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Η εταιρία μας 

Η Διαχειριστική Καινοτόμων Επενδύσεων (ΔίΚΕ) ειδικεύεται από το 2010 στον τομέα των καινοτόμων 
επιχειρηματικών λύσεων. Οι ταχείς ρυθμοί της εξέλιξης των μορφών του επιχειρείν παγκοσμίως, 
επιτάσσουν και τις Ελληνικές επιχειρήσεις να προσαρμοστούν σε νέα δεδομένα του τρόπου λειτουργίας 
τους, υλοποίησης των πωλήσεων και εφαρμογής του Marketing. 

Η μεγάλη ποικιλία στις απαιτήσεις των πελατών μας και η αντιμετώπιση μεγάλου εύρους προκλήσεων, 
επέφερε μεγάλη τεχνογνωσία στον τομέα των δικτύων και των τάσεων της ηλεκτρονικής αγοράς.   

8+1 Λόγοι που χρειάζεστε Ιστοσελίδα 
 

1. Μια σύγχρονη ιστοσελίδα, δείχνει μια σύγχρονη επιχείρηση! 

2. Έχοντας ιστοσελίδα, αυξάνεται η αξιοπιστία και το image της εταιρίας 

3. Η κατασκευή Ηλεκτρονικού Καταστήματος αυξάνει τα κέρδη 

4. Ανοιχτή επιχείρηση 24ώρες / 7ημέρες χωρίς έξοδα 

5. Έχετε ιστοσελίδα? Έχετε μόνιμη, χωρίς κόστος, διαφήμιση στο Internet! 

6. Δημιουργείται ζήτηση και από άλλες περιοχές, εύκολη προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών σας 

7. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών με πλήρη παροχή υλικού, FaQ για λιγότερο χρόνο απασχόλησής 

σας 

8. Καλύτερη παροχή των υπηρεσιών σας στους κοντινούς συνεργάτες σας. 

+1 Γιατί να φτιάξω ιστοσελίδα αφού έχω σελίδα στο Facebook? Είναι καλό να έχετε μια εταιρική σελίδα 
στο Facebook, αλλά δεν έχετε τις τόσες δυνατότητες που κερδίζεται από μια ιστοσελίδα. Η καλύτερη 
επιλογή από την άποψη του Marketing είναι να υπάρχουν και οι δυο ειδών σελίδες συνδεδεμένες. 

+2 Γιατί να φτιάξω ιστοσελίδα αφού έχω Blog? Η σωστά σχεδιασμένη και λειτουργική Ιστοσελίδα είναι 
η Εταιρική σας ταυτότητα. Το Blog το προτείνουμε και εμείς στους πελάτες μας, όμως λειτουργεί 
συμπληρωματικά σε μια επιχείρηση. 

Κατασκευή website 

 

 
 

Δημιουργούμε ιστοσελίδες που επιφέρουν άμεση 
και αποτελεσματική εξωστρέφεια. 
Σχεδιάζουμε ένα ισχυρό εργαλείο Marketing. O στόχος 
μας είναι να είναι εμφανή η ταυτότητα της εταιρείας 
σας στο διαδίκτυο, δίνοντας σας την ευκαιρία να γίνει η 
επιχείρησή σας πετυχημένη σε έναν εξαιρετικά 
ανταγωνιστικό περιβάλλον. 
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Χαρακτηριστικά Πακέτων 

Πακέτα site Start-up Απλό Βασικό Πλήρες Galaxy 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αρχική Αξία Για το ξεκίνημα 
Για απλή  

δικτυακή Προβολή 
Για απλή  

δικτυακή Προβολή 
Για Προβολή με  

πρόσθετες απαιτήσεις 
Προβολή με ιδιαίτερες  

απαιτήσεις 

Στοιχεία για Γνώστες 

Πλήρες παραμετροποιήσημο: Χρώματα, 
Γραμματοσειρές (Google), ktl 

     

τεχνικές βελτιστοποίησης εικόνας με βάση τα 
χαρακτηριστικά Google Developers για ακόμα πιο 
γρήγορο website 

