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Dowolna domena dla sklepu internetowego (do wyboru domeny z całego świata)
https://www.domeny.tv/domenytaniejoferta

Hosting dedykowany dla sklepu internetowego
https://www.mserwis.pl/hosting-ultra (kod 50% zniżki: PROMO-50PDS)

1koszyk - łatwa sprzedaż produktów i usług
https://www.1koszyk.pl/jak_to_dziala

Sklep na WordPress (wtyczka)
WooCommerce https://woocommerce.com/woocommerce-features/
Więcej na temat wtyczek WordPress:
https://blog.mserwis.pl/2020/05/11/jakie-wtyczki-stosowac-do-wordpress/

Platformy (oprogramowanie sklepów) Open-Source
Utrzymanie sklepu na serwerach własnych lub zewnętrznej firmy hostingowej. Oprogramowanie
darmowe z otwartym kodem, możliwość modyfikacji funkcjonalności sklepu. Niektóre z oferowanych
rozwiązań mają polskie wsparcie producenta. Bardzo prosta instalacja, przy pomocy kreatora, na
hostingu wyposażonym w system zarządzania cPanel.
(np. https://www.mserwis.pl/hosting-ssd oprogramowanie Fantastico F3).
Magento https://magento.com/
Prestashop http://www.prestashop.com
Quick.Cart https://opensolution.org/sklep-internetowy-quick-cart.html
Open Cart https://www.opencart.com/

Platformy SaaS (Software as a Service) – sklepy gotowe do uruchomienia w chmurze
Oprogramowanie sklepu dostarczane jako usługa w chmurze (Internecie). Utrzymanie sklepu na
serwerach producenta oprogramowania. Po skonfigurowaniu loginu i hasła sklep jest uruchomiony.
Konieczne jest wdrożenie oferty sklepu (opisy, zdjęcia produktów, itd.) i skonfigurowanie opcji sklepu
w zależności od potrzeb firmy. Obsługuje wiele typowych funkcjonalności i integracji z podmiotami
współpracującymi (np. systemy płatności, firmy kurierskie, hurtownie). Szybka droga do własnego
sklepu, szczególnie na start, ze wsparciem technicznym. Opłaty w formie subskrypcji (miesięcznie lub
rocznie).
IdoSell Shop https://www.idosell.com/pl/shop/ (dawniej IAI-Shop)
Shoper https://www.shoper.pl/cennik-sklepu-shoper/
Sky-Shop https://sky-shop.pl/
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Redcart https://redcart.pl/
Codarius https://www.codarius.com/
Shopify https://www.shopify.com/

Sklepy dedykowane
Sklep internetowy jest wykonywany dokładnie zgodnie z potrzebami biznesowymi. Możliwość
wykonania nietypowych funkcjonalności i integracji. Oprogramowanie jest dostosowane do sposobu
funkcjonowania (organizacji) biznesu.
MSERWIS https://www.mserwis.pl/sklepy-internetowe
I-systems https://www.i-systems.pl/
2click.pl https://2click.pl/rozwiazania/responsywne-sklepy-internetowe-ecommerce-b2c.html
Ideo e-Commerce https://www.ideo.pl/e-commerce/

Konfiguratory produktów na potrzeby sklepów internetowych
Klient sam konfiguruje produkt (wersję produktu), który chce kupić (np. meble, płyty meblowe,
rolety)
https://www.mserwis.pl/sklepy-internetowe/konfigurator-produktu

Sklepy internetowe, które sprzedają!
Skontaktuj się, aby przedstawić swoje potrzeby biznesowe (sklep dedykowany „szyty na miarę”):
https://www.mserwis.pl/sklepy-internetowe

Google Trends dowiedz się, czego szukają internauci z całego świata
https://trends.google.pl/trends/?geo=PL

Google PageSpeed Insights testy wydajności
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights_extensions?hl=pl

E-mail marketing
https://www.mailerlite.com/ 1000 adresów gratis

Email dla WordPress
https://www.mailpoet.com/ 1000 adresatów gratis

Dlaczego moje oferty nie sprzedają? 10 najważniejszych powodów dr Maciej Dutko
https://zlapaniwsiec.pl/7-dlaczego-moje-oferty-nie-sprzedaja-10-najwazniejszych-powodow/

Premiera Biblii e-biznesu 3.0 – Wszystko co musisz wiedzieć o e-biznesie, aby zarabiać.
https://zlapaniwsiec.pl/beb3-premiera-biblii-e-biznesu-3/

Jak stworzyć efektywny newsletter? Dariusz Puzyrkiewicz
https://zlapaniwsiec.pl/43-jak-stworzyc-efektywny-newsletter-zlapani-z-biblia-e-biznesu-3-0/
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