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#neverstoplearning

Prima decizie pe care trebuie să o iei este legată 
de platforma pe care vei dezvolta site-ul. Aici vei 
găsi trei tipuri de oferte. 

Fiecare dintre platformele prezentate vine cu o 
serie de mii, chiar zeci de mii de template-uri 
grafice. 

Cu cât site-ul are mai multe informații și 
documente, cu atât spațiul necesar găzduirii este 
mai mare, deci costul său va fi mai ridicat.  

Un site lansat, dar nepromovat are mai puțin 
de 1% șanse de a vinde.

Cu cât este mai ușor procesul de cumpărare, 
cu atât vei avea mai mulți clienți fericiți. 

Ultima parte înainte de lansarea unui site este 
legată de setarea unor instrumente de analiză a 
vânzărilor și a traficului din site.



Vrei să îți vinzi 
produsele online 
și nu știi de unde 
să începi?

ansarea unui site pare a fi cel mai simplu lucru,  dar 
când ajungi în punctul în care trebuie să faci un 

www.creative-communication.ro

L
un buget, lucrurile devin complicate. Toate agențiile de 
design îți vor pune întrebări menite să aleagă cea mai 
bună variantă pentru tine și este bine ca tu să fii primul 
care înțelege ce trebuie să conțină un site. 

Acest lucru te va ajuta să investești mai puțin, 
cu rezultate mai bune.  Iată care sunt pașii pe 
care specialiștii îi recomandă în găsirea celei mai bune 
soluții pentru magazinul tău online. 
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Prima decizie pe care trebuie să o iei 
este legată de platforma pe care vei 
dezvolta site-ul. Aici vei găsit trei tipuri 
de oferte. 

Poți alege o platformă Open Source, 
una custom sau una hosted.

Să detaliem: 

O platformă Open Source oferă funcționalitățile de bază ale 
site-ului gratuit, costul perceput de agențiile de design fiind 
pentru adaptarea acestora nevoilor tale: categoriile, filtrele de 
căutare, butoanele de plată și alte câmpuri care țin de 
funcționalitatea unui site pot fi personalizate. 

Acestea vin cu un pachet de opțiuni de bază în versiunea free și 
altele mai avansate, în versiunea premium.     

01Alegerea
platformei 

Cele mai 
utilizate

 platforme de 
Ecommerce
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Platformele Open Source, spre deosebire de 
celelalte, au în spate o comunitate mare care 

îți poate oferi suport acolo unde nu știi.

Ce trebuie să ai în vedere
atunci când alegi platforma

COMUNITATEA

De la costul modulelor suplimentare 
și până la costul de programare pe 

dezvoltarea anumitor funcționalități.

COSTUL

Posibilitatea de migrare a magazinului către o 
altă platformă trebuie luată în calcul mai ales 
dacă ai un business cu potențial de creștere. 
Este posibil ca la un moment dat platforma 

aleasă să nu îți mai ofere facilitățile de care ai 
nevoie sau pur și simplu să acumuleze costuri 

mult prea mari de gestionat.

MIGRAREA
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Woocommerce
este soluția pentru 
magazinele online oferită 
de Wordpress, una dintre 
cele mai utilizate 
platforme de tip Open 
Source pentru site-uri 
din toată lumea.  

În 2020 aproximativ 
4 milioane de 
business-uri online 
foloseau WooCommerce.

interfața prietenoasă pentru persoanele care nu sunt 
familiarizate cu platforme mai complicate. 

Este foarte des folosită de afacerile mici și 
mijlocii, ea fiind construită ca un plugin 
ușor de instalat. 

Avantaje
indexarea rapidă în motoarele de căutare

personalizarea ușoară
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Open Cart, 
Presta Shop 
și Magento 

sunt soluții Open Source care îți oferă 
funcționalități avansate pentru vânzarea 

produselor online, cum ar fi integrările cu 
sistemele de gestiune și facturare. Decizia care 

se impune în cazul celor trei soluții este legată de 
timpul de programare pe care îl estimezi. 

