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Διαδικασία 
εγγραφής νέου
μέλους
Μέλη του IsZEB έχουν τη
δυνατότητα να γίνουν
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, όπως
επίσης Ελεύθεροι Επαγγελματίες
και Αυτοαπασχολούμενοι. 

Επιλογή κατηγορίας

Επιλέξτε μεταξύ Basic,  Premium & VIP

Αίτηση  νέου  μέλους
Συμπληρώστε το έγγραφο "Αίτηση νέου
μέλους" που θα βρείτε διαθέσιμο στην
ιστοσελίδα www.iszeb.gr. Μέλη του
IsZEB μπορούν να γίνουν Μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, Ελ. Επαγγελματίες &
Αυτοαπασχολούμενοι

Αποστολή αίτησης

Αποστείλετε τη συμπληρωμένη αίτηση
στο info@iszeb.gr και σε σύντομο
χρονικό διάστημα ένας εκπρόσωπος του
IsZEB θα επικοινωνήσει μαζί σας

Υπογραφή σύμβασης

Με την έγκριση της αίτησής σας θα
λάβετε τη σύμβαση προς υπογραφή

Πληρωμή

Πληρωμή του ποσού που αντιστοιχεί
στην κατηγορία μέλους που έχετε
επιλέξει, εντός 3 εργάσιμων ημερών

Τιμολόγιο

Σύντομα θα λάβετε το παραστατικό που
αφορά την πληρωμή σας



BASIC PREMIUM VIP

100€ * 250€ *

Εγγραφή στη mailing list για
λήψη ενημερωτικού υλικού

ΕΤΗΣΙΕΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ

500€ *

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διάθεση υλικού Μάρκετινγκ 

Απλή προβολή στην ιστοσελίδα 

IsZEB PORTAL

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ
& ΔΙΚΤΥΩΣΗ

SRI

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ &
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Πλήρης προβολή στην ιστοσελίδα 

Πρόσβαση στο “IsZEB Library” 

Ανάρτηση υλικού στο "IsZEB
Library"

Υποστήριξη Β2Β - Δικτύωση
μεταξύ μελών

Δωρεάν 1 εκτίμηση SRI (κτίριο ή
κτιριακή μονάδα)

Έκπτωση σε προγραμματισμένα
σεμινάρια, workshops κλπ 

20 MB 1 GB

Έως 
4/έτος

 Έως 
10/έτος

Method A
έως 200 τμ 

Method B
έως 200 τμ 

Method B
έως 500 τμ 

10% 15%

Ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο οικοσύστημα με επίκεντρο 
τον κατασκευαστικό κλάδο

* Οι τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%



ΑΝΑΛΥΣΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ 

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Εγγραφή στη mailing list για λήψη ενημερωτικού υλικού

Αποστολή ενημερωτικού Newsletter με στόχο την άμεση και πληρέστερη ενημέρωση για
θέματα με επίκεντρο τον κατασκευαστικό κλάδο. 

Παροχή λογοτύπου και ενημερωτικού υλικού προς χρήση από τα μέλη

Διάθεση υλικού Μάρκετινγκ για χρήση 

Δημιουργία προφίλ στη σελίδα των μελών με τα εξής στοιχεία: Επωνυμία, λογότυπο, ιδιότητα, 
 στοιχεία επικοινωνίας, σύντομη περιγραφή

Απλή προβολή στην ιστοσελίδα 

Δημιουργία προφίλ στη σελίδα των μελών με τα εξής στοιχεία: Επωνυμία, λογότυπο, ιδιότητα,
στοιχεία επικοινωνίας, αναλυτική περιγραφή, προϊόντα, εταιρική παρουσίαση, testimonials, use
cases, επισύναψη υλικού

Πλήρης προβολή στην ιστοσελίδα 

IsZEB PORTAL

Ελληνική & Ευρωπαϊκή νομοθεσία
Πρότυπα & Οδηγοί
Εθνικές & Ευρωπαϊκές Δράσεις
Ενημερωτικό Υλικό

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη “IsZEB Library” δημιουργήθηκε με σκοπό τη συλλογή, αποθήκευση και
οργάνωση μιας πληθώρας αρχείων που καλύπτουν πολλαπλές πτυχές του κατασκευαστικού
κλάδου. Βασικές κατηγορίες:

Πρόσβαση στο IsZEB Library

Οι Premium και οι VIP χρήστες έχουν τη δυνατότητα να εμπλουτίζουν το περιεχόμενο της
ψηφιακής βιβλιοθήκης. Το υλικό (εφόσον είναι εταιρικό) θα ανεβαίνει στην κατηγορία
"Ενημερωτικό Υλικό". Εναλλακτικά, σύμφωνα με το περιεχόμενο, θα κατηγοριοποιείται στις
αντίστοιχες ενότητες.

