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BSN PROMO APP - Mobile App για επιχειρήσεις 

ΜΕ ΤΟ BSN PROMO APP ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ 

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ MOBILE ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΣΕ ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ 

 

BSN PROMO APP για επιχειρήσεις – Τι είναι και πως λειτουργεί. 

ο BSN Promo App είναι σύστημα δημιουργίας και διαχείρισης παραμετρο-

ποιήσιμων διαδραστικών εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας (mobile 

applications - apps). Για κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να διανείμει το δικό 

της app στους δυνητικούς / υπάρχοντες πελάτες της, δημιουργείται από την 

BSN, εφαρμογή για smartphone Android ή IOS, στην οποία περιέχονται οι 

απαιτούμενες από την επιχείρηση λειτουργίες και δυνατότητες.  

 

Κάθε εφαρμογή (app) μπορεί να περιέχει: 

• Πληροφορίες για την επιχείρηση (Profile,Team, History, Products & 

Services, Newsletters, κλπ.) 

• Στοιχεία Επικοινωνίας και δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μέσω Chat 

• Αναλυτική Περιγραφή Προϊόντων/Υπηρεσιών 

• Αποστολή και λήψη παραγγελιών και προσφορών 

• Πληροφορίες πελάτη ( Οικονομικά στοιχεία, παραστατικά, καρτέλες, 

αναφορές προόδου, κλπ.) 

• Διαχείριση εισπράξεων – πληρωμών 

• Προγραμματισμός Εργασιών, Συνεδρίες, Επισκέψεις 

• Προωθητικές Ενέργειες 

• Αποστολή Push Notifications 

• Επιπλέον η εφαρμογή (app) μπορεί να περιέχει ειδικές λειτουργίες που 

ζητούνται από την επιχείρηση που την διανέμει, και αφορούν στο 

αντικείμενό της και στις εξειδικευμένες υπηρεσίες ή προϊόντα που 

παρέχει. Η κατασκευή των παραπάνω λειτουργιών γίνεται 

αποκλειστικά για την επιχείρηση, από την BSN, ύστερα από ανάλυση 

των αναγκών. 

 

 

• Μαζί με την εφαρμογή παρέχεται στην επιχείρηση (προαιρετικά) 

Εφαρμογή Παραμετροποίησης Και Διαχείρισης Του App, για όλες τις 
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λειτουργίες και το περιβάλλον της εφαρμογής καθώς και για την 

διαχείριση εγγεγραμμένων χρηστών στην εφαρμογή. 

 

Διανομή BSN PROMO APP από επιχειρήσεις και οφέλη. 

 επιχείρηση διανέμει την εφαρμογή. Στην επιχείρηση παραδίδεται με την 

μορφή QR code, ο σύνδεσμος (link) εγκατάστασης του App σε 

οποιοδήποτε Android ή IOS Smartphone. Το App μπορεί να είναι 

διαθέσιμο για οποιονδήποτε χρήστη μέσω του QR code, από τον ιστότοπο της 

επιχείρησης, από έντυπα στις προθήκες του καταστήματος της επιχείρησης, από 

επισκεπτήρια, κάρτες, φυλλάδια, διαφημιστικά δώρα κλπ. 

 

 μέσος άνθρωπος ξοδεύει πάνω από δύο ώρες την ημέρα στo 

smartphone. Και ενώ συνήθως, μόνο λίγα apps αποτελούν το 

μεγαλύτερο μέρος αυτής της συνολικής 

χρήσης, δεν αλλάζει το γεγονός ότι κάθε χρήστης 

πρέπει να κάνει unlock, scroll και  scan τη 

συσκευή του για τα apps που αναζητεί. Το να 

είναι η επιχείρησή σας συνεχώς “μπροστά τους”  

είναι ένα πλεονέκτημα για εσάς, καθώς ο 

εγκέφαλος καταγράφει ασυνείδητα κάθε εικόνα 

και κείμενο (ή  ένα καλοσχεδιασμένο εικονίδιο εφαρμογής) που συναντά – έστω 

και αν νομίζει ότι  του περνάει απαρατήρητο. 

