Miért éri meg Önnek egy NMS-webáruház?


ingyen kipróbálhatja a demo rendszerünk segítségével – nem zsákbamacska,
tesztelheti, milyen egyszerű kezelni webáruházunkat, programozási ismeretek
nélkül is könnyen boldogul termékei feltöltésével – KATTINTSON IDE:



0-24 órás nyitva tartás, non-stop online bolt



automatizált önkiszolgáló értékesítési rendszer – minden fut magától, nem kell
percenként foglalkoznia vele

webaruhaz2.nmsnet.hu/admin | felhasználó neve és jelszó: demo



korlátlan piactér – vásárlóinak köre az egész világra kiterjed



tartalmazza a legfrissebb technikai újdonságokat – kiváló alapokra építkezik,
modern és friss lesz



alacsony költségű induló beruházás – nincs szükség üzlethelyiségre



alacsony havi fenntartási költségek – nem szükséges újabb alkalmazott,
rendszergazda az üzemeltetéshez



testre szabhatóság – egyszerű, felhasználóbarát megoldások (termékfeltöltés,
leírások); a képeket a rendszer automatikusan átméretezi



minimális készletezési költségek – vásárlóit meglévő boltjának árukészletéből
kiszolgálhatja



modul rendszer – így Ön bármikor bővítheti (szűkítheti) webáruházát

GOLD NMS-webáruház csomag - 189.000 Ft | az alábbi funkciókkal és szolgáltatásokkal:


Google SEO Pro csomag | teljes Google keresőoptimalizálás – így sokszorozza meg forgalmát és így lesz webáruháza látható – egyedi termékleírások és jellemzők megadása



Végtelen funkciók – Annyit tölt fel, amennyit akar! – végtelen kategóriák, végtelen alkategóriák, végtelen termékszám, végtelen gyártószám, végtelen termékkép



Okos termékek – termék véleményezés / termék értékelés, akciós termékek, legújabb termékek ajánlása



Okos funkciók – mentés & visszaállítási eszközök, adónemek kezelése, belső keresőmotor, eladási jelentések, megtekintett termékek nyomon követése, grafikus eladási és áttekintési
vezérlőpult (statisztika), szállítási súly kalkuláció



Depo Max | beépített raktárkészlet funkció – méret és súly adminisztrációval - már alapáron!



Contact Formula - kapcsolatfelvétel űrlap – azonnal üzenhetnek Önnek regisztráció és levelező program használata nélkül



Image Slider 2.0 modul - dinamikus, mozgó képek (fejléc) – modern, trendi megjelenés és reklám webáruháza megnyitásakor



4SALE csomag


Discount modul | diszkont mennyiségi árkedvezmény – automatikus diszkontálás az Ön által beállított nagyobb mennyiségekre



Group Sale | csoportonkénti árkedvezmény – kiskereskedelmi, illetve nagykereskedelmi árszisztéma, egyedi árkedvezmények szerkesztése



Price2 | nettó-bruttó árak – a nettó és bruttó áak egyszerre történő feltüntetése



Easy Shopping | egylépcsős vásárlás – Egyetlen oldalon keresztül intézi ügyfele a vásárlását, további oldalak betöltése nélkül - egyszerűsített, felhasználóbarát folyamat

NMSNet ajándék felár nélkül:


ingyenes tárhely és e-mail cím 1 évig – mert ezt a terhet is levesszük a válláról. (Webáruház alap tárhely csomag)
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PLATINA NMS-webáruház csomag - 289.000 Ft | még több szolgáltatással a fentiekhez képest:


Google Analytics | látogatói statisztika – komplex képet kap forgalmáról és látogatói preferenciáiról a világ legjobb honlap-analitikusától, a Google-tól



Google Maps | térkép integráció útvonaltervezővel – ennél egyszerűbben és könnyebben nem is találhatnak el cégéhez



Okos termékek Plusz – kapcsolódó termékek ajánlása és egyedi termékjellemzők (pl: szín, méret) megadása



MultiMod | nyelv & valuta modul - több nyelv, több pénznem és automatikus valuta átszámolás – eladás itthon külföldieknek és bárhol a világon bárkinek



TopSale | kiemelt és legtöbb eladott termék modul – top termékei, legtöbbet eladott termékeinek segítségével és kiemelésével ösztönzi vásárlásra ügyfeleit



Web 2.0 - Facebook integráció | + közösségi modulok korlátlan lehetőségben: Twitter, iWiW, Youtube, Google Plus, LinkedIn...




