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Το δίκτυο που σε ενώνει 
με την επιτυχία

To πρώτο βήμα προς την επιτυχία είναι η σωστή επιλογή δικτύου.  
Και το βασικό συστατικό μιας δυνατής σχέσης 
είναι η εμπιστοσύνη. 

Γιατί να επενδύσεις  
    στα express market; 

Επειδή το επιχειρηματικό ένστικτο είναι 

πολύτιμο,  στα express market το υποστηρίζουμε. 

Μαζί μας, έχεις την ελευθερία να στήσεις μια 

ισχυρή οικογενειακή επιχείρηση όπως θέλεις, 

στον τόπο σου, δημιουργώντας και νέες 

θέσεις εργασίας. 

Στα σχέδια για την επιχείρησή σου είμαστε 

στήριγμα και παραμένουμε πάντα δίπλα σου.
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Έχεις ένα πανελλαδικά αναγνωρίσιμο brand name 

Γίνεσαι μέλος ενός ευέλικτου δικτύου συνεργατών που 
αναπτύσσεται σε όλη την Ελλάδα 

Γίνεσαι συνεργάτης χωρίς entry fees, marketing fees, royalties 

Έχεις όλα τα σύγχρονα μέσα marketing, επικοινωνίας και προβολής 

Έχεις προτάσεις στα μέτρα σου και ελευθερία επιλογής 

Είσαι το πραγματικό αφεντικό στη δική σου επιχείρηση
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Η επιτυχία 
είναι επιλογή

Τι κέρδη έχετε άμεσα ως μέλος του δικτύου καταστημάτων 
express market:

Κάρτα 
πιστότητας

Πρόκειται για την κάρτα πιστότητας 
express market card που εκδίδεται 
δωρεάν από το κάθε κατάστημα 
για τους πελάτες του και τους 
επιβραβεύει με πολλούς  
τρόπους για την επιλογή τους.  
Οι παροχές και τα προνόμια που 
προσφέρονται μέσω της χρήσης 
της ορίζονται ξεχωριστά από 
κάθε συνεργάτη για το  
κατάστημά του.  

Oργανώνουμε μαζί με σας την 

επιχείρησή σας φροντίζοντας να εξασφαλίσουμε 

για σας ένα ασφαλές περιβάλλον για να  

αναπτύξετε τα επιχειρηματικά σας σχέδια.  

Είμαστε δίπλα σας, στηρίζουμε κάθε σας 

βήμα, παρέχοντας εμπειρία, αναγνώριση, 

σταθερότητα σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη 

οικονομική πραγματικότητα όπως αυτή 

της Ελλάδας.

Φυλλάδιο 
προσφορών

Ένα έντυπο σταθερής  
αισθητικής ταυτότητας και  
ποιότητας όπου παρουσιάζονται 
και προωθούνται προϊόντα  
και προσφορές, επιτυγχάνοντας 
υπενθύμιση του brand, 
προσέλκυση νέων πελατών,  
αύξηση σχέσης εμπιστοσύνης.

Τηλεοπτική προβολή 
Continuity promotions

H τηλεοπτική προβολή ενισχύει 
το brand, το κύρος και την 
αναγνωρισιμότητα των 
express market. Προβάλλονται 
πανελλαδικά τα τηλεοπτικά 
διαφημιστικά προσφορών και 
των continuity promotions. 

Continuity promotions πραγματοποι-
ούνται με σημαντικές προσφορές 
προϊόντων σε πολύ οικονομικές 
τιμές. Ενέργεια που δίνει την 
ευκαιρία να αυξηθούν οι πωλήσεις 
και η πιστότητα των express market.  
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Social media 
Site express market 

Εξασφαλίζουμε τη συνεχή 
υπενθύμιση του brand name 
με στοχευμένες κινήσεις στα 
social media όπως προσφορές, 
διαγωνισμούς και άλλες 
προωθητικές ενέργειες.

Mobile 
application

Μια εντυπωσιακή εφαρμογή 
για κινητά τηλέφωνα,  
σχεδιασμένη για να 
διευκολύνει τον καταναλωτή 
των express market στις 
αγορές του.