 

α apps εξυπηρετούν πολλές λειτουργίες: μπορούν να παρέχουν γενικές 

πληροφορίες, τιμές, φόρμες κρατήσεων, λειτουργίες αναζήτησης, 

λογαριασμούς χρηστών, messengers, 

newsfeeds και πολλά άλλα. Ένα από τα 

μεγαλύτερα οφέλη από την κατοχή μιας 

εφαρμογής για κινητά είναι ότι όλες οι 

πληροφορίες που θα θέλατε να παρέχετε στους 

πελάτες σας – συμπεριλαμβανομένων των 

ειδικών προσφορών και των προωθητικών 

ενεργειών – είναι κυριολεκτικά στα χέρια τους. Μέσω των push notifications 

έρχεστε ακόμα πιο κοντά σε μια άμεση αλληλεπίδραση και μπορείτε εύκολα να 

υπενθυμίζετε στους πελάτες σας τα προϊόντα / υπηρεσίες σας κάθε φορά που 

επιθυμείτε. 

 

Η 

Ο 

Τ 

Είστε συνεχώς σε 
επαφή με τους 
πελάτες σας. 

Δημιουργείτε ένα 
κανάλι Direct 

Marketing 
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να mobile app για την επιχείρησή σας μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην 

κατανόηση / αναγνώριση της επωνυμίας σας.  ένα mobile app είναι σαν 

μία κενή διαφημιστική πινακίδα. 

Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε με αυτή· 

μπορείτε να τη κάνετε κομψή, λειτουργική ή 

ενημερωτική. Μπορείτε να δημιουργήσετε 

μια εφαρμογή που να διαθέτει 

χαρακτηριστικά που θα αγαπούν οι πελάτες 

σας. Όσο πιο συχνά οι πελάτες σας έρχονται σε επαφή με την εφαρμογή σας, 

τόσο πιο γρήγορα θα είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν το προϊόν / υπηρεσία 

σας (effective frequency). 

 

νεξάρτητα από το προϊόν  ή τις 

υπηρεσίες, οι πελάτες σας χρειάζονται 

έναν τρόπο να σας προσεγγίσουν. 

Έχοντας μια δυνατότητα ανταλλαγής 

μηνυμάτων στην εφαρμογή σας, μπορεί 

πραγματικά να κάνει τη διαφορά στον τρόπο 

που επικοινωνείτε με τους πελάτες σας. 

 

υτές τις μέρες οι εφαρμογές για κινητά σε 

επίπεδο επιχειρήσεων εξακολουθούν να είναι 

σπάνιες και ακριβώς για αυτό μπορείτε να 

κάνετε ένα μεγάλο άλμα μπροστά από τους 

ανταγωνιστές σας.  

 

σως ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο θα πρέπει να εξετάσετε τη 

δημιουργία της δικής σας εφαρμογής για κινητά, είναι 

η αφοσίωση των πελατών. Με όλο αυτό το θόρυβο – 

αφίσες, διαφημιστικές πινακίδες, flyers, κουπόνια, websites, 

website banners, διαφημίσεις στο Facebook και email 

marketing – χάνουμε αργά τον αντίκτυπό μας στους 

πελάτες λόγω του τεράστιου όγκου της διαφήμισης που 

μας περιβάλλει. Ήρθε η ώρα να επιστρέψετε στην 

δημιουργία  μιας ειλικρινούς σχέσης με τους πελάτες σας, καθιστώντας τους 

έναν πιστό πελάτη του προϊόντος / υπηρεσίας σας. Μια εφαρμογή για κινητά 

είναι ένας τρόπος να είστε πιο κοντά στους πελάτες σας ανά πάσα στιγμή. 

Έ 

Α 

Α 

Ί 

Χτίζετε το  brand και την 
αναγνωρισιμότητά σας 

Βελτιώνετε την σχέση 
με τους πελάτες σας. 

 

Ξεχωρίζετε στον 
ανταγωνισμό 

Καλλιεργείτε 
πιστούς 
πελάτες 
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Το BSN PROMO APP σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις 

ο BSN Promo App απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να 

διατηρήσει και να ενισχύσει την ομάδα των αφοσιωμένων πελατών 

της, παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, με χαμηλό κόστος 

επένδυσης και λειτουργίας. 

