PrestaShop,
Od pomysłu do sukcesu

prestashop.com/pl
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Utworzone w 2007 roku rozwiązanie open source PrestaShop
jest liderem wśród platform e-commerce w Europie. Jest
powszechnie dostępne i pozwala wszystkim przedsiębiorcom,
zarówno początkującym jak i doświadczonym, założyć własny
sklep internetowy.
PrestaShop zdołało już przekonać do siebie
miliony użytkowników (społeczność programistów,
agencje partnerskie, ambasadorów itp.), którzy założyli
ponad 300 000 sklepów online w blisko 190 krajach
na całym świecie.

“O wyborze sklepu na platformie Prestashop zdecydowałem już na
początku tworzenia sklepu Modne Duże Rozmiary. Wybrałem
PrestaShop, ponieważ od początku było dla mnie ważnych kilka spraw:
• bardzo niski koszt rozpoczęcia sprzedaży na początku istnienia firmy
• możliwość zmiany firmy deweloperskiej w trakcie rozwoju sklepu
• możliwość wprowadzania dowolnych zmian w szablonie i na zapleczu sklepu
•m
 ożliwość negocjacji warunków współpracy z dostawcami różnych usług,
np. wysyłki SMSów czy hostingu.”
Source : https://modneduzerozmiary.pl/pl/
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DOBRE POWODY,
dla których wybrać
PrestaShop
WOLNOŚĆ

Open Source
Wspierane dzięki współautorom,
dzieleniu się wiedzą i
innowacyjnym technologiom
open source, oprogramowanie
PrestaShop nie ustaje w rozwoju.

DOSTĘPNOŚĆ

Przyjazne dla Użytkownika
To prawdziwy atut w codziennym
użytkowaniu: PrestaShop jest
rozwiązaniem dla każdego – zarówno
debiutanta, jak i doświadczonego gracza
e-commerce – za sprawą funkcjonalnego
i ergonomicznego interfejsu, co
umożliwia szybkie i skuteczne
rozpoczęcie pracy.
OBECNOŚĆ

Społeczność
Jedna z największych na świecie i
oparta na wzajemnej pomocy,
aktywna społeczność PrestaShop
jest złożona z pasjonatów internetu,
e-handlu, kodowania i open source.
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PRESTASHOP 1.7
Platforma zapewniająca wolność kształtowania
i rozwijania e-handlu na miarę swoich ambicji.

OTWARTOŚĆ

Postaw na otwarte rozwiązanie
Kod źródłowy oprogramowania jest publicznie dostępny.
Ta otwartość sprzyja ciągłej współpracy i współtworzeniu każdej
nowej wersji przez społeczność pasjonatów i ekspertów.

ELASTYCZNOŚĆ

Stwórz witrynę o unikatowym stylu
Możesz dowolnie kształtować swój sklep i każdy jego aspekt
dzięki szerokiemu wyborowi szablonów i modułów dostępnych
na platformie PrestaShop Addons.

SOLIDNOŚĆ

Potężna i niezawodna platforma
Zaufaj oprogramowaniu, które jest stale sprawdzane i
aktualizowane pod kątem bezpieczeństwa, dzięki czemu masz
pewność korzystania z wysokiej jakości kodu. To platforma zdolna
poradzić sobie z tysiącami produktów i dużymi skokami ruchu na
stronie (sprzedaże prywatne, blog, B2B, multi-store itp.).
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1.7

WZROST

Twoja działalność się rozwija? Twój sklep także!
Oprogramowanie PrestaShop zostało pomyślane tak, by nadążać za
rosnącymi potrzebami. Pozwala aktywować lub dodawać użyteczne funkcje
na każdym etapie Twojego rozwoju: internacjonalizacja, SEO zoptymalizowane
pod kątem dużych katalogów, integracja z systemami ERP i zewnętrznymi
aplikacjami (Helpdesk, PIM, magazyn itp.).

PRODUKTYWNOŚĆ

Skoncentruj się na swojej działalności
Automatyzacja zadań wymagających najwięcej pracy ma kluczowe
znaczenie. Opracowana z myślą o e-handlowcach PrestaShop 1.7
dysponuje licznymi użytecznymi narzędziami, których celem
jest zwiększenie wydajności na co dzień.
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NOWOŚĆ
Odkryj PrestaShop 1.7.6
Ponad 600 wdrożonych poprawek zgłoszonych
przez społeczność, duże zmiany w SEO, lokalizacji
i wydajności: ta wersja w największym stopniu przyczyni
się do Twojego sukcesu.