Costurile de programare sunt ceva mai mari în 
cazul Magento, dar platforma poate găzdui sute 

de mii de produse, deci este recomandată pentru 
un site care vrea să se extindă în viitor.    
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O PLATFORMĂ 
HOSTED

este o platformă găzduită la dezvoltatorii care au creat-o. 
Spre deosebire de o platformă Open Source, nu ai acces la 

codul sursă, fapt ce face migrarea către o altă platformă 
puțin mai dificilă. Funcționalitățile cu care vin la pachet 

îți rezolvă o parte din problemele 
pe care le întâmpini când pornești o afacere 

(hosting, sistem de facturi, sistem de livrări, plăți etc), fapt care 
o face potrivită pentru un business la început de drum.

Avantajul principal al acestor platforme 
este costul lunar care este customizat 

în funcție de nevoile tale. 

Trebuie să te gândești la numărul de vizitatori pe care îl vei 
avea, cu cât acesta este mai mare, cu atât vei plăti mai mult. 

05
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Shopify

este o soluție folosită de peste 1 milion de site-uri 
în lume. Simplitatea cu care se poate instala 

și utiliza este potrivită pentru site-urile mici, dar 
limitează posibilitatea unor funcții avansate care 
pot interveni în momentul în care site-ul crește 

ca număr de comenzi și produse.  

Avantaje

Store management

Storefront

Shopping cart

Products

Marketing & SEO

Web hosting

Mobile App

Analytics
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Bigcommerce

este o soluție folosită de business-uri 
mici și mijlocii. Oferă 3 luni gratuite la instalare 
și vine cu o serie de avantaje care trebuie luate 

în considerare.
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Store management

Storefront

B2B

Multi-Language

Marketing & SEO

Web hosting

Shipping

Backup and Restore
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O PLATFORMĂ 
CUSTOMIZATĂ

presupune o variantă diferită a acestor platforme, care este 
personalizată pentru tipul de business pe care îl ai. Aceasta 

folosește fie un cod open source, fie pornește codul de la zero. 

Avantajul unei astfel de platforme este că răspunde exact 
nevoilor afacerii tale, dezavantajul fiind că nu vei putea 

să transferi site-ul către un alt programator sau agenție cu 
prea multă ușurință. De aceea, trebuie să te asiguri că agenția 

este una potrivită pentru tine și că modul lor de lucru 
se potrivește cu al tău.

Trebuie să ai în vedere că o astfel de platformă necesită timp 
pentru dezvoltare. Timpul se mărește pe măsură ce 

nevoile cresc. De aceea, dacă ai o idee și vrei un magazin 
online rapid, alege o variantă open source sau hosted. 
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Bine de știut
Oricare ar fi alegerea pe care o faci, 

mai există o întrebare pe care trebuie să o pui 
agenției cu care lucrezi: 

cum arată modulul de administrare?  
Platformele vin cu un demo pe partea de administrare, 

astfel încât îți poți forma o părere legată 
de ușurința de utilizare.

Dacă ești la început de drum în vânzările online, va trebui 
să administrezi singur magazinul online. Acest lucru presupune 

să adaugi produsele, prețurile, fotografiile și textul aferent 
descrierilor. Modulul de administrare al unui site trebuie 

să răspundă nivelului tău de cunoștințe în acest domeniu 
și să îți fie simplu să îl înțelegi.  Fiecare platformă dintre cele 

de mai sus vine cu propriul modul de administrare, 
deci și acest detaliu poate conta în luarea deciziei potrivite.  

YOURLOGO

Home

Dashboard

Earnings

Projects

Tasks

Reports

Team

Help

Guides

FAQ

Activity

Dashboard

$ 2,345

Wednesday, January 1, 2020

29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

2 3 4 5 6 7 8

Su Mo Tu We Th Fr Sa

January, 2020

 Progress

 Lorem  Ipsum

 Lorem ipsum Projects

 Recent updates  Files

Earnings

Project A: $ 1,200
Project B: $ 1,145

Calendar

75 50
Lorem

Ipsum

Lorem

Ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet ut ius quaestio perpetua

Cu graece scripta vituperatoribus qui

Lorem ipsum dolor sit amet ut ius quaestio

Lorem ipsum project brief

Dolor sit amet

Ut ius quaestio perpetua

Lorem ipsum dolor sit amet, ut ius 
quaestio perpetua

Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, ut ius 
quaestio perpetua
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Alegerea platformei este doar prima 
parte dintr-o serie de alegeri pe care va 
trebui să le faci pentru magazinul tău 
online.  

