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ΕΙΑΓΩΓΗ: 

Τι είναι… Ζνα πλιρεσ λειτουργικό site προςφορϊν! Ζχοντασ ςτθν κατοχι ςασ μια 

ιςτοςελίδα μεταπϊλθςθσ διαδικτυακϊν προςφορϊν μπορείτε να προβάλλετε ςτο 

διαδίκτυο και να εμπορεφεςτε για λογαριαςμό τρίτων επιχειριςεων κάποιεσ 

προςφορζσ για προϊόντα και υπθρεςίεσ. 

Πώσ λειτουργεί… κάκε φορά που γίνεται μια πϊλθςθ ςτθν ςελίδα ςασ εςείσ 

ειςπράττετε ςτον τραπεηικό ςασ λογαριαςμό ολόκλθρο το ποςό του πακζτου που 

πουλικθκε διαδικτυακά, είτε με τραπεηικι κατάκεςθ του ποςοφ , είτε με αυτόματθ 

χρζωςθ τθσ πιςτωτικισ κάρτασ του πελάτθ ςασ. ε τρίτο χρόνο, αποδίδετε ςτον 

ςυνεργάτθ ςασ το ποςό μείων τθν προμικεια ςασ. Σο ποςοςτό τθσ προμικειασ επί 

τθν κάκε αγορά, κα το ζχετε προκακορίςει και προςυμφωνιςει με τον πελάτθ ςασ 

ςε μια ςφμβαςθ που κα ζχετε υπογράψει πριν τθν ανάρτθςθ τθσ προςφοράσ.  

Τόςο απλά! Είναι μια επιχείρθςθ που μπορείτε να τθν τρζχετε ζχοντασ ςτθν κατοχι 

ςασ ΜΟΝΟ ζνα γραφείο, ζναν Η/Τ ζνα τθλζφωνο και μια ςφνδεςθ ςτο internet. Και 

φυςικά, όρεξθ για δουλειά και εργαςία ςτον υπολογιςτι! Κανζνα λειτουργικό 

κόςτοσ, μετρθτά, κανζνα ρίςκο, δθμόςιεσ ςχζςεισ, προοπτικζσ εξζλιξθσ! 

 

1. ΣΙ ΠΑΡΕΧΟΤΜΕ – ΣΙ Α ΠΡΟΦΕΡΟΤΜΕ 

 
- Κατοχυρωμζνο domain τθσ μορφισ: mydealsite.gr, για 2-10 ζτθ 

- Ιςτοςελίδα προβολισ - πϊλθςθσ προςφορϊν ςτθν διεφκυνςθ  

http://www. mydealsite.gr  

- Πλιρεσ εργαλείο διαχείριςθσ cPanel CMS 

- Εξωτερικι εφαρμογι αυτόματθσ ςφνταξθσ newsletter MailNow με τισ επιλεγμζνεσ 

προςφορζσ και προγραμματιςμζνθσ αποςτολισ με χρονοπρόγραμμα ςε όλεσ τισ 

επαφζσ newsletter 

- χεδιαςμζνεσ εταιρικζσ κάρτεσ, ςχεδιαςμζνα λογότυπα – banners ςε 10 

διαφορετικζσ διαςτάςεισ 

- Σον πθγαίο κϊδικα τθσ ιςτοςελίδασ, του cPanel CMS κακϊσ και του MailNow 

newsletter api ςε CD. Σισ μιτρεσ από τισ μακζτεσ των εικαςτικϊν τθσ ιςτοςελίδασ, 

τθσ εταιρικισ κάρτασ, του λογοτφπου, των banners ςε αρχεία Photoshop 

- Ζτοιμθ ςφμβαςθ με όρουσ χριςθσ που ςυνζκεςε δικθγόροσ για να υπογράφετε με 

τουσ  πελάτεσ ςασ 

- υνδεδεμζνθ ςελίδα ςτο Facebook και αυτόματθ προβολι των προςφορϊν ςτον 

τοίχο των μελϊν. Η ςελίδα κα είναι τθσ μορφισ: 

