WEB
SOLUTIONS
Δώστε σήμερα ώθηση στην επιχείρηση σας, αποκτώντας μια δυναμική
παρουσία στο Διαδίκτυο, αξιοποιώντας τις ολοκληρωμένες και
πρωτοποριακές λύσεις που σας προσφέρει η fosetico.

“

Διαφέρουμε από τον ανταγωνισμό
Τη στιγμή που οι περισσότεροι
οραματίζονται το μέλλον εμείς το
δημιουργούμε.
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Εταιρικό προφίλ
fosetico … something different

Η fosetico είναι μια εταιρία πληροφορικής η οποία έχει ως έδρα τη Λεμεσό. Είναι
αφοσιωμένη στη δημιουργία πρωτοποριακών λύσεων που εξασφαλίζουν στους
πελάτες της αφ’ ενός μια σωστή και επιτυχημένη παρουσία στο διαδίκτυο και
αφ’ ετέρου τους προσφέρουν ένα σύνολο εργαλείων και εποπτικών μέσων για
καλύτερο έλεγχο της διαδικτυακής τους παρουσίας.
Η ομάδα μας αποτελείται
από ειδικούς (αναλυτές,
προγραμματιστές, γραφίστες) οι
οποίοι μπορούν να βοηθήσουν την
επιχείρηση σας να πάει στο επόμενο
επίπεδο. Το κάθε μέλος της ομάδας
μας έχει διαδρομή στον τομέα του
με σειρά από δημοσιεύσεις και
υλοποιήσεις έργων.
Η εταιρία μας έχει λάβει μέρος
σε μια σειρά ευρωπαϊκών
προγραμμάτων είτε ως σύμβουλος
είτε ως ομάδα υλοποίησης. Έχει
μεγάλη εμπειρία σε ότι αφορά
κυβερνητικά έργα και έχει
διοργανώσει σειρά εκπαιδευτικών
σεμιναρίων για προώθηση και
σωστή προβολή των επιχειρήσεων
μέσω του Διαδικτύου.

Καλωσορίσατε
στον κόσμο της fosetico

Γιατί να μας
εμπιστευτείτε

Δημιουργία, καινοτομία, επαγγελματισμός, τεχνογνωσία
Εάν ψάχνετε σοβαρούς συνεργάτες για να αναλάβουν την παρουσία σας
στο Διαδίκτυο και δε θέλετε να πειραματιστείτε τότε η αναζήτηση σας έχει
ολοκληρωθεί με επιτυχία.
Μερικοί λόγοι που μας κάνουν τον ιδανικό συνεργάτη:
1. Είμαστε οι δημιουργοί της πλατφόρμας CloudCMS και
SocialContrast.
2. Μπορούμε να προσαρμόζουμε τα συστήματα στις δικές σας ανάγκες
όποιες και αν είναι αυτές.
3. Προσφέρουμε άρτια υποστήριξη γιατί εμείς δημιουργήσαμε τα
συστήματα μας.
4. Προσφέρουμε δωρεάν αναβαθμίσεις.
5. Έχουμε πληθώρα λύσεων που καλύπτουν τις ανάγκες οποιουδήποτε
μεγέθους επιχείρησης.
6. Είμαστε σε θέση να αναλάβουμε την προώθηση της επιχείρησης σας
έτσι ώστε να έχετε βέλτιστη προβολή των υπηρεσιών σας.
7. Έχουμε την υποδομή και την τεχνογνωσία για να σας προσφέρουμε
λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
8. Είμαστε μηχανικοί. Μέλημα μας είναι να φτιάξουμε αυτό που ζητάτε,
σωστά, με το χαμηλότερο κόστος και τη μέγιστη απόδοση.
9. Έχουμε τους καλύτερους συνεργάτες.
10. Έχουμε τη φιλοδοξία να θέλουμε να πετυχαίνουμε το καλύτερο.
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Δημιουργούμε
το μέλλον
CloudCMS και SocialContrast

Έχουμε δημιουργήσει δυο πρωτοποριακές λύσεις οι οποίες καλύπτουν τις
ανάγκες οποιασδήποτε επιχείρησης ανεξαρτήτου μεγέθους και προϋπολογισμού.
Τις λύσεις αυτές τις ονομάσαμε CloudCMS και SocialContrast.
CloudCMS είναι μια δυναμική πλατφόρμα με την οποία μπορείτε να διαχειριστείτε
την online παρουσία σας.
SocialContrast είναι το σύνολο των διαδικασιών και εργαλειών τα οποία θα
κάνουν την επιχείρηση σας γνωστή στο ευρύ κοινό.

CloudCMS
Προσφέρει τις ακόλουθες
δυνατότητες:
1. Δημιουργία δυναμικής
ιστοσελίδας με πολυγλωσσικό
περιεχόμενο

SocialContrast
Προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
1. Media strategy and consulting
2. Διαχείριση κοινωνικών δικτύων
3. Προώθηση σε κοινωνικά δίκτυα

2. Δημιουργία ενός μοναδικού
ηλεκτρονικού καταστήματος

4. Email/SMS marketing

3. Χρήση του Συστήματος
Διαχείρισης Πελατειακών
Σχέσεων (CRM) για βελτίωση
της αλληλεπίδρασης σας με τους
πελάτες σας

6. Brand design and awarenes

4. Ξεχωριστή τιμολογιακή πολιτική
για τον κάθε ένα.
5. Πλήρη παραμετροποίηση με
βάση τις δικές σας ανάγκες και
ιδιαιτερότητες

5. Εφαρμογές για Κινητά
7. SEO

Οι λύσεις μας

Δυναμική ιστοσελίδα και ηλεκτρονικό κατάστημα
Με την ανάπτυξη και διάδοση του Διαδικτύου, πολλές επιχειρήσεις καλούνται
να δώσουν απάντηση στο ερώτημα: “Αρκεί στην επιχείρηση μας η απλή
πληροφοριακή παρουσία της στο Διαδίκτυο ή πρέπει να προχωρήσει στη
δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με το οποίο να μπορεί να εισέλθει στην
εποχή των συναλλαγών μέσω του Διαδικτύου;”
Όποια και αν είναι η απάντηση στο πιο πάνω ερώτημα με την πλατφόρμα
CloudCMS μπορείτε να έχετε μια λύση η οποία ανταποκρίνεται στις ανάγκες της
επιχείρησης σας.