Grafica site-ului este a doua. 

02Alegerea
temei grafice

Fiecare dintre platformele descrise mai sus vine cu o serie 
de mii, chiar zeci de mii de template-uri grafice. 

Cu alte cuvinte, o serie de moduri în care site-ul tău poate 
arăta. Poți alege dintr-o galerie de template-uri care este 
cel mai potrivit pentru tine. Decizia ta va fi luată pe baza 

culorilor, dimensiunii fotografiilor, fonturilor folosite, 
modului în care este afișat meniul sau modului de 

afișare a produsului pe care îl pui în vânzare. 

Chiar dacă decizia pe care o vei lua în final 
va fi ca urmare a discuției pe care o vei avea cu 

agenția de dezvoltare, este bine să știi înainte care este 
direcția în care te îndrepți. 

Pentru a lua cea mai bună decizie, 
conturează stilul grafic.
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Fontul
95% din informația de pe site este 
scrisă. De aceea este important să 
alegem fontul cu grijă. Acesta nu 
numai că trebuie să fie lizibil și mulat 
pe mai multe dimensiuni, 
dar trebuie să exprime povestea 
brandului. Alegem fontul în funcție 
de personalitatea brandului, în funcție 
de tone of voice-ul brandului sau în 
baza unui manual de brand existent.

Folosirea mai multor fonturi simultan 
face site-ul să pară nestructurat. 

Stiluri 
principale

Serif Fonturi elegante, tradiționale.
Exemple: Times New Roman; Bauer Bodoni; 
Garamond No.8

Sans 
Serif

Fonturi ușor moderne
Exemple: Brandon Grotesque; 
Neo-Grotesque; Helvetica
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Fonturi pentru formate mari, decorative, care 
nu se potrivesc în body
Exemple: Baloo 2; Bebas; Titan One

Fonturi elegante și moderne
Exemple: Oxygen Mon; Fira Mono; Space Mono

Display

Mono

Încearcă să păstrezi proporțiile textului astfel încât să poată fi 
citit cu ușurință. O limită de 60 de caractere per linie este 
suficientă. 

Pentru variantele mobile, aceasta trebuie redusă la 40. 
Pe cât posibil este bine să se evite folosirea excesivă a 
literelor de tipar.

Bine de știut

Uite o resursă care te poate ajuta
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Culoare
Culorile creează prima impresie 
atunci când utilizatorul 
interacționează cu site-ul tău și 
vor fi identitatea ta pentru multă 
vreme de aici înainte.  

Alegerea culorilor variază în 
funcție de produsele vândute, 
domeniul de activitate și publicul 
căruia te adresezi. 

În cel mai fericit caz, ai deja un 
manual de brand și știi exact ce 
culori să folosești. Dacă nu ai, 
lăsăm mai jos câteva unelte 
ajutătoare.

Cum alegem
culoarea

În funcție de semnificația culorii 
de bază & scopul site-ului

În funcție de profilul business 
& public țintă
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Uite o resursă care te poate ajuta



Categorii de produse
În funcție de această informație va fi construit 

meniul site-ului (butoanele principale) și filtrele de 
căutare, deci este momentul în care să te gândești 

foarte bine la ce vrei să vinzi și să selectezi 
informațiile importante.  

TIPS AND TRICKS

navigarea trebuie să fie intuitivă, iar 
utilizatorul trebuie să găsească rapid 
produsul dorit.

1 Adoptă un limbaj ușor de înțeles.

astfel utilizatorii vor știi că meniul se 
mărește și că au mai multe opțiuni 
din care pot alege.

2 Folosește indicatori Dropdown,

Hansel și Gretel le foloseau pentru a găsi 
drumul de întoarcere. La fel fac și utiliza-
torii tăi. Este recomandat a se folosi 
acest tip de navigare pentru 
magazine cu foarte multe pagini.