• Τραπεζικοί Και Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 

• Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις  

• Επιχειρήσεις Και Καταστήματα Λιανικής Πώλησης 

• Επιχειρήσεις Και Καταστήματα Παροχής Υπηρεσιών 

• Επαγγελματίες Υγείας (Ιατροί, Φυσιοθεραπευτές, Αισθητικοί, 

Γυμναστήρια κλπ.) 

• Δικηγόροι, Λογιστές, Φοροτεχνικοί, κλπ. 

• Ελεύθεροι Επαγγελματίες (Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι, Υδραυλικοί, κλπ.) 

• Ιδιώτες Εκπαιδευτικοί Και Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί 

• Επιχειρήσεις Εστίασης 

• Επιχειρήσεις Υπηρεσιών Αισθητικής (Ινστιτούτα, Κομμωτήρια, κλπ) 

• Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Επισκευής - Συντήρησης 

• Επιχειρήσεις Εξυπηρέτησης Κτιρίων, Επιχειρήσεις Facility Services 

• Αντιπροσωπείες και Επιχειρήσεις Οχημάτων και Εξοπλισμού 

• Επιχειρήσεις Marketing Και Προβολής 

• Μεταφορικές Εταιρείες 

Εξειδίκευση λειτουργικότητας BSN PROMO APP για την επιχείρησή σας. 

ναρωτιέστε πώς μπορεί να λειτουργήσει το BSN Promo App για την 

επιχείρησή σας; Σκεφθείτε την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησής 

σας και ομαδοποιήστε τις διαδικασίες που καθημερινά ακολουθείτε. 

Δείτε ποιες μπορούν να εκτελούνται μέσα από την εφαρμογή, έτσι 

ώστε να μπορεί το προσωπικό να εκτελεί προκαθορισμένες εργασίες και να 

ενημερώνει άμεσα την επιχείρηση για την κατάστασή τους αλλά και οι πελάτες 

σας να νοιώθουν ότι μπορούν από το κινητό τους να βρουν απάντηση στα 

ερωτήματά τους, να υποβάλλουν αιτήματα και παραγγελίες, να ενημερωθούν 

για θέματα που τους αφορούν ή να πραγματοποιήσουν πληρωμές, Σκεφθείτε τι 

θα θέλατε να γνωρίζουν οι πελάτες σας και ενημερώστε τους, άμεσα, με χρήση 

Push Notifications. Εάν θέλετε να προωθήσετε κάποια προϊόντα ή υπηρεσίες 

προβάλετέ τα μέσα από την εφαρμογή ή δημιουργήστε προσφορές 

αποκλειστικά  για τους χρήστες του App και κοινοποιήστε, προσελκύοντας έτσι 

και νέους πελάτες. 
 

Τ 

Α 
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να App για την επιχείρησή 

σας είναι ένα  εργαλείο που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 

εκατοντάδες διαφορετικούς 

τρόπους που εξαρτώνται από τις 

ανάγκες σας.  
 

 

 BSN, μέσα από την 

αναλυτική ικανότητα και 

την δομημένη σκέψη των 

ανθρώπων της, που προέρχεται 

από την εμπειρία ετών στην 

ανάλυση αναγκών και ανάπτυξη 

ολοκληρωμένων εφαρμογών, 

μπορεί να σας υποδείξει πιθανές 

χρήσεις και λειτουργίες του App για 

την επιχείρησή σας.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Έ 

Η 

Εμείς στην BSN θα λάβουμε 
ιδιαίτερη ικανοποίηση, εάν μας 

επιτρέψετε να πραγματο-
ποιήσουμε μία συνάντηση στο 
χώρο σας ή διαδικτυακά, όπου 

θα σας ενημερώσουμε 
αναλυτικά και θα συζητήσουμε 

μαζί σας – χωρίς καμία 
υποχρέωση ή δέσμευση από 

μέρους σας - την λειτoυργικότητα 
του δικού σας App, έτσι ώστε να 
έχετε ολοκληρωμένη εικόνα της 

πρότασής μας για την επιχείρησή 
σας. 
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