
Agro Growth



Ψηφιακή πλατφόρμα προβολής τοπικών επιχειρήσεων 
και προϊόντων

Δίνει τη δυνατότητα δομημένης προβολής των τοπικών επιχειρήσεων, 
δημιουργώντας μια διαδικτυακή κοινότητα, εστιασμένη στην επιχειρηματική 
πραγματικότητα του Δήμου και με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης. 
Ενισχύοντας την προβολή και την εξωστρέφεια των τοπικών επιχειρήσεων.

Το σύστημα αποτελείται από τις παρακάτω πλατφόρμες - βασικά 
υποσυστήματα: 

● Υπηρεσία ηλεκτρονικής προώθησης προϊόντων (e-shop)  
● Υπηρεσία ενημέρωσης
● Δημιουργία καλαθιού με επιθυμητές επιλογές από τους επισκέπτες 



Προώθηση μέσα από τις δράσεις του Δήμου και με πρωτοβουλία 
τοπικών φορέων και των ίδιων των παραγωγών

● Ηλεκτρονικό προφίλ παραγωγού και παρουσίαση 

προϊόντων

● Υπηρεσία ηλεκτρονικής προώθησης προϊόντων 

και λήψης παραγγελιών

● Δημοσίευση άρθρων π.χ. παραδοσιακές συνταγές 

και καλές πρακτικές

● Δημιουργία καλαθιού με επιθυμητές επιλογές 

από τους επισκέπτες

 



Μένουμε ενεργοί αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα

Με εύκολη διαδικασία 
εγγραφής και χρήσης.

Σχεδιασμένο για 
τους παραγωγούς

Εύχρηστη πλατφόρμα

Προσθήκη και διαχείριση 
προϊόντων και παραγγελιών 
σε χρόνο μηδέν.



Είστε πάντα ενημερωμένοι

Ο παραγωγός ενημερώνεται τόσο με 
ειδοποιήσεις εντός της πλατφόρμας όσο και με 
email

● Για νέες παραγγελίες
● Για ερωτήσεις πελατών
● Για αξιολογήσεις που έλαβε ο ίδιος ή τα 

προϊόντα του

Μελλοντικά θα έχει πρόσβαση σε πλούσιο 
περιεχόμενο για διαδικτυακό marketing και 
μεθοδολογίες προώθησης των προϊόντων του.



Βασικά χαρακτηριστικά

● Ηλεκτρονικό προφίλ παραγωγού
● Προώθηση της ψηφιακής πλατφόρμας μέσα από τις δράσεις του 

Δήμου και με πρωτοβουλία τοπικών φορέων και των ίδιων των 
παραγωγών

● Εύκολη λήψη παραγγελιών και ενημέρωση του παραγωγού
● Δημοσίευση άρθρων π.χ παραδοσιακές συνταγές και καλές 

πρακτικές
● Δημιουργία καλαθιού με επιθυμητές επιλογές από τους επισκέπτες
● Στην πλήρη της έκδοση η πλατφόρμα θα υποστηρίζει διαδικασίες 

χονδρικής πώλησης
● Σταδιακή πρόσβαση σε εκπαιδευτικό περιεχόμενο για τις νέες 

τεχνολογίες στον κλάδο της αγροδιατροφής



● Ευκολία στη χρήση
Σχεδιασμένο ώστε οι παραγωγοί και οι 
καταναλωτές να μπορούν να πλοηγηθούν με 
ευκολία.

● Ψηφιακό προφίλ παραγωγού
Έχετε τη δυνατότητα να ανεβάσετε τα προϊόντα σας, 
φωτογραφίες, συνταγές και προσωπικές σας 
εμπειρίες καθώς και την τοποθεσία σας στον χάρτη.

● Πλήρως προσαρμόσιμο
Ο παραγωγός έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται 
τα δεδομένα των προϊόντων του.

● Στατιστικά στοιχεία
Ο παραγωγός μπορεί να ενημερώνεται για τα 
ποσοστά κρατήσεων των προϊόντων του.

● Αξιολογήσεις πελατών
Οι πελάτες μπορούν να μοιράζονται τις 
εμπειρίες τους για την πλατφόρμα και τα 
προϊόντα.

● Απλή σχεδίαση
Ο παραγωγός μπορεί με πολύ απλα βήματα να 
δημιουργήσει το λογαριασμό του και να 
καταχωρήσει τα προϊόντα του.

Η ψηφιακή πλατφόρμα βασίζεται σε καινοτόμα υποδομή ενεργοποίησης 
ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop για κάθε παραγωγό και χωρίς κόστος.

Από ένα σημείο και με τη δύναμη της τεχνολογίας προωθούμε μαζί τα προϊόντα του 
τόπου μας!



Δείτε το Agro Growth του Δήμου Οροπεδίου - Λασιθίου: agrolasithi.gr

https://agrolasithi.gr/