3 Folosește Breadcrumbs.

14
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Analizează 
concurența
Site-urile dintr-un anumit domeniu 
au tendința de a semăna între ele. 
Este decizia ta cât de original vrei 
să fii în comparație cu cei pe care 
vrei să îi depășești în vânzări. 

Fă o listă cu ce îți place și ce nu îți 
place la modul de afișare al acestor 
site-uri, de la culori până la opțiuni 
de afișare și plată.  Le poți aduna 
pe toate într-un mood board.

Lista o vei da programatorului tău, 
alături de cea cu template-urile 
care îți plac cel mai mult.
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Uite o resursă care te poate ajuta
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Cu cât site-ul are mai multe informații 
și documente, cu atât spațiul necesar 
găzduirii este mai mare, deci costul său 
va fi mai ridicat.  

Alege un pachet potrivit pentru 
necesitățile tale. 

03Opțiuni 
de găzduire

Criterii pe baza cărora
să alegi provider-ul

Trafic necontorizat

Backup
Este important să ai asigurat un backup 
în caz că site-ul suferă modificări nedorite.

Suport
Asigură-te că ai la cine apela în cazul în 
care apar probleme tehnice. Timpul de 
răspuns este foarte important.

Preț
Nu plăti mai mult decât ai nevoie. 
Alege un plan mulat pe necesitățile tale.

50 GB
pentru un magazin 
cu un trafic mediu

100 GB
pentru un magazin 

care are nevoie de un 
număr mare de resurse

240 GB
pentru un magazin 

foarte mare 
și complexw
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Crearea unui site este o parte 
importantă din lansarea unui magazin 
online, dar nu este suficientă. 

Un site lansat, dar nepromovat, are 
mai puțin de 1% șanse de a vinde.

04Opțiuni 
de indexare 

50 GB

Acum este momentul în care site-ul tău începe 
să acumuleze funcționalități menite să îl facă vizibil. Lista 
opțiunilor de indexare trebuie să fie comunicată 
programatorului pentru a te asigura că acesta
implementează tot ce ai nevoie pentru ca ție să îți fie mai 
ușor să vinzi. 
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SEO

Search Engine Optimization este modalitatea 
prin care motoarele de căutare 

(Google fiind cel mai important în România) 
îți identifică magazinul online și îl duce în primele 

pagini. Pentru a permite Google să facă acest 
lucru, site-ul tău trebuie să îndeplinească 

anumite condiții.  

Developerul poate verifica viteza 
de încărcare folosind 

Google PageSpeed Insight. 

Să aibă o viteză de încărcare bună. 

Exemplu: hartasite.html

Să aibă configurată 
o hartă a site-ului. 

fapt care atestă că site-ul este sigur. 

Să aibă certificat SSL, 
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Dacă vei prelua descrierile de produse din alte 
site-uri, dezvoltatorul site-ului trebuie să 

configureze opţiunea robots.txt - se pune 
disallow pe admin, pagina de cookies, politica 
de confidenţialitate, creare cont, login, termeni 
şi condiţii etc. Acestea sunt pagini care copiază 

conţinut întocmai cum se afişează pe alte 
site-uri şi nu prezintă relevanță SEO.

robots.txt

Să includă butoanele către paginile de social 
media (Instagram, Facebook, Youtube, Twitter).

Social Media

Să aibă implementate module SEO 
care să permită adăugarea de cuvinte cheie 

în câmpurile de produse și categorii.

module SEO
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Dacă te-ai hotărât să vinzi prin 
intermediul unui site, te afli în fața unor 
decizii pe care va trebui să le comunici 
agenției care îl creează. 

Odată ajunși pe site, oamenii trebuie să 
găsească produsele cu ușurință, să nu 
caute prea mult timp și să găsească
inspirație dacă nu știu ce să aleagă.

05Instrumente 
de vânzare 

Mai mult, cu cât este mai ușor procesul de cumpărare, 
cu atât vei avea mai mulți clienți fericiți. 

Iată câteva dintre opțiunile site-ului pe care va trebui 
să le ceri dezvoltatorului tău. 