http://www.facebook.com/mydealsite 



- υνδεδεμζνθ ςελίδα ςτο Twitter και αυτόματθ προβολι των προςφορϊν. Η ςελίδα 

κα είναι τθσ μορφισ: http://www.twitter.com/mydealsite 

- φνδεςθ με το δίκτυο affiliates τθσ εταιρείασ LinkWise για αυτόματθ προβολι των 

προςφορϊν ςασ ςε άλλεσ ιςτοςελίδεσ 

- υνδεδεμζνο RSS με όλεσ τισ ενεργζσ προςφορζσ. Δυνατότθτα αυτόματθσ προβολισ 

των προςφορϊν ςε εξωτερικζσ εφαρμογζσ όπωσ π.χ. Outlook 

- υνδεδεμζνο Backoffice με τθ Eurobank ι Πειραιϊσ και ενςωμάτωςθ ςυςτιματοσ 

πλθρωμϊν με πιςτωτικι κάρτα 

- Ζτοιμθ , ρυκμιςμζνθ και πλιρωσ λειτουργικι καμπάνια διαφιμιςθσ ςε Facebook 

και Google AdWords 

- Πλατφόρμα ςυνδεδεμζνθ με Eurobank / Πειραιϊσ και PayPal για πλθρωμζσ με 

πιςτωτικι κάρτα 

- ΔΩΡΟ:  τθ φιλοξενία τθσ ιςτοςελίδασ για 2 ζτθ και τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ 

ιςτοςελίδασ για 1 ζτοσ 

- υνδεδεμζνθ ςελίδα ςτο Google Analytics, Google Webmasters για λιψθ 

λεπτομερϊν ςτατιςτικϊν επιςκεψιμότθτασ και γριγορθ εφρεςθ των ςελίδων από το 

Google. 

 

 

2. ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ – ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

- 1-5 εταιρικά e-mails 

- Custom made προγραμματιςμόσ τθσ ιςτοςελίδασ. Δυνατότθτα αναβάκμιςθσ και 

εξζλιξθσ με επιπλζον κόςτοσ 

- Ενςωματωμζνθ πολυγλωςςικότθτα. Μεταφραςμζνο ιδθ και ςτα Αγγλικά 

- Εφκολθ και γριγορθ ανάρτθςθ νζων προςφορϊν με λειτουργία «ζξυπνθσ» 

αντιγραφισ προςφοράσ 

- Κακθμερινι αυτόματθ λιψθ αντιγράφων αςφάλειασ από το server 

 

Β. CMS CPANEL.MYDEALSITE.GR  

Η ιςτοςελίδα ςυνοδεφεται από το διαχειριςτικό cPanel μζςω του οποίου ζχετε τθ 

δυνατότθτα να διαχειριςτείτε οποιαδιποτε πλθροφορία αφορά τθν ιςτοςελίδα ςασ, ςε ζνα 

ιδιαίτερα απλό και φιλικό-προσ-το-χριςτθ περιβάλλον! 

