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2121   

de Lucruri Necesare pe care 

trebuie să le știi înainte să îți 

faci un Magazin Virtual 

de BOGDAN ILIE 
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Te salut, sunt Bogdan Ilie 

Înainte să intrăm în detalii despre cele “21 de Lucruri 

Necesare pe care trebuie să le știi înainte să îți faci un 

Magazin Virtual”   

 

te invit să arunci o privire atentă la următoarele 

TRENDURI, RAPOARTE ȘI STATISTICI 

 

preluate din  Raportul oficial GPeC (Gala Premiilor e-

Commerce) al Pieței  de E-commerce din România 2014,  

 

având ca surse: ARMO, GPeC, Mastercard, mobilPay, Net 

Index, RomCard și Visa, 

 

să vezi și sper să și simți POTENȚIALUL foarte mare pe 

care-l are internetul PENTRU AFACEREA TA... 

http://esod.ro/
http://esod.ro/
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“În afaceri, CIFRELE sunt 

singurele care îți spun 

adevărul.” 

 
Bogdan Ilie 

http://esod.ro/
http://esod.ro/


e-Commerce 

by esod.ro 
distribuit GRATUIT de http://esod.ro 

Pagina 4 

Ultimele statistici arătau că în anul 2014, din cei 

aproximativ 19,5 milioane de români,  

 

10 milioane aveau deja conexiune la internet și  

9 milioane aveau conexiuni la internet de pe 

telefoanele mobile,  

 

prin urmare și piața vânzărilor de produse și servicii  pe 

internet a urmat un trend ascendent și arată o creștere 

continuă și în prezent. 

Odată cu această oportunitate, au apărut tot 

mai multe magazine virtuale și tot în 2014, au 

fost  

 

oficial înregistrate peste 5.000 de 

magazine virtuale. 

 

Deci, dacă ai o afacere offline în care vinzi 

produse în magazinul tău și/sau iei în 

considerare să  

 

începi SĂ VINZI LA NIVEL NAȚIONAL, poate 

chiar european, prin intermediul internetului și 

a unui magazin virtual,  

Infograficul și informațiile aferente sunt preluate din  Raportul oficial GPeC al Pieței  de E-commerce din România 2014, având 

ca surse: ARMO,GPeC, Mastercard, mobilPay, Net Index, RomCard, Visa GPEC (Gala Premiilor e-Commerce)  www.gpec.ro 

Ce Piață Potențială Ai, Pe Internet, 

Pentru Businessul Tau? 

ACESTA ESTE CEL MAI BUN MOMENT! 

http://esod.ro/
http://esod.ro/
http://www.gpec.ro/
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În 2014, în România, E-TAIL-ul  (vânzările online) a 

ajuns  la 1.1 MILIARDE DE EURO. 

 

Pe primul loc se află vânzările din domeniul 

ELECTRO-IT, urmat de industria  FASHION și  

HOME & DECO. 

 

Gândește-te că doar categoria  Fashion a Însumat 

140 Milioane De Euro din vânzări online. 

 

Comerțul pe internet a obținut între  

 2.2 și 2.5 % din totalul vânzărilor pe retail,  

 

iar trendul este ascendent. 

În ceea ce privește plațile (tranzacțiile) online cu 

cardul aceste sunt distribuite cam așa: 

 

 35 % din tranzacțiile online se realizează la 

comercianții români 

 

 comparativ cu 

  

 65 % la comercianții străini. 

 

În schimb 90% din plăți se fac încă prin metoda 

“ramburs”…  

 

Sper că îți dai seama din acest procent că piața 

este încă la început! 

Infograficul și informațiile aferente sunt preluate din  Raportul oficial GPeC al Pieței  de E-commerce din România 2014, având 

ca surse: ARMO,GPeC, Mastercard, mobilPay, Net Index, RomCard, Visa GPEC (Gala Premiilor e-Commerce)  www.gpec.ro 

Cam Despre ce CIFRE Vorbim? 

Încă mai stai pe gânduri dacă să-ți pui afacerea și în online?  

http://esod.ro/
http://esod.ro/
http://www.gpec.ro/
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Sistemul de vânzare online te ajută să ai un foarte 

mare control asupra  predictibilității comportamentului 

cumpărătorului. 

 

Asta te ajută să știi când și unde să vii cu oferta de 

vânzare. 

 

De exemplu, s-a observat că miercurea este ziua din 

săptămână în care se cumpără cel mai mult în online,  

 

iar ocaziile speciale de genul Black Friday 

declanșează adevărate boom-uri în vânzări. 

 

În 2014, aproximativ 75 de milioane de euro s-au 

obținut din comerțul online. 

 

13.666.219 de carduri au fost înregistrate în 

sistemul 3D Secure,care au dus la un număr de 

9.456.668 de tranzacții cu o valoare medie de 

aproximativ 35 de euro  

 

însumând  337 mil. EURO 
 

De ce te-ar interesa asta? 

