Kuźnia Treści

Chcesz założyć sklep internetowy, ale obawiasz się, że zarządzanie nim przerośnie Twoje
oczekiwania? Nie wiesz, którą platformę wybrać? Załóż swój biznes z CoffeCode.IT i przekonaj się,
że e-handel to kaszka z mleczkiem!

Dlaczego warto wybrać WooCommerce?

WooCommerce to doskonała platforma do założenia małych i średnich e-sklepów. WooCommerce
jest darmową wtyczką do popularnego systemu CMS – WordPressa. Dzięki niemu możliwe jest
stworzenie sklepu na istniejącej już stronie internetowej, bez ingerencji w jej wygląd i specyfikę.
WooCommerce jest wydajnym, intuicyjnym i niezwykle prostym w obsłudze środowiskiem. Jeżeli
znasz podstawy WordPressa, WooCommerce nie będzie skrywał przed Tobą żadnych tajemnic. Jego
funkcjonalności uzależnione są od instalowanych wtyczek i dodatków. Podobnie z szablonami
modyfikującymi wygląd sklepu.
Większość add-onów jest darmowa, jednak za niektóre z nich przyjdzie Ci zapłacić. Jeżeli w sieci nie
znajdziesz gotowego rozwiązania odpowiadającego na Twoje potrzeby – CoffeCode.IT z
przyjemnością zaprogramuje Ci dodatkowe funkcjonalności do platformy WooCommerce.
Wsparcie społeczności WooCommerce jest imponujące. Blisko 26% wszystkich stron w sieci
budowana jest na WordPressie. Bez problemu znajdziesz w sieci rozwiązania swoich ewentualnych
problemów z obsługą sklepu, zresztą – masz nas. CoffeCode.IT wesprze Cię na każdym etapie
budowy i zarządzania sklepem internetowym.

Dla kogo przeznaczony jest WooCommerce?

Plugin WooCommerce do WordPressa dedykowany jest każdemu, kto stawiana prostotę, łatwą
obsługę, a także możliwie niskie koszta budowy i prowadzenia sklepu. Absolutnie każdy może
założyć własny biznes na WooCommerce. WooCommerce doskonale sprawdzi się w przypadku
małych i średnich przedsiębiorstw.
Jeszcze bardziej ułatw sobie życie i wybierz fachową pomoc od CoffeCode.IT. Kompleksowo
przeprowadzimy Cię przez cały proces budowy, zarządzania i obsługi Twojego sklepu na
WooCommerce.

WooCommerce a PrestaShop – poznaj podstawowe różnice
WooCommerce tworzony jest na oprogramowaniu open source. Innymi słowy, jest to darmowy
plugin do WordPressa. Umożliwia zbudowanie sklepu internetowego na filarach uprzednio
wykreowanej strony WWW na WordPressie. Środowisko to mimo pewnych ograniczeń, jest idealne
dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Koszta prowadzenia sklepu na WooCommerce są niepomiernie mniejsze od kosztów generowanych
przez PrestaShop. Co więcej, WooCommerce doskonale nadaje się do pozycjonowania. System ten
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jest również stosunkowo bezpieczny pod warunkiem trzymania się kilku istotnych zasad. Jakich?
Nie martw się, wszystko Ci wyjaśnimy i zadbamy, abyś prowadził swój sklep wedle najlepszych
praktyk.
System PrestaShop jest platformą od podstaw tworzoną dla e-handlu. Jest to jedno z
popularniejszych środowisk wykorzystywanych przez duże i średnie firmy. Umożliwia prowadzenie
kilku sklepów naraz, a także możliwe jest doinstalowywanie dodatkowych modułów wpływających
na jego funkcjonalność.
Zarówno WooCommerce, jak i PrestaShop są systemami typu „self host”. Dzięki temu
oprogramowanie instalowane jest na dowolnym hostingu lub serwerze, co umożliwia nam
uzyskanie pełnej kontroli nad podstronami. Poza tym „self host” znosi ograniczenia związane z
rozwojem sklepu i redukuje opłaty stałe utrzymania e-sklepu.

Co otrzymasz w zakresie naszej współpracy?

Zawiązując współpracę z CoffeCode.IT, uzyskujesz pełne wsparcie, pomoc, dostęp do naszej
fachowej wiedzy i doświadczenia, które przekuwamy na realne, pracujące dla Ciebie efekty. Nie
rzucamy Cię na głęboką wodę, nie zostawiamy Cię sam na sam z problemem, wreszcie – nie
traktujemy Cię jak kolejnego „zwykłego” klienta.
Budując Twój projekt, wsłuchujemy się w Twoje potrzeby i zawsze dajemy z siebie 100%, abyś
zyskał możliwie najlepsze rezultaty z naszej pracy. Podczas współpracy uczymy Cię samodzielności,
obsługi i zarządzania swoim sklepem internetowym. Dbamy o to, abyś pozyskał możliwie dużo
najpotrzebniejszej wiedzy i umiejętności, które pozwolą Ci stworzyć świetnie prosperujący sklep
online. Zoptymalizujemy Twój sklep i udzielimy Ci wskazówek, jak tworzyć opisy produktów oraz w
jaki sposób obchodzić się ze słowami kluczowymi.
Po wielu testach witryny przyznajemy jej certyfikat SSL, który dba o bezpieczeństwo Twoich
klientów. CoffeCode.IT przykłada uwagę do absolutnie każdego aspektu funkcjonowania systemu.
Tylko wtedy wiemy, że wykreowaliśmy Twój projekt możliwie jak najlepiej.

