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Executive Summary

This document forms the D2.4 European
PECOS4SMEs Project (henceforth, “Project”).

Overview for the

Implementation

of the

Southern Europe SMEs lack the needed knowledge to take advantage of the e-Commerce
potential resulting in Southern Europe lagging within the e-Business area. PECOS4SMEs will
develop a training programme concentrated on the provision of suitable knowledge and tools,
which the SMEs can use to increase cross border eCommerce revenue. This includes changing
sales and marketing strategies and new types of organisation and knowledge about eCommerce technologies in a future world dominated by pervasive Internet.
The promotion of useful e-Commerce strategies for SMEs includes transfer of knowledge and
practices from top performing countries in e-Commerce to lagers thus bridging the cross
border sales gap between Northern and Southern Europe and helping the economic recovery
of the hard hit South. As a consequence of the introduction of new technologies and concepts
facilitating cross border e-Commerce, (e.g. effective link building, search engine user attitudes
etc.), SMEs will make their businesses more profitable and improve their ICT and
methodological competence for interactive and collaborative learning.
The project is co-funded by the Education and Culture DG under the Lifelong Learning
Programme, Leonardo Multilateral projects.

The present document contains information regarding the current status of SMEs regarding eCommerce awareness and practises at a European level.
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Document Glossary
Term

Description

CRM

Customer Relationship Management

ERP

Enterprise Resource Planning

PP

Paid Placements

SEO

Search Engine Optimisation

SME

Small Medium Enterprise

SMS

Short Message Service

UGC

Use Generated Content

VPN

Virtual Private Network
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1. Introduction
1.1. Purpose of the D2.4 European Overview
The purposes of the current D2.4 European Overview are the following:


To identify the practices and strategies that can increase the cross border e-Commerce
revenue of SMEs from the target sectors.



To describe successful e-Commerce practices that can be transferred to SMEs in lager
countries.



To describe best practices that will improve cross border e-Commerce in all countries.

More in particular, the European Overview report will offer a comparative overview of the
situation in the partner countries from a critical viewpoint concluding also to the practices to
be transferred from e-Commerce top performers (U.K., The Netherlands, Belgium) to lagers
(Greece, Italy, Cyprus, Poland).
The country reports providing the state of play will be used as input for the elaboration of the
European overview report which will describe comparatively the situation in the partner
countries and lead to conclusions on how the situation can be improved in all countries, but
mostly in low performing countries. For this reason it is important to identify and transcribe
for local/situational use by the lagers the practices and strategies that can maximise cross
border e-Commerce.
The European Overview report is a key product of the project and because it will be produced
early in the project life it will be a key dissemination instrument for creating awareness about
the project among European SMEs.

1.2. Scope of the project
PECOS4SMEs will develop an innovative training system bringing new types of organisation
and knowledge about e-Commerce technologies and trends and concentrated on transforming
Internet trends into applicable tools for SMEs to change sales and marketing strategies. The
approach to training SMEs is based on their situation (sector, financial capability, educational
background, geographical location, existing infrastructure, etc.). After completion of the
training, SMEs are expected to be able to engage foreign consumers by successfully
implementing e-Commerce strategies designed specifically for them.

1.3. Project Objectives
The specific purpose of the proposed project is the development of e-Commerce oriented
material delivered through a training system targeting solely SMEs and the deriving needs
(e.g. websites friendlier to the foreign consumer, order tracking process, clear dispatch and
return policies, etc.) with respect to effective use of the Internet as a sales channel. This
includes changing sales and marketing strategies and new types of organisation and
knowledge about e-Commerce technologies in a future world dominated by pervasive
Internet.
PECOS4SMEs, in particular, aims to support European SMEs to:
 Raise awareness and interest about cross border e-Commerce.
 Learn more about the risks associated with online payments.
 Learn more about the uses of the Internet as a revenue channel.
 Analyze the knowledge development in the SME and see the strategic perspectives of
D2.4 European Overview
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this knowledge in the context of the business strategy.
Integrate e-Commerce in business planning and innovation strategies.
Get the strategies written down, so they are not just ideas, but an active choice, which
can be communicated and understood by SMEs.
Get the strategies incorporated in practical procedures that can be constantly updated.
Be aware of the European cross-border trade legislation and provisions of consumer
rights.

