
Έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα? 

Έχεις μήνυμα από την ACS! 

Τετάρτη, 29/6/2016 

@ Divani Caravel Hotel 
Αίθουσα Ιλισσός – ενότητα  

The e-Commerce & Social Labs 



Agenda Παρουσίασης 

e-shops 

και  

ACS 

Νέες 

Λύσεις 

ACS: Τι 

κερδίζεις! 

 ACS  

Smart Points  

 ACS  

ReDirect 



Πελάτες - Αγοραστές 
Εταιρείες  

E-Commerce 

Ο σημαντικός ρόλος της ACS 

ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 



Κριτήρια Επιτυχίας ACS 

Ταχύτητα  
Άμεση 

Παράδοση 

• Ευχαριστημένοι παραλήπτες 
(αγοραστές από e-shops) 

Εμπιστοσύνη 
Αξιόπιστη 
Απόδοση 

Αντικαταβολών 

• Ευχαριστημένοι αποστολείς  
(εταιρείες e-Commerce) 

- Ποιοι παράγοντες κάνουν την ACS να είναι ο πλέον αξιόπιστος 

συνεργάτης ταχυμεταφοράς? 



 Νέα πρωτοποριακά σημεία ACS Smart Points, για τις 

παραλαβές / παραδόσεις αποστολών των πελατών, στο δικό 

τους χρόνο, χωρίς κατ’ οίκον αναμονή για παράδοση.  

 Νέες Οικονομικές Υπηρεσίες Εξωτερικού “ΕU & 

Cyprus Economy”, με έως και 70% φθηνότερες χρεώσεις 

και το πιο σύγχρονο Track & Trace.  

 Νέα mobile web Υπηρεσία Ανακατεύθυνσης   

ACS ReDirect, μέσω αυτόματου sms που λαμβάνουν οι 

πελάτες, για να επιλέξουν νέο χρόνο / σημείο παράδοσης.  

 Nέα τεχνολογικά εργαλεία επιχειρηματικής ανάπτυξης 

ACS Web Business Tools, για τη δωρεάν 

αυτοματοποίηση των αποστολών σας.  

 Νέα Υπηρεσία Αυτόματης Απόδοσης 

Αντικαταβολών ACS, για την εγγυημένη απόδοση των 

χρημάτων σας και την άμεση ενημέρωση σας μέσω e-mail.  

Νέες πρωτοποριακές λύσεις ACS! 



 ACS EU & Cyprus Economy - Video 

www.youtube.com/ACSCourierServices 

https://www.youtube.com/watch?v=7S1e0x4uuMk
https://www.youtube.com/user/ACSCourierServices
https://www.youtube.com/user/ACSCourierServices


ACS Web Business Tools - Video 

www.youtube.com/ACSCourierServices 

Βάλε τις αποστολές σου «σε πρόγραμμα»! 

https://www.youtube.com/user/ACSCourierServices
https://www.youtube.com/user/ACSCourierServices
https://www.youtube.com/watch?v=4N-o3xguYi0


Αποστολή παραγγελίας με ένα κλικ! 

1. Επιβεβαίωση  

Διεύθυνσης 

2. Υπολογισμός  

Κόστους 

3. Δημιουργία  

Voucher 

4. Εντολή 

Παραλαβής 
(Κλήση Courier) 

5. Παρακολούθηση 

Αποστολής (Track & 

Trace) 
•  Μείωση Επιστροφών 

•  Αύξηση Πωλήσεων 

Ευκολία σε όλα τα στάδια! 



Αυτόματη Απόδοση Αντικαταβολών - Video 

www.youtube.com/ACSCourierServices 

https://www.youtube.com/user/ACSCourierServices
https://www.youtube.com/user/ACSCourierServices
https://www.youtube.com/watch?v=7MYP4Oe-pec


Η σίγουρη επιλογή για τα χρήματά σας! 

 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ 

ημερήσια απόδοση 

των χρημάτων 

σας! 

 Ηλεκτρονική 

ενημέρωση 

μέσω e-mail! 

 Άμεση ηλεκτρονική μεταφορά 

στον λογαριασμό σας!  



 ACS Smart Point - Video 

www.youtube.com/ACSCourierServices 

https://www.youtube.com/watch?v=6tnBMs6xJUU
https://www.youtube.com/user/ACSCourierServices
https://www.youtube.com/user/ACSCourierServices


 Περιγραφή ACS Smart Point 

Νέο σύγχρονο εναλλακτικό δίκτυο σημείων απλής - αυτόματης 

εξυπηρέτησης πελατών (παραληπτών / αποστολέων) ταχυδρομικών 

υπηρεσιών εσωτερικού που περιλαμβάνει 2 είδη σημείων. 



ACS Smart Points – Πώς λειτουργούν? 

1. Ο πελάτης καταχωρεί την  

Online παραγγελία. 

2. Εμφανίζονται τα ACS Smart 

Points. Ενημέρωση για τους 

περιορισμούς, την έξτρα 

επιβάρυνση της υπηρεσίας (αν 

μετακυλίεται σε αυτόν). 

5. Ο πελάτης  
λαμβάνει με sms  
τον κωδικό  
αποστολής και το 
pin του. 

6. Ο πελάτης  

επισκέπτεται το  

ACS Smart Point 

και με τους  

κωδικούς του  

παραλαμβάνει  

την αποστολή. 
 

3. Το e-shop ετοιμάζει 
την αποστολή.  

4. Ο courier της            
ACS την παραλαμβάνει  
και τη μεταφέρει στο  
ACS Smart Point. 



ACS Smart Point – τι κερδίζω? 

e-shop 
 

 Καλύτερη εξυπηρέτηση 

των πελατών του 

(περισσότερα  σημεία 

παραλαβών). 

 

 Μείωση των 

επιστροφών     (λόγω 

απών σημειωμάτων / 

λανθασμένων στοιχείων      

παράδοσης). 

 

 Διαφοροποίηση από τον     

ανταγωνισμό! 

Πελάτης e-shop 
 

 Μεγαλύτερη ευελιξία. 

 Ρυθμίζει μόνος του το         

καθημερινό του 

πρόγραμμα. 

 Άμεση ενημέρωση για 

την  

άφιξη της αποστολής 

του. 

 Εξυπηρέτηση 24x7x365,  

αργίες, Σάββατα, 

βραδινές  

ώρες. 



 ACS ReDirect - Video 

www.youtube.com/ACSCourierServices 

https://www.youtube.com/watch?v=r1IvEbZ8OfM
https://www.youtube.com/user/ACSCourierServices
https://www.youtube.com/user/ACSCourierServices


Ανακατεύθυνση - Αναδρομολόγηση 

ACS ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 7825364396 ΠΡΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ ΑΠΟ DIAMANT. ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΣΤΟ HTTPS://A.ACSSMARTPOINT.GR/?ID=C5D419 Η ΣΤΟ  ΤΗΛ. 210-9329555 

SMS (1) Νέος Χρόνος    (2) Νέο Σημείο     

https://a.acssmartpoint.gr/?id=C5d419


Ε. Χάραρη / Marketing Manager 

Γ. Μπουκίδης / CRM & Systems Solution Manager  

Ευχαριστούμε! 

Τετάρτη, 29/6/2016 

@ Divani Caravel Hotel 
Αίθουσα Ιλισσός – ενότητα  

The e-Commerce & Social Labs 

facebook.com/ACSCOURIER 

linkedin.com/company/acs-courier-s.a. 

 youtube.com/user/ACSCourierServices 

www.acscourier.gr 

https://www.facebook.com/ACSCOURIER/
https://www.linkedin.com/company/acs-courier-s.a.
https://www.linkedin.com/company/acs-courier-s.a.
https://www.linkedin.com/company/acs-courier-s.a.
https://www.linkedin.com/company/acs-courier-s.a.
https://www.linkedin.com/company/acs-courier-s.a.
https://www.linkedin.com/company/acs-courier-s.a.
https://www.linkedin.com/company/acs-courier-s.a.
https://www.youtube.com/user/ACSCourierServices
https://www.youtube.com/user/ACSCourierServices
http://www.acscourier.gr/