     

«Control Panel Διαχειριστή» στα Ελληνικά:      
Η πλατφόρμα είναι βελτιστοποιημένη για υψηλή 
κατάταξη σε αναζητήσεις– SEO 

     

Δωρεάν SSL: Πιστοποιητικό 30€      
WCAG Εργαλείο διαχείρισης για ΑΜΕΑ 35€      
Secure web hosting με καθημερινό backup, τελευταίων 
15 μερών,  των αρχείων της ιστοσελίδας και της βάσης 
δεδομένων 

     

Απεικόνιση με διαδραστικό χάρτη - Google Map: +37€ +37€    
Χώρος Αποθήκευσης 100ΜB 700ΜB 3GB 10GB Απεριόριστο 

Προταιρεότητα Επικοινωνίας 
E-mail εντός 48 

ωρών 
E-mail εντός 48 

ωρών 
E-mail εντός 24 

ωρών 
Τηλ. ή E-mail 

εντός 48 ωρών 
Τηλ. ή E-mail 

εντός 24 ωρών 

Anti Copy Εφαρμογή (περιεχομένου) +60€     
Anti Spam Εφαρμογή (στα emails) +40€     
Link Μικρού Μήκους (Direct Alias)      
Εργαλείο διαχείρισης πελατών και οργανωμένη 
αποστολή newsletter +40€     

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ E-SHOP δυνατότητα αναβάθμισης 
(καλάθι αγορών & πελατολόγιο) +140€     

Στοιχεία για Γενικά & Παρουσίασης 
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6 Πρώτες Σελίδες (Η εταιρία, όροι και προϋποθέσεις, 
Πολιτική απορρήτου, Αποποίηση Ευθυνών, Πολιτική 
Cookies, Φόρμα Επικοινωνίας) 

+37€     

Βελτιστοποιημένη προβολή σε κινητά και tablets:      
Push Notification +37€     
Δωρεάν Domain Name (1ο Χρόνο): 25€      

Δωρεάν εγκατάσταση Template, αξίας  30-70€ 
Χωρίς 

Προσαρμογή 
    

Δωρεάν φωτογραφίες (μια τεράστια γκάμα από 
άλμπουμ επαγγελματικών φωτογραφιών που 
ταιριάζουν σε κάθε επάγγελμα).  

X     

Email Λογαριασμοί: Δυνατότητα ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ 2 5 7 10 20 

Επεξεργασία εικόνας, με δωρεάν online πρόγραμμα      
70 Διαφορετικά πρόσθετα εργαλεία: slider, Google Map, 
Accordion, Tabs, Videos, Audio, instagram, ktl 

     

Χρωματικές Παραλλαγές (skin):  ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ      
Στατιστικά Επισκεψιμότητας: +37€     
Επισκεψιμότητας, με Video / επίσκεψη / επισκέπτη: +60€ / Έτος +60€ / Έτος    
Υποστήριξη Πολλών Γλωσσών:      
2η Γλώσσα (αρχική ρύθμιση και όλα τα μενού) +250€ +370€ +480€   
Εγγραφή σε Newsletter:      
Διασύνδεση με Social Media:      
Αναλυτικό Φίλτρο επιλογής προϊόντων (JA MegaFilter) +37€ Αρρύθμιστο    
Pop-up Παράθυρα (προσφορών, newsletter, 
Επικοινωνίας) +60€     

Στοιχεία για Υπηρεσίες /  Προϊόντα 

Πολλαπλές φωτογραφίες ανά προϊόν:      
Απεριόριστες κατηγορίες – υποκατηγορίες και 
απεριόριστος αριθμός προϊόντων 

     

Δυνατότητα διαχείρισης και τροποποίησης τις κάθε 
σελίδας, από την οπτική του καταναλωτή (front-end) 
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Αυτόματη καταχώρηση σε μηχανές αναζήτησης: +60€ +60€    
Floating Social Media: +60€ +60€    
Δημιουργία Custom TABS προϊόντων: +60€ +60€ +60€   

