


• Χειροτέχνες µε µοναδική έµπνευση.

• Αντικείµενα χειροποίητα.

• Πρωτοτυπία σχεδίων & υλικών.

• Προσεγµένη αισθητική

• Ποιότητα

• Πολλή αγάπη & υπευθυνότητα

• Βασικές γνώσεις χρήσης social media (Facebook/Instagram)



• Όταν θέλεις να κάνεις την αγάπη σου για την τέχνη επάγγελµα.
• Όταν θέλεις να αυξήσεις τις πωλήσεις της επιχείρησής σου.
• Όταν θέλεις να βγάλεις απλά επιπλέον χρήµατα από τις δηµιουργίες σου.
• Όταν θέλεις να ενταχθείς µε νόµιµες διαδικασίες πώλησης σε Ελλάδα & 
εξωτερικό.

• Όταν θέλεις να διευρύνεις την δυνατότητα να παρουσιάσεις την δουλεία 
σου σε ένα πολύ µεγάλο κοινό, σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό.

• Όταν θέλεις να δηµιουργήσεις παθητικό εισόδηµα απλά αναρτώντας 
υλικό στα social media



• Φιλοξενία στο e-shop της Καλλικαντζούρας.

• Εύκολο και κατανοητό σύστηµα ανάρτησης των προϊόντων

• Αναρτήσεις και προώθηση σε Social Media. 

• Συνεργασία µε courier για αποστολή των προϊόντων

• Διαχείριση και υπολογισµός κόστους µεταφορικών

• Αυτόµατα συστήµατα τιµολόγησης (εκδίδουµε όλα τα νόµιµα παραστατικά)

• Διαχείριση ακυρώσεων και επιστροφών

• Δυνατότητα affiliate marketing για αύξηση των κερδών

• Άµεση εξυπηρέτηση δηµιουργών και αγοραστών

• Πλήρης καθοδήγηση για τα πρώτα βήµατα µε αναλυτικούς οδηγούς

• Συµβουλές προώθησης ώστε να αυξήσεις τις πωλήσεις και τα κέρδη σου



Μέσω online πλατφόρµας, δηµιουργούµε ένα αρχείο µε πεδία τα οποία θα συµπληρώσεις ώστε εµείς να 
λάβουµε τα απαραίτητα ώστε να προχωρήσουµε στην ανάρτηση των προϊόντων σου.
Το µόνο που έχεις να κάνεις είναι να µας αποστείλεις τις απαραίτητες πληροφορίες των προϊόντων σου 
(φωτογραφίες, τίτλος, τιµή κλπ.)
• Σηµαντικό: Kατά τον καθορισµό της τιµής του κάθε προϊόντος, υπολόγισε πως το καθαρό σου κέρδος θα προκύψει αφού αφαιρεθεί η 

προµήθεια πώλησης της Καλλικαντζούρας και ο ΦΠΑ

Καθαρό κέρδος = Τιµή πώλησης – ΦΠΑ – Προµήθεια Καλλικαντζούρας

• Παράδειγµα: Αν είστε κάτοχος ετήσιας συνδροµής: Καταχωρείτε ένα προϊόν προς πώληση µε τιµή 100€. Όταν πωληθεί το συγκεκριµένο προϊόν, 
το καθαρό σας κέρδος θα είναι:

100€ - 24€- 10€ = 66 € καθαρό κέρδος
Μέσα σε λίγες εργάσιµες ηµέρες, θα µπορείς να δεις όλα σου τα προϊόντα αναρτηµένα προς πώληση στο 
eshop της Καλλικαντζούρας.

Αυτό που µπορείς να κάνεις για να αυξήσεις τις πωλήσεις σου είναι να αναρτάς σε συχνή βάση τα προϊόντα 
σου και στα social media κάνοντας tag το Καλλικαντζούρα eshop. Με αυτό το τρόπο θα αυξήσουµε την 
επισκεψιµότητα του εποµένως και τις πωλήσεις.

Και τώρα θα µας πεις…
Και εγώ γιατί να διαφηµίζω την Καλλικαντζούρα όταν αυτή περιέχει και προϊόντα από άλλους δηµιουργούς;

1ον Γιατί όσο περισσότεροι χρήστες µαθαίνουν την ύπαρξη του eshop, τόσο περισσότεροι θα είναι και οι 
ενδιαφερόµενοι πελάτες και τόσο µεγαλύτερες πιθανότητες να υπάρξουν ενδιαφερόµενοι για τα προϊόντα σου.

2ον Γιατί εκτός από το καθαρά προσωπικό σου κέρδος να πουλήσεις τα προϊόντα σου, σου δίνουµε τη 
δυνατότητα να κερδίσεις ακόµα και από όλες τις πωλήσεις που γίνονται µέσα στο eshop. Πώς; Δες την 
επόµενη διαφάνεια.



Οι δηµιουργοί µας δεν κερδίζουν χρήµατα µόνο όταν κάποιος αγοράσει τις δικές τους δηµιουργίες. Αλλά έχουν την δυνατότητα να κερδίσουν από 
οποιαδήποτε πώληση σε όλα τα προϊόντα που διατίθενται στο eshop µας.

Πώς γίνεται αυτό;

• Κάθε δηµιουργός, κατά την έναρξη της συνεργασίας µας παραλαµβάνει και έναν προσωπικό κωδικό συνεργάτη ο οποίο συγχρόνως αποτελεί και 
εκπτωτικό κωδικό για οποιονδήποτε τον χρησιµοποιήσει κατά την ολοκλήρωση αγοράς στο Kallikantzoura eshop.

