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Jeśli klient wykonał przysłowiowy pierwszy krok, pomóżmy mu pójść dalej. Co to oznacza
w praktyce? Jeżeli użytkownik odwiedził naszą stronę, przypominajmy mu się za pomocą
różnych form remarketingu:

Display Ads

Facebook/Messenger

Web-push

Pop-up 

E-mail

Ekomers 2017
I miejsce

Google Premier 
Partner Awards 2016

2 nominacje

Ekomers 2016
I miejsce

Ready to Rock 2016
II miejsce

Ekomers 2015
II miejsce

Google Premier 
Partner Awards 2018

1 nominacja

semKRK 2019
podium

w 3 kategoriach

Google Premier 
Partner Awards 2019

2 nominacje

Google Premier 
Partner Awards 2017

Top 3
w regionie EMEA

European Search 
Awards 2018

I miejsce

European Search 
Awards 2019
3 nominacje

Lojalność

Ze względu na rosnącą konkurencję - dbajmy nie tylko o pozyskanie nowego użytkownika
do serwisu, ale także o obecnych klientów. Starajmy się im podziękować za korzystanie
z naszej oferty za pomocą:

Specjalne kody rabatowe

Newsletter

Spejalne oferty dla stałych klientów

Rabaty na kolejne zakupy  

Bonifikata za wysoką wartość koszyka

Twój serwis internetowy jest potężnym narzędziem, który może albo znacznie wspomóc 
realizację Twoich celów biznesowych, albo stanowić barierę w rozwoju Twojej firmy. 

Przeczytaj naszą checklistę CRO (ang. Conversion Rate Optimization - Optymalizacja 
współczynnika konwersji) i dowiedz się, jak zamienić ruch w Twoim serwisie

na zamówienia.

Metody kontaktu
Jeżeli chcesz w efektywny sposób zachęcić użytkownika do kontaktu z Twoją firmą - nie wystarczy 
dododanie samej zakładki/podstrony “Kontakt” z samotnym numerem telefonu.

Czytelne i widoczne dane kontaktowe warto dodać na każdej postronie. Pamiętajmy również
o tym, że nasi klienci mogą reprezentować różne pokolenia (X,Y,Z) i ze wzglądu na to warto
zapewnić różne sposoby kontaktu.

Telefon

Livechat

E-mail

Messenger 

Formularz kontaktowy

Strona Główna i Wyróżniki firmy

Strona główna sklepu to wizytówka naszej firmy. Jest to pierwszy etap styku klient-firma,
a jak wiemy - pierwsze wrażenie odgrywa kluczową rolę w dalszym procesie zakupowym.

Zobacz, jakie elementy warto zamieścić na Stronie Głównej:

Wyrózniki firmy na stronie Home

Wartości dodane dla osób korzystających
z naszej oferty

Czytelne i zgodne z identyfikacją fonty

Odpowiednia kolorystyka

Logo i nazwa firmy nawiązujące branży

Informacje dla klienta

Warto w serwisie zamieścić wszystkie informacje o firmie, które mogą być istotne z punktu
widzenia potencjalnego klienta. Im więcej opowiemy o sobie - tym większym zaufaniem obdarzy 
nas użytkownik.

Zobacz, dzięki jakim elementom sprawisz wrażenie szczerej i transparentnej firmy:

Kontakt

"O nas"

Blog / Poradnik

Social media (odnośniki)

Ceny/Cennik

Q&A

Reklamacje i zwroty

Regulamin sklepu

Regulamin akcji promocyjnej

Oceny i opinie o sklepie

Szybkość ładowania
Od tego zależy, czy potencjalny klient zechce w ogóle przeglądać nasz serwis. Długo ładujące
się strony mogą wzbudzać wątpliwości co do bezpieczeństwa użytkowania. W przypadku
e-commerce szybkość ładowania strony bezpośrednio przekłada się na ilość konwersji. 

Zobacz, na jakie elementy warto zwrócić uwagę, aby Twój serwis ładował się szybciej:

                    Rating szybkości strony

                  Odpowiednia Kompresja zdjęć

             Kod HTML zgodny z W3C

       Ograniczona liczba skryptów

   Ładowanie asynchroniczne

Zaufanie i bezpieczeństwo

Jeśli strona nie wzbudzi zaufania, to klient do nas nie wróci,
a już na pewno nie skonwertuje. 