An additional goal is to make it easier and less costly for businesses, particularly small and
medium-sized enterprises (SMEs), to do business abroad and to enable consumers to reap the
full benefit of the Single Market. This goal is aligned with the Europe 2020 strategy – launched
on 3 March 2010 (IP/10/225) and with which the Commission is currently tackling bottlenecks
in the Single Market to drive economic recovery.
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2. European Overview
2.1 Cross border e-Commerce top performers
In the current section we summarize the conclusions from the country reports with regards to
the e-Commerce practices utilized by the top performers in cross-border e-Commerce.
For this purpose we present in tabular format the list of top performing practices per target
industry of the project in association to the e-Commerce area served by each feature.
Four tables are presented to summarize the situation regarding the top practices in each
target industry per Cykl życia e-Commerce element. These tables indicate the practices that
need to be adopted by lagers and drive the training content of the PECOS4SMEs training
programme. The needs identification report (D2.9) will use as input these practices in order to
analyse the requirements for the SMEs to adopt each of them down to practice level (e.g.
good knowledge of English, intermediate IT skills, etc.).

2.1.1. Methodology
The methodology for the collection of the practices is using as input the conclusions from the
country report with regards to the important practices per industry and it is carried out in
parallel with the work for the elaboration of the List of top Website features increasing crossborder purchases (D2.5).
The practices originating from SMEs which generate high revenues from cross border sales are
considered more important than the practices originating from SMEs generating lower revenue
from cross-border sales.
The first round for collection of practices starts from the partner country where SMEs generate
the biggest revenues from cross border sales (U.K.), the second round looks into the SMEs
from the country with the second biggest revenue (NL), all the way down to the SMEs from
the country with the lower revenue from cross-border sales (GR). Repeated practices appear
only once per table but the repetition frequency is taken into account when assigning the
“Wpływ” to a Praktyka/Cecha.
No reference is made to the following feature which is crucial for cross-border sales because
its value is immediately obvious and its adoption should be considered in the first step by all
SMEs aiming towards cross-border sales:


Local language support

Then, no mention is made to the following future as only one from the partner countries could
benefit from it:


Local currency support (6 out of the 7 partners belong in the Eurozone)

The elements of the comparative table have the following hierarchy:
<Cykl życia e-Commerce> : <Praktyka/Cecha> : <Szczegóły wdrażania> : <Wpływ>

D2.4 European Overview
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2.1.2. Handel hurtowy i detaliczny
Tabela1: Elementy e-Commerce w sprzedaży hurtowej i detalicznej
Cykl życia eCommerce

Praktyka/Cecha

Szczegóły wdrażania

Wpływ

Sugestie produktu

Wykorzystaj informacje z profili użytkowników i historii zamówień aby
stworzyć sugestie, co może zainteresować klientów. Dobre przykłady to
Amazon i eBay.

WYSOKI



Recenzje użytkowników

Zamieść recenzje użytkowników na stronie produktu, aby pomóc
potencjalnemu klientowi zdecydować. Istnieje wiele dobrych platform
recenzji.

ŚREDNI WYSOKI



Porównania produktu

Dodaj możliwość porównywania produktów. Coraz więcej sklepów zamieszcza
tę opcję na swojej stronie.

ŚREDNI WYSOKI



Demonstracje produktu

Użyj demonstracji produktu aby pokazać i wyjaśnić, jak działa. Zintegruj
wideo lub link ze strony producenta ze stroną produktu w sklepie.

ŚREDNI

Wyszukiwarka

Klienci przeważnie nie chcą przeszukiwać
wyszukiwarka jest elementem koniecznym.
klientom, których interesuje konkretny produkt.

ŚREDNI



Zamówienie





Łatwość dokonywania i
poprawiania zamówień

D2.4 European Overview

dużych katalogów, więc
Pomaga w szczególności



Po umieszczeniu obiektu w koszyku, powinien zawierać link do produktu,
dzięki czemu klient łatwo może wrócić i upewnić się, że to właściwy
produkt.



Upewnij się, że klient może łatwo dokonywać zmian lub usuwać pozycje z
koszyka, zwłaszcza jeśli produkt jest dostępny w wielu rozmiarach i
kolorach.

ŚREDNI
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Cykl życia eCommerce

Praktyka/Cecha

Szczegóły wdrażania

Wpływ



Upewnij się, że klient wie na jakim etapie zamówienia się znajduje, np.
poprzez informację "krok 3 z 4".

Wyświetl postęp



Upewnij się, że klienci nie gubią się poprzez zamieszczenie odpowiednich
przycisków jak np. "Następny krok" lub "Kontynuuj" na każdej stronie
zamówienia.

