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1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

1.1 Δημιουργία Λογαριασμού
Για να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό στο Β2Β, επισκεφτείτε την σελίδα μας
(https://www.damkalidis.gr/b2b/) και στην συνέχεια επιλέξτε το ανθρωπάκι που εμφανίζεται
στην πάνω δεξιά γωνία της σελίδας

Στο μενού που σας εμφανίζετε πατήστε «Δημιουργία Λογαριασμού»

Στην σελίδα που θα εμφανιστεί συμπληρώστε τα προσωπικά και τα εταιρικά σας στοιχεία, ορίστε
τον κωδικό πρόσβασής σας και επιλέξτε αν θέλετε να λαμβάνετε ενημερωτικά newsletter.

1.2 Αλλαγή στοιχείων λογαριασμού
Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας με την διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης που έχετε
επιλέξει. Στην συνέχεια επιλέξτε «Ο Λογαριασμός μου» από το μενού που εμφανίζετε

Στην σελίδα που θα εμφανιστεί έχετε τις ακόλουθες επιλογές:
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•
•
•

Επιλέξτε «Επεξεργαστείτε τα στοιχεία του λογαριασμού σας» για αλλαγή των
προσωπικών σας στοιχείων
Επιλέξτε «Αλλάξτε τον κωδικό σας» για αλλαγή του κωδικού πρόσβασής σας
Επιλέξτε «Επεξεργαστείτε τις καταχωρήσεις του βιβλίου διευθύνσεων σας» για αλλαγή
διευθύνσεων χρέωσης ή και παράδοσης

1.3 Προσθήκη νέας διεύθυνσης αποστολής
Επιλέξτε «Επεξεργαστείτε τις καταχωρήσεις του βιβλίου διευθύνσεων σας» στο μενού του
λογαριασμού σας.
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Κάντε κλικ στο κουμπί «Νέα Διεύθυνση»

Και συμπληρώστε όλα τα στοιχεία της φόρμας που θα εμφανιστεί στην οθόνη σας.

1.4 Διαγραφή λογαριασμού χρήστη
Αν επιθυμείτε να διαγράψετε τον λογαριασμό χρήστη από την βάση του Β2Β θα πρέπει να
στείλετε email στην διεύθυνση b2b@damkalidis.gr.

1.5 Προσθήκη πολλαπλών χρηστών σε ένα ΑΦΜ
Μπορείτε να έχετε πολλαπλούς λογαριασμούς χρηστών εφόσον το επιθυμείτε αρκεί το ΑΦΜ που
θα καταχωρήσετε να είναι το ίδιο.
•

Ακολουθείτε τη διαδικασία 1.1. Δημιουργίας Λογαριασμού, η οποία περιγράφεται
αναλυτικά παραπάνω.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στο b2b@damkalidis.gr.
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2. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

2.1 Προσθήκη προϊόντος στο καλάθι
Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να προσθέσετε ένα προϊόν στο καλάθι αγορών σας
A. Από την σελίδα κάποιας κατηγορίας ή την αρχική σελίδα περνώντας το ποντίκι σας πάνω
από την περιγραφή του προϊόντος θα εμφανιστεί το κουμπί «Καλάθι»

Πατήστε το κουμπί και στην συνέχεια επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ενέργειες που
εμφανίζονται στο pop up παράθυρο που θα βγει στην οθόνη σας
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B. Μπορείτε να προσθέσετε ένα προϊόν στο καλάθι αγορών από την σελίδα του εκάστοτε
προϊόντος, βρείτε το προϊόν που σας ενδιαφέρει και πατήστε πάνω στην φωτογραφία
αυτού. Στην συνέχεια θα μεταφερθείτε στην σελίδα του προϊόντος στην οποία μπορείτε
να επιλέξετε την ποσότητα που θέλετε να αγοράσετε και να πατήσετε το κουμπί
«Καλάθι».

2.2 Προβολή διαθεσιμότητας προϊόντος
Η διαθεσιμότητα των προϊόντων εμφανίζεται σε δύο σημεία
A. Στην σελίδα κάποιας κατηγορίας προϊόντων εμφανίζονται με διαφορετικά χρώματα
ανάλογα με την διαθεσιμότητα οι φράσεις «Διαθέσιμο», «Προσωρινά Μη διαθέσιμο»

7

B. Εσωτερικά στη σελίδα του προϊόντος που θέλετε να μάθετε την διαθεσιμότητα,
αναγράφετε κάτω από τον κωδικό του είδους

2.3 Αλλαγή ποσότητας παραγγελίας προϊόντος
Για να αλλάξετε την ποσότητα παραγγελίας κάποιου προϊόντος:
A. χρησιμοποιήστε την επιλογή πρόσθεσης και αφαίρεσης τεμαχίων στη σελίδα προϊόντος
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B. γράψτε στο κουτάκι της ποσότητας τεμαχίων στη σελίδα προβολής του καλαθιού σας,
αλλάζοντας την αριθμητική ποσότητα.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Θυμηθείτε να πατήσετε το σύμβολο της ενημέρωσης του καλαθιού (
ενημερωθεί με την νέα ποσότητα που έχετε προσθέσει.