Így szerezhet még több ügyfelet, kihasználhatja a közösség erejét. A Facebook segítségével létrehozhat egy profilt, amelyben cégéről ad közre információkat, amit a
közönség „lájkolhat”, így a továbbiakban a bejegyzései megjelennek az üzenőfalán. Ebből a közösségből is kerülnek ki új vásárlók. Ezen felül a honlapon található
információkról, szolgáltatásokról közvetlenül küldhet linket, azaz reklámot ismerősei számára.

News4You | hírlevél feliratkozó és küldő modul – így nem felejti el ügyfeleit, folyamatosan tájékoztathatja Őket bármiről, bármikor.


Komplett e-mail marketing segítséget is tudunk nyújtani Önnek jelen ajánlatunkon kívül, hogy minél többet hozzon ki online piacából, minél több csatornán reklámozhassa
cégét. Kérjen egyedi árajánlatot hírlevél kampány ügyben!

NMSNet ajándék, felár nélkül:


Google AdWords | professzionális internetes reklámkampány beállítás (39.000 Ft értékben) – így szerez új ügyfeleket azonnal! Kattintás alapú reklámok, hogy legelöl legyen a
Google keresőjében, s csak akkor fizet, ha felkeltette hirdetése a böngészőben keresők figyelmét és honlapjára kattintottak



Google AdWords pénz visszafizetési garancia, ha már létrehozott fiókot és kampányt:
garantáljuk, hogy 25%-al csökkentjük költségeit vagy 25%-al növeljük forgalmát!
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PREMIUM NMS-webáruház csomag - 399.000 Ft | prémium szolgáltatásokkal a fentiekhez képest:


ProSale csomag
 termékösszehasonlító modul – egyedi jellemzők megadása és összehasonlítása



Y3K csomag – ez a csomag kizárólag regisztrált vásárlók részére érhető el! (Természetesen enélkül is lehet vásárolni, de ezen extra funkciók a vevők részére inaktívak maradnak)



kívánságlista modul – tetesse félre ügyfelével a kívánt termékeket, későbbi megvásárlási céllal



pontgyűjtő rendszer – visszatérő vásárlók, erősítse kapcsolatát ügyfeleivel szemben – kedvezmény vásárláshoz, azaz pénzköltéshez kötve!



újrarendelési modul / reorder – vásárló a fiókjából újra megrendelheti előző vásárlásait



áruvisszavétel / csere modul – adminisztrációs rendszeren keresztül automatikusan kezeli az áruvisszavételt és cserét



garancia modul – kövesse nyomon az eladott termékek garanciális javításait / az admin rendszerben kezelheti javításra, cserére szoruló termékeit

Config2Unique | egyedi termékcsomag konfigurátor – állítsa össze saját
termékcsomagjait! Unikum a konkurenciával szemben!
EcoSale | kuponos vásárlói rendszer, vásárlói csoportok – vásárlói kuponok
automatikus beváltása – adjon vásárlói kedvezményeket, motiválja ügyfeleit!



KitCart System | készletnyilvántartó program összekapcsolás – pl: Juta-Soft,
Clear Admin...



Set2Price modul | árösszehasonlító oldalak összekapcsolása – pl: árgép,
árukereső, olcsóbbat...



EasyDownload | letölthető termékek modul – letölthető termékek (pl:
számítástechnikai programok, mp3 állományok, stb...)





Affiliate System – jutalék nyilvántartó rendszer; kóddal nyomon követhető a
vásárló forrása, adjon jutalékot termékei ajánlóinak, közvetítőinek!

CheckPro | számlázó program összekapcsolás – APEH/NAV által elfogadott,
EU-konform számlázó program integrálása (külsős program esetén 29.000 Ft
felár)




NMSNet ajándék, felár nélkül:
 LinkBuild 2.0 | linképítő csomag (49.000 Ft értékben) – így lesz honlapja még jobban látható a weben és így kerül előrébb a Google-ban.
A releváns linkeket (minimum 150 db) kizárólag az Ön weboldalának témájához illő minőségi katalógusba (PR2+) regisztráljuk (pl. Startlap)

Feláras, választható modulok, bármelyik csomagunkhoz:


WSign | vízjelek képekre – védje meg szellemi tulajdonát | 29.000 Ft



3D360 | 3 dimenziós képek – hajlítsa meg a téridőt! – termékek körbeforgatása
360 fokban | 49.000 Ft (termék fotózáshoz külön kérésre adunk árajánlatot)



Blog | integrált blog – „Divide et Impera” – ossza meg, írjon róla, kérje ki mások
véleményét és kedveskedjen a Google-nak, növelje a bizalmat új vevőjelöltjei felé
49.000 Ft



PriceFliter | árszűrő modul – könnyítse meg ügyfelei választását – ár szerinti
szűrés termékei között | 49.000 Ft



