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O εκθέτης θα λάβει 
κωδικό τον οποίο θα 
χρησιμοποιήσει ως 
username και password 
για να κάνει login στην 
πλατφόρμα. 

Login page
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Σε αυτή την γραμμή 
εργαλείων ο εκθέτης 
μπορεί να δεί συγκε-
ντρωμένες όλες τις 
λειτουργίες που του δίνει 
η πλατφόρμα: προφίλ, 
meetings, chat box , 
εκτύπωση των meetings, 
ημερολόγιο ραντεβού. 

Κουμπί για αποθήκευση 
προφίλ εκθέτη.

Δυνατότητα επιλογής 
αν θα φαίνεται ή όχι 
συνδεδεμένος στην 
πλατφόρμα, στους 
αγοραστές σε real time. 

Ο εκθέτης μπορεί να 
ανεβάσει στην σελίδα 
του προφίλ του μέχρι 
τρεις καταλόγους των 
προϊόντων τους.  

Στοιχεία επικοινωνίας 
και γενικές πληροφορίες 
του εκθέτη. 

Προφίλ εκθέτη
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Στοιχεία στελεχών που 
θα επιλέξει ο εκθέτης 
για επικοινωνία του με 
τους αγοραστές:
-Ονοματεπώνυμο
-Φωτογραφία 
-Τίτλος
-Τηλέφωνο
-Mail

η συνέχεια στην επομένη σελίδα
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1.  Πιστοποιήσεις 
προϊόντων. 

2.  Χώρες που ο εκθέτης 
εξάγει προϊόντα ήδη.

3.  Χώρες που επιθυμεί να 
αναπτύξει εξαγωγική 
δραστηριότητα.

Επιπλέον φωτογραφίες 
του εκθέτη 
(εγκαταστάσεις, 
συνταγές, κλπ).

Φωτογραφίες προϊό-
ντων του εκθέτη με 
δυνατότητα περιγραφής 
τους. Μπορεί να 
προσθέσει όσες 
φωτογραφίες θέλει.

Ο εκθέτης μπορεί να 
ανεβάσει στην σελίδα 
του προφίλ του μέχρι δύο 
βίντεο της επιλογής του. 
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Πληροφορίες περιπτέρου 
εκθέτη στην περίπτωση 
συμμετοχής του & στην 
φυσική έκθεση. 

1. 2. 3.

Ο εκθέτες μπορεί να 
κάνει προεπισκόπη της 
σελίδας του προφίλ του 
πριν την αποθηκεύσει.

Προφίλ εκθέτη
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Canned food
& Ready meals

Dairy - Cheese products Ethnic products Fats & seed oils

Fruits & Vegetables Health food & products Jams - Honey - Nuts

Award winners Special Products Free From

Consulting Services Coffee - Βeverages
Confectionery,
Baked & pastry products

Fish, molluscs 
& shellfish

Foodtech Frozen products

Pasta - Pulses - Cereals
Seasoning - Condiments
Sauces

Various

Aromatic Plants - HerbsAlcoholic Beverages

Water - Soft drinks
Juices

Chambers - 
Administrative Regions

National Pavilions -
Embassies

Wines - Greek Varieties
Wines
International Varieties

SPECIAL FREE

Wines
Other Categories

Product categories
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Eλεύθερη αναζήτηση:

Προϊόντων, εταιρειών, 
κατηγοριών, contact 
person, χώρα κλπ.

Κατηγορίες 
προϊόντων
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Οι γενικές κατηγορίες 
των προϊόντων όπως 
εμφανίζονται στην 
πλατφόρμα και μπορεί 
να τις δει ο αγοραστής 
που θα την επισκεφτεί. 

Ειδικές υποκατηγορίες 
προϊόντων αναζήτησης 
που μπορούν να 
λειτουργήσουν είτε 
μόνες τους είτε σε 
συνδυασμό με τις 
γενικές κατηγορίες.
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Ο αγοραστής θα μπορεί 
να αναζητά προϊόντα ανά 
γενική κατηγορία, όνομα 
εκθέτη, ανά προϊόν, 
χώρα, πιστοποιήσεις, 
special products, free 
from, award winners. 

Tα προφίλ 
εκθετών όπως 
εμφανίζονται 
στην γενική λίστα 
αναζήτησης.

Η κάθε εταιρεία 
μπορεί να 
επικοινωνηθεί 
μέσω chat και να 
προστεθεί στη 
λίστα “Αγαπημένα” 
του αγοραστή.

Σε αυτή την 
γραμμή εργαλείων 
ο αγοραστής 
μπορεί να δει 
συγκεντρωμένες 
όλες τις λει-
τουργίες που 
του δίνει η πλατ-
φόρμα: προφίλ, 
αγαπημένα, 
meetings, chat box. 

Φίλτρα 
αναζήτησης
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