Οδηγός για νέους συνεργάτες

πως πλέον ένα μεγάλο ποσοστό καταναλωτών
στην Ελλάδα προτιμούν τις online αγορές
μέσω μιας πλατφόρμας όπως το Skroutz;
Γι’ αυτό, θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα
σε όλες τις μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις να
προσφέρουν τα προϊόντα τους online, κάτω
από τις καλύτερες συνθήκες. Είτε έχεις e-shop
είτε όχι, μέσω του Skroutz μπορείς να ξεκινήσεις
να πουλάς online και να αυξήσεις άμεσα τις
πωλήσεις της επιχείρησής σου.

14.600+

4,3εκ.

>8εκ.

Σεπτέμβριος 2022

>7,3εκ.

Θες να
αυξήσεις τις
πωλήσεις σου;
Εύκολο!

Γιατί να γίνεις

συνεργάτης του Skroutz:
Προβολή προϊόντων

Τα προϊόντα σου προβάλλονται σε περισσότερους από
9 εκ. ενεργούς χρήστες του skroutz.gr.

Ευελιξία

Μέσω του skroutz.gr, πουλάς online τα προϊόντα σου, χωρίς να έχεις
τα έξοδα για τη δημιουργία και τη διαχείριση ενός e-shop.

Αύξηση οnline πωλήσεων

Από την πρώτη κιόλας ημέρα, βλέπεις την απόδοση του καταστήματός σου
και τις online πωλήσεις σου να αυξάνονται.

Αύξηση εσόδων

Κερδίζεις άμεσα χρήματα, αφού κάθε εβδομάδα πραγματοποιούνται
πάνω από 40 χιλ. συνολικές παραγγελίες μέσω Skroutz.

Ανάλυση απόδοσης

Ελέγχεις την απόδοση της επιχείρησής σου σε πραγματικό χρόνο,
μέσω απλών και κατανοητών εργαλείων.

Ευκολία διαχείρισης

Διαχειρίζεσαι εύκολα & γρήγορα τα προϊόντα και τις παραγγελίες σου μέσα
από την ειδική πλατφόρμα συνεργατών του Skroutz.

Επωφελήσου
από το
marketplace.

Τι είναι το Skroutz Marketplace;
Με το Skroutz Marketplace μπορείς να κάνεις απευθείας πωλήσεις μέσα από
το website του Skroutz, είτε έχεις e-shop είτε όχι, και να αποφύγεις όλες
τις “δύσκολες” διαδικασίες για εσένα, καθώς τα αναλαμβάνει όλα η ομάδα μας.

Διεκπεραιώνουμε τις αποστολές

Είμαστε υπεύθυνοι για την εξ ολοκλήρου διαχείριση των αποστολών,
χωρίς να απαιτείται από εσένα η σύναψη σύμβασης με εταιρεία
ταχυμεταφορών. Μέσα από ένα συνεργαζόμενο δίκτυο courier
(ACS, Skroutz Last Mile, κλπ), αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση,
την παρακολούθηση και την παράδοση των δεμάτων.

Διαχειριζόμαστε ακυρώσεις και επιστροφές

Αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση, την επικοινωνία και τα κόστη
για τις ακυρώσεις ή τις επιστροφές προϊόντων από τους πελάτες.

Παρέχουμε υποστήριξη στους πελάτες

Πραγματοποιούμε αποκλειστικά όλη την επικοινωνία με τους πελάτες
και την υποστήριξή τους σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγγελίας.

Καλύπτουμε μεταφορικά και τραπεζικά έξοδα

Αναλαμβάνουμε όλα τα έξοδα αποστολής της παραγγελίας,
καθώς και οποιαδήποτε τραπεζικά έξοδα προκύψουν από
τη συναλλαγή της αγοράς.

Διασφαλίζουμε ασφαλείς πληρωμές για τους πελάτες

Παρέχουμε τα ασφαλέστερα συστήματα πληρωμών στους πελάτες
και διασφαλίζουμε ότι οι παραγγελίες τους θα φτάσουν ασφαλείς
στα χέρια τους.

