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DEZVOLTARE SI PROGRAMARE WEB

Website/Blog

- realizare structura SEO 
- design personalizat
- design mobile-friendly
- slider imagini
- creare si editare continut multimedia
- harta de contact Google Maps
- formular de contact
- breadcrumbs
- Google Analytics
- website speed optimization (compresie gzip, comprimare fisiere, 
optimizare imagini etc.)
- XML sitemap
- panou de administrare

Acest pachet include gratuit

- ajutor in alegerea unui domeniu
- sfaturi pentru realizarea unui continut de calitate
- logo
- design carte de vizita

Online Store

- realizare structura SEO 
- design personalizat
- design mobile-friendly
- slider imagini
- harta de contact Google Maps
- formular de contact
- breadcrumbs
- Google Analytics
- website speed optimization (compresie gzip, comprimare fisiere,
optimizare imagini etc.)
- XML sitemap
- panou de administrare



Mai jos aveti posibilitatea de a vedea in mare ce beneficii aveti in urma unui magazin
online: 

Produse si categorii

- creare categorii si subcategorii
- creare produse cu lista de atributii (numar, culoare, marime etc.)
- creare si vanzare produse digitale
- posibilitate de atasare fisiere sau informatii suplimentare în paginile de produs (docu-
mente PDF)
- setarea unei cantitati minime pentru cumpararea unor produse

Gestionarea comenzilor

- ai la dispozitie un panou complex de gestionare a comenzilor
- poti comunica cu clientul direct din panoul de administrare in momentul in care 
acesta face o comanda
- ai posibilitatea de a crea comenzi din panoul de administrare si de a le edita pe cele 
actuale
- poti sa iti informezi clientii despre starea comenzii lor folosind statusul comenzii
- fiecare comanda va genera automat o factura asa ca nu mai este nevoie sa intocmiti 
facturile manual

Transport si metode de plata

- metode de plata disponibile: plata la livrare, plata online cu cardul bancar, PayPal, 
plata cu cec, Skrill
- configuratii speciale pentru metodele de curierat (timp de livrare, costuri speciale in
functie greutate si dimensiuni)
- taxe de livrare in functie de zone
- posibilitatea adaugarii unei taxe de ambalare

Contul de utilizator

- permite utilizatorilor sa isi modifice informatiile personale
- sa adauge adrese de facturare si livrare si sa le modifice pe cele deja existente
- acestia pot sa urmareasca statusul comenzii lor
- sa vada un istoric al comenzilor
- sa faca retur la un produs deja comandat

Serviciu clienți

Un sistem de serviciu clienti bine pus la punct poate creste satisfactia cumparatorului. 
Administratorii si moderatorii magazinului pot rezolva problemele clientilor simplu si 
rapid. Acestia pot purta conversatii cu clientii direct din panoul de administrare. 

Ajuta-ti utilizatorii sa gaseasca ce vor!

Produsele pot fi cautate cu ajutorul unui filtru de cautare avansat dupa atributiile pro-
duselor precum marime, culoare, pret etc. dar si prin bara de cautare care va afisa 
rezultate cu informațiile principale despre produsele in urma cautarilor.



Cresterea vanzarilor

- ai posibiltiatea de a colecta adresele de e-mail ale clientilor prin abonarea acestora la
newsletter si de a le folosi la campanii publicitare
- poti masura impactul campaniilor promoționale
- obtine informații despre navigarea utilizatorilor pe sit, date despre vanzari etc.

Poti sa iti rasplatesti clientii fideli creand cupoane care pot fi folosite o data sau de
mai multe ori, valabile pe termen nelimitat sau doar intr-o anumita perioada de timp.
Cupoanele de reduceri pot fi restrictionate pe tara, grupuri de clienti si chiar pe pro-
duse.

Poti creste vanzarea unor produse dorite de tine, sugerand clientilor anumite
produse in momentul in care acceseaza magazinul online sau navigheaza pe el. Se pot
crea carusele cu produsele dorite aratand ultimele produse adaugate, produsele care
sunt la reducere, cele mai cumparate produse etc. Se mai pot aplica si reguli de pret in
functie de grupuri, produse, categorii etc.

Termeni legali

- creare pagini care se concentrează pe informații juridice in conformitate cu legile in 
vigoare.

Acest pachet include gratuit

- ajutor in alegerea unui domeniu
- sfaturi pentru realizarea unui continut de calitate
- logo
- design carte de vizita

Web Applications

Aplicatiile web sunt sisteme software complexe, iar dezvoltarea acestora necesita o 
abordare metodologica a proiectarii lor. Proiectarea web implica utilizarea unei 
abordari sistematice pentru realizarea specificatiilor, implementarii, operatiilor si întret-
inerii aplicatiilor web de calitate superioara. Sunt realizate doar la comanda, in functie 
de necesitatile clientului.

Website Speed Optimization

Viteza de incarcare a unui sit web reprezinta una dintre cele mai importante aspecte,
atat din punct de vedere SEO pentru motoarele de cautare, cat si pentru utilizatori,
pentru a putea avea o experienta cat mai placuta si mai simpla.

Prin folosirea unor tehnici speciale vom aduce viteza de incarcare a sit-ului tau la 
potential maxim.



MARKETING

Content Writing

Daca vrei ca modul în care business-ul tau comunică sa fie imbunatatit, atunci trebuie
sa apelezi la servicii de content-writing care să genereze un impact asupra publicului
tau tinta. Noi stim exact de ce ai nevoie.

Te putem ajuta cu:

- articole de blog
- advertoriale
- continut sit web
- descriere produse / servicii
- descriere categorii si subcategorii produse / servicii

Search Engine Optimization (SEO)

Pentru ca un sit sa fie mereu in atentia internautilor, sa ajunga in topuri si sa ramana 
acolo, noi intrebuintam strategii si tehnici eficiente de SEO pe termen lung, al caror 
rezultat se oglindeste in cresterea traficului si a vanzarilor.

Advertising

- strategii de marketing
- realizare materiale publicitare
- promovare Social Media
- promovare Google Adwords



DESIGN

UI design (User Interface Design, servicii web design), UX design (User Experience
Design, servicii de design centrate pe experienta utilizatorului), mobile-responsive
design.

Branding (identitate vizuala), logo, realizare materiale publicitare (banner, flyer, carte
de vizita, roll-up etc.), cataloage de prezentare, meniuri de restaurant.


