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Φωτογραφία Βιτρίνας    

Λογότυπο και στοιχεία επικοινωνίας    

Slideshow + 9 Φωτογραφίες    

Πλήρης Εταιρική / 
Επαγγελματική Παρουσίαση    

Δημοσίευση Event    

Video    

Άλμπουμ με φωτογραφίες    

Προϊόντα / Υπηρεσίες και Προσφορές    

Ηλεκτρονικά αρχεία στη διάθεση του κοινού    

Blog και νέα επιχείρησης    

Professional!Professional!4life!4life!
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Με το πακέτο             , η πληρωμή γίνεται μία, μοναδική φορά χωρίς καμία επιπλέον 
υποχρέωση και η επιχείρησή θα είναι δημοσιευμένη στο Verialife.gr για πάντα!

Η υπηρεσία                              ξεκλειδώνει τις πλήρεις δυνατότητες του Verialife!
Προσφέρει ότι και το             , και επιπλέον: 

Event, Video, Album, Προϊόντα, Αρχεία, Blog / Νέα και άλλα.
Η υπηρεσία έχει διάρκεια 6 ή 12 μήνες και μπορεί να ανανεωθεί ανά πάσα στιγμή.

4life!

4life!

Professional!Professional!



+1+1

4life! Online για παντα!4life!

10+1
Professional!

10+1
Λόγοι για να πάρεις την κατάσταση 

στα χέρια σου με την έκδοση 

Professional!

1. Φωτογραφία Βιτρίνας
Ξεχώρισε την καλύτερη φωτογραφία της επιχείρησής σου.

2. Λογότυπο και Στοιχεία επικοινωνίας
Δημοσίευσε το λογότυπο και τα στοιχεία επικοινωνίας σου. 
Η τοποθεσία της επιχείρησης εμφανίζεται με την βοήθεια ενός 
διαδραστικού χάρτη.

3. Slideshow και 9 φωτογραφίες προφίλ
Ξεχώρισε τις 9 αντιπροσωπευτικότερες φωτογραφίες της 
επιχείρησης σου.

4. Πλήρης Εταιρική / Επαγγελματική Παρουσίαση.
Συμπλήρωσε το Προφίλ της επιχείρησής σου! Δημιούργησε 
την εταιρική σου παρουσίαση ακριβώς όπως σου αρέσει,

5. Διοργανώνεις EVENTS;
Mε τα EVENTS μπορείς να ανακοινώσεις την 
δραστηριότητά σου στο κοινό! 

6. Ενσωμάτωσε Video
Ενσωμάτωσε στη σελίδα της επιχείρησης σου τα 
αγαπημένα σου Youtube Video.

7. Άλμπουμ με φωτογραφίες.
Δημιούργησε τα δικά σου Άλμπουμ φωτογραφιών!

8. Προϊόντα - Ύπηρεσίες και προσφορές.
Προώθησε τα Προϊόντα / Υπηρεσίες καθώς και τις 
προσφορές σου μέσα από την σελίδα σου στο verialife!

9. Έχεις αρχεία που θα ήθελες να διαθέσεις στο κοινό;
Από ηλεκτρονικό κατάλογο προϊόντων μέχρι και εταιρική 
παρουσίαση, μπορείς να ανεβάσεις αρχεία pdf, doc, xls κ.α.

10. Blog και Νέα Επιχείρησης.
Ανέβασε τα τελευταία νέα της επιχείρησης σου.

Οι υπηρεσίες του Verialife δεν σταματούν εδώ!
Βελτιώνουμε και αναπτύσουμε συνεχώς την ιστοσελίδα 
μας και προσφέρουμε συνεχώς νέες δυνατότητες και 
λειτουργίες στα μέλη μας!
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