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Νέα Skroutz mobile εφαρμογή σε iOS και 

Android για online αγορές on-the-go!  
 

Η νέα έκδοση της mobile εφαρμογής του Skroutz, που απευθύνεται στους λάτρεις των 

smartphones οι οποίοι ψωνίζουν on-the-go, είναι από σήμερα διαθέσιμη για iPhone και 

φορητές συσκευές Android. Το mobile app αναπτύχθηκε από την ομάδα του 

www.skroutz.gr και δίνει στο χρήστη πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες λειτουργίες της 

ιστοσελίδας για την έρευνα αγοράς εν κινήσει, προσφέροντας γρήγορη και εύκολη 

σύγκριση τιμών και προϊόντων σε περισσότερα από 1.300 ελληνικά e-shops και για πάνω 

από 7 εκατομμύρια προϊόντα. 

Η ανανεωμένη mobile εφαρμογή του Skroutz διαθέτει λιτή σχεδίαση με πιο καθαρά 

χρώματα, μεγαλύτερες φωτογραφίες προϊόντων και πιο άμεση απόκριση στην αναζήτηση.  

Οι κυριότερες λειτουργίες της ανανεωμένης mobile εφαρμογής περιλαμβάνουν: 

1. Αναζήτηση προϊόντων και σύγκριση τιμών στο www.skroutz.gr 

2. Προτάσεις αυτόματης συμπλήρωσης (autocomplete) (στην iOS έκδοση) 

3. Ανασχεδιασμένα φίλτρα αναζήτησης για καλύτερα αποτελέσματα 

4. Swipe menu στη λίστα: 

o προϊόντων (τιμές / φωτογραφίες & τεχνικά χαρακτηριστικά / αξιολογήσεις) 

o καταστημάτων (άμεση τηλεφωνική κλήση / εντοπισμός καταστήματος στο 

χάρτη / προβολή πληροφοριών)  

5. Σύνδεση με λογαριασμό Skroutz, Google+ ή Facebook για πρόσβαση στα 

"Αγαπημένα"  

6. Δημιουργία λιστών αγαπημένων προϊόντων 

Φυσικά, οι χρήστες που χρησιμοποιούν iPad ή Laptop για Internet on-the-go, σερφάρουν 

εξίσου άνετα στο www.skroutz.gr χάρη στη responsive σχεδίαση του, με την οποία η 

ιστοσελίδα προσαρμόζεται αυτόματα στο μέγεθος της οθόνης.  

http://itunes.apple.com/app/skroutz-gr/id419094013?mt=8
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.niobiumlabs.android.apps.skroutz&pli=1
http://www.skroutz.gr/
http://www.skroutz.gr/
https://www.skroutz.gr/blog/posts/63-ta-agapimena-mas-ginontai-akomi-pio-agapimena
http://www.skroutz.gr/
https://www.skroutz.gr/blog/posts/57-skroutz-it-pantoy-me-html5-kai-mobile-app
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Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για τους χρήστες smartphones στο App Store και το Google 

Play. Η ομάδα του Skroutz στοχεύει στην περαιτέρω βελτίωση της mobile εμπειρίας των 

επισκεπτών της ιστοσελίδας σε όλες τις πλατφόρμες, για ακόμη πιο έξυπνες αγορές 

οποιαδήποτε στιγμή, όπου κι αν βρίσκονται!  

### 

Σχετικά με την Skroutz Α.Ε. 
Η Skroutz Α.Ε. ιδρύθηκε το 2005 και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών 
τεχνολογίας, δημιουργώντας πρωτοποριακές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου και ιστοσελίδες 

υψηλής απόδοσης. Έχοντας ως έδρα την Αθήνα, η Skroutz Α.Ε. είναι το κορυφαίο digital brand 
πίσω από τη δημιουργία και την εξέλιξη των δυνατοτήτων της πρωτοποριακής μηχανής αναζήτησης 
και σύγκρισης τιμών και προϊόντων www.skroutz.gr, ενώ από το 2013 δραστηριοποιείται και στο 

εξωτερικό με το αδελφό website www.alve.com στην τούρκικη αγορά. Η εταιρεία παρέχει ένα εύρος 
χρηστοκεντρικών λύσεων και πλατφόρμων ηλεκτρονικού εμπορίου αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες 
και μεθοδολογίες, που αναδεικνύουν το πάθος του ανθρώπινου δυναμικού της. Η εταιρεία απασχολεί 
περισσότερους από 60 επαγγελματίες και καταγράφει ετήσια έσοδα ύψους €2 εκ.. Το Skroutz.gr έχει 
εδραιωθεί στην αντίληψη δεκάδων χιλιάδων χρηστών του ελληνικού Internet, αποτελώντας την 1η 
σε επισκεψιμότητα ιστοσελίδα στην Ελλάδα (πηγή: ΕΝΕΔ). Για περισσότερες πληροφορίες 

επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.skroutz.gr/blog/projects. 
 
 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με: 
 
Γιώργος Δημητρίου 

Communications & Marketing Director 
e-mail: g.dimitriou@skroutz.gr  
Τηλ.: +30 215 215 4215 

 
ή επισκεφτείτε το Skroutz στις σελίδες 
www.skroutz.gr  | www.facebook.com/skroutz.gr  | www.skroutz.gr/blog/  
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