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Предимства

при пазаруването онлайн
С непрестанно увеличаващият се брой на
потребители в интернет, електронната
търговия се превръща в една от основните
услуги, необходими за извършването на
бизнес транзакции.
Пазаруването от онлайн магазин значително
улеснява потребителя в успешното търсене и
откриване на правилните стоки и услуги.
Всичко това от уюта на дома, без да се
налага физическо присъствие в магазина.
Това спестява ценно време както на вашите
клиенти, така и вашия бизнес, правейки го
достъпен и предпочитан сред конкуренцията.

Друго предимство е възможността продуктите
да бъдат лесно сравнени един с друг, както и
съпоставянето им с тези в другите магазини.

Разширете бизнеса си
с нов онлайн магазин!

Способността да се използват различни
методи на плащане разширява броя на
потенциалните клиенти, а закупената стока се
доставя до указано от клиента място, което
спестява излишни транспортни разходи.

Вие търсите повече и нови клиенти, желаете
да презентирате вашия уникален бизнес
онлайн, както и да се наредите измежду
първите предложения на Google?

Онлайн магазините работят 24 часа в
денонощието, 365 дни в годината, без почивен
ден, а предлаганите продукти и услуги са
достъпни за клиенти от цял свят. Това само по
себе си е предпоставка за многократно повече
продажби от физическия магазин.

DIVI

Един бърз старт на бизнеса ви, с драстично
по-малка първоначална инвестиция!

Направете запитване на нашата официална страница

Доверете се на нас! Ние сме експерти в
изработката на модерни сайтове с DIVI.

Най-популярната
Wordpress тема в света

Изработка на онлайн магазин с DIVI

ONLINE SHOP by
дигитална визитка

дигитална визитка

За нас

Едомс ЕООД е уеб дизайн студио, което се
специализира в създаването на модерни
сайтове с помощта на визуален редактор.
Работим с най-новите технологии за уеб
дизайн, а наша основна цел е да вдъхнем
уникалност, функционалност и успех
на всеки нов проект.

Ние работим с Вас
за разрастване на вашия бизнес

дигитална визитка

Едомс ЕООД

дигитална визитка

BUY NOW

DIVI

е повече от обикновена
Wordpress тема
DIVI е нашата водеща тема и създател на
визуални страници. Това е най-използваната
тема на премиум WordPress в света.
Divi е нещо повече от тема, това е рамка за
изграждане на уебсайт, която дава
възможност за проектиране на красиви
уебсайтове, без изобщо да докосвате един
ред код и без да инсталирате и конфигурирате
десетки разединени плъгини.
Смятаме, че това е бъдещето на WYSIWYG и
превъзхожда всяка друга тема на WordPress.

Едомс ЕООД

e фирма с дългогодишен
опит в изработката на
Онлайн магазини!
Едомс ЕООД ще осигури на вашия магазин:
Абонамент за месечна поддръжка
Обучение за управление на страницата
Система за поверителност и сигурност

Доверете ни се!
За повече информация посетете нашата страница:

