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Branża e-commerce jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi na rynku,          
 a coraz więcej osób robi zakupy przez Internet. Jednak przy tak dużej dostępności   
i konkurencyjności pojawiają się również problemy, takie jak m.in.: niski
współczynnik konwersji, brak zaufania wśród klientów, problemy                     
 z bezpieczeństwem itp.

Jak rozwiązać te problemy i sprawić, aby Twój sklep internetowy odniósł sukces?
Odpowiedź brzmi: musisz zainwestować w marketing. Marketing jest siłą
napędową każdej firmy, i nie inaczej jest w przypadku handlu elektronicznego.
Istnieje kilka sposobów, aby efektywnie docierać do potencjalnych klientów, ale
strategię marketingową musisz dopasować do swoich indywidualnych potrzeb          
i możliwości.

Jak to zrobić? Trzymasz w rękach narzędzie, które Ci w tym pomoże. W tym           
 e-booku znajdziesz zarówno zagadnienia czysto techniczne, jak i marketingowe,
bo oba elementy wzajemnie się uzupełniają. Książka została podzielona na dwie
części. Pierwsza z nich dotyczy przede wszystkim technikaliów, czyli skupia się na
temacie funkcjonowania sklepu online. Część druga to czysty marketing.

Zachęcamy, aby czytać e-booka po kolei, ale jeśli chcesz sprawdzić konkretny
temat, skorzystaj ze spisu treści.  

W naszym e-booku znajdziesz porady, jak najlepiej zoptymalizować witrynę pod
kątem wyszukiwarek, jakie kanały komunikacji z klientami wybrać, jak generować
ruch na stronie i wiele innych. Dzięki lekturze tego e-booka będziesz w stanie
wybrać najlepszą strategię marketingową dla swojego biznesu i – w dalszej
perspektywie – odnieść sukces w branży e-commerce.


