
Από το μενού επιλογής «Προσφορές» ο διαχειριστής, μπορεί να δημιουργήσει προσφορές για τους 
πελάτες μέλη του προγράμματος επιβράβευσης με μπόνους πόντους (Loyalty)  

Με την επιλογή «Προσφορές» ο διαχειριστής μπαίνει σε μια συνοπτική λίστα των προσφορών 

Εδώ ο διαχειριστής βλέπει όλες τις προσφορές που έχει καταχωρήσει. Μπορεί να διαγράψει ή να 
επιλέξει και να μεταβάλει κάποια προσφορά, να κάνει αναζήτηση με κριτήρια αν έχει μεγάλη λίστα, 
χρησιμοποιώντας το «φίλτρο» για να βάλει κριτήρια αναζήτησης η με ομαδοποίηση των προσφορών. 

 

 

 

 

 

 

Με την επιλογή «προσθήκη» ο διαχειριστής μπορεί να προσθέσει μια «νέα προσφορά» 

 



 

 «Τίτλος», ο διαχειριστής καταχωρεί τον τίτλο που θα έχει η νέα προσφορά 

«Κατάστημα», ο διαχειριστής επιλέγει σε πια καταστήματα θα υπάρχει αυτή η προσφορά προς τους 
πελάτες του. Εάν θέλουμε να επιλέξουμε περισσότερα από ένα καταστήματα αυτό γίνετε εύκολα με το 
συνδυασμό «πατημένο το πλήκτρο CRL και επιλογή με το ποντίκι τα καταστήματα που θέλουμε» 

«Σήμα», ο διαχειριστής επιλέγει εάν αυτή την προσφορά θα την παίρνουν όλοι οι πελάτες του, ή πχ. 
είναι προσφορά μόνο για χρυσά και πλατινένια μέλη. Εάν θέλουμε να επιλέξουμε περισσότερα από 
ένα σήματα αυτό γίνετε εύκολα με το συνδυασμό «πατημένο το πλήκτρο CRL και επιλογή με το ποντίκι 
τα σήματα που θέλουμε» 

«Εφαρμογή», ο διαχειριστής επιλέγει εάν σε αυτή την προσφορά το νούμερο που θα γράψει στο 
επόμενο πεδίο «αξία πόντων» θα είναι σταθερό ποσό πόντων πχ. «Στην εγγραφή του πελάτη να του 
δίνει 10 επιπλέον μπόνους πόντους εγγραφής» ή αν θα είναι ποσοστό πχ. «Στα χρυσά μέλη μας 20% 
επιπλέον μπόνους πόντους επιβράβευσης».   

«Αξία πόντων», ο διαχειριστής επιλέγει το νούμερο που θα γράψει, ώστε η εντολή στο προηγούμενο 
πεδίο «εφαρμογή» θα το λαμβάνει ως σταθερό ποσό πόντων ή αν θα το λαμβάνει ως ποσοστό.   



«Ενεργό», ο διαχειριστής επιλέγει εάν αυτή η προσφορά θα είναι ενεργή ή όχι, ώστε να μπορεί ο 
χρήστης στην προσθήκη πόντων που θα κάνει σε κάποιον πελάτη να την επιλέξει. 

Επιλογή αποθήκευση για να γίνει εγγραφή της νέας προσφοράς και να την βλέπετε στον συνοπτικό 
πίνακα.   

ΜΟΝΟ ο διαχειριστής έχει το δικαίωμα να δημιουργεί προσφορές, να τις ενεργοποιεί / απενεργοποιεί, 
να τις μεταβάλει και να τις διαγράφει. Οι χρήστες μόνο βλέπουν τις προσφορές για να είναι γνώστες 
και μπορούν να τις προσθέτουν στην συναλλαγή του πελάτη. 


