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Предимства при пазаруването онлайн

Пазаруването от Интернет улеснява намирането на стоки и услуги и
сравняването им с предлаганите в другите магазини без да се
налага физическо присъствие в магазина. Закупената стока се
доставя до указано от клиента място, което спестява транспортни
разходи. Обикновено в онлайн магазините стоките са по-евтини от
тези, които се предлагат в обичайните магазините, защото в
Интернет не се правят голяма част от обичайните разходи за наем,
персонал и други съпътстващи обичайната дейност.

Начини за разплащане

Има много начини за разплащане, които можете да ползвате при
пазаруването онлайн като по този начин може да изберете най-удобният за
вас. Най-известните и употребявани в България са:
Плащане с наложен платеж – плащате когато стоката пристигне при вас.
Плащане с чек.
Плащане с банков превод.
Плащане с пощенски запис.
Плащане с кредитна или дебитна карта.
Плащане посредством онлайн разплащателен сайт. Такива са PayPal,
Alertpay, Moneybookers и др. Български онлайн разплащателен сайт
е Epay.bg
Плащане с криптовалута. Такава виртуална валута е Биткойн.Не се
гарантира, че всеки онлайн магазин ги използва и предлага. В някои
сайтове може да се плаща само с един или няколко от възможните начини.
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Платформа за изграждане на онлайн магазини е автоматизирана
система, която изгражда пълноценен независим онлайн магазин.По
отношение на хостинга съществуват два вида платформи:SaaS
(Software as a service) – софтуер като услуга. В този случай
платформата предоставя свой собствен хостинг.Self Hosted – В този
случай, за да използва софтуера трябва да закупи хостинг и да се
инсталира платформата.Качествените платформи дават възможност
потребителя да избере и закупи собствен домейн който да бъде
насочен към магазина, а така също и използване на електронна
поща върху домейна на потребителя.

Интернет магазин

магазин, изграден с набор от компютърни програми (софтуер),
регистриран и достъпен на собствен уникален адрес в Интернет,
чрез който търговците предлагат на потенциални потребители
стоки и услуги от разстояние, извършват възмездно електронна
търговия с тях, доставят избраните стоки и изпълняват избраните
услуги, като в замяна получават заплащане по законно утвърдени
начини. Определението е съставено въз основа на различните
разбирания и елементи, включени в тях според българските закони:
ЗДДС [1], ЗЕТ[2] ЗМДТ[3] ЗДДФЛ[4]. Интернет магазин е термин и
съставна
част
от
системата
за
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на онлайн продажби на дребно."[5]С все по-мащабното навлизане
на Интернет в света на хората неизменно се появяват нови неща,
които улесняват живота на обикновените потребители. Сред тях е и
пазаруването в Интернет, което спестява много време на обикаляне
и търсене по магазините, спестява пари, а закупените стоки са
доставяни до вратата на получателя.
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