
Εταιρικοί ΠελάτεςΑξιοπιστία στο e-grocery



Η e-fresh.gr είναι το μεγαλύτερο αυτόνομο ηλεκτρονικό supermarket 
Πάνω από 1εκ παραγγελίες έχουν παραδοθεί με επιτυχία

Μια ολοκληρωμένη λύση, που έχει υποκαταστήσει πλήρως το ταξίδι στο φυσικό super market

 Ένα πλήρες site: 15.000 προϊόντα άμεσα διαθέσιμα – όλα 
όσα χρειάζεται ένα μέσο νοικοκυριό

 Απευθείας σχέση με 400+ προμηθευτές – μικροί και 
μεγάλοι

΄Άμεση εξυπηρέτηση με : 

 2 ημιαυτόματες αποθήκες για γρήγορη συλλογή και 
διανομή των παραγγελιών

 52 ιδιόκτητα φορτηγά-ψυγεία πλήρως εξοπλισμένα με 
χώρους για ξηρό φορτίο, ψύξη και κατάψυξη

 Αυθημερόν παράδοση σε λίγες ώρες σε όλη την περιφέρεια 
Αττικής

 Πιστοποίηση με ISO 22:000 & Covid Shield από TUV Austria



Πώς ξεχωρίζεις σε ένα κόσμο αυξανόμενων επιλογών; 

 Ζούμε σε ένα κόσμο με περισσότερες επιλογές από ποτέ – ειδικά μετά την πανδημία το e-grocery προσέλκυσε 
το ενδιαφέρον της αγοράς 

 Ο καταναλωτής μας γίνεται ολοένα και πιο απαιτητικός ανεβάζοντας τον πήχη της εξυπηρέτησης

 Η αξιοπιστία είναι σημάδι διαφοροποίησης

Τι σημαίνει αξιοπιστία;  

Όταν οι προσδοκίες του πελάτη

Υποστηρίζονται από επιμέρους 
διαδικασίες και συστήματα



Ο καταναλωτής μας αλλάζει και μας κατευθύνει

Βιάζεται
Δεν έχει το χρόνο της 
επίσκεψης σε διαφορετικά 
καταστήματα για να καλύψει 
όλες τις ανάγκες του.

Θέλει ασφάλεια
Σε όλη τη χρήση του site

Θέλει να πληρώσει 
όπως έχει συνηθίσει. 
Διαφορετικοί άνθρωποι έχουν 
διαφορετικές συνήειες. 

Θέλει να παραγγείλει 
όπως τον εξυπηρετεί. 
Από το χώρο, το μέσο και στην 
ώρα που τον εξυπηρετεί. 

Θέλει ευκολία
Δεν θέλει να πρέπει να ρωτήσει, 
για βασικές πληροφορίες. 
Δε θέλει να δώσει στοιχεία που 
έχει δώσει στο παρελθόν. 

Θέλει να μην απογοητευτεί 
την ώρα της παράδοσης.
Θέλει να παραλάβει αυτά που έχει 
παραγγείλει, ποιοτικά και ποσοτικά 
σωστά

Είναι της τελευταίας 
στιγμής
Και θέλει να ακούγονται, οι 
ιδιαίτερες ανάγκες του



Θέλει ευκολία
Επαρκείς πληροφορίες με
Σωστές φωτογραφίες, πλήρεις 
περιγραφές, διατροφικά 
χαρακτηριστικά , αξιολογήσεις 

Με custom λύση ειδικά προσαρμοσμένη στο e-commerce, η e-Fresh.gr είναι 
σχεδιασμένη για να εξυπηρετεί ΑΥΤΟΝ τον απαιτητικό καταναλωτή. 

Βιάζεται
Ένα site – 15000 κωδικοί για 
ΌΛΑ όσα χρειάζεται ένα 
νοικοκυρό. 

Θέλει να παραγγείλει 
όπως τον εξυπηρετεί. 
Παραγγελίες από παντού, 24-7 Ios
& Android apps
Ελληνικά, αγγλικά
Mobile friendly website

Θέλει να μην απογοητευτεί την 
ώρα της παράδοσης.
Real time απόθεμα στο site
ISO 22:000 για όλους τους χώρους 
αποθήκευσης των προϊόντων μας
Υγειονομικά ελεγμένα οχήματα
Επένδυση στην μηχανογράφηση

Είναι της τελευταίας στιγμής
Άμεση παράδοση σε λίγες ώρες, ό,τι 
ώρα κι αν υποβληθεί η παραγγελία
Ημιαυτόματες αποθήκες, In house 
logistics

Θέλει ασφάλεια
Ασφάλεια πληρωμών
Προστασία προσωπικών 
δεδομένων

Θέλει να πληρώσει όπως έχει 
συνηθίσει.
Ποικιλία τρόπων πληρωμής και ασφάλεια 
συναλλαγών
• On line πληρωμή με κάρτα, Paypal
• Αντικαταβολή, POS, Τραπεζική κατάθεση



Η αξιοπιστία χτίζεται με λύσεις σε κάθε καταναλωτική απαίτηση 

 Έλεγχος ομαλότητας παραγγελίας
Credit check & sense checking
 Πλήρης μηχανογράφηση: γνωρίζουμε την ημερομηνία 

λήξης και την ιχνηλασιμότητα για κάθε τεμάχιο στην 
αποθήκη μας 

 Αναλυτικός ποιοτικός έλεγχος
 Εξυπηρέτηση πελατών πριν και μετά την πώληση

Custom υποδομές – in house τεχνογνωσία

Εσωτερικές διαδικασίες 

 Έξυπνο site για τον σημερινό e-commerce user
 Mobile apps
 Ρομποτική τεχνολογία στις αποθήκες μας
 Real time πληροφορίες αποθεμάτος στον χρήστη
 Ειδικά σχεδιασμένα οχήματα μεταφοράς



Η αξιοπιστία επιβεβαιώνεται πάντα από την φωνή του πελάτη:
Η πιο αυθεντική πηγή πληροφόρησης

Θα ήθελα οι 
μπανάνες να 
είναι όσο το 
δυνατόν πιο 

άγουρες

Οι ντομάτες 
να είναι όσο 
πιο ώριμες, 
είναι για 
γεμιστά

Να προηγηθεί 
τηλέφωνο 

Θα σας 
παρακαλούσα να 
παραδώσετε την 
αρχή του 2ώρου 
παράδοσης διότι 
δεν θα έχουν γάλα 
τα παιδιά να 
κοιμηθούνε

Το κουδούνι της 
εισόδου είναι 
χαλασμένο – θα 
κατέβω να ανοίξω

Ταχύτατη παράδοση 
και ποικιλία

Πάντα σωστοί, 
ευγενικοί και στην 
ώρα σας! Συνεχίστε 
έτσι... μπράβο σας!

Είμαι παρά πολύ 
ευχαριστημένη από 
την όλη 
εξυπηρέτηση σας!

Τα προϊόντα είναι εξαιρετικής 
ποιότητας, η εξυπηρέτηση είναι 
πολύ καλή και το προσωπικό είναι 
εξυπηρετικό και ευγενικό.

94%



Ευχαριστούμε. 
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