
Το έργο της εξιδεικευμένης εξυπηρέτησης όμως των επισκεπτών της πλατφόρμας δεν
σταματάει εκεί. Ο επισκέπτης που ενδιαφέρεται για αγορά προϊόντων, θα είναι σε θέση να
συμβουλευτεί κάποιον Ιnterior Designer της επιλογής του, προκειμένου να λάβει εξειδικευμένες
διακοσμητικές προτάσεις για τον χώρο του. 

Λόγω των παραπάνω υπηρεσίών, μέσα στην πλατφόρμα προωθείται ουσιαστικά η

επαναλαμβανόμενη αγορά προϊόντων, εξάπτοντας την περιέργεια των επισκεπτών να

ανακαλύψουν περισσότερα προιόντα, να μάθουν για το στύλ τους,  να τα συνδυάσουν και να

κάνουν συμπληρωματικές αγορές προκειμένου να δημιουργήσουν τα ιδανικά σετ για τον χώρο

τους. 

Για αυτούς τους λόγους οι Interior Design υπηρεσίες της πλατφόρμας αποτελούν ένα ισχυρό

σημείο της ΜyPlaceUp. Ένα προνόμιο, το οποίο ως μέλος της μπορείτε να απολαμβάνετε,

γνωρίζοντας πως οι εν δυνάμει πελάτες σας έχουν αφεθεί στα χέρια των ειδικών για τις αγορές

τους, πως θα λάβουν την προσοχή που τους αρμόζει και πως τα προϊόντα σας παρουσίαζονται με

τον καλύτερο δυνατό τρόπο και επαναλαμβανόμενα.

Η MyPlaceUp παρέχει στον επισκέπτη την δυνατότητα να ανακαλύψει διαφορετικά στύλ
διακόσμησης, να κάνει αναζήτηση προϊόντων βάσει του στύλ τους και να συμβουλευτεί
μέσω της πλατφόρμας επαγγελματίες Ιnterior Designers για τις αγορές του.

Πρόκειται για μια υπηρεσία με ιδιαίτερη αξία για κάθε επισκέπτη που αναζητεί να
διαμορφώσει τον χώρο του και προβάλει την πλατφόρμα μας ως ιδανική για να πραγματοποιήσει
τις αγορές του. Αυτό γιατί, ο επισκέπτης έχει την δυνατότητα, όχι απλά να βρεί ποιοτικά
προϊόντα μέσω της πλατφόρμας, αλλά και να ανακαλύψει τον τρόπο που θα τα συνδυάσει για
ένα άρτιο αποτέλεσμα.

Για αρχή, ο  επισκέπτης της πλατφόρμας, αναζητώντας προϊόντα θα είναι και σε θέση να
ανακαλύψει τα στυλ τους και να μάθει περισσότερες πληροφορίες για αυτά. 

Θα μπορεί επίσης, να δει δημιουργίες από Ιnterior Designers της ΜyPlaceUp. Aυτό επειδή, οι

ειδικοί του χώρου έχουν δημιουργήσει ολοκληρωμένες διακοσμητικές προτάσεις για κάθε χώρο

και στύλ, χρησιμοποιώντας προϊόντα της ΜyPlaceUp. Oι προτάσεις αυτές παρατίθονται με την

μορφή των λεγόμενων "moodboards" στην πλατφόρμα σε διάφορα σημεία. 

Σε αυτό το σημείο να σας υπενθυμίσουμε πως αναλόγως της συνδρομής σας δικαιούστε   και

εσείς συγκεκριμένο αριθμό moodboards, τα οποία θα εμφανίζονται συνοδευτικά στις σελίδες
των προϊόντων σας, αλλά και σε άλλα μέρη της πλατφόρμας, ως διακοσμητικές προτάσεις για

τους επισκέπτες μας.

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 την Ιnterior

Design υπηρεσία μας.
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myplaceup.com

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
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