Δυναμική ιστοσελίδα
1. Δυναμική ιστοσελίδα με
δυνατότητα ενημέρωσης του
περιεχομένου
από εσάς

7.

2. Δημιουργία καινούργιων σελίδων
από εσάς (απεριόριστος)

10. Προσθήκη Φωτογραφίων/
Εγγράφων

3. Φόρμα επικοινωνίας

11. Σχεδιασμός στα μέτρα της
εταιρίας σας

4. Απεριόριστες γλώσσες
5. Αναζήτηση Περιεχομένου

Δυναμική Δημιουργία Φορμών

8. Διαχείριση Banners
9. Άρθρα/Δημιουργία Blog

12. Δωρεάν Υποστήριξη και
Αναβαθμίσεις

6. Χάρτης Πλοήγησης

Ηλεκτρονικό Κατάστημα
1. Δυναμική ιστοσελίδα
(συμπεριλαμβάνει ότι
αναγράφεται πιο πάνω)
2. Απεριόριστες Κατηγορίες

6. Φωτογραφίες/ Έγγραφα
7.

Advanced Σύστημα Παραγγελιών

8. Πολλαπλές Μέθοδοι Αποστολής

3. Προϊόντα

9. Paypal Checkout/Visa with
Paypal

4. Ομάδες Προϊόντων

10. JCC Checkout

5. Χαρακτηριστικά
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Οι λύσεις μας
B2B, Synchronization και CRM
Επιχείρηση προς επιχείρηση (B2B)
1. Υπηρεσίες Εταιρικών Πελατών
2. Εταιρικές Συμφωνίες
3. Αγορά με Πίστωση με βάση το
πιστωτικό όριο

4. Εταιρικές Ομάδες με
ενσωμάτωση εταιρικών
συμφωνιών
5. Επιχειρήσεις με πολλαπλούς
χρήστες με διαφορετικά
δικαιώματα

Συγχρονισμός με εξωτερικά συστήματα (Synchronization)
1. Κατηγορίες

7.

Πελάτες

2. Προϊόντα

8. Εταιρικές Συμφωνίες

3. Χαρακτηριστικά

9. Εταιρικές Ομάδες

4. Δημιουργία και Διαχείριση
Ομάδων Προϊόντων

10. Συναλλαγές Δωροκάρτας
11. Παραγγελίες

5. Φωτογραφίες Προϊόντων
6. Δευτερεύουσες Φωτογραφίες
και Έγγραφα

Σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM)
1. Κουπόνια

7.

2. Δωροκάρτα
4. Προώθηση Προϊόντων

8. Υπηρεσίες που έχουν να
κάνουν με την καθημερινή
αλληλεπίδραση των πελατών με
την επιχείρηση

5. Σύστημα Διαχείρισης Πωλήσεων

9. Αναφορές

3. Εκστρατείες Προώθησης

6. Ημερολόγιο

Εργασίες

Υποστήριξη για
πάντα
Δωρεάν αναβαθμίσεις

Βασική μας αρχή είναι η συνεχής αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών
μας. Με δωρεάν αναβαθμίσεις κάθε χρόνο δε χρειάζεται να ανησυχείτε για τυχόν
προβλήματα που ίσως αντιμετωπίσετε.
Οι ραγδαίες αλλαγές που συμβαίνουν στον τομέα του Διαδικτύου όπως
καινούργοι browsers, νέες τεχνολογίες, θέματα ασφάλειας ενσωματώνονται στο
σύστημα αυτόματα.
Όλες οι απαιτήσεις των πελατών μας εντάσσονται μέσα στις αναβαθμίσεις του
συστήματος και με αυτό τον τρόπο το κόστος υλοποίησης αυτών των νέων
εφαρμογών δεν επιβαρύνει τον πελάτη αλλά το ίδιο το προϊόν.
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Δίκτυο
συνεργατών
Αυξήστε τα εισοδήματα σας

Βλέπουμε τους συνεργάτες μας σαν μέλη της ομάδας μας, που έχουν
καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και επέκταση της. Έχουμε δημιουργήσει ένα
από τα πιο αποδοτικά προγράμματα συνεργατών. Το πρόγραμμα μας εξασφαλίζει
υποστήριξη και εκπαίδευση στους συνεργάτες για να είναι σε θέση να παραδίδουν
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας με απόλυτη επιτυχία.
Το δίκτυο συνεργατών μας περιλαμβάνει:
1. Διαφημιστικά Γραφεία
2. Ανεξάρτητους Παροχείς Λογισμικού
3. Συμβούλους Επιχειρήσεων
4. Ανεξάρτητους Συνεργάτες
Εάν θέλετε και εσείς να ενταχτείτε στο πρόγραμμα συνεργατών μας μη διστάσετε
να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

SOMETHING
DIFFERENT

58 Agiou Athanasiou Ave.
El Greco building, 2nd floor, office 201
4102, Limassol, Cyprus
T: 70009021
F: 25102307
E: info@fosetico.com
W: www.fosetico.com
FB: facebook.com/fosetico