BeChat | üzleti chat modul – legyen percre kész online, bármilyen program
telepítése & használata nélkül | 29.000 Ft



ProFliter | termékszűrő modul – könnyítse meg ügyfelei választását – termék
tulajdonság szerinti szűrés | 49.000 Ft



LinkBuild 2.0 | linképítő csomag | 49.000 Ft

Amennyiben egyedi webáruházat szeretne, kérem keresse cégünket bizalommal elérhetőségeinken: Tel: 06 1 783 6296 | info@nmsnet.hu
Áraink a honlap egyedi design elkészítését igen, de az ÁFA-t nem tartalmazzák.
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PRÉMIUM OPTIMAL NMS-webáruház csomag - 249.000 Ft | a legoptimálisabb választás


Google SEO Pro csomag | teljes Google keresőoptimalizálás – így sokszorozza meg forgalmát és így lesz webáruháza látható – egyedi termékleírások és jellemzők megadása



Végtelen funkciók – Annyit tölt fel, amennyit akar! – végtelen kategóriák, végtelen alkategóriák, végtelen termékszám, végtelen gyártószám, végtelen termékkép



Okos termékek – termék véleményezés / termék értékelés, akciós termékek, legújabb termékek ajánlása



Okos funkciók – mentés & visszaállítási eszközök, adónemek kezelése, belső keresőmotor, eladási jelentések, megtekintett termékek nyomon követése, grafikus eladási és áttekintési
vezérlőpult (statisztika), szállítási súly kalkuláció



Depo Max | beépített raktárkészlet funkció – méret és súly adminisztrációval



Contact Formula - kapcsolatfelvétel űrlap – azonnal üzenhetnek Önnek regisztráció és levelező program használata nélkül



Image Slider 2.0 modul - dinamikus, mozgó képek (fejléc) – modern, trendi megjelenés és reklám webáruháza megnyitásakor



4SALE csomag


Discount modul | diszkont mennyiségi árkedvezmény – automatikus diszkontálás az Ön által beállított nagyobb mennyiségekre



Group Sale | csoportonkénti árkedvezmény – kiskereskedelmi, illetve nagykereskedelmi árszisztéma, egyedi árkedvezmények szerkesztése



Price2 | nettó-bruttó árak – a nettó és bruttó áak egyszerre történő feltüntetése



 Easy Shopping | egylépcsős vásárlás – Egyetlen oldalon keresztül intézi ügyfele a vásárlását, további oldalak betöltése nélkül - egyszerűsített, felhasználóbarát folyamat
Google Analytics | látogatói statisztika – komplex képet kap forgalmáról és látogatói preferenciáiról a világ legjobb honlap-analitikusától, a Google-tól



Google Maps | térkép integráció útvonaltervezővel – ennél egyszerűbben és könnyebben nem is találhatnak el cégéhez



Okos termékek Plusz – kapcsolódó termékek ajánlása és egyedi termékjellemzők (pl: szín, méret) megadása



MultiMod | nyelv & valuta modul - több nyelv, több pénznem és automatikus valuta átszámolás – eladás itthon külföldieknek és bárhol a világon bárkinek



TopSale | kiemelt és legtöbb eladott termék modul – top termékei, legtöbbet eladott termékeinek segítségével és kiemelésével ösztönzi vásárlásra ügyfeleit



Web 2.0 - Facebook integráció



ProSale csomag
 termékösszehasonlító modul – egyedi jellemzők megadása és összehasonlítása



Y3K csomag – ez a csomag kizárólag regisztrált vásárlók részére érhető el! (Természetesen enélkül is lehet vásárolni, de ezen extra funkciók a vevők részére inaktívak maradnak)



kívánságlista modul – tetesse félre ügyfelével a kívánt termékeket, későbbi megvásárlási céllal



pontgyűjtő rendszer – visszatérő vásárlók, erősítse kapcsolatát ügyfeleivel szemben – kedvezmény vásárláshoz, azaz pénzköltéshez kötve!



újrarendelési modul / reorder – vásárló a fiókjából újra megrendelheti előző vásárlásait



áruvisszavétel / csere modul – adminisztrációs rendszeren keresztül automatikusan kezeli az áruvisszavételt és cserét



garancia modul – kövesse nyomon az eladott termékek garanciális javításait / az admin rendszerben kezelheti javításra, cserére szoruló termékeit



EcoSale | kuponos vásárlói rendszer, vásárlói csoportok – vásárlói kuponok automatikus beváltása – adjon vásárlói kedvezményeket, motiválja ügyfeleit!



EasyDownload | letölthető termékek modul – letölthető termékek (pl: számítástechnikai programok, mp3 állományok, stb...)
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