eShop
Tecnologia i estratègia

per al teu comerç online

L’eShop de GNA és d’un alt nivell tecnològic, amb un disseny actual –adaptat al teu grafisme corporatiu–, unes funcionalitats avançades i una estructura dels continguts clara i intuïtiva, amb l’objectiu principal d’incentivar les vendes online del
teu negoci. Gestionaràs l’eCommerce amb un sistema d’administració àgil i còmode i disposaràs d’un sistema de
pagament que garanteix la plena seguretat de les transaccions i la protecció de dades.
Més enllà de solucions tecnològiques, GNA també oferim un servei de consultoria estratègica en comerç online. Així,
t’acompanyem i t’assessorem estratègicament perquè maximitzis el benefici del teu negoci amb les accions d’eMàrqueting adequades.
GNA som una de les 8 úniques agències de l’Estat associades certificades per Prestahop per al desenvolupament
d’eCommerce a partir d’aquesta prestigiosa plataforma.

Comprova totes les funcionalitats de l’eShop de GNA
FUNCIONALITATS GENERALS
Optimització SEO
Accés específic per als usuaris ja registrats
Disseny adaptat al teu grafisme corporatiu
Múltiples sistemes de pagament (Pay Pal, transferència, TPV i reemborsament)
Multimoneda
Diferents nivells de permisos per als usuaris de l’administració
Versió web per a smartphones
Multiidiomes

PRODUCTES
Llistat il·limitat de productes per categories, subcategories i fabricants
Imatges il·limitades de cada producte, en diferents mides i amb l’opció de fer-hi zoom
Cercador de productes
Grups d'atributs il·limitats (preu, color, talla, etc.)
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Opció d’imprimir i recomanar productes a través del correu electrònic o les xarxes socials
Filtres per mostrar els productes (per ordenar-los per preu, nom, més venuts, marca, ofertes i novetats)
Combinacions de productes il·limitades
Històric de productes visualitzats anteriorment
Productes descarregables (documents, imatges, música, etc.)
Productes en mode de catàleg (no disponibles per vendre)
Categories restringides a grups de clients
Informació completa de cada producte
Opinions i puntuacions dels usuaris sobre cada producte (amb un filtre per publicar-les)
Si un producte no està disponible, opció d’enviar un e-mail al client quan torni a haver-hi estoc
Opció de destacar productes, com a novetats
Graella amb la indicació de les unitats disponibles, en funció de diferents paràmetres
Productes relacionats / suggeriments
Suggeriments de productes visualitzats anteriorment i/o que han comprat altres usuaris
Paquets de productes i complements
Comparació entre productes
Indicació de les quantitats disponibles a la fitxa del producte

PROCÉS DE COMPRA
Opció de compra com a usuari convidat (sense registre previ)
Sistema de càlcul de despeses d’enviament per pes i zona
Condicions de la política de devolució general (condicions de compra)
Promocions segons grups de clients, països i quantitats
Factures i albarans en PDF
Possibilitat de recollida a la botiga i embalatge per a regals
Transportistes i destinacions d'enviament il·limitades
Opció de regalar les despeses de transport, si l'import supera una quantitat determinada
Regals o descomptes si la cistella supera certa quantitat
Establiment d’un import mínim de compra
Dades de facturació i dades d'enviament
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ÀREA PRIVADA
Secció El Meu Perfil, en què l’usuari pot modificar les dades personals
Estat de la comanda
Opció que els usuaris gestionin online la devolució d’un producte
Històric de comandes
Imprimir la comanda
Històric de vals per utilitzar

ALTRES FUNCIONS
Descomptes en percentatges i imports fixos (de productes o comandes)
Codis promocionals i cupons de descompte
Valoracions i opinions dels clients
Wish lists o llistes de productes preferits
Slide d'imatges promocionals a la pàgina d'inici
Mapa amb les adreces de les botigues físiques
Enviar a un amic
Àrea de registre i eina de newsletter
Sistema d'apadrinament (bonificacions per als clients que en portin de nous)
Seccions corporatives i de contacte

ADMINISTRACIÓ
Seguiment de l'estat de la comanda (amb missatges personalitzables) a través del correu electrònic
Gestió i filtre de comandes: ID de comanda, nom client, estat comanda, import total i data compra
Processat i edició de les comandes des del back office
Enviament de missatges als clients per informar-los de l'estat de la comanda
Administració d'estocs avançada, amb diferents magatzems i comandes a proveïdors
Notificacions per e-mail de l'estat d'entrega de les comandes
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ESTADÍSTIQUES DE VENDA
Ratis de conversió de cada producte (nombre de compres en relació amb el nombre de visites)
Compres de productes
Imports diaris, mensuals i anuals de vendes
Imports, comandes i vendes per país de compra
Total de comandes
Gràfic d'evolució de l'e-shop en el temps, pel que fa a comandes i clients
Clients i visitants en línia
Millors vals de descompte
Procedència dels usuaris
Millors categories i millors proveïdors
Cerques al cercador de la botiga
Integració completa amb Google Analytics
Visualitzacions de productes
Imports de vendes diàries del mes en curs
Imports per producte
Ratis de conversió global del web
Nombre de clients i informació dels usuaris registrats
Estadístiques per visitants
Software utilitzat pels usuaris
Millors clients
Paraules clau utilitzades en els cercadors
Distribució entre transportistes
Vista resumida de les estadístiques

La proposta d’eCommerce que et proposem no s’ajusta a les teves necessitats?
Vols una proposta personalitzada? Ens adaptem als teus requeriments amb

funcionalitats exclusives per al teu eShop!
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