Tvorba e-shopu

Máte dobrý nápad a rádi by jste začali podnikat na Internetu, ale nevíte jak na to?

Není nic snažšího než nás oslovit s poptávkou na tvorbu internetového obchodu. Nabízíme jak
samotnou výstavbu obchodu, tak i ostatní kompletní služby, jako je registrace domény a
poskytnutí webhostingu pro Váš e-shop.

Tvorba e-shopu, pronájem e-shopu
Vytvoříme Vám profesionální a konkurence schopný e-shop, který Vám pomůže rozjet Vaše
internetové podnikání. Námi dodávané eshopy jsou postavené na systému internetového
obchodu PrestaShop, který ve všech verzích obsahuje množství pokročilých funkcí, které jsou
stále přidávány a vylepšovány. Kromě toho je možné e-shop na zakázku upravovat tak, aby
vyhovoval právě Vašim potřebám.
Za kvalitu našeho řešení mluví skutečnost, že na námi použitém systému fungují tisíce
úspěšných e-shopů.

Tvorba e-shopu - proč si nechat vytvořit e-shop od nás?
- řešení e-shopu pro malé firmy, společnosti i jednotlivce
- univerzální řešení e-shopu s velkým množstvím funkcí a možností nastavení
- možnost zakázkových úprav e-shopu, tvorba zakázkové grafiky e-shopu i funkcí
- Pokročilá SEO optimalizace ve všech verzích s možností konzultace a zakázkové
optimalizace
- Integrovaný systém pro výměnu odkazů a další SEO nástroje
- Exporty do vyhledávacích služeb

Tvorba e-shopu na zakázku, hotové řešení nebo pronájem
e-shopu?
Využití hotového řešení e-shopu (verze All in one )

Výhodou hotového řešení internetového obchodu jsou nízké pořizovací náklady a možnost
velice rychlého spuštění celého systému. Proto je možné základní verzi e-shopu spustit do
několika hodin a tak získáte mnoho užitečných funkcí, které dříve nebo později využijete. Cena
za nasazení hotového řešení je pouze 7.000 Kč. V ceně je i základní grafické přizpůsobení
e-shopu k danému okruhu prodávaného zboží.
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Tvorba e-shopu na zakázku
Aby e-shop odpovídal Vašim požadavkům a představám, můžeme funkce na zakázku přidělat
nebo modifikovat. Vždy s Vámi Vaše konkrétní požadavky probereme a navrhneme Vám ideální
řešení včetně cenové kalkulace.

Pronájem e-shopu
Pronájem eshopu ve verzi All in one je vhodný zejména pro začátečníky v internetovém
obchodování. Díky pronájmu eshopu můžete ihned začít prodávat s minimálními náklady. Při
zachování minimálních cen za pronájem máte dostupné kompletní množství funkcí a
marketingových nástrojů pro zvýšení prodeje přes Váš internetový obchod. Cena za pronájem
e-shopu je včetně hostingu, domény 3. řádu a podpory 250 Kč měsíčně.

Pronájem a test e-shopu lze objednat pomocí E-mailového formuláře

Jak si e-shop vyzkoušet?
Abyste věděli co kupujete, nabízíme Vám možnost si funkce obchodu zdarma zkoušet po dobu
14 dnů. Funkce obchodu nejsou nijak omezeny. Můžete s funkcemi experimentovat a testovat,
zda Vám toto řešení eshopu bude vyhovovat.
Pokud si s něčím nebudete vědět rady jsme Vám plně k dispozici.

Jak probíhá pronájem e-shopu ?
1. Založení e-shopu pro pronájem
Pokud máte zájem o pronájem e-shopu, prvním krokem bude, že si e-shop založíte na 14 dnů
zdarma.
E-shop ve zkušební lhůtě můžete ihned začít plnit zbožím, vytvářet kategorie, vkládat texty,
fotografie a další obsah.

2. Pronájem e-shopu - objednání
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Během zkušební doby a nebo po jejím ukončení máte možnost objednat prodloužení platnosti
e-shopu.

3. Pronájem e-shopu - donastavení
Po objednání pronájmu e-shopu Vám pomůže s donastavením vlastní domény (pokud ji máte) a
v případě potřeby Vám pomůžeme s individuálním nastavením funkcí e-shopu.

Vybrané reference:

EasyDiving.cz

YourGolf.cz

ServaTech.cz

ZeSkladu.cz
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