Contacte:
comercial@eio.cat
972271868

Web - Ecomerce
Descripció de la solució:
Web funcional per vendre productes o serveis, físics o digitals, d'una manera segura i sense ser
un expert en la matèria. No diem fàcil ni ràpid, perquè això no existeix. Per aconseguir un ecommerce rendible calen molts elements.

Segments:
•
•
•

Segment III (menys de 3 empleats)
Segment II (3-9 empleats)
Segment I (10-49 empleats)

Funcionalitats i serveis:
✔ ¿Quines pàgines conté la web?

1. Portada
2. Botiga (tots els productes)
3. Fitxa de producte individual
4. Sobre nosaltres
5. Contacte
6. Blog
** Altres pàgines funcionals**
- Carretó
- Dades i pagament
- Avís legal
- Política de privacitat
- Política de cookies
- Condicions de compra
- Logística i enviaments
- Preguntes freqüents
- 404 (no es troba)

👕 Creació de categories i càrrega de productes

- Creació de fins a 8 categories
- Pujada de 4 productes per categoria
* El límit és per motius de temps i pressupost.
* La plataforma e-commerce no imposa cap límit
ℹ

El que sempre està inclòs
- Formulari de contacte i avisos al teu email
- Avís de gestió de cookies RGPD
- Configuració bàsica de SEO (posicionament en cercadors)
- Integració d'estadístiques (Google Analytics)
- Xat de contacte tipus WhatsApp (opcional)

🔥 Serveis extra que s'hi poden afegir
- Sistema de subscripció a ofertes i promocions
- Idiomes
- Venda a altres països / zones amb impostos diferents
- Automatització de logística
- Variables de producte i forma de presentar-les
- Analítica avançada i píxels de seguiment
- Auditoria SEO de competència
- Anàlisi de paraules clau del teu sector
- Revisió i/o redacció de textos persuasius (copywriting)
- Sessió de fotografia professional
- Adequació legal a la RGPD + assegurança de responsabilitat
- Creació de contingut per a les fitxes de producte i categories

⚠ El que NO està inclòs i hauràs de proporcionar
- Fotografia del teu producte o servei
- Contingut escrit de cada secció (limitat)
- Llistat de categories i productes
- Contingut de tots els productes (preu, descripció, impostos...)
- Condicions de l'empresa de transports
- Dades de la passarel·la de pagament (Redsys, Stripe, PayPal, etc.)
- L'avís legal i la política de privacitat
- L'allotjament web

🤖 Plataformes amb les quals treballo

Tots els motors de comerç electrònic tenen avantatges i inconvenients. Triar l'un o l'altre
depèn del teu perfil, el tipus de producte que tinguis, el capital i temps disponible, etc.
** Shopify**
Plataforma de pagament per ús. Fàcil d'usar, molt segura però més limitada en certs aspectes
tècnics.
** WooCommerce**
Plataforma de codi obert. Gratuïta, però requereix més coneixement tècnic per mantenir-la.

⚖ No oblidis la part legal

Cal complir les normatives de privacitat i legalitat en oferir serveis online. Per a això, et
recomanem contractar un servei de creació de textos legals per part d'una empresa
especialitzada en protecció de dades i e-commerce (350€ aproximadament). Això inclou:
- Adequació a mida dels textos legals segons el teu tipus d' activitat
- Tots els textos legals en múltiples idiomes i formats
- Una assegurança de responsabilitat de fins a 1M € en cas de denúncia

Preus: des de 3.500,00 €. S'analitzarà cada projecte de manera individual abans d'oferir un
preu definitiu.

