
Internetinių (elektroninių) parduotuvių kūrimas

Elektroninių  parduotuvių  kūrimas yra  atsakingas  procesas.  Šiuo  metu  vis  labiau  populiarėja
prekyba internetinėje erdvėje, to pasekoje išaugo šių internetinių parduotuvių poreikis ir paklausa.
Mūsų įmonė kuria profesionalias, atitinkančias šiuolaikinius standartus elektronines parduotuves.
Turime profesionalių programuotojų, dizainerių komandą, kuri jums sukurs išskirtinę, funkcionalią,
atitinkančią jūsų poreikius internetinę parduotuvę. Ją pritaikysime būtent jūsų poreikiams, nesvarbu
ar norite parduoti prekes, ar teikiate paslaugas, el.  parduotuvė bus sukurta būtent jūsų verslui ir
pritaikytas  tinkamiausias modelis. Galime sukurti ir  nedidelę internetinę parduotuvę augančiam
verslui, taip pat rasime puikių idėjų ir sukursime el. parduotuvę dideliam verslui, su integruotomis
funkcijomis,  kurios  jums  reikalingos.  Taip  pat  atnaujiname  esamas  elektronines  parduotuves.
Teikiame profesionalias paslaugas įvairaus dydžio verslams. Visada siekiame geriausio rezultato!

Elektroninių parduotuvių kūrimas – kaina

Šiais laikais, vis dažniau atsidaro ne fizinės, o elektroninės parduotuvės. Juk internetinėje erdvėje
galima pasiekti daug didesnį klientų kiekį, kadangi jų nevaržo vieta ir pasiekiamumas. Elektroninė
komercija tampa vis populiaresnė. Taigi, dažniausias klausimas kylantis klientams – kiek kainuoja
elektroninių  parduotuvių  kūrimas?  Kainai  įtaką  daro  labai  daug  faktorių:  funkcijų  kiekis,
parduotuvės  dydis  ir  apimtys  (juk  gali  būti  ir  maža  parduotuvė  ir  labai  didelė),  naudojamos
technologijos, kūrimui naudojami įrankiai, pačios el parduotuvės funkcionalumas ir dar daug kitų
aspektų.  Šiuo metu pačios  populiariausios  ir  didžiausios  e-komercijos  platformos yra  Magento,
Shopify, WooCommerce, SquareSpace ir BigCommerce. Taigi sukūrimo kaina yra labai individualus
dalykas, ją galime aptarti, po to, kai išsiaiškiname koks dydis ir funkcionalumas Jums reikalingas.
Visada ieškome geriausio sprendimo Jums! 

Internetinių (elektroninių) parduotuvių kūrimas – projekto eiga

Internetinių parduotuvių kūrimo procesai, siekiant sukurti kuo labiau jums ir jūsų verslui tinkamą
variantą yra skirstomi į etapus:

 Idėjos, poreikio ir funkcionalumo analizavimas. Aptariame su klientu jo poreikius, viziją,
būsimos el. parduotuvės funkcionalumą.

 Dizainas. Sprendžiame  koks  dizainas  būtų  tinkamiausias,  darome  konkurentų  analizę,
išsiaiškiname kliento lūkesčius. 

 Projekto kūrimas ir programavimas. Parengiame dizainą, kuris labiausiai tiktų esamam
verslui.  Kiekvieno puslapio dizainas yra derinamas su klientu,  jei  reikia  – koreguojame.
Tada prasideda programavimo darbai, įdiegiama TVS (turinio valdymo sistema). Internetinė
parduotuvė pritaikoma įvairiems mobiliems įrenginiams.

 Testavimas ir tikrinimas. Patikrinama sistemos funkcijos, našumas ir kt. parametrai.  Jei
reikalinga – pataisoma.

 El.  parduotuvės  paleidimas  ir  palaikymas. Paleidus  parduotuvę,  galime  ją  prižiūrėti,
administruoti ar redaguoti.

Svarbu ir naudinga nepamiršti!

Norite gauti kuo daugiau ir greičiau naudos iš savo parduotuvės? Svarbu atsiminti, kad vien tik
sukurti  internetinę  parduotuvę  neužteks,  teks  investuoti  ir  į  rinkodaros  veiksmus,  norint  didinti
įmonės žinomumą ir gerinti pardavimus. Svarbu iš karto sukurti rinkodaros strategiją. Kreipkitės –
ir rasime Jums geriausią sprendimą


