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 Responsive Web Design (RWD)

Koniecznym elementem w dzisiejszych czasach jest odpowiednia prezentacja
każdej aplikacji internetowej nie tylko na standardowym ekranie komputera, ale
także na urządzeniach o innych rozdzielczościach.

Nasz sklep wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom.

Oprócz standardowego ekranu komputera dostosowany jest do wyświetlania na
tabletach i smartfonach.
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 Grafika

W  standardowym  pakiecie  sklep  posiada  bezpłatny wybór  szablonów
graficznych  i  kolorystycznych,  które  można  zobaczyć  pod  następującymi
adresami:

http://shop.compact-code.pl/rilassamento

http://shop.compact-code.pl/armadio

http://shop.compact-code.pl/negoziodilibri

http://shop.compact-code.pl/tranquillita

http://shop.compact-code.pl/facchione

http://shop.compact-code.pl/fiducia

Oprócz  tego  możliwe  jest  stworzenie  bardziej  indywidualnego  projektu
graficznego  poprzez  zamówienie  u  nas,  w  innej  firmie  lub  wykonanie
samodzielnie:

Modyfikacji kolorystycznej – zmiana kolorystyki inna, niż powyższe

Modyfikacji  wybranych  elementów  szablonu  –  przeprojektowanie
wybranych  elementów  np.  nagłówka,  listy  produktów,  widoku
szczegółowego towaru

Indywidualny projekt graficzny – całkowicie nowy projekt, zmieniający
układ i wygląd elementów sklepu

Compact Code s.c. Marek Tenus, Cyprian Krajewski os. Wichrowe Wzgórze 36/59,  61-699 Poznań
NIP: 9721192081, REGON: 301013739 

Nr konta bankowego: 33 1140 2004 0000 3102 5941 4580

http://shop.compact-code.pl/rilassamento
http://shop.compact-code.pl/fiducia
http://shop.compact-code.pl/facchione
http://shop.compact-code.pl/tranquillita
http://shop.compact-code.pl/negoziodilibri
http://shop.compact-code.pl/armadio


 Optymalizacja SEO

Żaden,  nawet  najlepiej  wykonany  i  posiadający  najlepszą  ofertę  sklep,  nie
będzie generował sprzedaży, jeśli zwyczajnie nikt do niego nie trafi. Dlatego
właśnie  tak  istotnym aspektem jest  optymalizacja  pod kątem wyszukiwarek
internetowych. 

Możemy się w tym zakresie pochwalić pełną zgodnością z wytycznymi Google
i specjalistów  zajmujących  się  pozycjonowaniem.  Poniżej  lista  funkcji
wspomagających proces uzyskiwania wysokiej pozycji w wyszukiwarkach:

Przyjazne  URL-e –  link  do  podstrony  z  ofertą  telewizorów  to
http://domena.pl/telewizory, a nie  http://domena.pl/category/telewizory,
czy wręcz http://domena.pl/index.php?cat_id=5

Optymalna struktura tagów HTML – kod HTML napisany jest tak, aby
w sposób maksymalny podkreślić frazy istotne, na które sklep powinien
widnieć jak najwyżej w wynikach

Generowanie  Google  Sitemaps –  oprócz  generowania  struktury
wszystkie  podstrony  w  ramach  serwisu  są  na  bieżąco  zgłaszane  do
Google. Proces odbywa się automatycznie.

Obsługa metatagów – dla każdej strony z osobna można określić jej
tytuł, słowa kluczowe, czy opis

Integracja z Google Merchant –  można wybrać towary,  które będą
prezentowane w tym systemie reklamy
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 Płatności elektroniczne

Aby  nie  tracić  czasu  na  ciągłe  sprawdzanie  rachunku  bankowego  i  ręczne

księgowanie płatności,  możesz umożliwić w swoim sklepie płatności  poprzez

jeden  z  wybranych  systemów  płatności  elektronicznych.  Księgowanie  wpłat

będzie odbywać się niezwłocznie i w pełni automatycznie.

Nasz sklep zintegrowany jest z następującymi systemami płatności:
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 Transport

Dużym  uproszczeniem  procesu  sprzedażowego  jest  możliwość  nadania

zamówienia  z  poziomu  sklepu  z  możliwością  pobrania  etykiet  i  protokołów

przewozowych.

Nasz sklep zintegrowany jest z następującymi przewoźnikami:
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 Porównywarki cen

Rywalizacja  na  rynku  e-commerce  często  zmusza  sprzedawców  do

przedstawienia swojej oferty na tle konkurencji. Najprostszym sposobem na to

jest integracja sklepu z porównywarkami cen.

Nasz sklep zintegrowany jest z następującymi porównywarkami cen:
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 Zarządzanie aukcjami

Oprogramowanie  sklepu  umożliwia  wystawianie  aukcji  Allegro  z  poziomu
panelu administracyjnego.  Automatycznie  ładowane są dane towaru (w tym
opis i cena), a także zdjęcia.

Możliwe jest także tworzenie i zarządzanie szablonami, wg których wystawia się
aukcje  –  dane  uzupełniają  się  w  nich  automatycznie.  Można  równocześnie
korzystać z wielu różnych szablonów.
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 Cennik

Usługa Cena *

Licencja sklepu (w tym standardowe 
szablony graficzne)

1800 1000 PLN **

Zmiana kolorystyki 200 PLN

Zmiana graficzna wybranych elementów Wycena indywidualna

Indywidualny projekt graficzny wraz z 
wdrożeniem

2000 PLN

Modyfikacje sklepu Wycena indywidualna

Aplikacja integrująca sklep z programem 
księgowo – magazynowym Subiekt GT

1000 500 PLN **

Aplikacja integrująca sklep z innym niż w/w 
programem magazynowym

Wycena indywidualna, zazwyczaj ok. 1000 
PLN

* - do podanych cen należy doliczyć 23% VAT ** - promocja ważna do dn. 31.05.2016

 Dane kontaktowe:

Compact Code s.c. Marek Tenus, Cyprian Krajewski

os. Wichrowe Wzgórze 36/59

61-699 Poznań

e-mail: biuro@compact-code.pl

tel. 500 16 16 66
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