Οδηγίεσ καταχώριςησ Επαγγελματία / Επιχείρηςησ
μζςω τησ φόρμασ του vreslarisa.gr
Βήμα 1:
Επιλζγουμε από το μενοφ «Καταχϊριςθ» που βρίςκεται δεξιά τθσ ιςτοςελίδασ τθν επιλογι
«Επαγγελματία» ι «Επιχείρθςθσ».

Βήμα 2: Εμφανίηεται θ φόρμα καταχϊριςθσ και ο επαγγελματίασ/επιχείρθςθ
επιλζγει τθν απλι καταχϊριςθ ι τθ δθμιουργία προφίλ και αρχίηει τθ καταχϊριςθ
των ςτοιχείων του.
Απλή καταχώριςη
Κάκε επαγγελματίασ ι επιχείρθςθ ζχει τθ δυνατότθτα τθσ δωρεάν καταχϊριςθσ οριςμζνων
ςτοιχείων τθσ όπωσ : «Τίτλοσ», «Διεφθυνςη», «Ταχυδρομικόσ κώδικασ», «Email»,
«Υπεφθυνοσ επικοινωνίασ», «Τηλζφωνο» και «fax».

Δημιουργία Προφίλ
Υπάρχει όμωσ και θ δυνατότθτα τθσ δθμιουργίασ «Προφίλ» αποκτϊντασ με αυτό τον τρόπο
ουςιαςτικά προςωπικι ςελίδα! Για παράδειγμα www.vreslarisa.gr/houseofweb. Η
ςυνδρομι είναι ετιςια με κόςτοσ 30 ευρϊ + ΦΠΑ.
Στισ παραπάνω πλθροφορίεσ ζρχονται να προςτεκοφν τα πεδία :
. «Περιγραφή» - περιγράφοντασ το προφίλ τθσ επιχείρθςθσ και τισ υπθρεςίεσ ι τα προϊόντα
που προςφζρει κάνοντασ τθν να ξεχωρίηει από τισ άλλεσ

. «Ιςτοςελίδα» - ειςαγωγι τθσ ιςτςελίδασ ςασ (εφόςον υφίςταται)
. «Images Gallery» - εικόνεσ που δεν πρζπει να ξεπερνοφν ςτο ςφνολο τουσ τα 500kb.
Επιλζγετε το κουμπί «Αναηιτθςθ», εντοπίηετε το φάκελο με τισ φωτογραφίεσ που
επικυμείτε να ανεβάςετε και επιλζγετε «Upload»

. «Λογότυπο» και «Icon» που κα εμφανίηεται ζπειτα από τθ καταχϊριςθ

. «Meta Λζξεισ κλειδιά» και «Meta Περιγραφή» – Προςκικθ λζξεων που όταν κάποιοσ
επιςκζπτθσ τισ γράψει μζςα ςτο εργαλείο τθσ «Αναηιτθςθσ» τα αποτελζςματα κα
παραπζμπουν ςτθν επιχείρθςθ ςασ.

Βήμα 3:. «Επιλογή Κατηγορίασ». Τα δεδομζνα που ζχετε πλθκτρολογιςει μζχρι τϊρα κα
πρζπει να ςυγκεντρωκοφν ςτθ κατθγορία του επαγγζλματοσ ι τθσ επιχείρθςθσ ςασ.
Επιλζξτε το κουμπάκι
και βρείτε από το αναδυόμενο μενοφ τθ κατθγορία και το είδοσ
του επαγγζλματοσ ι τθσ επιχείρθςθσ που ανικετε. Στθ ςυνζχεια αφοφ το βρείτε επιλζξτε το
κουμπί

ζτςι ϊςτε να μεταφζρετε τθν επιλογι ςασ ςτα δεξιά.

Δε μπορώ να βρω που ανήκει το επάγγελμα / επιχείρηςη μου!!Τι κάνω?
Σε περίπτωςθ που δε μπορείτε να εντοπίςετε τθ κατθγορία που ανικει το επάγγελμα ι θ
επιχείρθςθ ςασ τότε υπάρχει ζτοιμο αρχείο που περιλαμβάνει αλφαβθτικά όλα τα είδθ των
επαγγελματιϊν/επιχειριςεων
και
τθ
κατθγορία
που
ανικουν.
http://www.vreslarisa.gr/material/alphabetical.pdf

. «Όροι Χρήςησ». Διαβάςτε τουσ όρουσ χριςθσ και πατιςτε μζςα ςτο κουτάκι
πατιςτε το κουμπί «Αποςτολι»

. Τζλοσ

Πότε ολοκληρώνεται η καταχώριςη μου?
Εφόςον επιλζξατε τθν απλι καταχϊριςθ, αυτι πραγματοποιείται εντόσ 24 ωρϊν.
Εφόςον επιλζξατε τθ δθμιουργία προφίλ, τότε θ καταχϊριςθ πραγματοποιείται
εντόσ 24 ωρϊν από τθν ολοκλιρωςθ τθσ οικονομικισ ςυναλλαγισ.

