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TYTUŁ: SKLEP INTERNETOWY NAPRAWA MIGRACJA SKLEPU WEBLY.PL

CENA: 101,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

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

OPIS:

Firma CMS oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie wykonania i uruchomienia sklepu internetowego, wdrożenia sklepu
internetowego, dostosowania funkcjonalności sklepu internetowego do potrzeb klienta, naprawy sklepów internetowych, migracji
sklepów internetowych pomiędzy różnymi platformami sprzedażowymi oraz aktualizacji oprogramowania sklepów internetowych. Firma
CMS posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu sklepów internetowych opartych o największe i najchętniej wybierane przez
użytkowników oprogramowanie sklepu internetowego tj. Joomla, PrestaShop, Wordpress, VirtueMart, WooCommerce, ShopGold,
oscGOLD. Sklepy internetowe tworzone przez firmę CMS umożliwiają pełne dostosowanie projektu graficznego do oczekiwań klienta,
wybór funkcjonalności sklepu internetowego, dostosowanie sklepu internetowego do aktualnych trendów rynkowych, odpowiednie
zabezpieczenie sklepu internetowego w celu bezpiecznego dokonywania zakupów przez klientów oraz zapewnienia bezpieczeństwa
płatności internetowych. Firma CMS zapewnia klientom swobodne prowadzenie sprzedaży internetowej dzięki dedykowanym narzędziom
do sprzedaży internetowej oraz kompleksowej obsłudze sklepu internetowego. Firma CMS oferuje kompleksowe usługi oraz doradztwo w
zakresie hostingu sklepu internetowego, rejestracji domeny, stworzenia logotypu dla sklepu internetowego, przygotowania sklepu do
uruchomienia sprzedaży internetowej, płatności internetowych, opracowuje wymagane dla sklepu internetowego dokumenty: polityka
prywatności, polityka bezpieczeństwa, polityka RODO, regulamin sklepu internetowego, zasady zwrotów i reklamacji, zasady
gromadzenia i przetwarzania danych. Firma CMS dokłada wszelkiej staranności w procesie produkcji sklepu internetowego zarówno
przy opracowywaniu projektu graficznego sklepu oraz planowaniu i projektowaniu poszczególnych użyteczności sklepu internetowego
dostosowanych do oczekiwań klienta. Sklepy internetowe, które tworzymy wyróżniają się intuicyjną obsługą, łatwością w zarządzaniu
produktami, zarządzaniu zamówieniami oraz zarządzaniu płatnościami. Tworzymy sklepy internetowe od podstaw, ale obsługujemy
również działające sklepy internetowe w zakresie: naprawy sklepów internetowych, migracji sklepów internetowych, integracji płatności
internetowych, ponownego uruchomienia sklepów, aktualizacji sklepów internetowych oraz wdrożenia nowych funkcjonalności.
Firma CMS zapewnia klientom wsparcie przez cały okres funkcjonowania sklepu internetowego. Zapewniamy obsługę techniczną sklepu
internetowego, pomoc w sytuacji awarii sklepu internetowego, aktualizację oprogramowania sklepu internetowego, prowadzimy
szkolenia z obsługi sklepu internetowego, obsługi zamówień, płatności. Jesteśmy autoryzowanym partnerem Krajowej Izby
Rozliczeniowej S.A. obsługującej szybkie płatności internetowe Paybynet. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą firmy CMS w zakresie
uruchomienia sklepu internetowego na www.webly.pl lub bezpośredniego kontaktu w celu omówienia możliwości współpracy pod
numerem 510 715 991.


