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In ultimul timp internetul a suferit o dezvoltare fulminanta. Mediul online a devenit locul ideal
pentru a vinde sau a cumpara produse sau chiar servicii. Fie ca este vorba de muzica, haine,
masini sau servicii de consultanta, clientii au tendinta de a cauta cele mai bune preturi sau
oferte pentru a putea alege ceea ce li se potriveste cel mai bine.

Un magazin fizic are mai multe dezavantaje. In primul rand spatiul necesar, cheltuilelile cu
numarul mare de angajati. Totusi, cel mai mare dezavantaj este faptul ca magazinul fizic se
adreseaza doar persoanelor din zona unde este amplasat. Aici intervine prima diferenta majora,
magazinul virtual se adreseaza clientilor de pretutindeni.

CRGmedia va poate oferi un magazin online care sa va aduca cumparatori nu doar din
Romania, ci din intreaga lume. Un
magazin online nu va genera doar un plus de
venituri, ci va face cunoscuta compania ta, si va creste numarul de vizitatori al magazinului fizic.

CRGmedia utilizeaza o gama larga de tehnologii pentru dezvoltarea site-urilor de e-commerce,
integrand diverse solutii de cosuri de cumparaturi cu sisteme de management al continutului.
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De asemenea in site pot fi incorporate aplicatiile portalurilor de plati electronice pentru a crea o
gama larga de posibilitati de plata.

Magazin online:
- Se pot adauga oricat de multe categorii / subcategorii si produse.
- Posibilitatea de a folosi website-ul ca un catalog / brosura (fara cos de cumparaturi).
- Produsele pot fi atribuite mai multor categorii.
- Se pot vinde produse descarcabile (download-abile) ca melodii mp3, clipuri video, poze,
software.
- Fiecare produs poate avea o poza la dimensiuni mari, si una miniatura (thumbnail) sau
optional o galerie foto.
- Pot fi utilizate discounturi de pret si cantitati pe stoc pentru fiecare produs.
- Utilizare de conexiuni SSL criptate pentru plati electronice.
- Platile se fac pe site-urile specializate, fara a se stoca date despre cartile de credit ale
clientilor pe site-ul tau.
- Se pot initializa scrisori de confirmare a comenzii ce vor fi trimise atat clientilor cat si
detinatorului magazinului online.
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