- Δυνατότθτα δθμιουργίασ νζασ προςφοράσ με λειτουργία αντιγραφισ από 

προχπάρχουςα 

- Αυτόματθ εξαγωγι αρχείου Google Sitemap όποτε γίνεται κάποια αλλαγι ςτισ 

προςφορζσ 

- Αυτόματθ εξαγωγι αρχείου Deals RSS όποτε γίνεται κάποια αλλαγισ τισ προςφορζσ 

ι αγοράηεται κάποιο πακζτο 

- Φόρμεσ διαχείριςθσ προςφορϊν (ταξινόμθςθ προςφορϊν, αναηιτθςθ με φίλτρα, 

ςελιδοποίθςθ), φόρμα καταχϊρθςθσ – επεξεργαςίασ, φόρμα ςυμπλθρωματικϊν 

υπθρεςιϊν, photo gallery, κουμπί αποςτολισ προςφοράσ ςτο επόμενο newsletter, 



κουμπί απενεργοποίθςθσ – διαγραφισ – εξόφλθςθσ προςφοράσ, επιςιμανςθ 

προςφοράσ ωσ προςφορά θμζρασ 

- Λίςτα παραγγελιϊν: πλιρθ ςτοιχεία παραγγελίασ (αντίγραφο παραγγελίασ), 

δυνατότθτεσ μεταςχθματιςμοφ ςε εξοφλθμζνθ, ενθμζρωςθ για ανεξόφλθτεσ 

παραγγελίεσ, γριγορθ αναηιτθςθ, κουμπί ακφρωςθσ, εξαργφρωςθ κουπονιϊν 

- Πλιρθ ςτατιςτικά πωλιςεων – προμθκειϊν – κζρδουσ ανά ςυνεργάτθ με φίλτρα 

- Φόρμεσ καταχϊρθςθσ πλθρωμϊν ςε ςυνεργάτθ και αυτόματθ ενθμζρωςθ των 

ςτατιςτικϊν πωλιςεων - προμικειεσ 

- τατιςτικά τηίρων, προμθκειϊν και πλθρωμϊν με θμερομθνιακά φίλτρα 

- Πλιρθ ςτατιςτικά επιςκεψιμότθτασ ανά πθγι (π.χ. facebook, google κτλ) και ανά 

προςφορά με φίλτρα 

- τατιςτικά καταγραφισ πθγισ επίςκεψθσ μιασ προςφοράσ και αγοράσ τθσ  (π.χ. ο Χ 

πελάτθσ που αγόραςε τθν Ψ προςφορά μασ επιςκζφτθκε από το site bonusdeals.gr) 

- Φόρμα διαχείριςθσ επαφϊν, λειτουργίεσ μαηικισ επεξεργαςίασ, μαηικισ ειςαγωγισ 

επαφϊν και μαηικισ αποςτολισ μθνυμάτων μζςω e-mail ςτισ επαφζσ με φίλτρα 

- Ιςτορικό newsletter με φίλτρα θμερομθνίασ 

- Ειδικό εργαλείο διαχείριςθσ προςφορϊν και κουπονιϊν για τον ςυνεργάτθ για να 

διαχειρίηεται ο ίδιοσ τισ προςφορζσ του και τα κουπόνια του. 

- Δυνατότθτα δθμιουργίασ λογαριαςμοφ Reseller για να διαχειρίηεται ΜΟΝΟ τισ 

προςφορζσ του και τισ παραγγελίεσ του 

- Δυνατότθτα επεξεργαςίασ όλων τθν μθνυμάτων που αποςτζλλονται μζςω e-mail 

ςτουσ πελάτεσ, δυνατότθτα επεξεργαςίασ newsletter templates ςε 2 γλϊςςεσ 

- Φόρμεσ επεξεργαςίασ κειμζνων ιςτοςελίδασ ςε 2 γλϊςςεσ 

 

Γ. ΙΣΟΕΛΙΔΑ MYDEALSITE.GR 

Παρακάτω μπορείτε να δείτε ςυνοπτικά τισ ςθμαντικότερεσ δυνατότθτεσ - τεχνικά 

χαρακτθριςτικά του website που κα βλζπει ο τελικόσ επιςκζπτθσ. Για όλεσ τισ λειτουργίεσ 

υπάρχει δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ και απενεργοποίθςθσ του module. Δυνατότθτα 

επιπλζον ενςωμάτωςθσ τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν - παραμετροποίθςθσ. 

