Οδηγίες για την συμπλήρωση της Φόρμας Εγγραφής

Πρόγραμμα Classic
BHMA 1  Μπείτε στην διεύθυνση http://www.discovergreece.com/el/businessregistration/classic-register

ΒΗΜΑ 2  Ετοιμάστε τα υλικά της καταχώρησής σας:
Εικόνες:



Το λογότυπο της επιχείρησης, σε μικρές διαστάσεις (150x150 max)
Κυρίως εικόνα της σελίδας σας, μέχρι 600Kb μέγεθος.

Κείμενα:



Περιγραφή της επιχείρησης (Ελληνικά – Αγγλικά)
Βασικές πληροφορίες επιχείρησης:
1. Τίτλος Επιχείρησης  Όνομα επιχείρησης
2. Περιοχή  Περιφέρεια όπου ανήκει η επιχείρηση (με βάση την
ομαδοποίηση του DiscoverGreece.com)
3. Προορισμός  Προορισμός όπου ανήκει η επιχείρηση (με βάση τους
Προορισμούς στο DiscoverGreece.com. Σε περίπτωση που ο Προορισμός
δεν προβάλλεται στο site η καταχώρηση εμφανίζεται σε επίπεδο
Περιφέρειας)
4. Πόλη  Πόλη – Δήμος όπου ανήκει η επιχείρηση (Επιλογή από την λίστα
του menu.)
5. Άλλη πόλη  Συμπληρώνεται μόνο αν δεν βρεθεί από το πεδίο «Πόλη» η
σωστή τιμή.
6. Διεύθυνση  Συμπληρώνεται σε 2 εκδόσεις (Ελληνικά και Αγγλικά) η
φυσική διεύθυνση της επιχείρησης.
7. Pin στον χάρτη  Τοποθετείται το Pin της επιχείρησης στον χάρτη
8. Ταχυδρομικός κώδικας  Συμπληρώνεται με τον ταχυδρομικό κώδικα της
επιχείρησης.
9. Κατηγορία Επιχείρησης  Επιλέγεται η κύρια κατηγορία επιχείρησης
(Διαμονή, Εστιατόρια, Δραστηριότητες κλπ.)
10. Υποκατηγορία Επιχείρησης  Επιλέγεται η υποκατηγορία της επιχείρησης
με βάση και την Κύρια κατηγορία.
11. Τηλέφωνο 1  Συμπληρώνεται με το τηλέφωνο της επιχείρησης και το
πρόθεμα (+30).
12. Τηλέφωνο 2  Συμπληρώνεται με δεύτερο τηλεφωνικό νούμερο της
επιχείρησης.
13. Ιστοσελίδα  Συμπληρώνεται με διεύθυνση Website της επιχείρησης.

14. Email  Συμπληρώνεται με την email διεύθυνση της επιχείρησης.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Το email θα χρησιμοποιηθεί ως username για την είσοδο στο
site και την επεξεργασία των στοιχείων σας.
15. Fax  Συμπληρώνεται με τον αριθμό fax της επιχείρησης.
16. Υπεύθυνος Επικοινωνίας  Συμπληρώνεται με το όνομα του υπεύθυνου
επικοινωνίας της επιχείρησης.
17. Social Media links  Όλα τα Links των σελίδων στα κοινωνικά δίκτυα (όπου
έχει παρουσία η επιχείρηση).

ΒΗΜΑ 3  Συμπληρώστε την φόρμα με τα υλικά της επιχείρησης, στα αντίστοιχα πεδία.

Πριν την υποβολή, μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση της σελίδας κάνοντας click στο:

Στη συνέχεια, αποδεχτείτε τους όρους και κάντε click στο εικονίδιο επιβεβαίωσης:

Τέλος, πατήστε «Αποστολή»

Tip: Σε κάθε πεδίο υπάρχει παράδειγμα καθώς και περισσότερες πληροφορίες στο εικονίδιο
“i”

ΒΗΜΑ 4  Μετά την επιτυχή υποβολή της φόρμας, θα λάβετε email επαλήθευσης του
email σας:

Πατώντας το Link που σας έχει δοθεί, ενεργοποιείτε το email σας και μπορείτε να
προχωρήσετε σε πληρωμή.

ΒΗΜΑ 5  Αν η πληρωμή είναι επιτυχής, θα λάβετε εντός 3 ημερών email που σας
ενημερώνει ότι η σελίδα σας είναι LIVE και οδηγίες για το πώς θα επεξεργαστείτε τα
στοιχεία σας.

