
«Πάντα δίπλα στο γονιό. Με τη ματιά ενός λιανέμπορου»

Μιχάλης Ζιγλής, Διευθυντής Αλυσίδας, Εφοδιασμού και Υπηρεσιών
της Dixons South-East Europe



Ο κλάδος του λιανεμπορίου σήμερα

?



Πολιτική της Κωτσόβολος

Έχουμε καθημερινή επαφή
με τον πελάτη

Κάνουμε τη ζωή του πιο
εύκολη

Τον εκπαιδεύουμε στην
καλή χρήση της συσκευής

που απέκτησε



Διαδίκτυο & Οικογένεια

Πλέον η χρήση του διαδικτύου είναι υπόθεση όλης της οικογένειας



Παιδιά & ψηφιακός κόσμος

Σύμφωνα με έρευνες, τα παιδιά σερφάρουν στο
διαδίκτυο τη σημερινή εποχή περίπου 40 ώρες το μήνα



Support 360°- Υπηρεσία Γονικού Ελέγχου Η/Υ

Υπηρεσία Γονικού Ελέγχου Η/Υ
από το Support 360°

Πλήρης παραμετροποίηση ανάλογα με
τις ανάγκες του χρήστη

Ολοκληρωμένες συμβουλές

Ενημέρωση για το κατάλληλο
λογισμικό

Εγκατάσταση σε οποιονδήποτε
υπολογιστή απ’ όπου και αν αποκτήθηκε

Εξειδικευμένα Κέντρα Εξυπηρέτησης
Support 360°

Αεροδρόμιο, MEGA Ερυθραία, Πέτρου
Ράλλη, The Mall Athens, Βουλιαγμένης, 

Μενίδι, Περιστέρι, Συγγρού, Λ. Κηφισίας, 
Βριλήσσια, Πυλαία Θεσ/κη, Ευκαρπία

Θεσ/κη, Πάτρα, MEGA Λάρισα, Ηράκλειο, 
Τσιμισκή Θεσ/κη



Πως γίνεται η ζωή του γονιού πιο εύκολη;

Με την Υπηρεσία Γονικού Ελέγχου Η/Υ:

Προσφέρουμε στους γονείς τη δυνατότητα να γνωρίζουν πώς περνούν τα παιδιά
το χρόνο τους στο διαδίκτυο

Τους ενημερώνουμε σχετικά με τις ιστοσελίδες που επισκέπτονται τα παιδιά τους
καθώς και τις δραστηριότητές τους

Τους δίνουμε τη δυνατότητα να λαμβάνουν ενημερώσεις στην ηλεκτρονική τους
διεύθυνση

Αποκλείουμε ιστοσελίδες που επιθυμούν βάσει γενικών λέξεων κλειδιών ή
στοχευόμενων συγκεκριμένων ιστοσελίδων

Υποδεικνύουμε τον τρόπο με βάση τον οποίο γίνεται άρση του αποκλεισμού ή
επιλογή νέων σελίδων

Με λίγα λόγια… κάνουμε τη ζωή του πιο εύκολη!



Κουπόνι δωρεάν χρήσης της υπηρεσίας



Εβδομάδα δωρεάν γονικού ελέγχου Η/Υ

Εβδομάδα δωρεάν γονικού ελέγχου Η/Υ:

Προσφέραμε δωρεάν την υπηρεσία γονικού
ελέγχου Η/Υ

Διανείμαμε χρήσιμο έντυπο υλικό για την
ενημέρωση των γονέων

Διοργανώσαμε στο κατάστημά μας στο The 
Mall Athens ενημερωτική ομιλία από ειδικούς
καθώς και παιδικές παραστάσεις για την
ψυχαγωγία των παιδιών

Στα καταστήματά μας με εξειδικευμένο
κέντρο εξυπηρέτησης Support 360°
ενημερώναμε καθημερινά τους γονείς για
τους κινδύνους του διαδικτύου, αλλά και τη
διαδικτυακή ασφάλεια



Ενημερωτική & ψυχαγωγική εκδήλωση στο The Mall Athens



Υποχρέωση του λιανέμπορου



Υποχρέωση του λιανέμπορου

Ευχαριστώ πολύ!