- SEO friendly URLS, SEO Friendly page design 

- Λειτουργίεσ: πρόταςθ προςφοράσ ςε φίλο με e-mail, Αποςτολι προςφοράσ ςτο 

facebook wall, αποςτολι προςφοράσ ςτο twitter, αποςτολι προςφοράσ ςτο 

Google+ 

-  Ενςωμάτωςθ Facebook api (φίλοι που ζκαναν like), like button 

- ελίδα ανάπτυξθσ προςφοράσ με πλιρθ ανάλυςθ (τίτλοσ, περιγραφι, εναλλαγι 

φωτογραφιϊν με slideshow, icon bar για αποςτολι ςε 

φίλο,facebook,twitter,αγαπθμζνα, μετρθτισ με θμ/νία λιξθσ, τεμάχια που 

αγοράςτθκαν, διακζςιμα, ζκπτωςθ, αρχικι τιμι, τελικι τιμι, ςτοιχεία ςυνεργάτθ, 

χάρτθσ google maps με ςτίγμα επιχείρθςθσ, κουμπί αγοράσ) 

- ελίδα checkout με προεπιςκόπθςθ προςφοράσ, επιλογι τρόπου πλθρωμισ . Ζξτρα 

ςυμπλθρωματικζσ υπθρεςίεσ προςφοράσ ςτο Checkout (π.χ. επιπλζον 

διανυκτζρευςθ, δωμάτιο με κζα κάλαςςα κτλ) 

- υνδεδεμζνοι τρόποι πλθρωμισ: τραπεηικι κατάκεςθ, πιςτωτικι κάρτα, paypal 



- Φόρμεσ εγγραφισ πελάτθ, επεξεργαςίασ προφίλ, προβολισ ιςτορικοφ αγορϊν, 

εγγραφισ/διαγράφθσ ςτο newsletter 

- Ιςτορικό αγορϊν με δυνατότθτα εκτφπωςθσ κουπονιϊν ςε αρχείο pdf, κουμπί 

ακφρωςθσ παραγγελίασ με απενεργοποίθςθ του μετά από 14 θμζρεσ από τθν 

αγορά, κουμπί εκτφπωςθσ με απενεργοποίθςθ του εάν θ παραγγελία δεν ζχει 

εξοφλθκεί 

- Κατθγοριοποίθςθ προςφορϊν εάν ηθτθκεί 

- Αυτόματο κλείδωμα προςφοράσ αν λιξουν τα τεμάχια ι τελειϊςει ο χρόνοσ 

- Αρχικό popup για προτροπι εγγραφισ ςτο newsletter, 

- Παραμετροποιθμζνο popup για τοποκζτθςθ διαγωνιςμοφ με ςκοπό τθν αφξθςθ των 

likes – members 

- Δυνατότθτα επεξεργαςίασ όλων των κειμζνων ςε όλεσ τισ ςελίδεσ του site 

- Φόρμα επικοινωνίασ του πελάτθ, φόρμα ςφνταξθσ προςφοράσ από τον πελάτθ, 

φόρμα ςυνεργαςίασ, φόρμα ερϊτθςθσ για διακεςιμότθτα 

- Side offers: προβολι προτεινόμενων προςφορϊν ςε ςτιλθ 

- Προβολι προςφορϊν με ταξινόμθςθ βάςθ ποιοτικϊν ςτοιχείων αξιολόγθςθσ τθσ 

προςφοράσ (περιςςότερεσ πωλιςεισ, πιο πρόςφατεσ, καλφτερθ αξιολόγθςθ 

ςυνεργάτθ κτλ) 

 

Δ. ΕΙΔΙΚΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ - ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - MAIL SYSTEM 

Η υλοποίθςθ μασ ςασ προςφζρει μια ςειρά από αυτοματιςμοφσ, εςωτερικά εργαλεία που 

κα ςασ κάνουν τθ ηωι ευκολότερθ και κα διευκολφνουν εξίςου και τουσ πελάτεσ ςασ. ασ 

τα παρουςιάηουμε: 

