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Skroutz Food: η νέα υπηρεσία online 

παραγγελίας φαγητού και delivery από το 

Skroutz 
   

Το Skroutz Food, η νέα υπηρεσία online παραγγελίας φαγητού από το Skroutz.gr, 

είναι πλέον διαθέσιμη αρχικά στην Αττική και έρχεται να προσφέρει μια πλούσια 

γκάμα επιλογών σε γεύσεις και κουζίνες και μια εξαιρετική εμπειρία delivery, 

εφάμιλλη της ποιότητας και της αξιοπιστίας που χαρακτηρίζουν τη δημοφιλή 

πλατφόρμα online αγορών. 

Με το Skroutz Food η παραγγελία πραγματοποιείται γρήγορα και με λίγα κλικ, αφού 

οι καταναλωτές θα συναντήσουν ένα οικείο και απλό περιβάλλον χρήσης, όπου 

εισάγοντας τη διεύθυνσή τους θα δουν συγκεντρωμένα όλα τα διαθέσιμα εστιατόρια 

και καφέ της περιοχής τους. Για κάθε κατάστημα υπάρχει το πλήρες μενού, 

αναλυτική περιγραφή των πιάτων, το ωράριο λειτουργίας και οι πληροφορίες για το 

χρόνο παράδοσης και το κόστος ελάχιστης παραγγελίας. Η διαδικασία της 

παραγγελίας και της πληρωμής είναι γρήγορη και απλή, καθώς βασίζεται στην 

εμπειρία που προσφέρει το Skroutz εδώ και χρόνια.  

Επιπλέον, οι χρήστες που διαθέτουν ήδη λογαριασμό στο marketplace του Skroutz 

ή στο Έξυπνο Καλάθι, μπορούν πολύ εύκολα να αποκτήσουν πρόσβαση στο Skroutz 

Food και να κάνουν χρήση της υπηρεσίας πληρώνοντας ηλεκτρονικά με την 

αποθηκευμένη πιστωτική τους κάρτα σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα, χωρίς 

να απαιτείται να καταχωρήσουν εκ νέου τα δεδομένα τους. Ιδιαίτερη έμφαση έχει 

δοθεί στη σχεδίαση του Skroutz Food, ώστε η αναζήτηση να είναι ακριβής και 

γρήγορη, ενώ οι καινοτομίες που ενσωματώνει το Skroutz Food στο περιβάλλον 

πλοήγησης είναι αρκετές και θα παρουσιάζονται σταδιακά στο άμεσο μέλλον. 

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στο μεγαλύτερο μέρος της Αττικής, περιλαμβάνοντας 

περισσότερα από 1.000 εστιατόρια και καφέ, ανάμεσα στα οποία μεγάλες γνωστές 

αλυσίδες και επιλεγμένα παραδοσιακά συνοικιακά καταστήματα, που πρότειναν οι 

https://www.skroutz.gr/food
https://www.skroutz.gr/ecommerce/landing
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καταναλωτές κατά τη δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας του Skroutz Food. Επίσης, 

καθημερινά προστίθενται νέες περιοχές και καινούργια καταστήματα που 

καλύπτουν κάθε προτίμηση. 

Όσον αφορά τα καταστήματα που συμμετέχουν στο Skroutz Food, επωφελούνται 

μιας εμπορικής πολιτικής που βασίζεται στην αμοιβαία συνεργασία καθώς και στην 

επιβράβευση της αξιοπιστίας και της ποιοτικής εξυπηρέτησης των καταναλωτών.  

Το Skroutz Food είναι προσβάσιμο μέσω web browser από υπολογιστή και φορητές 

συσκευές, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες θα γίνουν διαθέσιμες και οι mobile 

εφαρμογές, με την Android έκδοση αρχικά και την iOS έκδοση στη συνέχεια.  

Το πλάνο της εταιρείας είναι σταδιακά το Skroutz Food να επεκταθεί και σε άλλες 

πόλεις της Ελλάδας, προκειμένου η παραγγελία online delivery να γίνει μια 

εξαιρετική εμπειρία! 

### 

 

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. Έχοντας ως έδρα την Αθήνα, η Skroutz Α.Ε. είναι το κορυφαίο digital brand πίσω 

από τη δημιουργία και την εξέλιξη των δυνατοτήτων του δημοφιλούς marketplace 

www.skroutz.gr. Η εταιρεία έχει παρουσία και στο Ηνωμένο Βασίλειο με το 

www.scrooge.co.uk. Η Skroutz Α.Ε. απασχολεί περισσότερους από 250 υπαλλήλους, 

παρέχοντας εύρος χρηστοκεντρικών λύσεων, που αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες και 

μεθοδολογίες, αναδεικνύοντας το πάθος του ανθρώπινου δυναμικού της. Το Skroutz.gr έχει 

εδραιωθεί στην αντίληψη των Ελλήνων καταναλωτών ως η κορυφαία σελίδα ηλεκτρονικών 

αγορών, καταγράφοντας σε μηνιαία βάση 8,5 εκατομμύρια μοναδικές επισκέψεις. 
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