), ώστε να

2.4 Checkout – Υποβολή παραγγελίας
Για να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας, αφού έχετε επιλέξει όλα τα προϊόντα που θα θέλατε
να προμηθευθείτε:
•

Στο Καλάθι αγορών σας επιλέξτε την εντολή “Αγορά”

•

Ακολουθήστε τις οδηγίες στη σελίδα αγοράς και επιβεβαιώστε την παραγγελία σας
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2.5 Μη διαθέσιμα προϊόντα
Έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε παραγγελία για “Μη Διαθέσιμα” προϊόντα, όπως για
παράδειγμα το προϊόν που επισημάνετε παρακάτω με κόκκινο, τα οποία θα καταχωρηθούν ως
«Back Order» και για τα οποία θα λάβετε

2.6 Ενημέρωση για την κατάσταση της παραγγελίας
Μπορείτε να ενημερωθείτε για την κατάσταση μιας παραγγελίας σας μεταβαίνοντας στη σελίδα
«Λογαριασμού» σας και κάνοντας κλικ στην επιλογή «Ιστορικό παραγγελιών»
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Για περισσότερες πληροφορίες για την παραγγελία σας, επικοινωνήστε μαζί με το τμήμα
πωλήσεων μας μέσω email στο b2b@damkalidis.gr ή τηλεφωνικώς στο 210--‐9410888.
3. ΠΛΟΗΓΗΣΗ

3.1 Αναζήτηση προϊόντων με την βοήθεια της μπάρας αναζήτησης
Για να αναζήτηση των προϊόντων πατήστε στην πάνω δεξιά οθόνη τον μεγεθυντικό φακό.

Στην συνέχεια πατήστε πάνω στην μπάρα αναζήτησης που θα εμφανιστεί και γράψτε τον κωδικό
ή το όνομα του προϊόντος που ψάχνετε

3.2 Αναζήτηση προϊόντων από το μενού
Χρησιμοποιήστε το οριζόντιο μενού και επιλέξτε τον οίκο ή την κατηγορία των προϊόντων που
επιθυμητέ
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4. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

4.1 Λήψη αρχείου XML
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο XML των προιόντων της εταιρείας μας πηγαίνοντας στη
σελίδα του λογαριασμού σας και επιλέγοντας την εντολή «Λήψεις αρχείων»

4.2 Τύποι προσφορών
Η εταιρεία μας προσφέρει διαφόρων τύπων προσφορές. Αυτές είναι:
A. Ποσοτικές
Οι ποσοτικές προσφορές μας αφορούν συγκεκριμένα τεμάχια δώρο για συγκεκριμένη αγορά
ποσότητας κάποιου προϊόντος. Για παράδειγμα, στο παρακάτω προϊόν, στα 50 τεμάχια σας
κάνουμε τα 5 δώρο, ή αλλιώς 45 τεμάχια αγορά +5 δώρο. Αναλυτικές λεπτομέρειες και όροι των
προσφορών αναγράφονται μέσα στις σελίδες κάθε προϊόντος σε προσφορά.
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B. Ποσοστιαίες
Οι ποσοστιαίες προσφορές μας αφορούν ποσοστιαίες εκπτώσεις ανά προϊόν. Αυτές
αναγράφονται σε στρογγυλή πινακίδα πάνω στις φωτογραφίες των προϊόντων στις σελίδες
κατηγοριών και μέσα στις σελίδες των προϊόντων τα οποία προσφέρονται σε τέτοιου είδους
προσφορά.
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4.3 Κωδικοί προϊόντων
A. Στην σελίδα κάποιας κατηγορίας προϊόντων εμφανίζονται ο κωδικός του είδους κάτω από
την φωτογραφία αυτού.

B. Εσωτερικά στη σελίδα του προϊόντος που θέλετε να μάθετε αναγράφεται δεξιά από τη
φωτογραφία του προϊόντος και κάτω από το κουμπί «Καλάθι»
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