- Κακθμερινι αυτόματθ αποςτολι υπενκυμίςεων ςε πελάτεσ για ανεξόφλθτεσ 

παραγγελίεσ με e-mail 

-  Κακθμερινι αυτόματθ ενθμζρωςθ διαχειριςτϊν με e-mail για προςφορζσ που 

λιγουν ι που ζχουν ελάχιςτα διακζςιμα πακζτα 

- Αυτόματθ εξαγωγι RSS με όλεσ τισ προςφορζσ 

- Αυτόματθ δθμοςίευςθ προςφορϊν ςτο Facebook - twitter (wall post) με τθν 

δθμοςίευςθ τουσ ςτο site 

- Αυτόματθ εμφάνιςθ - δθμοςίευςθ προςφορϊν ςε ολόκλθρο το Affiliates network 

(linkwise). Ενθμζρωςθ κάκε μία ϊρα 

- Αυτόματθ ακφρωςθ παραγγελίασ μετά από προγραμματιςμζνο χρονικό διάςτθμα 

εάν δεν ζχει εξοφλθκεί 

- Αυτόματθ αποςτολι e-mail εξόφλθςθσ παραγγελίασ ςτον πελάτθ εάν ο 

διαχειριςτισ τθν ςθμάνει ωσ εξοφλθμζνθ 

- Αυτόματθ αποςτολι e-mail ακφρωςθσ παραγγελίασ ςτον πελάτθ, εάν θ παραγγελία 

ακυρωκεί 

- Αποςτολι e-mail με τθν εγγραφι του πελάτθ, αποςτολι e-mail με τθν 

εγγραφι/διαγραφι ςτο newsletter  

- Αποςτολι e-mail με τθν εξόφλθςθ κάποιασ οφειλισ ςτο ςυνεργάτθ 

 

 



Ε. MAILNOW NEWSLETTER APPLICATION 

Για να μπορζςουμε να αυτοματοποιιςουμε πλιρωσ τθ διαδικαςία αποςτολισ των 

newsletters με τισ προςφορζσ, να αποφφγουμε το blacklist και ςιμανςθ ωσ spam των 

προςφορϊν μασ, κακϊσ και να μθν εξαρτόμαςτε από τρίτουσ, καταςκευάςαμε μια ειδικι 

εξωτερικι εφαρμογι. Η εφαρμογι MailNow αναλαμβάνει να μασ λφςει τα χζρια ςε αυτό το 

κομμάτι. Λειτουργεί αυτόματα, όταν τθν προγραμματίςουμε ςωςτά από τθν αρχι και: 

- Αποςτζλλει, βάςθ χρονοπρογράμματοσ, τισ επιλεγμζνεσ προςφορζσ ςυντάςςοντασ 

ζνα πλιρεσ e-mail, ςε όλεσ τισ εγγεγραμμζνεσ επαφζσ 

- Είναι ρυκμιςμζνθ να ςτζλνει τόςα e-mails ανά ϊρα και ανά θμζρα ϊςτε να μθν 

κινδυνζψουμε ποτζ να γίνουμε blacklist ι/και μασ κεωριςουν spammers 

- Καταγράφει ςτατιςτικά για κάκε αποςτολι (πόςεσ επαφζσ είχαμε, πόςα εςτάλθςαν 

με επιτυχία, πόςθ ϊρα διιρκθςε θ αποςτολι) 

- Μποροφμε να τθν ζχουμε να τρζχει ςε οποιοδιποτε υπολογιςτι κζλουμε (και όχι 

απαραίτθτα ςτο server) 

- Καταγράφει ςτατιςτικά επιςκεψιμότθτασ  (πόςεσ επιςκζψεισ είχαμε ςτθν κάκε 

προςφορά από το newsletter) 

- Λειτουργία  για αυτόματθ διαγραφι όςων κάνουν unsubscribe κακϊσ και των 

Bounce-back μθνυμάτων (όςα δεν παραδόκθκαν) 

 