 

Un prim răspuns ar fi că oamenii sunt pregătiți 

și dispuși să facă tranzacții online.  

 

Mai mult decât atât, poți să-ți dai seama că sunt 

din ce în ce mai mulți oameni în fiecare an care 

doresc să își facă online cumpărăturile. 

 

În acest caz, nu crezi că ar fi mai bine să fii 

prevăzător și pregătit cu un echivalent online al 

magazinului tău offline? 

Infograficul și informațiile aferente sunt preluate din  Raportul oficial GPeC al Pieței  de E-commerce din România 2014, având 

ca surse: ARMO,GPeC, Mastercard, mobilPay, Net Index, RomCard, Visa GPEC (Gala Premiilor e-Commerce)  www.gpec.ro 

DA! “Cifrele îți Vorbesc de la 

Sine…” 

“Mai bine să fii pregătit și să nu ai oportunitatea decât să apară oportunitatea și tu să nu fii pregătit!” 

http://esod.ro/
http://esod.ro/
http://www.gpec.ro/
http://esod.ro/
http://esod.ro/
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Cam câți oameni sunt conectați la 

internet și cum crește nr. 

acestora? 
Deja 40% din populatia lumii avea o conexiune la internet în 2014 și aceasta în condițiile în care în anul 

1995, a fost mai puțini de 1%. 

 

Numărul de utilizatori de internet a crescut de zece ori din 1999 in 2013. 

 

 Primul miliard a fost atins în anul 2005.  

 Cel de al doilea miliard în 2010 iar  

 Al treilea miliard în 2014. 

 

Diagramă și tabelul de mai jos arată numărul de utilizatori de internet la nivel global pe an începând din 

1993: 

După cum observi – creșterile sunt exponențiale! 

http://esod.ro/
http://esod.ro/
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Care este situația în Romania 

comparativ cu situația la nivel 

Global? 

Situația de la nivel global se regasește și în Romania după cum vezi în graficile de mai jos puse la 

dispozitie de Banca Mondiala http://data.worldbank.org/ 

http://esod.ro/
http://esod.ro/
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CARE SUNT celeCARE SUNT cele  
  

2121  de Lucruri Necesare pe care trebuie să 
le știi înainte să îți faci un Magazin Virtual? 

http://esod.ro/
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#1 Analizează#1 Analizează--ți COMPETIȚIAți COMPETIȚIA 

Primul lucru ce trebuie să-l faci este să cercetezi și 

să-ți analizezi competitorii.  

 

Dacă ai deja competiție pe piață – înseamnă că ai 

o piață potențială și cumpărători la care să le vinzi! 

 

Ține minte – când intri online cu afacerea ta, vei 

avea competiție la nivel național și chiar 

mondial.  

 

Aruncă o privire la alte magazine online care vând 

produse identice sau similare și  

 

adună cât mai multe informații poți despre tacticile 

de marketing, soluții tehnice și modul în care își 

conduc sau le funcționează afacerea. 

De aceea este critic, pentru succesul afacerii tale online, să îți alegi cu mare grijă persoana 

sau firma cu care îți vei construi afacerea pe internet.  

 

Nu este indeajuns să stăpânească foarte bine doar părțile tehnice ale unui magazin virtual ci 

trebuie sa aiba experiență și să știe foarte bine  

 

Marketing Strategic și Internet Marketing  

După analiza competiției și după ce v-ați 

făcut o idee clară  

 

Privește realisitic la afacerea ta și întreabă-

te dacă chiar poți să concurezi cu ceea ce 

este deja pe piațâ. 

 

Sunteți în măsură să concurați cu prețuri 

mai bune sau sunteți în măsură să concurați 

cu produse de o calitate superioară... 

 

Care este avantajul competițional pe care 

îl ai? 

 

Poate puteți să vă faceți marketing și 

publicitate mult mai eficient și să aveți un 

ROI mai bun. 

Dacă nu vei identifica care este avantajul tau 

competițional și cum să profiți la maxim de el - vei 

avea o provocare foarte mare să-ți transformi 

magazinul virtual într-o afacere profitabilă. 

Te invit la o întâlnire personală cu mine să facem o analiză a competiției tale și să îți 

dai seama care ar fi avantajele tale competiționale. Poți să programezi întâlnirea 

direct în calendarul meu facând CLICK AICI  

http://esod.ro/
http://esod.ro/
http://esod.ro/echipa-internet-marketing-timisoara/
https://ibg.youcanbook.me/
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#2 Acordă Atenție Specială Analizei SEO#2 Acordă Atenție Specială Analizei SEO 

Una dintre cele mai mari greșeli pe care o fac 

majoritatea  celor care încep pe online, cu privire 

la SEO (Search Engine Optimization) este 

 

că ei consideră SEO ca fiind ceva care se poate 

pune în magazinul virtual sau în website,  

 

după ce acesta a fost terminat și lansat pe 

internet. 

 

Așa cum am scris mai sus este o greșeală majoră! 

Analiza SEO si analiza competiției este ceva ce trebuie facut chiar înainte de a te gândi să 

începi să îți faci schița/proiectul magazinului virtual. 

 

Aceste analize sunt exact ca și alegerea pământului și a zonei în care îți vei construi casa 

familiei tale... 

 

Este nevoie să faci analiza SEO si analiza competiției chiar și înainte de a alege ce produse 

vei pune in magazinul virtual și orice altceva.  

Fă o listă cu toate produsele si categoriile 

de produse pe care le-ai putea vinde online 

 

și compara-le cu lista de produse pe care le 

vinde competiția ta. 

 

Angajază un consultant SEO și cere-i să 

facă o analiză corectă a cuvintelor cheie 

pentru tine și pentru afacerea ta. 

 

Primul lucru de care ai nevoie din acest 

raport este o listă cu cuvintele cheie folosite 

în căutări de către cumpărători. 

 

Aceste cuvinte cheie sunt cuvintele cheie 

pentru care va trebuie să-ți crești “Rank-ul” 

in Google.   

 

Cere consultantului să-ți estimeze timpul și 

bugetul pentru o astfel de clasificare și 

compară cu planul și bugetele tale.  

 

Ia în calcul atent ROI și MROI-ul. 

Te invit la o întâlnire personală cu mine să facem o 

analiză și să primești o listă a cuvintelor cheie pentru 

afacerea ta. 

 

Poți să programezi întâlnirea direct în calendarul meu 

facând CLICK AICI  

Analiza SEO nu-ți va spune doar cum este poziționată 

competiția ta dar și ce caută să cumpere potențialii tăi 

clienți și cam la ce vanzări te-ai putea aștepta!  

http://esod.ro/
http://esod.ro/
https://ibg.youcanbook.me/
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#3 Fă#3 Fă--ți Analiza SEM și SMMți Analiza SEM și SMM 

După ce ai făcut analiza SEO, vei vedea că există 

unele cuvinte cheie pe care veți fi în măsură să 

concurați cu competiția,  

 

dar va fi nevoie de timp pentru a ajunge acolo, așa 

că vom lăsa această ca o lucrare pe termen mediu 

și lung și o vom include în bugetul vostru pe termen 

lung. 

 

Dar cum în afaceri vorbim de bani și de cifre – ceea 

ce ne trebuie acum este să venim cu o strategie de 

Deci este nevoie de o analiză SEM și SMM cât mai detaliată posibil și primul lucru de care ai nevoie aici este 

să ajungi la CIFRE cât mai CONCRETE cu privire la CPC (Cost Per Click sau Cost Per Vizitator) și  

 

ulterior să ajungi să-ți ști CPA-ul (Cost Per Action - sales/lead) și Rata de Conversie (de la Vizitator la 

Client) pentru a-ți calcula MROI (Marketing Return on Investment) și ROI-ul 

Acum fă-ți calculele și vezi dacă bugetele ce 

le vei aloca campaniilor de advertising  

 

asociate strategiilor SEM si SMM te vor 

duce la un ROI pozitiv. 

 

Pentru a-ți face aceste calcule este nevoie 

să consideri o “rata de conversie medie de 

la Vizitator la Client”   

 

pe care o poți obține cu ajutorul unui 

consultant în internet marketing 

a vinde imediat și de a face bani pe termen scurt iar aici discutăm de SEM (Search Engine Marketing) si  

SMM (Social Media Marketing). 

Dacă matematica îți va da cu PLUS  , atunci este perfect – vei putea să-ți vinzi produsele imediat ce ai 

terminat magazinul virtual, l-ai publicat online și ai dat drumul la campaniile de advertising.  

http://esod.ro/
http://esod.ro/
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#4 Fă#4 Fă--ți Diagrama Activitățilorți Diagrama Activităților  Afacerii tale OnlineAfacerii tale Online 

Magazinul tău online , chiar dacă este pe internet, este o afacere ca oricare alta afacere iar pentru a 

funcționa eficient și pentru a fi profitabilă va trebui să se bazeze pe o serie de activități, poziții și persoane 

sau sisteme. 

 

Ti-am pus mai jos o diagramă a activităților de bază (nu sunt toate) pe care eu o prezint și pe care o discut 

la început cu proprietarii de afaceri cu care ma întâlnesc și care doresc să își lanseze afacerile pe internet 

prin 

 

Magazine Virtuale... Te invit să o studiezi și să îți faci o idee despre activitățile necesare conducerii unui 

magazin virtual.   

În funcție de strategia de management pe care o ai, de dorințele, viziunea și bugetele pe care o să le aloci poți 

să dai anumite activitați propriilor angajați iar altele le poți externaliza. 

 

Am dedicat capitole întregi construirii diagramei pe activitați precum și out-sourceing-ului și out-tasking-ului în 

cursul meu de Sistematizare in Afaceri și în Cartea Mea “Sisteme în Afaceri”...  

 

Dacă vrei să aprofundezi aceste cunostințe îți recomand cu încredere să investești in Cursul meu de  

Sistematizare in Afaceri (“Cum sa iti Construiesti o Afacere Durabila si Profitabila prin Sistematizare si 

Automatizare”) pe care-l gasești în shop-ul meu online AICI   

http://esod.ro/
http://esod.ro/
http://esod.ro/shop/
http://esod.ro/shop/
http://esod.ro/shop/
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##5 5 AlegeAlege  cu mare grijă webcu mare grijă web--HOSTINGULHOSTINGUL 

Una dintre cele mai importante decizii pe care 

trebuie să le iei este 

 

unde să îți găzdiești Magazinul Virtual și pe ce 

criterii să îți alegi  

 

firma de web-hosting care va avea grijă de 

afacerea ta online.  

Discuțiile sunt aproape interminabile aici și de aceea recomandarea mea este să te adresezi unui om cu 

experiență și să ai in vedere, cel puțin cele 5 lucruri din lista de mai jos  

 

atunci când alegi soluția de hosting (găzduire) pentru magazinul tău virtual (fără să intrăm in detalii tehnice 

absolut deloc și fără să vorbim de prețuri pt că nu ne permite nici spațiul și nici timpul aici...)  

1. Istoricul PERFORMANȚEI și Fiabilitații 

Soluțiilor firmei de Hosting 
- performanța magazinului tau virtual și performanța companiei 

de hosting sunt strans legate... 

2. Garantarea UPTIME-ul Serverului de Hosting 
- de exemplu un uptime de 99,9% poate însemna că în fiecare zi 

websiteul tau poate fi indisponibil timp de 1,5 minute, adica 45 

minute pe lună – timp în care pierzi vânzări, clienți și bani!!! 

3. Soluțiile de SECURITATE oferite 
- este nevoie să-ți protejezi datele afacerii tale și ale clienților si 

vizitatorilor tăi – de aceea este critic ce soluții de securitate îți 

oferă firma de hosting. 

4. SCALABILITATEA 
- cel mai eficient pentru afacerea ta este să poți să începi ținând 

costurile jos la început și avand o soluție performantă și să crești 

treptat pe masură ce afacerea se dezvoltă 

5. SUPORT TEHNIC 24/7 
- cand afacerea și profitul tau depind în foarte mare masura și de 

compania de hosting este critic să ți se ofere suport 24/7 pe toate 

canalele posibile (tel., email, tichete suport etc.) (Truc: testează 

suportul tehnic Sâmbătă seară la telefon și vezi dacă răspunde 

cineva  )  

Provocarea cea mai mare este să alegi cea mai bună soluție luând în calcul  

performanțele, prețul și costurile reale 

În toți acești ani de experiență (începand din 2005) am analizat duzine de soluții și am 

întâmpinat și rezolvat multe probleme în propriile mele afaceri online și pentru clienții mei așa că 

aș putea scrie o carte întreagă despre alegerea hostingului potrivit ...   

 

Deci dacă ai nevoie de îndrumare să-ți alegi cea mai bună soluție de hosting, specific pentru 

afacerea ta, îți ofer ajutorul meu, cu mare drag. Doar da-mi un telefon sau scrie-mi un email... 

Gasești datele mele de contact facand click AICI 

http://esod.ro/
http://esod.ro/
http://esod.ro/echipa-internet-marketing-timisoara/
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#6 Alege CORECT #6 Alege CORECT PPlatforma și sistemul de elatforma și sistemul de e--CommerceCommerce 

Ce avantaje si ce dezavantaje sunt în fiecare tehnologie sau soluție? 

Inima magazinului tau virtual si a 

afacerii tale online este platforma sau 

sistemul pe care este construit 

magazinul virtual. Aici ai de ales intre 3 

tipuri de solutii principale si anume: 

 

1. O soluție GAZDUITĂ  
– alegand o platforma full funcțională, de pe 

piață , care îți oferă servicii de “gazduire a 

produselor tale” … 
 

2. O soluție CUSTOM  
– creata de la zero de un programator 

special pentru tine 

 

3. O soluție pe o PLATFORMA 

DEDICATĂ 
- alegănd un frame-work consacrat de pe 

piață unde cu ajutorul unui specialist poți să 

îți construiești propriul magazin virtual exact 

asa cum îți dorești  (aceste frame-workuri 

pleaca de la ZERO si pot ajunge și peste15-

20.000 $) 

În principiu diferențele 

se rezumă la: 

 

 COSTURI 

 FIABILITATE 

 SCALABILITATE 

 FLEXIBILITATE 

 SUPORT IN TIMP 

IMPORTANT! În cazul magazinelor virtuale – oricât de “gratuită” ar părea 

o soluție, la prima vedere – mai devreme sau mai târziu tot vei avea 

costuri cu aceasta. Deci ideea nu este să alegi cea mai ieftină soluție ci 

să alegi SOLUȚIA POTRIVITĂ PENTRU BUSINESSUL TĂU în FAZA ÎN 

CARE SE AFLĂ și în funcție modelul de afacere și de ambițiile, dorințele, 

bugetele și telurile tale!  

Cea mai bună soluție PENTRU 

BUSINESS-UL TĂU se alege în 

urma unei analize a afacerii – de 

aceea recomandarea mea este să 

apelezi la un consultant cu 

experiență în internet marketing și 

afaceri online ci nu la o firmă care 

face magazine virtuale.  

 
Tine minte! Împreună cu consultantul discută 

toate avantajele și dezavantajele fiecărei soluții 

sau tehnologii pentru tine. Ce poate fi bun 

pentru unele afaceri s-ar putea sa nu fie bun 

pentru altele...  

http://esod.ro/
http://esod.ro/
http://esod.ro/echipa-internet-marketing-timisoara/
http://esod.ro/echipa-internet-marketing-timisoara/
http://esod.ro/echipa-internet-marketing-timisoara/
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##7 7 ImagineaImaginea  ProduselorProduselor 

Imaginea este totul! Obligatoriu – pentru un magazin virtual care se respecta imaginile ar trebui facute, 

prelucrate și pregătite de un fotograf profesionist, punct. 

 

Fotograful profesionist stie unghiurile, luminile, contrastele, culorile și știe cum să editeze fotografia în așa fel 

încăt imaginea să vandă produsul.  Pe online potențialul client nu poate pune mâna pe produs dar fotografia 

îl poate ajuta să se vadă deja cu măna pe acesta. 

Pentru client – ca și pentru tine de altfel dacă ai fi client – este foarte important să vadă ceea ce 

va cumpăra din toate unghiurile posibile, toate culorile disponibile, detaliile caracteristice și 

chiar și ambalajul. 

 

Deci nu face compromis cu fotografia produselor – “O imagine valorează cât o mie de cuvinte.” 

 

Dacă dorești să vezi exemple clare de fotografii de calitate – te invit cu drag pe  

website-ul soției mele, Ramona  

 - poți intra pe ramonailie.ro & ramonailie.com   

http://esod.ro/
http://esod.ro/
http://www.ramonailie.ro/
http://www.ramonailie.com/
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##7.7.22  Descrierea Descrierea ProduselorProduselor 

Nu lăsați descrierea produselor la sfârșit! 

 

Descrierile sunt “vânzătorii” tăi – prin descriere și imagine îți vinzi produsele. De cele mai multe ori 

oamenii nu își dau seama cât este de scris într-un magazin virtual. 

 

Pune puțin mai mult efort in descriere și acoperă explicații legate de material, întrebuințare, recomandari, 

beneficii, întreținere, depozitare etc. 

 

Toate aceste texte – scrise “cu scop” îți vor crește rata de conversie și vei avea mai mulți clienți. 

http://esod.ro/
http://esod.ro/
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#8 Paginile cu Conținut Static#8 Paginile cu Conținut Static 

Nu uita ca fiecare magazin online are, de obicei, mai multe pagini statice care au nevoie de conținutul lor, de 

asemenea.  

 

Acestea includ, de obicei, dar nu se limitează la, pagini precum: 

 

 "Despre noi",  

 "Contact",  

 “Termeni și Condiții",  

 “Cum plătesc”,  

 “Comanda",  

 “Politica de Retur“,  

 “Garanția”,  

 “Transportul”  

 “Harta” 

 “Suport Clienți” 

  etc. 

Despre Noi 
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##9 9 NoutNoutățiăți, , Știri Știri | | ArticoleArticole  | Blog| Blog 

Sfatul meu personal ar fi sa ai cel puțin un sistem de bloging integrat cu magazinul tau virtual și iata cel 

puțin două motive pentru care dorești să ai un blog ar fi acestea: 

 

1. Magazinelor online le lipsește conținutul text - Cele mai multe magazine online au cantitați foarte 

mici de conținut text real pentru indexarea în motorul de căutare. 

 

2. Magazinelor online le lipsește potential viral - Ai nevoie de conținut util de calitate, care va atrage 

backlink-uri și îi va face pe oameni să-l răspândească prin intermediul rețelelor sociale. 

Trebuie sa decizi dacă vei avea nevoie de 

oricare dintre acestea, deoarece această 

decizie  

 

îți va afecta alegerea soluțiilor tehnice, planul 

de marketing și de management al timpului. 

 

Trebuie sa îți planifici resursele (timp și/sau 

bani) pentru crearea continuă a acestui tip de 

 

 conținut de valoare pentru vizitatori pe 

website-ul tău. 

IMPORTANT! Afacerile online care au 

BLOG obțin: 

 

 55% mai multi vizitatori pe site,  

 

 97% mai multe backlink-uri  (link-uri 

de pe alte site-uri către site-ul dvs.) și au  

 

 434% mai multe pagini indexate, in 

medie, comparativ cu afacerile care nu 

blog. 

 

Sunt cifre interesante? Sigur că da!  

Incepe sa citești online despre modul în care îți poți utiliza blog-ul pentru a aduce vizitatori calificați pe 

magazinului tău virtual . La mine pe Blog gasești articole foarte valoroase despre cum să-ți crești afacerea.  

 

Iata, de exemplu cum folosesc eu blogul în afacerea mea.... Îmi poți vizita Blogul facand click aici 

http://esod.ro/
http://esod.ro/
http://esod.ro/marketing-blog/
http://esod.ro/marketing-blog/


e-Commerce 

by esod.ro 
distribuit GRATUIT de http://esod.ro 

Pagina 20 

#10 #10 Alegerea Opțiunilor potrivite de Plată 

Trebuie să te uiți la optiunile disponibile pentru țara ta și țările unde ai de gând sa livrezi produsele. Aruncă o 

privire la diferite modalitati de plată disponibile pentru comertul online și analizează-le. 

 

Uite mai jos o imagine cu ce optiuni de plata am eu pe eShop-ul meu – optiuni de plata care se alocă 

dinamic în funcție de produsele care sunt puse in coșul de cumpărături: 

 

Compara prețurile și pune-le în calculul rentabilitatii investitiei.  Ești încă în măsura să concurezi?  

Nu te grabi în luarea deciziei și dacă simți nevoia contactează un om cu experiență. (eu îți stau la dispoziție  )  

Alegerea celei mai bune modalitati de plata pentru situația ta este foarte importanța și va afecta rentabilitatea 

investitiei, mai ales dacă vinzi articole ieftine. 

Pagina de Finalizare a Comenzii unde se afla optiunile de plata este unul dintre cele mai bune moduri de 

a crește conversiile și vanzarile. Totul trebuie să fie extrem de ușor pentru ca oameni sa plătească. La 

urma urmei, este locul unde vizitatorii devin în sfârșit clientii tăi.  

 

Pentru a face procesul de plata la fel de ușor și cât mai simplu posibil, urmează cel puțin aceste sfaturi: 

 oferă mai multe metode de plata; 

 nu forța oamenii să se inscrie în siteul tău; 

 asigură-te ca pagina de verificare se potrivește cu restul magazinului; 

 nu redirectiona oamenii și fă erorile simplu de rezolvat; 

 nu cere informații inutile; 

 reasigura oamenii cu certificate de securitate vizibile; 

 păstrează distragerile de orice fel la un minim absolut; 

 Folosește butoane clare de îndemn la acțiune. 
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#11 #11 Transportul (Livrarea)  

Privește și analizează  solutiile tehnice pe care ți le ofera firmele de curierat rapid, poșta și transportatorii.  

 

Asigură-te ca au aplicațiile necesare integrarii cu platforma ta online pentru a calcula timpul de livrare și 

estimarile costurilor de livrare care vor fi afisate clientilor tăi la efectuarea comenzii.  

 

Lucrul pe care cumparatorii online îl urăsc cel mai mult, este să nu știe timpul și costul livrarii. 

 Către ce tari vrei să livrezi?  

 

 O să oferi transport gratuit clientilor tăi?  

 

 Cât te va costa aceasta?  

 

 Încă mai poți concura; va mai fi profitabil? 

 

 Cum îți va afecta transportul profiturile? 

Dacă vrei sa livrezi în strainatate, asigură-te că ai verificat toate reglementarile necesare  

 

pentru fiecare țara în care vrei sa livrezi.  

 

S-ar putea sa îți dorești sa angajezi un consultant pentru aceasta parte, pentru a-ți explica totul. 
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#12 #12 Arhitectura Paginii Principale 

Pagina principala a magazinului tau virtual 

este extrem de importanta.  

 

Aceasta este pagina care va fi cea mai 

vizitata si de aceea  

 

arhitectura acestei pagini trebuie gândită 

strategic încă de la început. 

 

Această pagină va include elemente pe care 

le-ai marcat, ca fiind foarte importante în 

analiza SEO. 

Gândește-te la ceea ce merita cu adevărat să aibă o legătura pe pagina de start și care părți ale site-

ului nu sunt la fel de importante ca acestea.  

 

Încearcă să nu pui „totul” pe pagina de start. 

Crează un document “Homepage wireframe” (schiță) care să aibă la bază strategia ta și scopul pe 

care-l ai cu prima pagină – de ce o faci așa în felul în care o faci și cu elementele pe care vrei să le 

pui pe ea. 

 

Odată ce prezinți aceasta schiță webdesigner-ului  magazinului virtual, totul va fi evident din acest 

mic document si acesta va ști exact ce să îți facă. 

 

Pentru a face o astfel de schița apelează la un specialist cu experiență în internet marketing. 

(aceasta este una dintre activitatatiile mele principale in care am ani de experiență și te pot ajuta dacă va fi nevoie... )  

Deseori proprietarii de afaceri 

fac aceasta greșală (pun “totul” 

pe prima pagină) deoarece  

 

nu se gândesc și nu știu care 

produse sunt mai importante, 

(pentru ca nu au o analiză de 

piață) 

 

nu au o strategie nu știu care le 

sunt obiectivele concrete și 

clare și care este scopul primei 

pagini. 
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#13 #13 Navigarea Principală 

Când creezi interfata pentru navigarea principală, folosește informațiile din cercetarea SEO pentru a-ți 

da seama ce merita un loc în meniul de navigarea principala  și ce nu.  

 

În cele mai multe cazuri o să ai mai mult de un singur meniu de navigare.  

 

De exemplu în imaginea de mai sus vezi meniul principal de pe apple.com, iar în imaginea de mai jos 

poți vedea meniurile de navigare secundare din subsolul aceluiași website 

În special pe site-urile marilor magazine online cu o mulțime de produse, categorii diferite și moduri 

diferite de a filtra și sorta aceste produse  

 

există mai multe astfel de meniuri de navigare prin magazinul virtual și toate au un scop și poziție 

specifică. 

 

Deci nu le pune la întâmplare ci gândește-te la plasarea logică și strategica a acestor elemente pe 

websiteul tău. Fă-ți magazinul ușor de navigat prin intermediul unui sistem eficient pe categorii și filtre.  

 

IMPORTANT! Oamenii cumpara online, din comoditate, gândește-te la acest lucru și fă ca intreaga 

experienta de cumparare, în magazinul tău online, să fie  

foarte plăcută și mai usoara pentru toata lumea. 
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#14 #14 Vizibilitatea Coșului de Cumpărături 

Pentru ca vorbim de un magazin virtual al carui scop este sa faca vanzari pentru tine – asigură-te ca ai 

pus la loc foarte vizibil  

 

Coșul De Cumpărături Și Telefonul De Contact  
(vezi exemplu din imaginea de mai sus) 

#15 #15 Viteza de încărcare a paginilor magazinului 

Timpul lent (încet) de încărcare al paginii înseamnă 

pierderea clientilor. 

 

Un lucru este sigur: Oamenii nu au de gând sa stea să 

aștepte prea mult timp pentru a se încarca o pagină 

web! 

 

Un infografic publicat pe Mashable.com arata ca 1 din 

4 persoane abandoneaza un site care nu se încarca 

în sub 4 secunde.  

 

Într-o alta parte a cercetării se arată că o secundă, 

dacă se intarzie primirea unui răspuns de la pagina 

web, aceasta duce la o scădere cu 7% a conversiilor. 

Un instrument util pentru a te ajuta la masurarea vitezei site-ului este site-ul Pingdom 

de testare a vitezei. (Pingdom Website Speed Test).  

 

Poți vedea mai sus un test la un magazin virtual facut si administrat de noi. 
(trebuie sa ții cont ca accesarea siteului din testul de mai sus se face de pe servere din afara  

Romaniei deci “Load time-ul” de 3,97s este in realitate de 1s si chiar sub o secundă) 
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#16 #16 Nu Este Suficient Doar Să Vinzi  

Posibilitatea alegerii magazinului de unde clientii își pot face cumpărăturile online este atât de vasta, 

încât aceștia au într-adevăr un cuvânt foarte important de spus.  

 

Ei pot alege dintre toate site-urile din lume chiar din confortul propriei lor case. Deci este nevoie să te 

diferențiezi de competiția ta prin strategia de marketing pe care o urmezi. 

Poți, de exemplu să scrii articole de calitate pe blog, leagă-le la produsele tale și stabileste-te ca un 

expert.  

 

Imparte-ti cunostintele și fii parte a comunității din jurul produselor sau categoriilor de produse – nu te 

limita doar la a vinzi lucruri. 

Folosește materiale VIDEO educative 

și de informare și  

 

ajută oamenii să ia cele mai bune 

decizii cu privire la categoriile de 

produse si servicii pe care tu le vinzi. 

 

Foloseste Marketingul Educațional. 

 

În acest fel nu va mai trebui să alergi 

tu după clienți ci te vor cauta ei pe 

tine. 
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#17  #17  Folosește Strategic SOCIAL MEDIA  

Poate ca pare un mic cliseu, poate  – dar toată lumea are o pagina de Facebook, iar magazinul tău 

online ar trebui sa aibă de asemenea.  

 

Social Media folosită strategic este un alt instrument de marketing direct pe care trebuie să îl folosești și 

îl poți folosi pentru a interactioneaza cu clientii,  

 

pentru a răspunde la întrebări în mod deschis și public, oferind posibilități de incursiune în viitoarele 

produse care vor intra în curând în “SALES”, oferind reduceri, etc. 

De asemenea, ia în considerare fixarea celor mai interesante articole pe Pinterest, care este tot mai 

mult folosit în atragerea de vânzări. 

 

Acest lucru ar trebui sa meargă foarte ușor prin a pune un set de butoane de social sharing pe fiecare 

pagina de produs - de fapt este esential acest lucru în acest moment.  
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#18  #18  Integrează Sisteme de Newsletter 

Newsletter-ul este arma secretă a comertului online – este o 

baza de captare a clientilor fideli. 

 

Atunci când faci o vanzare, cere utilizatorului să se inscrie pentru 

un newsletter.  

 

În plus, asigură-te că formularele sunt puse într-o zonă clară de 

Înscriere pe pagina de start sau  

 

pe bara laterala, iar în cazul în care sistemul permite, stimulează 

vizitatorii cu un mic cupon de reducere pentru la prima comanda.  

 

Funcționează.  

 

Trimiterea unui memento prin email pentru a scrie un comentariu 

sau prezentarea unei imagini la o săptămâna după achiziție este 

de asemenea un mod eficient de a le menține interesul în a se 

întoarce pe site – Amazon și eBay fac acest lucru. 

#1#199    Oferă sau Recomandă Produse Similare/Complementare 

Foloseste diferite mesaje de recomandare si indemn la vizitare si 

cumpărarea de produse. Vezi aceste două exemple... 

Aceasta parte se numeste Upselling. 

Pe paginile de produs, arata vizitatorilor 

tai alte obiecte pe care oamenii le-au 

cumparat impreuna, sau elemente care 

sunt gratuite pe langa altele. De 

exemplu, clientii pot avea nevoie de o 

pereche de baterii pentru un dispozitiv, 

sau ar fii mai bine o memorie 

suplimentara pentru aparatul lor foto. 
 

Aceasta este o oportunitate de a creste 

veniturile, deoarece arata vizitatorilor 

produse pe care altfel acestia nu le-ar 

cauta. 
 

Cu toate acestea, sa ai in vedere 

excluderea acestora in pagina de 

verificare, pentru ca, pur si simplu 

doresti sa pastrezi distragerile la un 

minim absolut. 
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#20  #20  Folosește un Design și o Grafică de Calitate 

Un infografic publicat de KISSmetrics 

arata ca  

 

42% din cumparatorii online isi 

formeaza o opinie, bazandu-se pe  

 

designul de ansamblu al unui site, in 

timp ce  

 

52% nu s-au mai intors pe site din 

cauza esteticii generale. 

 

Ce inseamna acest lucru pentru 

magazinul online, este ca un magazin 

 

 online, conceput profesional poate sa 

aibe imediat succes.  

 

La aceasta se adauga, de asemenea, 

credibilitatea  care reprezinta și o  

 

modalitate de a arăta personalitatea 

brand-ului tău. 

#21  #21  SUPORT de CALITATE pentru CLIENȚI 

Să fim sinceri – indiferent căt de bine organizat ești și căt de bine funcționează afacerea ta – tot 

pot aparea probleme, fie ca este vorba despre produse sau probleme de server sau de website... 

 

Indiferent de probleme, trebuie sa fii pregatit pentru a face fata clientilor nemultumiti. 

Acest lucru poate sa fie cheia pentru pastrarea si 

atragerea de noi clienti, deoarece este atat de usor 

sa schimbi brand-uri in ziua de astazi.  

 

Si cu utilizarea la scara larga a social media și 

mass-mediei, stirile referitoare la experientele 

neplacute ale clientilor se pot raspandi imediat. 
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Acum că ți-ai facut o idee concretă despre ce 

înseamnă să începi o afacere online cu magazine 

virtuale, eu zic ca  

 

ești pregătit sa abordezi o campanie de dezvoltare a 

website-ului tău și sa începi construirea magazinului 

online.  

 

Acest eBook este mai mult un ghid de bază și 

conștientizare și știu că exista o mulțime de alte  

 

lucruri pe care nu le-am menționat aici și pe care ar 

trebui să le faci de asemenea, dar  

 

acestea sunt cele mai importante și dacă îți dorești 

sa construiesti un magazin online care să lucreze și 

să funcționeze foarte bine și să facă bani pentru tine 

 

și doresti sa vorbim, mă poți suna pe mobil sau îmi 

poți trimite un email pe adresa de email de mai jos: 

 

Mobile: +40 749 369 541 

Email: iliebg[at]gmail.com 

 

Pentru a programa o întalnite cu mine vezi cum am 

liber in calendar  

si programeaza-o facând 

 

CLICK AICI pentru a vedea calendarul meu. 

 

 

PS: când ne întâlnim am să îți arăt (printre multe 

altele) statistici, trenduri, grafice și vânzări pe 

magazine virtuale reale pentru a putea să vezi în cât 

de scurt timp se amortizează investiția într-un 

magazin virtual...  
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