
Δημήτρης Δημακόπουλος

CEO of HappyOnline
Ας ξεκινήσουμε!

- Όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκη 

- VF-Hellas S.A. 

- Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ 

- ΥΙΟΙ Π. Κωστόπουλος ΑΕΒΕ

Ενδεικτικά, κάποιες από τις συνεργασίες 

μας είναι:

Αναλαμβάνουμε business sites, 

e-Shops & web applications

Έχουμε κατασκευάσει πάνω από 

350 ιστοσελίδες

Επενδύουμε στις μακροχρόνιες 

συνεργασίες

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στο χώρο του 

Web Design & Development καθώς και στον 

τομέα του E-commerce από το 2015



Η εμπειρία μας με το 

μεγαλύτερο e-shop 
στην Ελλάδα

CASE STUDY : ON PARTS



Διαχείριση

για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων 

στην Ελλάδα

1.000.000 προϊόντων

01

Challenges



Βελτίωση

για να έχει την δυνατότητα ο χρήστης 

να βρει εύκολα ανταλλακτικά για το 

αυτοκίνητό του

Performance & UX

02

Challenges



Ενημέρωση

από τις αποθήκες 

του πελάτη

03

Challenges



Καινοτομίες για 

Up-selling & Cross-selling 

τεχνικές

04

Challenges



Xml integrationLive ενημέρωση βάσης 

ανταλλακτικών



Διαχείριση

1.000.000 προϊόντων

Solutions



Πάντα ένα βήμα μπροστά από τους ανταγωνιστές!

Αυτόματη ενημέρωση νέων μοντέλων αυτοκινήτων 

και ταύτισή τους με τα αντίστοιχα ανταλλακτικά.

Live ενημέρωση βάσης 

ανταλλακτικών

Διαχείριση

1.000.000 προϊόντων

Solutions



Ταύτιση κωδικού από βάση δεδομένων για την αυτόματη εισαγωγή, 

περιγραφών, φωτογραφιών και τεχνικών χαρακτηριστικών.

Μαζικό & Αυτόματο import προϊόντων μόνο με τον κωδικό.

Xml integration

Διαχείριση

1.000.000 προϊόντων

Solutions



Landing page
ανά μοντέλου αυτοκινήτου

GarageAdvance Search

Βελτίωση

Performance & UX

Solutions



Περισσότερους από έναν τρόπους αναζήτησης

Εύκολο και γρήγορο search

Advance Search

Βελτίωση

Performance & UX

Solutions



Ο χρήστης δεν χάνει τις αναζητήσεις του!

Garage

Βελτίωση

Performance & UX

Solutions



Όλες οι κατηγορίες ανταλλακτικών

Δυνατότητα αναζήτησης με κωδικό κινητήρα 

ή κωδικό ανταλλακτικού

Δυνατότητα αλλαγής αυτοκινήτου

Landing page
ανά μοντέλου αυτοκινήτου

Βελτίωση

Performance & UX

Solutions



Live ενημέρωση αποθηκών

Ενημέρωση

από τις αποθήκες 

του πελάτη

Solutions



Δυνατότητα ελέγχου διαθεσιμότητας 

για κάθε προϊόν 

Έλεγχος σε αποθήκες & καταστήματα

Live ενημέρωση 

αποθηκών

Ενημέρωση

από τις αποθήκες 

του πελάτη

Solutions



Αμορτισέρ Σετ Bundle Products

Καινοτομίες για

Upselling & Cross-selling 

τεχνικές

Solutions



Ομαδοποίηση τεσσάρων προϊόντων σε ένα!

Αυτόματη δημιουργία φωτογραφίας

Κωδικός είδους ανά σετ αλλά και ξεχωριστοί  

κωδικοί των προϊόντων που αποτελείται.

Αμορτισέρ Σετ

Καινοτομίες για

Upselling & Cross-selling 

τεχνικές

Solutions



Προτάσεις πακέτων προϊόντων.

Δημιουργία ειδικής έκπτωσης με την αγορά 

του πακέτου.

Bundle Products

Καινοτομίες για

Upselling & Cross-selling 

τεχνικές

Solutions



Σε όλους τους συμμετέχοντες του 

ShopX Conference 2021

Δωρεάν ανάλυση & έρευνα 

του e-shop σας!

Σας προσφέρουμε



Χριστίνα Βρυώνη

Account Manager - Happyonline

Virtual Booth με την :

Δημήτρη Δημακόπουλο

CEO - Happyonline

Ακολουθεί Q&A με τον :



Ευχαριστούμε για το χρόνο σας!