Zaoferuj popularne metody
płatności

Sklepy internetowe pozwalają używać kart kredytowych i debetowych,
voucherów, gotówki przy odbiorze, PayPal itd., jako głównego sposobu
płatności. Szczegóły płatności powinny być wyświetlone w jasny sposób na
stronie głównej sklepu.

ŚREDNI WYSOKI



Bezpieczeństwo

Ochrona komunikacji internetowej za pomocą szyfrowania i wykorzystania
bezpiecznych kanałów komunikacyjnych (SSL VPN). Dobrą praktyką jest
używanie znaków zaufania. Znaki zaufania to małe obrazki, które pokazują,
gwarancję bezpieczeństwa przez zewnętrzną stronę wskazującą, że można
bezpiecznie dokonywać transakcji na miejscu. Niektóre z tych znaków
zaufania pochodzą z Network Solutions, McAfee, Verisign, BBB, TRUSTe,
GeoTrust, itp. turyści są bardziej skłonni, aby dokonać rezerwacji, jeśli
wiedzą, że ich szczegóły płatności są bezpieczne.

WYSOKI



Szczegółowe śledzenie
dostawy online

Zaoferuj dostęp do specjalnej strony, na której pojawia się aktualny status
zamówienia.

WYSOKI



Łatwość zmiany dostawy

Jeśli klient przeoczył dostawę, upewnij się, że kurier umożliwia odbiór
osobisty.

ŚREDNI –
WYSOKI

Elastyczność zwrotu
produktów

Zaoferuj maksymalną elastyczność w zakresie zwrotu niechcianych
produktów (w tym wsparcie dla zwrotu w sklepie stacjonarnym). Rozważ
również sfinansowanie kosztów zwrotu, jeśli klient zwraca go w ciągu 7 dni
od otrzymania rachunku.

WYSOKI





Płatność

Dostawa
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Cykl życia eCommerce

Praktyka/Cecha

Szczegóły wdrażania

Wpływ



Właściwe odpowiedzi na
pytania

Upewnij się że odpowiedzi na pytania klientów są właściwe i udzielane w
szybkim czasie.

ŚREDNI –
WYSOKI



Specjalne instrukcje dostawy

Pozwól kupującym na specjalne instrukcje dostawy w celu zapewnienia jej
optymalności.

ŚREDNI



Informacja o kurierze

Przedstaw informację o kurierze, który zrealizuje dostawę.

ŚREDNI - NISKI



Dostawa w sobotę

Gdy to możliwe, dodaj opcję dostawy w sobotę.

ŚREDNI - NISKI



Termin dostawy

Poinformuj o terminie dostawy, tak aby klient wiedział, kiedy może się jej
spodziewać.



Czas dostawy w tym samym
dniu

Jasno wskaż czas lokalny dostawy produktu w tym samym dniu.



Dostawa po 18:00

Kiedy to możliwe, zatrudnij kuriera do późniejszych dostaw.

ŚREDNI – NISKI



Wybór sposobu dostawy

Udostępnij wybór sposobu dostawy dla klienta.

ŚREDNI – NISKI



Dzielenie zamówienia
pomiędzy kilka adresów
dostaw

Zamieść funkcjonalność dostawy pod różne adresy.



Informacje o opłatach za
dostawę

Dodaj szczegółowe informacje o opłatach za dostawę.



Sprawdzenie adresu z innego
kraju

Wykorzystaj funkcjonalność do walidacji adresów z innych krajów.



Dostawa do skrzynek

Udostępnij możliwość dostawy do skrzynek.

D2.4 European Overview

ŚREDNI –
WYSOKI
ŚREDNI - NISKI

NISKI

ŚREDNI –
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Cykl życia eCommerce

Praktyka/Cecha

Udostępnij darmową infolinię dla klientów.



Linia telefoniczna dla klienta



Monitoring na Twitterze

Monitoruj komunikację na Twitterze i odpowiadaj od razu.



Szczegóły dostawy przez
SMS

Dostarcz szczegóły dostawy przez SMS.



Zmiana dostawy przez SMS

Komunikacja

Ogólne
usługi

Szczegóły wdrażania

Pozwól na modyfikację dostawy przez SMS.
Ta usługa może być dostępna na stronie głównej, ale również na stronie
produktu. Czat pozwala zwiększyć prawdopodobieństwo zakupu. Na pytania
klienta trzeba odpowiadać od razu. Istnieje wiele platform czatu do wyboru.

