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 Στην πλατφόρμα είναι αναρτημένες όλες οι χρήσιμες πληροφορίες της επιχείρησης σας, καθώς και
ο εντοπισμός του φυσικού καταστήματος σας στον χάρτη. Αυτό δίνει την δυνατότητα στον
ψηφιακό επισκέπτη να πάρει οδηγίες πλοήγησης και στην συνέχεια να έρθει απευθείας στο
κατάστημα σας.

 Λόγω της έξυπνης αναγνώρισης της γεωγραφικής τοποθεσίας όλων των καταστημάτων στην

πλατφόρμα αλλά και της γεωγραφικής τοποθεσίας του εκάστοτε ψηφιακού επισκέπτη, στην

κορυφή της σελίδας προϊόντων παρουσιάζονται μόνο εκείνα τα προϊόντα που ανήκουν μέσα στην

ακτίνα εξυπηρέτησης του κάθε καταστήματος και στην περιοχή που βρίσκετε ο

επισκέπτης με προτεραιότητα το κατάστημα που βρίσκετε πιο κοντά του και

δειγματίζει το επιθυμητό προϊόν.

 Εσείς μπορείτε να ορίσετε από το διαχειριστικό σας εργαλείο την δική σας ακτίνα
εξυπηρέτησης με κέντρο το φυσικό σας κατάστημα και να οργανώσετε την στρατηγική της
προβολή των προϊόντων σας. Έτσι πετύχαμε μια διπλή λειτουργία - την καλύτερη εξυπηρέτηση του
επισκέπτη καθώς βλέπει ποια καταστήματα είναι κοντά του γενικότερα καθώς και ποια προϊόντα
είναι προς επίδειξη στην έκθεση τους ειδικότερα και επιπλέον την προστασία του δικού σας
καταστήματος από τον αθέμιτο ανταγωνισμό στις δικές σας ζώνες εξυπηρέτησης. 

 Δηλαδή οι επισκέπτες που βρίσκονται στην ζώνη εξυπηρέτησης σας, θα βλέπουν το κατάστημα

σας πρώτο και δεν θα έχουν την δυνατότητα να κάνουν σύγκριση τιμών και προϊόντων με

καταστήματα εκτός ζώνης εξυπηρέτησης του εκάστοτε ψηφιακού επισκέπτη.

 Οι άνθρωποι της ομάδας ΜyPlaceUp έχουν φροντίσει να προστατέψουν τα καταστήματα από

περιστατικά προσέλκυσης πελατών με βάση καθαρά μόνο το κόστος και ευκαιριακές αθέμιτες

ανταγωνιστικές στρατηγικές, προάγοντας αντ'αυτού ένα περιβάλλον συνεργασίας και

σεβασμού που εξυπηρετεί όλους τους συνδρομητές μας. Για λόγους πληρότητας, θα υπάρχει

φυσικά και η παρουσίαση των υπόλοιπων καταστημάτων εκτός ζώνης εξυπηρέτησης, όμως σε

ειδικές περιοχές παρουσίασης πιο κάτω αλλά με λιγότερες βασικές πληροφορίες σχετικά με τα

κοινά προϊόντα με άλλους.

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ

Αγαπητέ συνεργάτη,

σε συνέχεια των αποστολών μας, με σκοπό την ενημέρωση σας για τις υπηρεσίες και τα προνόμια

της MyPlaceUp, σας παρουσιάζουμε τις δυνατότητες της πλατφόρμας σχετικά με τις ενέργειες μας

για την προστατευμένη προβολή του καταστήματος σας.
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Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για τις συνδρομές και τις παροχές της

πλατφόρμας. Η ομάδα της MPU είναι εδώ για να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις σας.

info@myplaceup.com

Προστατεύουμε το κατάστημα σας από τον αθέμιτο 
 ανταγωνισμό.

Ορισμός ακτίνας εξυπηρέτησης πελατών 
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