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TYTUŁ: SKLEPY INTERNETOWE URUCHOMIENIE WDROŻENIE WEBLY.PL

CENA: 100,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający: webly.pl (.: webly :.)
  Adres: Krakowska 5 lok.606
  Miasto: Białystok
  Województwo: podlaskie
  Telefon: 510715991
                

OPIS:

Firma CMS posiada wieloletnie doświadczenie oraz profesjonalną wiedzę w zakresie dostosowania prowadzonej działalności do wymagań
nowej rzeczywistości, w której obecność firmy w Internecie oraz umożliwienie klientom dokonywania zakupów przez Internet jest
kluczową użytecznością w prowadzeniu działalności sprzedażowej firm. Zajmujemy się tworzeniem sklepów internetowych od podstaw,
migracją sklepów internetowych pomiędzy różnymi platformami sprzedażowymi, integracją najchętniej wybieranego oprogramowania
sklepu internetowego: Joomla, PrestaShop, Wordpress, VirtueMart, WooCommerce, ShopGold, oscGOLD i dostosowaniem go do potrzeb
i oczekiwań klienta oraz naprawą sklepów internetowych. Wykorzystujemy nasze najlepsze doświadczenia oraz znajomość aktualnie
stosowanych rozwiązań w celu zapewnienia naszym klientom skutecznych narzędzi do sprzedaży internetowej, dostosowanych do
aktualnych trendów, upodobań zakupowych klientów oraz najchętniej wybieranych przez klientów rozwiązań. Kompleksowa oferta
uruchomienia sklepu internetowego obejmuje wszelkie kluczowe dla funkcjonowania sklepu aspekty, w tym: hosting sklepu
internetowego, rejestrację domeny, przygotowanie sklepu do uruchomienia płatności internetowych, opracowanie wymaganych dla
sklepu internetowego dokumentów: polityka prywatności, polityka bezpieczeństwa, polityka RODO, regulamin, zasady zwrotów i
reklamacji, zasady gromadzenia i przetwarzania danych. W naszej pracy skupiamy się na dostosowaniu proponowanych rozwiązań do
potrzeb i możliwości klienta poprzez dobór odpowiedniego oprogramowania sklepu internetowego, dostosowanie funkcjonalności sklepu
internetowego do technicznej znajomości obsługi sklepu przez klienta, zapewnienia możliwości rozwoju sklepu internetowego w
przyszłości oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego przez cały okres współpracy. Firma CMS jest
odpowiedzialnym partnerem zapewniającym swoim klientom wsparcie na każdym etapie funkcjonowania sklepu internetowego: od
projektu sklepu internetowego, poprzez wdrożenie i obsługę sklepu internetowego, aż po aktualizacje oprogramowania sklepu
internetowego oraz zapewnienie wsparcia technicznego po uruchomieniu sklepu. Spośród wielu innych firm zajmujących się tworzeniem
sklepów internetowych wyróżnia nas poczucie odpowiedzialności i zaangażowanie w realizowany projekt. Posiadamy liczne grono
zadowolonych klientów, którzy aktywnie korzystają ze stworzonych przez nas sklepów internetowych oraz usług wspierających ich w
codziennej obsłudze sklepu, obsłudze zamówień internetowych oraz płatności. Sklepy internetowe, które tworzymy posiadają najlepsze
cechy idealnego narzędzia do sprzedaży produktów i usług: spersonalizowaną szatę graficzną, wygodną i intuicyjną obsługę, przejrzysty
system zarządzania zamówieniami oraz wsparcie techniczne przez cały okres użytkowania sklepu internetowego. Szczegółowa oferta
firmy CMS dotycząca sklepów internetowych, stron internetowych oraz usług dostępna jest na www.webly.pl lub pod numerem 510 715
991