Wpływ
ŚREDNI WYSOKI
NISKI
WYSOKI
ŚREDNI –
WYSOKI
ŚREDNI WYSOKI



Czat



Szczegółowe koszty dostawy



Darmowa dostawa za wyższą
kwotę

Zaoferuj darmową dostawę dla zamówień na wyższą kwotę.



Informacja o dostawie na
stronie produktów

Zamieść informacje o dostawie takie jak szacowany koszt i koszt dostawy
konkretnych produktów.

ŚREDNI –
WYSOKI



Pakowanie prezentów

Oferuj opcję pakowania prezentów, za darmo.

MEDUM –
WYSOKI



M-commerce i tablety

Inwestuj w m-Commerce. W 2015 globalne wydatki na aplikacje mobilne
sięgną ponad 26 miliardów euro a rynek południowoeuropejski wzrośnie w
szczególnym stopniu.

WYSOKI



Jakość zdjęcia

Zainwestuj w dobre jakościowo zdjęcia produktów. Nie używaj zdjęć
konkurentów.

ŚREDNI –
WYSOKI

D2.4 European Overview
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WYSOKI
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Cykl życia eCommerce

Praktyka/Cecha

Szczegóły wdrażania

Wpływ

Różne ujęcia (włączając
zoom)

Wyświetlaj produkty na wiele sposobów. To pozwoli na redukcję liczby
zwrotów. Ponadto opcja "zoom" umożliwia klientom lepsze przyjrzenie się
produktowi.

ŚREDNI –
WYSOKI

Linki do mediów
społecznościowych

Użyj kont na portalach społecznościowych w celu identyfikacji najbardziej
aktywnych i wpływowych klientów lub znalezienia nowych, którzy nie znają
jeszcze sklepu. Informuj klientów o nowościach lub specjalnych ofertach tylko
dla użytkowników Facebooka i Twittera.

ŚREDNI –
WYSOKI



Biuletyn

Gdy zbliżają się promocje lub ciekawe wydarzenia, klienci powinni o tym
wiedzieć, strona główna lub biuletyn to najlepsze miejsce na informowanie o
nich. Istnieje kilka aplikacji sieciowych do tworzenia profesjonalnych
biuletynów i prowadzenia kampanii.

ŚREDNI WYSOKI



Przycisk wysłania e-maila

Dodaj przycisk "wyślij e-mail do przyjaciela".

ŚREDNI



Przyciski dzielenia się

Dodaj przyciski społeczne pozwalające klientom na zamieszczanie informacji
o produktach i dzielenie się nimi z przyjaciółmi poprzez Facebook, Twitter lub
inne sieci.

ŚREDNI



Reklamy oparte na słowach
kluczowych

Skorzystaj z wyników wyszukiwania stron poprzez rejestrację w
wyszukiwarce i adaptację SEO/SEM tak jak w niżej wymienionych
praktykach.

WYSOKI

Płatne wyniki wyszukiwania

Aby uniknąć dużych opóźnień, zapłać wyszukiwarce, aby strona była
wyświetlana możliwie szybko (np. w ciągu tygodnia) i pojawiała się w
wynikach wyszukiwania. Możesz również przyspieszyć proces rejestracji
płacąc za gwarancję pojawienia się strony w wynikach wyszukiwania w ciągu
tygodnia.

WYSOKI





Promocja
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Cykl życia eCommerce

Praktyka/Cecha







Szczegóły wdrażania

Wpływ

Optymalizacja wyszukiwarki
(SEO)

Popraw swoje notowania na wynikach wyszukiwania stron, zmieniając kody
strony, aby były bardziej istotne, a tym samym zgodnie z wyszukiwarką (np.
modyfikowacja tagów tytułowych, meta tagów, linków i innych obszarów
strony).

ŚREDNI WYSOKI

Paid placements (PP):

Możesz zapłacić wyszukiwarce za umieszczenie w sekcji sponsorowanej
wyników wyszukiwania. Jest to szybszy sposób na uzyskanie widoczności,
ponieważ w trybie normalnym wyniki mogą pokazać się dopiero po upływie
120 dni.

ŚREDNI WYSOKI

Analiza strony i konsumenta

Skup się na głównych wskaźnikach takich jak liczba odwiedzających,
wyświetlenia strony, odnoszące się strony, strony wyjściowe, hasła i frazy
kluczowe.

