Elektroninės parduotuvės nuomos planai ir jų galimybės:
Planų kainos: „Startuolis“ - 25€, „Verslui“ - 35€, „PREMIUM“ - 45€.

Planas
„Startuolis“

Planas
„Verslui“

Planas
„Premium“

Tiekėjo prekių importavimas (https://webnation.lt/dropshipping-tiekejai/)

179€ 96€

179€ 96€

179€ 96€

Prekių XML eksportavimas (norint užsiimti didmenine prekyba)

210€ 99€

210€ 99€

210€ 99€

1 dėžutė

begalybė

Omniva, LPExpress, Fedex ir kiti populiariausi pristatymo būdai
PaySera, OPAY, SwedBank, PayPal ir kiti populiariausi apmokėjimo būdai
Daugiakalbė sistema (EN, LT, DE, NL, PT, RU, SK)
Didmenininko funkcija
Neribojamas duomenų srautas
Neribota vieta serveryje
El. pašto dėžučių skaičius
Profesionalus SEO optimizacijos modulis (optimizuok svetainę pats!)
Profesionalus prekių filtravimo modulis
Profesionalus masinis prekių atnaujinimo modulis
Nemokamas domenas
Nemokamas SSL sertifikatas
Konsultacija marketingo klausimais
Konsultacija administruojant socialinius tinklus
Nemokama parduotuvės korekcija (1 valandos)
Neribotas prekių ir kategorijų kiekis
Galimybė pridėti papildomų funkcijų
Mobili el. parduotuvės versija
Prisijungimas per socialinius tinklus (daugiau nei 46 integracijos!)
Profesionali naujienlaiškio sistema
Gyvas elektroninės parduotuvės redagavimas
Prekių įkėlimas į „FaceBook“ platformą
Partnerystės sistema
Lojalumo taškų sistema
Svetainės medis, automatinis sitemap.xml generavimas
Profesionali straipsnių publikavimo sistema
Informavimas apie užsakymo būseną (vykdomas, atmestas, išsiųsta ir t.t.)
Informacija apie pirkėją ir jo pasirinkimus (pirkinių istorija)
Neribotas prekių pasirinkimų įvedimas (pvz.: Dydis, spalva, tipas ir t.t.)
Pristatymo kainodaros valdymas

Planas
„Startuolis“

Planas
„Verslui“

Planas
„Premium“

3 mėn.

3 mėn.

3 mėn.

Prekių likučių sistema
Automatinis sąskaitos-faktūros išrašymas
Įvairialypė statistika el. parduotuvės administravimo aplinkoje
Pardavimų, prekių, klientų ir marketingo ataskaitos
Vandens ženklai ant prekių nuotraukų
Tawk.to ir Zopim.com gyva pagalba
Skirtingi puslapio išdėstymai, spalvos
FraudLabs Pro, Anti-Fraud IP, MaxMind Anti-Fraud
Google reCAPTCHA integracija
Nuolaidų kuponai, čekiai
Skaidrių demonstracija tituliniame puslapyje (ir ne tik!)
Svorio, ilgio ir kt. matavimo vienetai
Galimybė prekėms priskirti papildomus mokesčius (pvz.: PVM - 21%)
Sisteminiai laiškai ir žinutės
Prekių paveikslėlių įkėlimas, automatinis mažinimas
Užsakymų istorija
Prekių grąžinimo sistema
Skirtinga kaina skirtingoms klientų grupėms
Nuolaidos perkant didesnį prekių kiekį
Pageidavimų sąrašas
Galimybė išsipirkti el. parduotuvę
Minimalus mokėjimo periodas
Detali turinio valdymo instrukcija
Turinio apsauga nuo kopijavimo
MemberShop tipo, tik patvirtintiems nariams rodoma el. parduotuvė
Rūšiavimas pagal pavadinimą, poziciją, kainą
Google Analytic integracija
Pirkimas be registracijos
Svetainės pridavimas į Google WebMaster Tools

Elektroninės parduotuvės SEO optimizacija
Puslapio SEO optimizacija




Meta Antraštės aprašymas
Meta žymos aprašymas
Meta žymos raktažodžiai

Kategorijų SEO optimizacija





Meta žymos aprašymas
Meta žymos raktažodžiai
Kategorijos URL nustatymas
Kategorijos aprašyme nustatyti h1,
h2, h3 ir kitus reikiamus HTML
žymas reikalingas vidinei SEO
optimizacijai

Prekių SEO optimizacija





Meta žymos aprašymas
Meta žymos raktažodžiai
Prekės URL nustatymas
Prekės aprašyme nustatyti h1,
h2, h3 ir kitus reikiamus HTML
žymas reikalingas vidinei SEO
optimizacijai

SEO optimizacijos modulis











"Švaraus" URL generavimas/redagavimas/nustatymas
visiems puslapiams
Visų puslapių Meta Antraštės auto generavimas
Visų puslapių Meta žymos aprašymo auto generavimas
Visų puslapių Meta žymos raktažodžių auto
generavimas
Žymų auto generavimas
H1 auto generavimas
Prekių nuotraukų pavadinimų auto generavimas pagal
prekės pavadinimą
Prekių nuotraukų alternatyvaus pavadinimo
generavimas
Skirtingi URL, kai parduotuvė turi keliolika kalbų
Google microdata (rich snipets) generavimas












Open Graph įterpimas (dėl FaceBook)
Twitter cards įterpimas
Socialinių tinklų mygtukų įterpimas
SEO duomenų redaktorius (redaguoti
sugeneruotą informaciją)
Canonical links įterpimas (išvengsite turinio
dubliavimo)
404 puslapio valdymas
Puslapių SEO numeracija
Patobulintas svetainės žemėlapis
SEO breadcrumbs įterpimas
Ir kitos papildomos SEO funkcijos vidinei
optimizacijai

