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Το ΒΕΠ, στο πλαίσιο ενίσχυσης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και σε συνεργασία με την IpHost
και το Μητρώο Ονομάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης [ .eu domain name – EURid], εξασφάλισε δωρεάν
για τα μέλη του τις παρακάτω web υπηρεσίες:
Κατοχύρωση .eu domain name για ένα έτος.
Δημιουργία νέου website με χρήση υποδειγμάτων (templates) και φιλοξενία για ένα έτος.
ή
Μεταφορά και φιλοξενία (hosting) υφιστάμενου website για ένα έτος σε linux ή windows server (1GB
χώρος - 100GB traffic).
Το σύνολο των χαρακτηριστικών του προσφερόμενου πακέτου φιλοξενίας είναι τέτοιο ώστε να
δύναται να φιλοξενήσει σχεδόν κάθε είδους website, από μία μικρή παρουσίαση μέχρι και ένα eshop.
Επιπλέον, περιλαμβάνει πίνακα ελέγχου – cPanel, απεριόριστους λογαριασμούς email, στατιστικά
επισκεψιμότητας, βάση δεδομένων κτλ.
Ακόμη, μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας παρέχεται δωρεάν η δυνατότητα της δημοσίευσης του
ετήσιου ισολογισμού της εταιρίας.
Επίσης, προσφέρεται δωρεάν τηλεφωνική ή μέσω email υποστήριξη.
Για να ενεργοποιήσετε την επιθυμητή υπηρεσία επισκεφθείτε τη σελίδα website.bep.gr

Ενεργοποίηση

Για οδηγίες χρήσης πατήστε ΕΔΩ - για τηλεφωνική υποστήριξη καλέστε στο 2105445900 Ώρες 9 π.μ.5 μ.μ. ή αποστείλλατε email στο info@iphost.gr

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας χρειάζονται απλώς ο Αριθμός Μητρώου Μέλους, ο ΑΦΜ, ένα
τηλέφωνο επικοινωνίας και ένας ενεργός λογαριασμός Email όπου και θα σας σταλούν τα email που
θα περιέχουν πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας.
Σημειώνεται πως μετά το τέλος του δωρεάν έτους και σε περίπτωση που επιθυμείτε τη διατήρηση
της υπηρεσίας θα μπορείτε να την ανανεώσετε με προνομιακή τιμή που μπορεί να φτάσει μέχρι και 50% στην τιμή του τρέχοντα τιμοκαταλόγου της IpHost.
Γιατί να επιλέξω .eu domain; Γιατί το .eu βοηθά την επιχειρηματική δραστηριότητα με
τους παρακάτω τρόπους:

1. Αύξηση προβολής
Ένα .eu domain δείχνει στους υποψήφιους πελάτες ότι η επιχειρηματική σας δραστηριότητα
εκτείνεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με έναν ενιαίο website που απευθύνεται σε δυνητικούς
πελάτες σε 28 χώρες, διευρύνετε εκθετικά την αγορά σας.
2. Μείωση κόστους
Όταν επιλέγετε ένα domain .eu, η επιχείρησή σας πρέπει να καταχωρηθεί σε μία από τις Χώρες Μέλη
της ΕΕ. Ωστόσο, το .eu προσφέρει μια διαδικτυακή παρουσία ανά τον κόσμο, χωρίς να χρειάζεται ένα
ξεχωριστό website για κάθε χώρα.
Η επέκταση σε νέες αγορές είναι ένα σημαντικό βήμα, αλλά η παρουσία σας σε κάθε αγορά της ΕΕ
σημαίνει ότι μπορείτε να επεκταθείτε με τους δικούς σας ρυθμούς. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε
τις φιλοδοξίες σας όταν ο χρόνος είναι κατάλληλος για εσάς.
3. Σηματοδότηση αξιοπιστίας
Ένας δικτυακός τόπος .eu δηλώνει στους πελάτες σας ότι είστε ένα νομικό πρόσωπο στην ΕΕ και
υπάγεστε, ως εκ τούτου, στους νόμους και τα συναλλακτικά πρότυπα της ΕΕ.
Το γεγονός ότι μόνο οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί στην ΕΕ δικαιούνται domain .eu σημαίνει ότι
όλοι βλέπουν ξεκάθαρα τις εμπορικές πιστοποιήσεις σας.
4. Ραγδαία εξάπλωση
Τα .eu domain υφίστανται στην αγορά από τις 7 Δεκεμβρίου 2005. Και όμως βρίσκονται ήδη μέσα
στις πρώτες 10 καταλήξεις του κόσμου με ήδη περισσότερα από 3,9 εκ. κατοχυρώσεις. Κάθε

