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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Απολογισμός Webinar e-λιανικό 
 
 
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021, το διαδικτυακό 
σεμινάριο για τη νέα δράση του ΕΣΠΑ e-λιανικό | Webinar για το e-λιανικό, που διοργάνωσε η 
εταιρεία ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης με την ευκαιρία της έναρξης της υποβολής των αιτήσεων 
από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.  
 
Οι περισσότεροι από τους 50 συμμετέχοντες παρακολούθησαν διαδικτυακά με μεγάλο 
ενδιαφέρον τις παρουσιάσεις, έθεσαν ενδιαφέροντα ερωτήματα και ανέδειξαν σημαντικά 
σημεία της δράσης, σε σχέση με την επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων, τις δαπάνες που 
μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιό της και τις τεχνικές απαιτήσεις που αφορούν τη 
δημιουργία ενός e-shop. 
 
Τα εξειδικευμένα στελέχη της ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης Εύη Βοϊβατοπούλου, Σύμβουλος 
Ανάπτυξης Δευτερογενούς Τομέα, Σοφία Αργυριάδου, IT Business Analyst και Πένυ Νικολαϊδου, 
Developer, παρουσίασαν στους συμμετέχοντες τα βασικά σημεία της πρόσκλησης της δράσης 
e-λιανικό, το πακέτο των προσφερόμενων υπηρεσιών από την εταιρεία ena και το 
προτεινόμενο από την εταιρεία υπόδειγμα ηλεκτρονικού καταστήματος. 
 
Το πακέτο υπηρεσιών που διαμόρφωσε η ena και παρουσιάστηκε στα πλαίσια του Webinar, 
επιτρέπει σε κάθε επιχείρηση να αξιοποιήσει το πρόγραμμα χρηματοδότησης και να 
δημιουργήσει ένα λειτουργικό και σύγχρονο e-shop, περιλαμβάνοντας σε αυτό την κατασκευή 
του website, την ενωμάτωση των προϊόντων της επιχείρησης με πολλούς τρόπους απεικόνισης 
για να διευκολύνει την αγορά από καταναλωτές, τη συνεργασία με τραπεζικό ίδρυμα για την 
ασφαλή διεκπεραίωση των πληρωμών με κάρτα, τη διασύνδεση με το ERP σύστημα της 
επιχείρησης ώστε να υπάρχει άμεση σύνδεση των αγορών με την αποθήκη της (εναλλακτικά, 
παρέχεται το πλέον εξελιγμένο σύστημα ERP της ENTERSOFT εφόσον η επιχείρηση δεν 
διαθέτει ERP/λογιστικό σύστημα ή επιθυμεί να το εξσυγχρονίσει), τον βασικό εξοπλισμό και 
βέβαια την απόκτηση ταυτότητας URL, email και φιλοξενίας του website.  
 
Ανταποκρινόμενες οι ομιλήτριες σε ερωτήσεις των συμμετεχόντων, επιβεβαιώσαν ότι η ena 
μπορεί να προσφέρει επιπλέον προσαρμοσμένες λύσεις για ιδιαίτερες ανάγκες e-shops που 
έχουν κάποιες επιχειρήσεις, για σημαντικό αυτοματισμό της λειτουργίας τους, πάλι 
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αξιοποιώντας δυνατότητες του προγράμματος. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την ανοιχτή 
πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο να απευθυνθεί στην εταιρεία ena για την απάντηση των 
επιμέρους ερωτημάτων, τη μελέτη και την παρουσίαση των καταλληλότερων λύσεων για την 
κάλυψη των αναγκών της δικής του επιχείρησης. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Ξάνθη, 24/2/2021 
 
Με την παράκληση να δημοσιευτεί. 
Πληροφορίες: Σοφία Αργυριάδου, τηλ. 25410 83370 
www.enateam.gr 
 
 
 
 
 

 
 