Sprzedaż międzynarodowa
 Wyświetlanie cen dostosowane do języka Twoich klientów
 Zoptymalizowany system tłumaczeń dla wielojęzycznych witryn

Przyjazność i wsparcie
 Dodanie kart pomocy na najważniejszych stronach
panelu administracyjnego
 Podgląd elementów SEO (podgląd wyników w Google)
dla kart produktów, kategorii i CMS
 Przeprojektowanie głównych stron panelu administracyjnego
pod kątem ułatwienia użytkowania

Funkcje zgodne z najnowszymi trendami
 Nowy moduł Komentarzy na temat produktów
 Nowa nawigacja fasetowa (do sortowania i filtrowania)
na stronach kategorii oraz listach
 Nowa opcja dla aktywacji lub dezaktywacji wyświetlania
cen na stronach sklepu
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1.7.6

Wydajność narzędzi
 Nowy design wszystkich e-maili związanych z transakcjami
 Optymalizacja szablonu pod kątem wszystkich
etapów procesu zakupowego
 Możliwość edycji cen specjalnych (promocja, czasowa obniżka
cen itp.) na stronie produktu
 Możliwość dodania lokalizacji magazynu produktu na stronie
produktowej, by móc łatwiej odnaleźć dany towar
 Powiadomienie w formie favikony w przeglądarce

Optymalizacja SEO
 Optymalizacja pozycjonowania produktów
występujących w wielu wersjach
 Integracja modułu Google Sitemap
 Dodanie funkcji Rich Snippets w module Komentarze
na temat produktów

Oraz mnóstwo innych udoskonaleń pomyślanych pod kątem wzmocnienia
potencjału Twojego sklepu na każdym etapie jego rozwoju.
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ADDONS MARKETPLACE
Oficjalna platforma handlowa
(marketplace) z dodatkami PrestaShop
Optymalizacja sklepu online nigdy nie była tak prosta:
platforma sprzedażowa jest idealnym sposobem, by
prowadzić i rozszerzać swoją działalność.

MODUŁY I SZABLONY

Od płatności, przez design po dostawę: wybieraj spośród 9000 modułów
i szablonów dostosowanych do Twoich potrzeb i wymagań rynku.

DESIGN

Sklep internetowy,
który oddaje Twoją
osobowość

KONWERSJA

Zoptymalizowany
lejek zakupowy
dla ciągle rosnących
przychodów

PŁATNOŚĆ

Ponad 100 niezawodnych
i bezpiecznych partnerów w
zakresie płatności

RUCH

Lepsza pozycja w
rankingach
wyszukiwarek
internetowych

DOSTAWA

Szeroki wybór
różnych metod
dostawy

MARKETING

Zoptymalizowane kampanie
promocyjne, wyższa średnia
wartość koszyka i wyższe
przychody

Addons Marketplace
Wszystkie moduły, motywy, promocje i porady znajdziesz na
addons.prestashop.com
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WSPARCIE ZE STRONY PRESTASHOP

Bez względu na profil czy skalę
działalności, możesz liczyć na
PrestaShop w zakresie szkoleń,
konsultacji i wparcia
technicznego. Rozwiązania
techniczne i funkcjonalne
pomogą Ci lepiej wykorzystać
możliwości Twojego sklepu.

AKADEMIA PRESTASHOP

Dopiero zaczynasz? Stawiasz pierwsze
kroki w sprzedaży? A może po prostu
chcesz wiedzieć więcej? W każdym z
tych przypadków Akademia
PrestaShop pomoże Ci się rozwijać.
Skorzystaj z naszej platformy online i
różnych szkoleń technicznych lub dla
użytkowników. Możesz też przeglądać
materiały wideo, które pomogą Ci
zoptymalizować Twój sklep.

Na platformie sprzedażowej znajdziesz
też rozwiązania PrestaShop Ads i PrestaShop ERP

Ads Ads
Twórz, monitoruj i automatyzuj
wszelkiego rodzaje kampanie
reklamowe w Google Shopping

ERP ERP

by Boost My by
Shop
Boost My Shop

Automatyzuj procesy
zarządzania (przepływy
logistyczne i zaopatrzeniowe)
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KORZYSTAJ Z USŁUG
NAJLEPSZYCH PARTNERÓW
z całego świata
PrestaShop umożliwia szybkie i proste zintegrowanie funkcji
oferowanych przez największych usługodawców w branży
e-commerce z całego świata.*
PŁATNOŚĆ
DOSTAWA

MARKETING

HOSTING

Specjalnie dla Was, PrestaShop wybrał i certyfikował polskie
agencje zajmujące się tworzeniem sklepów internetowych,
tworzeniem niestandardowych modułów lub wyspecjalizowane
w marketingu internetowym.

*Niektórzy partnerzy są dostępni wyłącznie w przypadku PrestaShop Download

11

PRESTASHOP w liczbach
1 nowy sklep
PrestaShop co

4 minuty
ponad

300 000

15 miliardów €
roczna wartość transakcji

24 000

e-sklepów we Polska

e-sklepów na świecie
w ponad

190 krajach

ponad

150 wydarzeń
rocznie na całym świecie

INNE

MEBLE I AGD

DOŁĄCZ do tych wspaniałych marek

Obserwuj nas!

Chcesz przeżyć prawdziwą przygodę z PrestaShop?
Wyślij swoje zgłoszenie na adres: jobs@prestashop.com
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