επιχείρηση πρέπει να αποκτήσει το μερίδιο που δικαιούται σε αυτή τη μεγάλη αγορά.

Λίγα λόγια για την IpHost (www.iphost.gr)
H IpHost ξεκίνησε να λειτουργεί το 2001. Η αγάπη και οι γνώσεις για το χώρο των νέων τεχνολογιών
και το όνειρο να γίνει γνωστό το όνομά της για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ήταν τα
βασικά, αρχικά εφόδια.
Με προσήλωση στις ανάγκες των πελατών της προσφέρει πάντα την ιδανική λύση, κάνοντας χρήση
τεχνολογιών αιχμής και αξιοποιώντας εξολοκλήρου την τεχνογνωσία στο χώρο των υπηρεσιών
πληροφορικής.
Πλέον έχει εξειδικευτεί σε υπηρεσίες DataCenter.
Είναι μια 100% ελληνική εταιρία, καθώς όλος ο εξοπλισμός της είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα
και όχι κάπου στη Γερμανία ή την Αμερική, αλλά και η υποστήριξη των πελατών της παρέχεται
εξολοκλήρου από τους ίδιους και όχι από κάποια τρίτη εταιρία του εξωτερικού.

Λίγα λόγια για την EURid (www.eurid.eu)
Η EURid, το Ευρωπαϊκό Μητρώο για Ονόματα Χώρου στο Διαδίκτυο, διαχειρίζεται τα domain .eu, στο
πλαίσιο σχετικής σύμβασης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σύμφωνα με τους όρους που προβλέπουν
οι κανονισμοί της ΕΕ. Η EURid συστάθηκε σύμφωνα με το Βελγικό δίκαιο ως ιδιωτικός, μη
κερδοσκοπικός οργανισμός στις 8 Απριλίου 2003. Τα .eu domain υφίστανται στην αγορά από τις 7
Δεκεμβρίου 2005. Και όμως βρίσκονται ήδη μέσα στις πρώτες 10 καταλήξεις του κόσμου με ήδη
περισσότερα από 3,9 εκ. κατοχυρώσεις.
Στην παρακάτω σελίδα περιγράφεται περιληπτικά το ιστορικό ίδρυσης και λειτουργίας της EURid και
το πλάνο κατοχυρώσεων των .eu domain
http://www.eurid.eu/el/i-etairia/hronodiagramma-toy-eu
To 2005 η IpHost ενόψει της εκκίνησης λειτουργίας της EURid, του νέου μητρώου κατοχυρώσεων με
κατάληξη .eu, απέκτησε την άδεια λειτουργίας ως ο πρώτος Έλληνας καταχωρητής. Η έναρξη των
κατοχυρώσεων σημείωσε ιδιαίτερη επιτυχία καθώς η IpHost μερίμνησε να επικοινωνήσει το γεγονός
με τη συμμετοχή της στην έκθεση Infosystem στη Θεσσαλονίκη αλλά και με επαφές με δημόσιους
φορείς, επιμελητήρια κ.α. Πλέον, βρίσκεται στις τρεις πρώτες θέσεις στην Ελληνική κατάταξη και
στις πρώτες εκατό παγκοσμίως.

Αξίζει τέλος να αναφερθεί πως μια οργανωμένη προωθητική καμπάνια για τα .eu ονόματα έχει ήδη
ξεκινήσει στο χώρο του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» αποδεικνύοντας τη σημαντικότητα
των .eu domain.
Για περισσότερες πληροφορίες και για ενεργοποίηση της υπηρεσίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
website.bep.gr
Πηγή : http://bep.gr/dorean-web-ypiresies.html