Στοιχεία Προβολής 

Αυτόματη αποστολή στα Social Media  30€ / μήνα X X X X Δωρεάν 2 μήνες 

Δημιουργία από Εμάς: Banners / Ψηφιοποιημένη 
Φωτογραφία 

X X X Έως 4 Έως 10 

Παράθυρο Chat (για απευθείας διάλογο με τον Πελάτη) +60€ +60€ +60€ +60€  
Δημιουργία από Εμάς: FaQ  +60€ έως 90€ +60€ έως 90€ +60€ έως 90€   
Φόρτωση Δεδομένων από εμάς (από ψηφιακό αρχείο)  Κατόπιν Συνεννόησης Κατόπιν Συνεννόησης Κατόπιν Συνεννόησης Κατόπιν Συνεννόησης Απεριόριστα 

Αρχικό SEO της σελίδας +190€ +190€ +190€   
Αξία Πακέτων (Αγορά) 150€ 330€ 420€ 490€ 710€ + 

Ετήσια Φιλοξενία / Έτος (Δωρεάν για τον 1ο Χρόνο): 50€ 60€ 90€ 130€ 150€ 

Αξία Πακέτων (Συνδρομή / Έτος) 90 € / έτος 110 € / έτος 140 € / έτος 170 € / έτος 240 € / έτος 

Εφαρμογή για Android / IOS +350€ +470€ +570€ +790€ +1100€ 

 
 

Πακέτα D-Site Χαρακτηριστικά Πακέτων 

 Με sub-Domain στην Dike.gr (π.χ. greekfood.dike.gr) Με Δικό σας Domain 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Αρχική 

Αξία 
Free 

Plug & 

Play 
Basic Delux Combo 

My 

Domain 
Standard Pro VIP 

 Στοιχεία για Γνώστες  

Πλήρες παραμετροποιήσημο: Χρώματα, 
Γραμματοσειρές (Google), ktl 

         

τεχνικές βελτιστοποίησης εικόνας με 
βάση τα χαρακτηριστικά Google 
Developers για ακόμα πιο γρήγορο 
website 

         

Διαφημίσεις          
Η πλατφόρμα είναι βελτιστοποιημένη          

DiKE.gr
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για υψηλή κατάταξη σε αναζητήσεις– 
SEO 

Δωρεάν SSL: Πιστοποιητικό 30€          
Δυνατότητα για ιδιαίτερές Σελίδες (Η 
εταιρία, όροι και προϋποθέσεις, 
Πολιτική απορρήτου, Αποποίηση 
Ευθυνών, Πολιτική Cookies, Φόρμα 
Επικοινωνίας) 

         

Secure web hosting με καθημερινό 
backup, τελευταίων 15 μερών,  των 
αρχείων της ιστοσελίδας και της βάσης 
δεδομένων 

         

Χώρος Αποθήκευσης 100ΜB 700ΜB 3GB 10GB 100ΜB 500ΜB 3GB 10GB Απεριόριστο 

Προταιρεότητα Επικοινωνίας 
E-mail 

εντός 48 
ωρών 

E-mail 

εντός 48 
ωρών 

E-mail 

εντός 48 
ωρών 

E-mail 

εντός 48 
ωρών 

E-mail 

εντός 48 
ωρών 

E-mail 

εντός 24 
ωρών 

E-mail 

εντός 24 
ωρών 

E-mail 

εντός 24 
ωρών 

Τηλ. ή E-

mail εντός 
24 ωρών 

 Στοιχεία για Γενικά & Παρουσίασης  

Βελτιστοποιημένη προβολή σε κινητά 
και tablets: 

         

Δωρεάν Domain Name (1ο 
Χρόνο): 

25€          

Επιλογή Ανάμεσα σε 40 
Δωρεάν Template, Αξίας  

10-70€          

Απεριόριστα Menus          
Email Λογαριασμοί: Δυνατότητα 
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ 

