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Η αρχή & το όραμα

 Ο ιστότοπος managementstartup.com
δημιουργήθηκε από την Online Management 
Solutions .
 Αποτελεί ένα από τα πρώτα 
δημιουργήματά της και αφορά στην 
ανάπτυξη και διάθεση εργαλείων έρευνας 
που μπορούν να βοηθήσουν άτομα που 
βρίσκονται στο στάδιο της επιχειρηματικής 
εκκίνησης.
 Δημιουργήθηκε από άτομα με υψηλό 
εκπαιδευτικό επίπεδο και μεγάλη εμπειρία στην 
έρευνα και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών 
στο χώρο της επιχειρηματικότητας.

    

NLINE
management

solutions

   Το προσωπικό της Online Management 
Solutions διαθέτει υψηλή εξειδίκευση στην 
παροχή υπηρεσιών ίδρυσης και ανάπτυξης 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθώς 
επίσης και στην παροχή Online υπηρεσιών 
υποστήριξης των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα 
των ΜΜΕ.

ΕTAIΡIKO ΠΡΟΦΙΛ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
 Το εργαλείο "ΜΡ6. Ποσοστό Μετατροπής Online Επισκέψεων σε 
Πωλήσεις" σας βοηθά να υπολογίσετε το ποσοστό μετατροπής των 
επισκέψεων που δέχεται η ιστοσελίδα σας σε πωλήσεις των 
προϊόντων/υπηρεσιών σας. Το ποσοστό αυτό θα σας δείξει το κατά πόσο 
αποτελεσματική είναι η ιστοσελίδα σας στο να οδηγεί τον επισκέπτη, μέσα 
από μια σειρά απλών και κατανοητών βημάτων, να αγοράσει το προϊόν ή 
την υπηρεσία που προσφέρετε.
 
Επίσης, σας δίνει τη δυνατότητα να συγκρίνετε και να εξετάσετε τα 
αποτελέσματα που θα έχει μια αύξηση του ποσοστού μετατροπής στα 
έσοδα και τα κέρδη της επιχείρησής σας.
 
Τέλος, 
 
Το ποσοστό μετατροπής των επισκέψεων που δέχεται η ιστοσελίδα σας σε 
πωλήσεις έχει εφαρμογή σε ιστοσελίδες που δίνουν την δυνατότητα online 
αγορών. 



ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ

ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ: Υπολογιστής Τιμών
ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2013
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:  15' - 20'
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ: Κάθε μήνα

Μέγεθος Επιχειρήσεων

Τομέας Επιχειρήσεων

Είδος Επιχειρήσεων
Νέες Επιχειρήσεις

Υφιστάμενες Επιχειρήσεις 
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 

  Φορείς Εκπαίδευσης

Μικρές
Μεσαίες
Μεγάλες

Παροχή Υπηρεσιών
Μεταποίηση 

Εμπόριο

 Το εργαλείο "ΜΡ6. Ποσοστό Μετατροπής Online Επισκέψεων σε Πωλήσεις" 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από τον ίδιο τον επιχειρηματία όσο και από τον 
υπεύθυνο marketing της επιχείρησης.



info@onlinemanagementsolutions.cominfo@onlinemanagementsolutions.com