• Αυτό σηµαίνει πως χορηγώντας τον κωδικό αυτό στους πελάτες σας, στους γνωστούς σας ακόµη και στα post σας στα social media, µπορείτε να 
αυξήσετε τα κέρδη σας λαµβάνοντας µια µικρή προµήθεια πώλησης από τις πωλήσεις που χρησιµοποιήθηκε ο κωδικός σας ανεξαρτήτως 
προϊόντος. Συγχρόνως, ο αγοραστής λαµβάνει την έκπτωση που αντιστοιχεί στον κωδικό σας. Εποµένως όλοι κερδίζουν.

• Ο σκοπός της συγκεκριµένης ενέργειας είναι όχι µόνο να βοηθήσει τους δηµιουργούς να αυξήσουν τα κέρδη τους από την συµµετοχή τους στο 
eshop αλλά και για να παρακινεί όλους του δηµιουργούς στην ενεργή συµµετοχή τους στα social media όπως το Facebook και το Instagram µε 
αναρτήσεις των προϊόντων στις προσωπικές τους σελίδες και προφίλ. Γεγονός που βοηθάει στην αναγνωρισιµότητα του εγχειρήµατος µας αλλά 
και στην κινητικότητα του eshop, εποµένως και στην αύξηση των πωλήσεων των προϊόντων σας.

Πιο συγκεκριµένα:

Με την έναρξη της συνεργασίας µας θα λάβεις ένα προσωπικό µοναδικό κωδικό (πχ. KAL0773AM)

Στην ουσία, αυτός ο κωδικός αποτελεί ένα κωδικό έκπτωσης 5% σε όλα τα προϊόντα που διατίθενται προς πώληση στο eshop µας.

Καθώς όµως αυτός ο κωδικός είναι µόνο δικός σου, όταν χρησιµοποιείτε σε κάποια αγορά, εµείς γνωρίζουµε πως προήλθε µε κάποιο τρόπο από 
εσένα. Εποµένως, κι εσύ αντίστοιχα λαµβάνεις 5% προµήθεια επι της πώλησης στην οποία χρησιµοποιήθηκε ο κωδικός σου. Έτσι, όταν αναρτάς εσύ τα 
προϊόντα σου στα social media και αναγράφεις και τον κωδικό, ώστε οι ενδιαφερόµενοι να µπορούν να λάβουν την έκπτωση, δεν έχεις να φοβάσαι 
τίποτα. Αυτό διότι αν τελικά αγοράσουν δικά σου προϊόντα, εσύ πραγµατοποίησες µια πώληση, αν όµως ο πελάτης αποφασίσει να αγοράσει κάτι 
άλλο, τότε ναι µεν δεν πούλησες από τα προϊόντα σου, αλλά εφόσον χρησιµοποιήθηκε ο δικός σου κωδικός, τότε εσύ κέρδισες το 5% της αξίας της 
παραγγελίας που έγινε. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, το κόστος της έκπτωσης αφορά καθαρά προωθητική ενέργεια της Καλλικαντζούρας, 
εποµένως εµείς είµαστε υπεύθυνοι να αφοµοιώσουµε το ποσοστό αφαιρώντας το από τα κέρδη µας.



ΠΑΚΕΤΑ 3µηνο 6µηνο Ετήσιο

ΣΥΝΔΡΟΜΗ 30,00€
10 €/µήνα

48,00€
8 €/µήνα

72,00€
6 €/µήνα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ 15% 12% 10%

*Η Καλλικαντζούρα διατηρεί διαφηµιστική δραστηριότητα ανα περιόδους και στις πλατφόρµες των κοινωνικών
δικτύων Facebook & Instagram καθώς και στο Google Ads. Οι δηµιουργοί οι οποίοι κάνουν χρήση της µεθόδου
Affiliate Marketing καθώς και οι πιο ενεργοί δηµιουργοί στα κοινωνικά δίκτυα (post προώθησης των προϊόντων
τους στην Καλλικαντζούρα) θα έχουν επίσης και το προνόµιο του να εµφανίζονται τα δικά τους προϊόντα σε
προϊοντικές προτεινόµενες διαφηµίσεις ή σε δηµοφιλείς κατηγορίες τις περιόδους µε την µεγαλύτερη κινητικότητα στο
ηλεκτρονικό µας κατάστηµα (πχ.Χριστούγεννα,Πάσχα κ.ο.κ.)



• Προπληρωµή συµµετοχής πακέτων

• Απόδοση ΦΠΑ κάθε τέλος του µήνα µε αφαίρεση του από τα κέρδη των πωλήσεων

• Απόδοση ποσοστού Καλλικαντζούρας κάθε τέλος του µήνα µε αφαίρεση του από τα κέρδη των πωλήσεων

• Απόδοση χρήσης εκπτωτικού κωδικού κάθε τέλος του µήνα µε προσθήκη προµηθειών στα κέρδη των 
πωλήσεων

• Απόδειξη αγοράς από την Καλλικαντζούρα προς κάθε δηµιουργό για τα προϊόντα του που πουλήθηκαν

• Αποδείξεις πωλήσεων προϊόντων στο όνοµα της Καλλικαντζούρας προς τον τελικό πελάτη µετά από κάθε 
πώληση.



mailto:kallikantzoura.eshop@gmail.com