în site pe care să o afișezi 
în homepage. 

1 Opțiune de căutare 
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Posibilitatea ca produsele 
să fie găsite în funcție de 
culoare, colecție, 
dimensiune sau preț.   

2 Filtre de căutare pe 
produse.

Nu pierde persoanele 
interesate de produsele 
tale care nu comandă din 
prima interacțiune. 

3 Modul de abonare 
la newsletter. 

Cei care cumpără de pe 
site-ul tău trebuie să își 
lase adresa și numărul de 
telefon pentru livrare. 
Acest lucru presupune 
mai mulți pași.

4 Configurare 
cont. 

Să creezi un modul în care ei pot crea 
un cont de utilizator care să le salveze 
datele pentru comenzi ulterioare.  

Să garantezi că datele lor sunt 
gestionate corespunzător conform 
regulilor GDPR. Bifarea opțiunii de 
colectare de date trebuie să existe 
în toate site-urile. 

Să le garantezi drepturile de livrare, 
retur și garanție conform legislației în 
vigoare. Pentru a realiza acest lucru 
va trebui să creezi o nouă opțiune, în 
care userii sunt de acord cu politicile 
site-ului.  
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Posibilitatea de a introduce datele unei 
firme și realizarea facturii fiscale 
pe baza acestora.

Pentru a încuraja crearea conturilor în 
site, poți oferi posibilitatea de a 
accesa vouchere de discount după 
configurarea contului.

Oferă-le vizitatorilor 
posibilitatea de a primi pe 
email ofertele speciale sau 
de a fi informați atunci 
când prețul se schimbă.  

5 Alertă de preț în 
pagina de produs. 

Cei care vor un produs, 
dar nu îl cumpără
imediat, pot accesa o 
listă de produse favorite. 

6 Opțiune wish- list / 
Produse favorite. 
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Majoritatea firmelor de 
curierat au create sisteme 
care se sincronizează 
automat cu platformele 
de e-commerce, dar tu 
trebuie să știi asta înainte 
de a transmite solicitarea 
de realizare a site-ului 
către agenție. După ce

7 Opțiuni 
de livrare. 

semnezi un contract cu firma de curierat, vei putea să faci automat 
această integrare. Astfel, clienții tăi vor vedea ce firmă le livrează, 
costul pentru curier va fi preluat automat în factura finală și vor putea 
urmări traseul coletului până ajunge la destinație.

Integrarea cu sisteme de 
plată cu cardul este o altă 
cerință pe care va trebui 
să o transmiți celui care se 
ocupă de dezvoltarea 
site-ului tău. Opțiunea 
de plată cash, cu cardul 
sau prin transfer bancar 
trebuie creată pentru 
a se afișa în momentul 
finalizării comenzii. 

8 Opțiuni 
de plată.  
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În pagina de produs este necesar să pui câteva 
informații care vor ajuta utilizatorul să decidă mai 

repede. Opțiunile care trebuie create 
în stadiul unu, de programare sunt: 

9 Pagina de produs.

Recomandarea de 
produse similare. 
Dacă vinzi un produs dintr-o 
colecție, recomandă și un al 
doilea la un preț mai mic. Acest 
lucru va duce la creșterea 
bugetului alocat pe comandă. 

Galerie foto
sau video.
Oamenii reacționează mai bine 
când văd produsul în diferite 
ipostaze. Fotografiile și video-urile 
de produs sunt esențiale pentru un 
site, iar opțiunea de a le pune în 
valoare în pagina de produs trebuie 
să fie una dintre prioritățile 
unui administrator de site. 
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Afișarea prețurilor din 
promoție cu fonturi 
sau culori diferite. 
Deși pare a fi o opțiune de grafică, 
programatorul trebuie să știe că în 
spatele unui preț mai mic este o 
regulă de afișare.  Mai mult, 
crearea unei astfel de reguli în 
panoul de administrare al site-ului 
poate folosi la afișarea automată 
a produselor în prima pagină a 
site-ului. 

Butoane de share 
pe rețele sociale. 