X X X X X 2 5 10 20 

Επεξεργασία εικόνας, με δωρεάν online 
πρόγραμμα 

         

40 Διαφορετικά πρόσθετα εργαλεία: 
slider, Google Map, Accordion, Tabs, 
Videos, Audio, instagram, ktl 

         

Χρωματικές Παραλλαγές (skin):  
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ 

         

Δυνατότητα Διασύνδεσης με Social 
Media: 

         

DiKE.gr
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Pop-up Παράθυρα (προσφορών, 
newsletter, Επικοινωνίας) 

         

Στατιστικά Επισκεψιμότητας: +37€  +37€  +37€    +37€     

Επισκεψιμότητας, με Video / επίσκεψη / 
επισκέπτη: 

+60€ / 

Έτος 

+60€ / 

Έτος 

+60€ / 

Έτος 

+60€ / 

Έτος 

+60€ / 

Έτος 

+60€ / 

Έτος 

+60€ / 

Έτος 

+60€ / 

Έτος 
 

Υποστήριξη Πολλών Γλωσσών:          
Εγγραφή σε Newsletter: +37€  +37€  +37€  +37€  +37€  +37€  +37€    

 Στοιχεία για Υπηρεσίες /  Προϊόντα  

Πολλαπλές φωτογραφίες ανά προϊόν:          
Απεριόριστες κατηγορίες – 
υποκατηγορίες και απεριόριστος 
αριθμός προϊόντων 

         

Δυνατότητα διαχείρισης και 
τροποποίησης κάθε σελίδας, από την 
οπτική του καταναλωτή (front-end) 

         

Αυτόματη καταχώρηση σε μηχανές 
αναζήτησης: 

+60€ +60€ +60€   +60€    

 Στοιχεία Προβολής  

ΣΥΣΤΗΜΑ Παράθυρο Chat (για 
απευθείας διάλογο με τον Πελάτη) +60€ /έτος +60€ /έτος +60€ /έτος +60€ /έτος +60€ /έτος +60€ /έτος +60€ /έτος +60€ /έτος  

Εργαλείο διαχείρισης πελατών και 
οργανωμένη αποστολή newsletter  
D-MailManage 

+70€ /έτος +70€ /έτος +70€ /έτος +70€ /έτος +70€ /έτος +70€ /έτος +70€ /έτος +70€ /έτος  

Αξία Πακέτων (Συνδρομή / Έτος) ΔΩΡΕΑΝ 29€ 57€ 86€ 173€ 72€ 101€ 115€ 230€ 
Εφαρμογή για Android / IOS +350€ +470€ +570€ +790€ +1100€ +350€ +470€ +790€ +1100€ 

 

DiKE.gr



 

7 
 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ  
 

Συμπληρωματικές Υπηρεσίες κατ΄ απαίτηση 

Παραμετροποίηση - Καταχώρηση 
Ανά Μενού (έως 30 διαφορετικά κουμπιά) 
*από το 2ο μενού και έπειτα 
Επιπλέον Καταχώρηση Σελίδας κειμένου 
Καταχώριση Σελίδας που περιέχει πρόσθετα εργαλεία 

 

40€ /μενού  
 

3,7€ / σελίδα 
5,5€ / πρόσθετο 

Έλεγχος και υλοποίηση παραμετροποίησης για 
WCAG 2.0 για προγράμματα ΕΣΠΑ 

300€ -600€ 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 
Παραμετροποίηση του site για την λειτουργία επιπλέον γλώσσας (δεν 

περιλαμβάνει καταχώρηση των μενού & των δεδομένων) 
+ 50 € 

 

Πακέτα τεχνικής Υποστήριξης 

π.χ. ανάκτηση site από δική σας 
υπαιτιότητα, συμβουλευτική 
υποστήριξη κτλ 

Μηνιαία  
3 Μηνιαία 
6 Μηνιαία 
Ετήσια 

60 € 
80€ 

140€ 
250€ 

 
 

Πολιτική Cookies  

Γιατί τα cookie είναι χρήσιμα; 

