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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων ανακοινώνει και προσκαλεί τους συναδέλφους
εμπόρους στην πραγματοποίηση Ημερίδας την Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2011 στην
αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Τρικάλων, Βενιζέλου 1.

Θέμα: “Digi–retail”

Υπάρχει η δυνατότητα ένταξης της εταιρείας σας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ψηφιακή Σύγκλιση» και ειδικότερα στο Πρόγραμμα “Digi–retail”, που
ασποσκοπεί στην ενίσχυση των επιχειρήσεων του λιανεμπορίου για την
υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.
Το Πρόγραμμα επιχορηγεί σε ποσοστό 40-60% ενέργειες για την αξιοποίηση της
τεχνολογίας με σκοπό την μείωση κόστους λειτουργίας και την αύξηση πωλήσεων
μέσω ολοκληρωμένης προσέγγισης των πελατών και διαφοροποίησης προσέγγισής
τους, προσφέροντας λύσεις σε οποιεσδήποτε από τις επιλέξιμες ενέργειες:
Ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και ηλεκτρονικού εμπορίου με χρήση
τεχνολογιών για μείωση κόστους και αύξηση υφιστάμενης αποτελεσματικότητας:
• Εφαρμογές ERP και Διαχείρισης Πελατών (CRM)

•
•

•
•
•
•

Ιστοσελίδες και Ηλεκτρονικό κατάστημα (website & e-shop)
Ηλεκτρονική τιμολόγηση
Online διασύνδεση με πελάτες και προμηθευτές
Συστήματα διαχείρισης πληρωμών και ηλεκτρονικών πληρωμών
Ψηφιακή καταμέτρηση και αναγνώριση πελατών
Αυτοματισμός και βελτίωση διαδικασιών αποθήκης

Ολοκληρωμένες λύσεις προώθησης:
• Σχεδιασμός και υλοποίηση συστημάτων επιβράβευσης πελατών (loyalty)
• Συστήματα επιχειρηματικής ευφυΐας για αύξηση της πληροφόρησης, αντίληψη της
αγοραστικής συμπεριφοράς και της ανταγωνιστικότητας
• Προώθηση με διαδραστικά μέσα (ειδικές οθόνες, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικά
κουπόνια)

•

Προώθηση και διαφήμιση στο διαδίκτυο (Social Media, Facebook, Search Engine
Optimization)

•

Γεωγραφική πληροφόρηση (π.χ. περιοχές ενδιαφέροντος για νέα καταστήματα)

Για τα παραπάνω παρέχονται και επιχορηγούνται ολοκληρωμένες λύσεις που
περιλαμβάνουν λογισμικό (software), εξοπλισμό (hardware), δίκτυα και
τηλεπικοινωνίες, καθώς και όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες.
Ύψος Επένδυσης; Το ελάχιστο και μέγιστο ύψος της επένδυσης διαμορφώνεται ως εξής,
ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης:
Επιχείρηση με 0
εργαζόμενους
> 5.000 €
< 20.000.000 €

Πολύ
Μικρή
Επιχείρηση
> 10.000 €
< 80.000.000
€

Υψος Δημόσιας Δαπάνης:
Επιχείρηση με 0 Πολύ
Μικρή
εργαζόμενους
Επιχείρηση
60%
60%

Μικρή
Επιχείρηση
> 10.000 €
< 150.000.000 €

Μικρή
Επιχείρηση
60%

Μεσαία
Επιχείρηση
> 10.000 €
< 300.000.000 €

Μεγάλη
Επιχείρηση
> 10.000 €
< 500.000.000 €

Μεσαία
Επιχείρηση
50%

Μεγάλη
Επιχείρηση
40%

 Είναι το μοναδικό πρόγραμμα που τρέχει αυτό το χρονικό διάστημα για το
λιανικό εμπόριο και επειδή η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι πολύ μικρή,
από 15 Ιανουαρίου-15 Φεβρουαρίου 2011 (1 μήνας), θεωρούμε απαραίτητη
την παρουσία των συναδέλφων.

Εκ του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων

