
5 доказано работещи практики
за повече онлайн продажби

(Case Study)
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която стои зад уебсайта
3. Бъдете на линия - поддържайте всички канали
на комуникация
4. Отзиви от клиенти
5. 5. Без много реклами на сайта - прекаляването с
рекламите на сайта отблъсква потребителите и
вреди на възприятието им за бранда ви
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модата и тренда
5. Освежете другото си съдържание, като социални
медии, често задавани въпроси и препоръки
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9. Ориентация към потребителя:9. Ориентация към потребителя: Анализирайте потребителското поведение
спрямо всички елементи на сайта, за да предоставите най-добрия UX.
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Добра оферта
Ясно декларирайте стойността,

която предлагате и в допълнение към това, 
предоставяйте лесен начин 
хората да се свържат с вас.
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Case Study: Секция промоции









1. Режете
2. Конкретизирайте (живописно)
3. Категоризирайте
4. Постепенно увеличавайте
сложността



КОМУНИКАЦИЯ



ДОСТАВКА



БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО! 


