεί να αλλάξει και 
μαζικά όπως αλλάζουμε τις 
τιμές για τα ξεπουλήματα 

π.χ. Αλλαγή -30% της 
μάρκας ΑΑΑ για την season 
2019 ,μόνο τα dress.



Κατηγορία

Η κατηγορία women's 
wear έχει υποκατηγορία 
dress και υπο-υπο
κατηγορία evening dress 

Όπως θα ψάχνει με clicks 
ο πελάτης έτσι πρέπει να 
είναι οι κατηγορίες 



Ecommerce 

CLICK είναι επιλεγμένο για 
να φαίνεται στο eshop
Και αν το φύγουμε από 
επιλεγμένο τότε δεν θα 
φαίνεται

Μπορούμε να φύγουμε 
όλα τα ecommerce μαζικά 
από μια μάρκα η από μια 
season αν θέλουμε  



Notes 

όσα πιο πολλά γράφουμε 
στο SPECIFICATION τόσο 
το καλύτερο είναι τα 
χαρακτηριστικά του 
προϊόντος 

Εδώ δεν μας χαλά να 
γράψουμε και το 
ΠΡΟΣΟΧΗ τα sizes σε 
αυτή την μάρκα είναι ½ πιο 
μικρά από τα συνηθισμένα 
Όσο πιο αληθινοί είμαστε 
τόσο το καλύτερο 



Για κάποιο ξεχωριστό 
event μπορεί να μπει μια 
επιλογή εδώ  
Πχ black Friday offer
Character 
BARBIE,SPIDERMAN 
ETC 
Αυτά μπορούν να είναι και 
φίλτρα για ψάξιμο 
Πχ Όλα τα είδη με 
spiderman

Το length width height 
χρησιμεύει για τα 
FREIGHTS όταν θα τα 
στέλνουμε εξωτερικό



Για το BITEO που θέλετε 
να βάλετε  στην σελίδα 
Κάντε copy το link από το 
youtube – paste



VIDEO LINK , CATALOG , 
NEW ,BEST BUY ETC

Στο ATTRIBUTE 3 μπαίνει 
το link για το video του 
προϊόντος 
Μπορεί να αφορά ένα 
προϊόν η ένα ολόκληρο 
brand (πχ το fashion show 
του brand)
Στο 4 μπορεί να μπει ο 
κατάλογος – χρήσιμο για 
τα accessories με manual 
,αν δεν υπάρχει μένει 
άδειο .

Να είναι στα new arrivals 
από μέχρι .



THANK YOU