Posibilitatea de a 
adăuga mai multe 
produse în coș fără a 
părăsi pagina. 
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Buton de 
comandă rapidă. 
Dacă știi că userul tău vrea să fie 
contactat pentru a obține mai 
multe detalii, poți insera o 
opțiune de comandă rapidă. 
Aceasta înseamnă crearea unui 
câmp unde userul să pună doar 
numărul său de telefon, fără 
completarea câmpurilor 
obligatorii pentru crearea unui 
cont. Acest lucru îți va permite să 
iei legătura cu el în mod direct și 
să îi explici beneficiile produsului 
sau chiar să îi sugerezi și alte 
produse care i se potrivesc. 

Chat 
online. 
Integrarea unui modul de chat 
este o opțiune destul de des 
întâlnită pentru business-urile 
care vor să comunice mai mult 
cu userii lor.      
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Ultima parte înainte de lansarea 
site-ului tău este legată de setarea unor 
instrumente de analiză a vânzărilor și a 
traficului din site. Ele te vor ajuta să 
urmărești ce canale de comunicare îți 
aduc mai mult trafic, care este 
profilul utilizatorului și care sunt cele 
mai vizitate pagini. 

06Instrumente 
de analiză 

Recomandă agenției pe care o vei alege să îți instaleze un 
modul de Google Analitycs în site încă din momentul 
lansării. În felul acesta, vei avea un istoric al vizitelor pe care 
să îl urmărești pe tot parcursul dezvoltării site-ului tău. 
Include coduri de tracking pe butoanele de comandă în 
modulul de e-commerce din Google Analitycs pentru a 
vedea câți oameni comandă, de unde au aflat ei de site-ul 
tău și care este valoarea medie a coșului de comandă, în 
funcție de categoria de utilizator. 

Vei putea observa, astfel, că utilizatorii care au urmărit 
newsletterul tău comadă cu 50% mai mult decât cei veniți 
din Facebook sau alte rețele sociale. În felul acesta, 
vei putea adapta și modalitățile de promovare ale 
site-ului pe viitor.   
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Urmând recomandările din acest Ebook, 
vei putea întocmi un BRIEF de realizare 

a unui magazin online 
 care îți va arăta care sunt costurile reale 
de programare și execuție. În felul acesta, 

vei putea urmări dacă programatorul 
a bifat toate opțiunile solicitate de tine 

și nu vei risca să plătești pentru dezvoltări 
ulterioare foarte scumpe. 

În paginile următoare lăsăm un model de
document pe care ai putea să îl folosești 

atunci când vrei să transmiți o cerere 
de ofertă viitorului tău partener în realizarea 

unui magazin online care să vândă. 
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Date despre compania ta
1. Ce face compania ta
2. Care este rolul tău în companie
3. Definește în câteva cuvinte viziunea companiei și poziționarea ei pe piață 

Date de diferențiere
1. Care sunt principalele puncte forte ale companiei tale
2. Ce așteptări ai de la noul website
3. Ce informații ți-ai dori să găsești pe el
4. Care este competitorul tău principal și ce face bine

Date legate de audiență
1. Care este profilul utilizatorului tău
2. Ce așteptări au clienții tăi
3. Ce vrei să faci pentru ei
4. Numește o funcționalitate pe care o vrei implementată pe website
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Date de identificare
1. Ce produse vinzi
2. Vrei un website nou sau redesign al celui existent
3. Cine va administra site-ul. Ce cunoștințe are
4. Care este identitatea ta vizuală
5. Numește 3 site-uri preferate

Date legate de așteptări
1. Ce funcționalități vrei de la noul website
2. Ai un site map
3. Îți dorești și varianta mobilă a site-ului

Date practice
1. De ce buget dispui
2. În cât timp îl vrei gata
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Programează 
o discuție

CU UN 
SPECIALIST

România, București, 
Calea Șerban Vodă Nr. 44

office@creative-communication.ro
www.creative-communication.ro

0743.183.353 / 021.337.23.54

Trimite-ne brief-ul tău 
și noi te  vom ajuta să găsești 

cea mai bună soluție pentru realizarea 
viitorului magazin online. 


