E-commerce
PER QUÈ 2CREA2?

AVANTATGES D’UNA BOTIGA
ON-LINE:
Perquè els costos fixos de les botigues
on-line són molt més baixos que una
botiga física.
Perquè augmenta la visibilitat de les
botigues. Internet és sobretot un canal
de comunicació. Tenir un aparador
online augmenta el nombre de clients
potencials que veuen el seu negoci.
Perquè els permets captar clients nous
venent en outlets genèrics.
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Perquè el comerç electrònic proporciona eines per a la interactuació amb
els clients: Facebook, Twitter, Pinterest,
blogs...
Perquè les empreses han d’utilitzar
els mateixos canals de comunicació
que els seus clients. Un 53% d’usuaris
busquen informació per a la compra de
productes en línia.
Perquè la competència ja està venent
a Internet.

Perquè les botigues físiques poden
captar nous clients que resideixen en
zones geogràfiques diferents.

Tenim experiència, tant en la gestió com
en la creació.

Perquè el client ja compra per Internet.

T’oferim assessorament personalitzat i
servei tècnic telefònic durant els primers
mesos.
Fem preus assequibles.
Els clients repeteixen.

Perquè és un negoci obert 24hores, 365
dies l’any.

Garantim un disseny únic i personalitzat.

Prestacions d’una web de venda on-line
Gestió de productes

Clients

Gestiona una llista dinàmica de
productes a través del back office,
gestió d’inventari, productes, categories i atributs il·limitats, comparació
de productes, administració d’estoc
avançada (gestió de magatzems reals)...

Possibilitat de crear comptes de client
amb diferents preferències i direccions
d’enviament, seguiment de comendes
i gestió de les devolucions. Possibilitat
d’enviar missatges des de la compta de
client. Gestió de missatges d’atenció al
client centralitzada en el back-office.

Enviaments
Gestió de transportistes i destinacions il·limitats, direcció d’enviament i
facturació diferenciats, opció a establir
taxes d’enviament en funció de pes i
destinació. Descomptes d’enviament i
promocions.

Visualització de productes
Visualització de productes en estoc,
últimes quantitats a la venta, possibilitat de diverses imatges per productes,
visualització de productes de la mateixa
categoria dins d’un producte, etc...

Optimització procés de
compra
Venta directa en una pàgina, o procés
en 5 passos. Posibilitat de guradar les
comandes o els articles preferits.
Posicionament natural (SEO
Programació amigable als buscadors,
personalització de url’s a tot nivell, categories, productes, cms... Metes de
descripció i paraules clau per a cada
producte. Mapa del lloc i SiteMap de
Google.

Gestió del back-office

Pagaments

Gestiona els usuaris que podran accedir
al back-office, opcions especifiques de
permisos per a cada usuari. Personalització de factures i e-mails. Possibilitat d’implementar diferents idiomes a
la pàgina web, creació de pàgines de
contingut tipus contacte, polítiques.
Gestió de miltitenda des d’un mateix un
back-office.

Integració de passarel·les de pagament il·limitades, càlcul d’impostos per
països, creació de grups per establir
descomptes, gestió de descomptes en
funció del cistell de compra, categories,
marques, grups, etc... Gestió de les
comandes (creació i modificació) des
del back-office.

Marketing
Correus electrònics de seguiment de
comandes i estats, subscripció a newsletter, programes de fidelitat, i apadrinament de clients. Gestió de descomptes
i vals.

Estadístiques i informes
Seguiment de visites i visitants, segmentació de clients per edat, gènere, localització... Seguiment de comandes,
ventes, productes venuts, etc...

ALGUNS EXEMPLES
http://shop.nooem.com
http://shop.bareabarcelona.com
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