Τα cookie είναι αρχεία που δημιουργούν οι ιστότοποι. Κάνουν την εμπειρία περιήγησης στο διαδίκτυο 
πιο εύκολη, αφού αποθηκεύουν πληροφορίες περιήγησης. Με τα cookie, οι ιστότοποι μπορούν να 
κάνουν τα εξής: 

 Να διατηρούν τη σύνδεσή σας 

 Να απομνημονεύουν τις προτιμήσεις σας για τους ιστοτόπους 

 Να προβάλλουν συναφές τοπικό περιεχόμενο 
 
 

WCAG 2.0 για προγράμματα ΕΣΠΑ 
Σας προσφέρουμε εγγυημένη συμμόρφωση του e-shop σας με το πρότυπο WCAG 2.0, δημιουργώντας 

τις κατάλληλες υποδομές και συνθήκες για να μπορέσετε να κάνετε το e-shop σας φιλικό προς τα ΑΜΕΑ. 
Η εταιρία μας σας παρέχει εγγυημένα site για AMEA, συμμορφώνοντας το e-shop σας με το πρότυπο 

WCAG 2.0. Αυξήστε την επισκεψημότητα αυτού, δίνοντας τη δυνατότητα σε ΑΜΕΑ να έχουν πρόσβαση.  
Η μελέτη συμμόρφωσης για το πρότυπο WCAG είναι μία απαραίτητη και επιλέξιμη δράση δαπάνης 

για πολλά προγράμματα ΕΣΠΑ αλλά και Ευρωπαϊκά πρόγράμματα. Η εταιρία μας καλύπτει πλήρως όλες 
τις απαιτήσεις των Επιδοτούμενων Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά για 
τη συμμόρφωση των e-shop με βάση το πρότυπο WCAG 2.0 AA. Τα e-shop ΑΜΕΑ που αναπτύσσουμε, 
σας παραδίδονται με πλήρη τεχνική έκθεση καθώς και έλεγχο με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία ελέγχου 
συμμόρφωσης. 
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Όλα σε διαφάνεια 
Στην εταιρία μας δεν θα υπάρξουν επιπλέον  κόστη μεταγενέστερα. 

Όλα συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά που θα σας στείλουμε και εγγυόμαστε για την διαφάνεια των 
χρεώσεών και των κινήσεών μας. 
 

Υλικό 
Το υλικό προς χρήση στο website παραδίδεται σε ηλεκτρονική και επεξεργάσιμη μορφή από εσάς προς εμάς. Στην προσφορά 

δεν περιλαμβάνονται υπηρεσίες ψηφιοποίησης, δακτυλογράφησης, γραφιστικές εργασίες  κλπ.  
Όταν αγοράσετε κάποιο από τα παραπάνω πακέτα κατασκευής E-page, θα υπάρχει επόμενο email οποίο θα ορίζονται τα 

βήματα ολοκλήρωσης την υπηρεσίας και την ακριβής μορφή του υλικού που θα φορτώσουμε στην ιστοσελίδα 
 

Χρόνος υλοποίησης 
Χρόνος υλοποίησης της εφαρμογής 5 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών. Ημερομηνία έναρξης 

των εργασιών ορίζεται η ημερομηνία που θα λάβουμε όλες τις πληροφορίες και το υλικό που θα χρειαστούμε για την 
υλοποίηση της ιστοσελίδας (φωτογραφίες, κείμενα, videos κλπ.). 

 
 
 
 
 
 

Διευκρινήσεις  
- Πληρωμή: Καταβολή 100% με την αποδοχή της προσφοράς. 
- Ο Χρόνος υλοποίησης εξαρτάται από το 

πλήθος των υπηρεσιών και προσυμφωνείτε. 
- Οι Αξίες των υπηρεσιών είναι χωρίς ΦΠΑ. 
- Ο Παρών Τιμοκάλογος ακυρώνει κάθε 

προηγούμενο. Έχει ημερομηνία έκδοσης 
15/10/2022 
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