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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, E-SHOP ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η ενημερωτική ημερίδα στο Επιμελητήριο Κέρκυρας στα πλαίσια του 

έργου «Ανάπτυξη Ψηφιακών Δράσεων Επιμελητηρίου Κέρκυρας αξιοποίησης της ευρυζωνικότητας για τη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Νομού Κέρκυρας», με το οποίο προσφέρει νέες 

ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες στα μέλη του.  

Με τις εν λόγω ψηφιακές δράσεις του Επιμελητηρίου, οι οποίες παρέχονται δωρεάν, οι επιχειρηματίες 

μπορούν: 

  

 Να δημιουργήσουν ιστοσελίδα για την επιχείρησή τους στον Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Οδηγό του 

Επιμελητηρίου Κέρκυρας (www.corfucci.gr). Η ιστοσελίδα, αποτελεί έναν πολύτιμο σύμμαχο στην 

προσέλκυση πελατών από την Ελλάδα και το εξωτερικό και ενισχύει την ιδιαίτερη εμπορική εικόνα των 

επιχειρήσεων, η οποία προβάλλεται, ταυτόχρονα και συνεχώς, σε όλο τον κόσμο. Το Επιμελητήριο 

Κέρκυρας προσφέρει μια λειτουργική, μοντέρνα και δυναμική ιστοσελίδα, που προβάλλεται από τον 

Επιχειρηματικό Οδηγό της Ηλεκτρονικής Πύλης του Επιμελητηρίου, αλλά και από τη Νέα Ολοκληρωμένη 

Τουριστική Πύλη, η οποία αφορά όλες τις επιχειρήσεις, οι οποίες ασχολούνται με τον Τουρισμό. Επίσης, 

συνοδεύεται από εύκολο, φιλικό πρόγραμμα διαχείρισης & τροποποίησης, ώστε οι χρήστες να μπορούν 

να αλλάζουν, όποτε το επιθυμούν, κείμενα, πλαίσια, χρώματα, εικόνες, στυλ κ.ά.  

 Να προωθήσουν προϊόντα οn-line αποκτώντας το δικό τους e-shop, που διασυνδέεται με τη Νέα 

Ηλεκτρονική Επιμελητηριακή Αγορά. Με βασικό στόχο τη μεγιστοποίηση των πωλήσεων των εταιρειών 

σε Ελλάδα και εξωτερικό, το Επιμελητήριο Κέρκυρας έχει δημιουργήσει ήδη την  τοπική ηλεκτρονική 

αγορά προϊόντων (www.corfumarket.gr), προκειμένου να προβάλει όλες τις επιχειρήσεις, που 

ασχολούνται με το εμπόριο, καθώς επίσης και με τοπικά ή άλλα προϊόντα, ενώ παράλληλα προσφέρει 

δυναμικό, αυτοδιαχειριζόμενο ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) με πολλές δυνατότητες πώλησης. 

Ενδεικτικά, το e-shop επιδέχεται διαφόρους τρόπους πληρωμών (πιστωτική, Paypal, κατάθεση σε 

λογαριασμό, καθώς και αντικαταβολή), ενώ παρέχεται η δυνατότητα προνομιακών τιμών μεταφορικών, 

μέσω courier σε όλη την Ελλάδα. Η διαχείριση των παραγγελιών γίνεται απλά και εύκολα, ενώ για κάθε 

on-line παραγγελία, προβλέπεται ενημέρωση και μέσω e-mail.  
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 Το Επιμελητήριο Κέρκυρας έχει δημιουργήσει ήδη τη νέα Ολοκληρωμένη Τουριστική Πύλη 

(www.visitkerkyra.gr). Σκοπός είναι να προβάλει όλες τις επιχειρήσεις-μέλη του, που ασχολούνται με τον 

Τουρισμό: Πρακτορεία, Τοπικά προϊόντα, Εστιατόρια, Ξενοδοχεία, Καταλύματα, και άλλες επιχειρήσεις 

με τουριστική δραστηριότητα, πολλές ακόμα τουριστικές πληροφορίες (με πάρα πολλές δυνατότητες την 

οποία διαχειρίζεται αποκλειστικά η επιχείρηση και μπορεί πολύ εύκολα να ενσωματωθεί και στην 

ιστοσελίδα του κάθε καταλύματος, εάν το επιθυμεί).  

 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, κ. Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης, δήλωσε τα εξής: «…με το  εν λόγω 

έργο, το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιουργεί ένα ευρύ πεδίο σύγχρονων, ψηφιακών δράσεων για όλες τις 

επιχειρήσεις μέλη του, η συστηματική αξιοποίηση των οποίων θα ενισχύσει την επιχειρηματικότητα στις 

συνεργασίες αποκομίζοντας υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας για τα μέλη μας. 

Καλούμε τις επιχειρήσεις του νησιού μας να αποκτήσουν τις νέες υπηρεσίες μας, εκδηλώνοντας το 

ενδιαφέρον τους, μέσω της ειδικής φόρμας, που βρίσκεται στην αρχική σελίδα του Portal μας 

(www.corfucci.gr)  ή επικοινωνώντας με την Αναπτυξιακή Εταιρεία του Επιμελητηρίου Κέρκυρας». 

 

 

 

 

Με εκτίμηση 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας 

 

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης 
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