Πώς δουλεύει το Skroutz Marketplace;

1

Εισάγεις τα προϊόντα σου
Στο Skroutz Marketplace καταχωρείς τα προϊόντα σου, ορίζεις τις τιμές
και διαχειρίζεσαι το απόθεμά σου.

2

Αποδέχεσαι τις παραγγελίες
Το σύστημα σε ενημερώνει για τις νέες παραγγελίες μέσω Skroutz,
εσύ τις αποδέχεσαι και επιλέγεις τη μέρα & ώρα παραλαβής
από την εταιρεία courier.

3

Συσκευάζεις την παραγγελία
Συσκευάζεις το πακέτο με τα προϊόντα της παραγγελίας και την απόδειξη,
εκτυπώνεις το voucher που σου έχουμε ετοιμάσει εμείς και εσύ απλά
δίνεις το πακέτο στο courier, την ημέρα της παραλαβής.

4

Πληρώνεσαι
Λαμβάνεις στον λογαριασμό σου εβδομαδιαία το συνολικό ποσό
των ολοκληρωμένων παραγγελιών μείον το σύνολο της προμήθειας.

Τώρα πουλάς online
χωρίς να νοιάζεσαι
για αποστολές
και μεταφορικά.

Σε 3, 2, 1…
βγαίνεις
online!

Πάμε να ξεκινήσουμε!
Ξεκίνα τις πωλήσεις σου απευθείας μέσω του Skroutz Marketplace
και απόλαυσε άμεσα όλα τα προνόμια που σου προσφέρει,
είτε έχεις ήδη δικό σου e-shop, είτε δεν έχεις e-shop.

Ακολούθησε τα παρακάτω βήματα για να κάνεις την εγγραφή σου στο Skroutz:

Μπες στη σελίδα των συνεργατών μας.

Πάτησε το κουμπί “Κάνε εγγραφή”.

Και στη συνέχεια, πάτησε το κουμπί “Ξεκίνησε τώρα”

Συμπλήρωσε τις πληροφορίες στην online φόρμα που θα βρεις,
διάβασε τους όρους χρήσης μας και πάτα “Αποστολή και έναρξη”.

Η ομάδα του Skroutz θα επεξεργαστεί το αίτημά σου και
θα σου σταλεί email σχετικά με την εξέλιξή του.

Οι Ιστορίες των συνεργατών μας:

Πως βοήθησε το Skroutz marketplace να μεγαλώσουν τις επιχειρήσεις τους.

Ειρήνη Κωνσταντίνου, Άνδρος

ΛΑΣΙΑ

32 χρόνια μετά το ξεκίνημα της επιχείρησης από τους γονείς
της, η Ειρήνη ανέλαβε να συνεχίσει την οικογενειακή παράδοση.
Με την είσοδό της στο Skroutz, κατάφερε να μετατρέψει τα
δύο μικρά εποχιακά τους καταστήματα σε μια επιτυχημένη
online επιχείρηση που λειτουργεί όλο τον χρόνο.

Ηλίας Ευθυμιάδης, Ναύπακτος

FREE SPORTS

Ο Ηλίας άφησε την πολύβουη Αθήνα, ξεκινώντας ένα νέο
επαγγελματικό "ταξίδι" στην επαρχία. Άνοιξε μαζί με τη
γυναίκα του, Ντορίνα, ένα κατάστημα αθλητικών ειδών.
Όταν ξέσπασε η πανδημία και το κατάστημά τους έκλεισε,
το Skroutz αποτέλεσε τη μοναδική πηγή εσόδων τους.

Πίσω από κάθε αγορά με το κουμπί του Skroutz, κρύβεται μια ιστορία.
Για να διαβάσεις όλες τις ιστορίες των συνεργατών μας επισκέψου το
https://merchants.skroutz.gr/merchants/partnerstories

Έχεις απορίες;
Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου εδώ και η ομάδα του Skroutz
θα επικοινωνήσει το συντομότερο μαζί σου!

merchants.skroutz.gr

