Webáruház készítés

Egyre elterjedtebb és hatékonyabb értékesítési módszer a webáruház (webshop)
alkalmazása cége honlapján.

Webáruház készítésével megvalósítható az ügyfelek, megrendelők részletes tájékoztatása
vállalkozása kínálatáról, a gyors, folyamatos kiszolgálás.
Nyissa meg termékei számára az egész világot, árusítson éjjel-nappal, határainkon innen és
túl.
Építsen vevőkört, üzleti kapcsolatokat határok nélkül!

Ma már egyre többen választják az internetes webáruházakban történő vásárlást: kényelmes,
gyors, s
orbanállástól mentes
, a világon
bárhonnan
,
bármikor
elérhető.
Legyen
ilyen
az Ön üzlete is!
Készítessen webáruházat!

Felmérések tanulsága szerint az elkészített és megnyitott webáruházak forgalma a
hagyományos boltokra nem jellemző dinamikával növekszik, akár 50-400 %-os mértékű
növekedés is gyakran tapasztalható.
A webáruház készítés Önnek is jó befektetés!
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Ön magyar nyelvű webáruház kezelői felületet kap, amelyen egy egyszerű, irodai szintű
felhasználói ismerettel könnyen elboldogul. Kérésére természetesen a betanítást követően is
állunk rendelkezésére az elkészített
webáruház
adminisztrációjában.

A webáruházban árusított termékekhez képeket, termékleírásokat rendelhet, árakat,
árengedményeket, termékjellemzőket (méretek, színválaszték stb.) adhat meg, ill.
kategóriákhoz rendelheti azokat. Igény szerint
többnyelvű elérés valósítható
meg!
Kapcsolódó termékek megadásával pl. tartozékokat ajánlhat vevőinek, ösztönözve a
vásárlást. A
webáruház termékeinek változását a vevők akár RSS-hír
csatornára
(RSS feed) való feliratkozással, folyamatosan követhetik.
A webáruház készítését követően átadott weboldal komponens további funkciói között
szerepel pl. akciók, akciós kuponok,
mennyiségi kedvezmények
használata, de a
forgalmi adó
(ÁFA), valamint a
raktárkészlet változások kezelését
is lehetővé teszi.
A rendszer virtuális, azaz letölthető termékek kezelésére is fel van készítve.
Az elkészített webáruházban különböző vevőcsoportok definiálhatóak, eltérő
kedvezménnyel, fizetési móddal, áfás és áfamentes megjelenítéssel. Regisztrált vásárlók
számára egy-egy termék kapcsán automatikus &quot;újra kapható&quot; levél küldhető.
A forgalmazók adminisztrációja mellett szállítók és szállítási díjtételek, fizetési módok, akár ba
nkkártyás fizetések
is megjeleníthetőek és kezelhetőek.
A webáruház magas biztonsági fokú hozzáférést tesz lehetővé, az Ön vásárlóinak
bizalma
és
biztonsága
érdekében
.
Magától értetődő a webáruházban a megrendelési levelek, megrendelések, a vásárlói
vélemények, valamint a
generált kimutatások kezelése és jel
entések
készítése.
És még számtalan további lehetőség áll rendelkezésre elkészült webáruháza testre
szabására!
Cége megjelenésére és kínálatára szabott webáruházak készítését vállaljuk, több nyelven,
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az Ön elképzelései szerint.
A
honlapkészítés
i folyamatba illesztve, vagy attól független megbízásként is.
A webáruház készítés során a méltán népszerű, rugalmasan bővíthető VirtueMart rendszert
alkalmazzuk.
Professzionális értékesítés saját webáruházzal az Interneten!
Vegyen benne részt Ön is! Webáruház készítés egyedi designnal!
Kérjük, tekintse meg honlapkészítés i ajánlatunkat is! Webáruház keresőoptimalizálás ról itt
olvashat!
Törvényes webáruházat szeretne üzemeltetni? Kattintson a részletekért!
További információkért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot !
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