Ανάρτηση υλικού στο IsZEB Library
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ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ & ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Η δικτύωση μεταξύ των μελών και των εταίρων, υποστηρίζεται κατά τη διάρκεια όλου του
χρόνου. Σκοπός είναι να διευκολυνθεί η συνεργασία, η ανταλλαγή εμπειριών, γνώσεων,
πληροφοριών, χρήσιμων πρακτικών και ιδεών μεταξύ των μελών και των εταίρων. Απώτερος
στόχος είναι η εύρεση συνεργατών με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, για την ανάπτυξη
νέων προιόντων & υπηρεσιών.  

Στα μέλη του IsZEB παρέχεται ειδική φόρμα προς συμπλήρωση. Μέσω της φόρμας
καθορίζεται και περιγράφεται η ανάγκη, καταγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές, το είδος
συνεργάτη, κλπ. Στη συνέχεια το IsZEB, αναλαβάνει να καλύψει τη ζήτηση αυτή μέσω της
πρότασης κάποιας εταιρείας από το Σχηματισμό – εφόσον είναι εφικτό & κατά την κρίση του
IsZEB, ύστερα από σχετική επικοινωνία και με τις δύο πλευρές.  

Υποστήριξη Β2Β - Δικτύωση μεταξύ μελών 

SRI (Smart Readiness Indicators)

BASIC: Κτίριο – Κτιριακή μονάδα έως 200m2: Αξιολόγηση Ευφυούς Ετοιμότητας Κτιρίου
(υφιστάμενη κατάσταση) από το IsZEB,  με τη χρήση της Μεθόδου Α (απλοποιημένη μέθοδος)
της Μεθοδολογίας SRI, μέσω της χρήσης του Εξειδικευμένου Λογισμικού SRI του IsZEB

PREMIUM: Κτίριο – Κτιριακή μονάδα έως 200m2: Αξιολόγηση Ευφυούς Ετοιμότητας Κτιρίου
(υφιστάμενη κατάσταση) από το IsZEB,  με τη χρήση της Μεθόδου Β (αναλυτική μέθοδος) της
Μεθοδολογίας SRI, μέσω της χρήσης του Εξειδικευμένου Λογισμικού SRI του IsZEB

VIP: Κτίριο – Κτιριακή μονάδα έως 500m2: Αξιολόγηση Ευφυούς Ετοιμότητας Κτιρίου
(υφιστάμενη κατάσταση) από το IsZEB,  με τη χρήση της Μεθόδου Β (αναλυτική μέθοδος) της
Μεθοδολογίας SRI, μέσω της χρήσης του Εξειδικευμένου Λογισμικού SRI του IsZEB

Δωρεάν 1 εκτίμηση SRI (κτίριο ή κτιριακή μονάδα)

Προσφέρονται συνεχείς δυνατότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους επαγγελματίες του
κλάδου. Εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, εργαστήρια & workshops με σκοπό την προώθηση των
βέλτιστων πρακτικών του κατασκευαστικού κλάδου και τη διάδοση των τεχνολογικών
εξελίξεων με επιδείξεις σε πραγματικό χρόνο και εφαρμογές σε εξειδικευμένες
εγκαταστάσεις.

Έκπτωση σε προγραμματισμένα σεμινάρια, workshops κλπ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ



ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ

Διεύθυνση :  6º Χλμ Χαριλάου – Θέρμης
Τ.Θ.  60328,  Τ.Κ.  57001,  Θεσσαλονίκη

 
Τηλ:  (+30) 2311 257 505

 
Ε-mail :  info@iszeb.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

www.iszeb.gr