Aρχιτεκτονικός & 
εμπορικός σχεδιασμός

Μία ομάδα επιλεγμένων 
συνεργατών μελετά, σχεδιάζει 
και προτείνει τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο αξιοποίησης του 
χώρου σας. Παράλληλα παρέχονται 
προτάσεις για την προμήθεια 
εξοπλισμού από αξιόπιστους 
προμηθευτές ανάλογα με τις 
οικονομικές σας δυνατότητες. 
Προσφέρουμε πλήρη συμβουλευτική 
υποστήριξη για τη σωστή 
εμπορική τοποθέτηση των 
προϊόντων στο κατάστημα.

Σχεδιασμός τμήματος 
του καταστήματος

Εφαρμογή σχεδιασμού, 
τοποθέτηση προϊόντων
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Ένα δίκτυο με υψηλό δείκτη 
ασφάλειας & επιτυχίας

Η επιτυχία είναι στρατηγική, με πρώτο βήμα τη σωστή επιλογή. 
Επιλέγοντας express market επιλέγεις την εμπειρία της  
Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., διατηρώντας μέγιστη ευελιξία.

Προνόμια στα μέτρα σας 

Οι συνεργάτες των express market  

απολαμβάνουν μια σειρά ειδικών προνομίων, 

που προσφέρουν εξαιρετικές διευκολύνσεις 

και ελαφρύνσεις στον επαγγελματία.  

Η υποστήριξη από το logistics center 

της Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. προσφέρει 

υψηλού επιπέδου υπηρεσίες διασφάλισης 

ποιότητας, αποθήκευσης και διανομής.

Επενδύοντας στα 
express market επενδύεις σε 
Ευελιξία. Εμπειρία. Επιτυχία.
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First class 
products

Πρόκειται για μοναδικά προϊόντα,  
ιδιωτικής ετικέτας, που μετά από 
αυστηρά επιλεγμένες συνεργασίες  
δημιουργούνται ειδικά για τα  
express market.  
Είδη εξαιρετικής ποιότητας σε πολύ 
καλή τιμή, που καλύπτουν μια 
μεγάλη γκάμα προϊόντων από όλες 
τις κατηγορίες και δεν πωλούνται 
πουθενά αλλού. 

WebOrders  
express market

Βραβευμένη, καινοτόμα εφαρμογή, 
σχεδιασμένη από το τμήμα  
μηχανογράφησης της Διαμαντής 
Μασούτης A.E. αποκλειστικά για τα 
express market.  
Το ηλεκτρονικό σύστημα παραγγελιών, 
εφοδιασμού και διαχείρισης 
αποθεμάτων, δίνει τη δυνατότητα 
online παραγγελιών, μέσω εξελιγμένης 
φόρμας, που εξασφαλίζει πλήρη 
ευελιξία και άμεση εξυπηρέτηση 
στον απαιτούμενο χρόνο.

Μηχανογράφηση 
& Logistics

H διαχείριση έχει μηχανογραφηθεί 
πλήρως με τον καλύτερο και πιο 
σύγχρονο τρόπο μηχανογράφησης. 
Με στόχο την εξεύρεση λύσεων, 
που απασχολούν τους συνεργάτες 
μας, οι εφαρμογές και τα 
συστήματα logistics απαντούν σε 
μια μεγάλη γκάμα από ανάγκες: 
διαχείριση των εμπορευμάτων  
και της αποθήκης, καταχώριση 
παραστατικών, υποστήριξη κάρτας 
πιστότητας, στατιστική υποστήριξη.

Project1.qxp_8page  12/03/2019  12:53  Page 7



www.expressmarket.gr | info@expressmarket.gr | Tηλ. 2310 803995

express market

Τα express market είναι μια μεγάλη ευκαιρία.  
Εμείς σου ανοίγουμε το δρόμο. 
Εσύ πόσο μακριά θέλεις να φτάσεις; 
Σε περιμένουμε.

Πανελλαδικό 
δίκτυο καταστημάτων
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