Sprawdź, jakie informacje o Twojej firmie i serwisie wzbudzą
zaufanie wśród odbiorcy:

Adres firmy (NIP itp.)

SSL (na każdej stronie)

Zakładka "O nas"

Certyfikaty i/lub Nagrody

"Dlaczego my?" - Podsumowanie atutów

Oceny i opinie sklepu

Polityka prywatności + RODO

Unikatowy wygląd strony 404

Szybki powrót na Home 

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Optymalizacja koszyka / zamówienia

Dodanie produktu do koszyka oraz cały proces zakupu powinien być 
równie prosty i szybki jak w sklepie stacjonarnym. Jeżeli zapewnimy
to użytkownikowi, to ten będzie kupować częściej i impulsywniej. 

Zobacz, w jaki sposób zredukować liczbę kroków do pożądanego
minimum oraz jakie informacje warto zapewnić kupującemu:

Brak konieczności zakładania konta

Brak rozbudowanej ścieżki zamówienia 

Edytowalny koszyk 

Pokazane kroki zamówienia

Estetyczne i Intuicyjne kroki zamówienia

Wiele opcji płatności

Różne opcje dostawy

Podsumowanie zamówienia

Powrót do sklepu po dokonaniu płatności

Nawigacja
Od właściwej nawigacji serwisu zależy, czy użytkownik wykona pożądaną przez nas akcję.
Jeśli jest na wysokim poziomie, osoba go odwiedzająca będzie wracać i poleci ją innym.
Z definicji nawigacji wynika, że powinniśmy pokazać użytkownikowi jego obecne położenie
oraz wskazać kierunek, który zależy nam, aby obrał.

Dzięki tym elementom ułatwisz poruszanie się po Twoim serwisie:

Ścieżka nawigacyjna (produktu)

Filtry produktowe

Sortowanie 

Odpowiednia kategoryzacja produktów

Możliwość zakupu z różnych poziomów 
strony

Koszyk w prawym górnym rogu

Możliwość dodawania produktów
do ulubionych

Porównywarka produktowa

Dostęp do koszyka z poziomu każdej strony

Wyszukiwarka produktowa

Jest to istotny element strony z punktu widzenia użytkownika. Stanowi on swoistego rodzaju drogę 
na skróty, a to z kolei jest wskazane pod kątem UX. Zobacz, w jaki sposób ułatwisz potencjalnemu 
klientowi znalezienie odpowiedniego produktu, a dalej idąc - dokonanie zakupu.

Umieszczona w widocznym miejscu

Dostęp z każdej podstrony

Odpowiednia filtracja Wyników

Smart search

Optymalizacja kart produktów
Od tego, jak zaprezentujemy nasze produkty, zależy, czy użytkownik zdecyduje się na ich zakup. 

Dowiedz się, jakie elementy warto umieścić na karcie produktu, aby nie tylko przyspieszyć
konwersję, ale także zachęcić potencjalnego klienta do dalszej eksploracji strony:

Zdjęcia/wideo produktów wysokiej jakości 

Zdjęcia 360

Krótka specyfikacja
produktu

Unikatowe
opisy produktów

Gratisy do produktów

Wielowariantowość

Towary komplementarne

Produkty powiązane
tematycznie

Widoczna cena produktu 

Cena produktu z dostawą

Opcje i Ceny dostawy

Ilość dostępnych produktów

Czas dostawy

Czas trwania promocji oraz ilość sztuk

Etykietowanie/Tagowanie produktówPorównywarka produktowa

Oceny 

Opinie/Recenzje 

Komentarze pochodzące
z zewnętrznych portali
np. Instagram

Dobre CTA

Jesteśmy jedną z czołowych agencji SEO | SEM w Polsce. Od ponad 14 lat pomagamy naszym Klientom osiągać jak najwyższe zyski ze 
sprzedaży online, świadcząc usługi z zakresu: Google Ads, SEO, Facebook Ads, content marketingu i analityki internetowej. Jako partner 
Google PREMIUM specjalizujemy się w marketingu konwersji sklepów internetowych.


