
Δημιουργήσε προϊόν από το Vendor dashboard 
Για να δημιουργήσετε ένα προϊόν, μεταβείτε στον πίνακα ελέγχου του προμηθευτή (vendor 

dashboard). Στη συνέχεια, κάντε κλικ στα Προϊόντα από το αριστερό μενού. Στη συνέχεια, 
κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη νέων προϊόντων από την επάνω δεξιά γωνία. 

Θα εμφανιστεί ένα νέο παράθυρο όπου θα μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο προϊόν 
δίνοντας μόνο όλες τις λεπτομέρειες. 

 

Βασικά στοιχεία 

Οι κοινές πληροφορίες για ένα προϊόν είναι ο τίτλος, η τιμή, η περιγραφή. Η τιμή έκπτωσης 
είναι προαιρετική. Μπορείτε ακόμη και να προγραμματίσετε εκπτώσεις για συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα. Μπορείτε να εισαγάγετε μια ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία λήξης 
για να εφαρμόσετε αυτόματες εκπτώσεις στο προϊόν σας. 

Οι κατηγορίες είναι συγκεκριμένες και επιλέγετε την κατάλληλη και οι ετικέτες (tags) είναι 

προαιρετικές ωστόσο μπορείτε να συμπληρώσετε όποια ετικέτα επιθυμείτε   
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Επιλογή κατηγορίας 

Από προεπιλογή, η επιλογή κατηγορίας είναι μοναδική. Γι' αυτό υπάρχει ένα αναπτυσσόμενο 
πεδίο για να επιλέξετε μια κατηγορία. Αυτή θα πρέπει να είναι η τυπική ρύθμιση. Επειδή 
σύμφωνα με τις Οδηγίες για Webmaster της Google και άλλες βέλτιστες πρακτικές SEO και 
UX, συνιστάται να εκχωρείται μόνο μία κατηγορία σε ένα προϊόν. Εάν χρειάζεται να 
εμφανίσετε τα προϊόντα σας με βάση πολλούς παράγοντες ή για δυνατότητα αναζήτησης ή 
ταξινόμησης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ετικέτες. 
Οι προμηθευτές πρέπει να επιλέξουν την κατηγορία από το αναπτυσσόμενο μενού. 

 

 



 

Θα δείτε ένα αναδυόμενο παράθυρο όπου πρέπει να επιλέξετε τις κατηγορίες,

 
Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε κατηγορίες. Απλώς πληκτρολογήστε το όνομα της 
κατηγορίας στο πλαίσιο αναζήτησης, θα δείτε τις αντίστοιχες κατηγορίες,

 
Κάντε κλικ στο κουμπί Done για να ολοκληρώσετε την προσθήκη των κατηγοριών. 



Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε πολλές κατηγορίες.

 



 
 

 

Δημιουργία tags 

Οι προμηθευτές κάνουν κλικ στο Vendor Dashboard>Product>Add New Product. . Κάτω 
από το πεδίο Επιλογή Product Tags , προσθέστε μια ετικέτα και πατήστε Enter. Η λέξη ή η 
φράση θα προστεθεί ως ξεχωριστή ετικέτα. 



 
  



Επιλογή Product Type – Simple Product 
 

Αυτοί οι τύποι προϊόντων είναι απλοί και δεν έχουν παραλλαγές.  

Είναι μεμονωμένα και αυτόνομα προϊόντα, τα οποία δεν απαιτούν άλλες πληροφορίες για τον 

καθορισμό διαφορετικών παραλλαγών. 
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Επιλογή Product Type – Variable Product 

Ένα μεταβλητό προϊόν (variable product) είναι ένα προϊόν που έχει διαφορετικούς τύπους 
παραλλαγών. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να πουλήσετε ένα φόρεμα που είναι 
διαθέσιμο σε 3 διαφορετικά χρώματα και μεγέθη. Έτσι, αυτή η επιλογή θα σας επιτρέψει να 
προσθέσετε τα χρώματα και τα μεγέθη που χρειάζεστε. Μπορείτε να προσθέσετε παραλλαγές 
με βάση οτιδήποτε θέλετε, ίσως το χρησιμοποιούμενο υλικό ή το στυλ ραφής. 
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Για να δημιουργήσετε μια παραλλαγή από τη διεπαφή, ο προμηθευτής πρέπει να επιλέξει 
This Product Has Multiple Options. Στη συνέχεια θα εμφανιστούν μερικά νέα πεδία για την 
εισαγωγή των παραλλαγών. Εάν έχετε ήδη δημιουργήσει ορισμένες παραλλαγές από το 
backend, τότε μπορείτε να τις επιλέξετε από το αναπτυσσόμενο μενού επάνω δεξιά και να 
κάνετε κλικ στην Add Option. Εάν δεν χρειάζεστε όλα τα χαρακτηριστικά του προϊόντος σας, 
μπορείτε να αφαιρέσετε ή να προσθέσετε περισσότερα εάν θέλετε. 

Inventory και variants 
 
Αυτή η ενότητα περιέχει λίγο περίπλοκες πληροφορίες. Κανένα από αυτά τα πεδία δεν είναι 
υποχρεωτικό. Εάν δεν χρειάζεται να προσθέσετε ποσότητα αποθέματος και είναι απλώς ένα 
απλό προϊόν, τότε μπορείτε να παραλείψετε εντελώς αυτήν την ενότητα. 

Αλλά αν δημιουργείτε ένα προϊόν με δυνατότητα λήψης ή πουλάτε ένα φόρεμα ή μπλουζάκι, 
το οποίο έχει πολλά μεγέθη, τότε θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά αυτήν την ενότητα. 

 

Τι είναι το SKU? 

SKU σημαίνει Stock Keeping Unit. Θα πρέπει να είναι ένα μοναδικό σύνολο χαρακτήρων 
που δεν θα ταιριάζει με κανένα άλλο προϊόν. 

Ενεργοποιώντας Product Stock Management 

Ας υποθέσουμε ότι έχετε 10 τεμάχια του προϊόντος και δεν θέλετε να λάβετε μετά την 
υποβολή παραγγελιών για 10 μονάδες. Εάν ενεργοποιήσετε τη διαχείριση αποθεμάτων και 
εισαγάγετε 10 στο πεδίο ποσότητας, τότε μετά την παραγγελία 10 μονάδων, αυτό το προϊόν 
θα εμφανίσει ένα μήνυμα ότι όλες οι ποσότητες έχουν πουληθεί και δεν υπάρχει απόθεμα. 
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Ωστόσο, ίσως θελήσετε να κάνετε κάποιες προπαραγγελίες πριν εμφανιστεί η επόμενη 
παρτίδα σας. Έτσι, μπορείτε να Επιτρέψετε Allow Back Order για να επιτρέψετε στους 
πελάτες να κάνουν παραγγελίες ακόμα και αν το προϊόν έχει εξαντληθεί. 

 