WYSOKI

2.1.3. Produkcja przemysłowa

D2.4 European Overview

Page: 14 of 37

PUBLIC
DMAR

Deliverable: D.2.4

PECOS4SMEs

Version: 1.0

D2.4 European Overview

Issue Date: 07/08/2013

Table 2: Elementy e-Commerce w produkcji przemysłowej
Cykl życia eCommerce

Praktyka/Cecha

Szczegóły wdrażania

Wpływ

WYSOKI



Sugestie produktu i
personalizacja

Wykorzystaj informacje z profilów i historii użytkownika do złożenia
propozycji kolejnych zakupów. Personalizacja strony powinna odzwierciedlać
potrzeby każdego klienta przez dostarczanie zorientowanych na każdego
klienta kampanii i promocji, takich jak bannery i oferty specjalne. Podobnie
jak w obszarze B2C, producenci mogą wyświetlać specjalne promocje dla
klienta w widocznym miejscu na stronie głównej lub stronie produktu.



Recenzje produktu

Zamieść recenzje użytkowników na stronie produktu. Istnieją różne platformy
z recenzjami.

ŚREDNI WYSOKI

Konfiguracja zamówienia

Klienci często wymagają możliwości konfiguracji i specyfikacji produktów.
Pierwszorzędna
technologia
e-Commerce
pozwala
kupującym
na
skonfigurowanie i porównanie polecanych produktów w czasie rzeczywistym,
potwierdzanie wymiarów produktów przez zakupem itd.

WYSOKI



Wyszukiwanie

Klient musi mieć możliwość efektywnego wyszukiwania produktów i
szybkiego zakończenia zamówienia. Producenci przemysłowi muszą ułatwiać
znalezienie produktu. Przykładowo wyświetlenie "obecnie oglądanych i
kupowanych" przedmiotów i popularnych przedmiotów dostarcza różnych
opcji wyszukiwania i możliwości filtrowania na podstawie specyficznych
atrybutów. W szczególności jest to znaczące w przypadku produktów
przemysłowych, ponieważ w tym dziale rynku klient ma z reguły ogromny
wybór.

WYSOKI



Narzędzie notowania

Ze względu na charakter produktów warto zapewnić klientom możliwość
notowania w oparciu o określone warunki. Takie uzupełnienie do sprzedaży
bezpośredniej może pozytywnie wpłynąć na sprzedaż.

ŚREDNI


Zamówienie
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Wyświetl postęp



Upewnij się, że klient wie na jakim etapie zamówienia się znajduje, np.
poprzez informację "krok 3 z 4".
Upewnij się, że klienci nie gubią się poprzez zamieszczenie odpowiednich
przycisków jak np. "Następny krok" lub "Kontynuuj" na każdej stronie
zamówienia.

Wpływ

ŚREDNI

Zaoferuj popularne metody
płatności

Sklepy internetowe pozwalają używać kart kredytowych i debetowych,
voucherów, gotówki przy odbiorze, PayPal itd., jako głównego sposobu
płatności. Szczegóły płatności powinny być wyświetlone w jasny sposób na
stronie głównej sklepu.

ŚREDNI WYSOKI



Bezpieczeństwo

Ochrona komunikacji internetowej za pomocą szyfrowania i wykorzystania
bezpiecznych kanałów komunikacyjnych (SSL VPN). Dobrą praktyką jest
używanie znaków zaufania. Znaki zaufania to małe obrazki, które pokazują,
gwarancję bezpieczeństwa przez zewnętrzną stronę wskazującą, że można
bezpiecznie dokonywać transakcji na miejscu. Niektóre z tych znaków
zaufania pochodzą z Network Solutions, McAfee, Verisign, BBB, TRUSTe,
GeoTrust, itp. turyści są bardziej skłonni, aby dokonać rezerwacji, jeśli
wiedzą, że ich szczegóły płatności są bezpieczne.

WYSOKI



Śledzenie dostawy online

Zaoferuj dostęp do specjalnej strony, na której pojawia się aktualny status
zamówienia.

WYSOKI



Łatwość zmiany dostawy

Jeśli klient przeoczył dostawę, upewnij się, że kurier umożliwia odbiór
osobisty.

ŚREDNI –
WYSOKI

Elastyczność zwrotu
niechcianych produktów

Zaoferuj maksymalną elastyczność w zakresie zwrotu niechcianych
produktów (w tym wsparcie dla zwrotu w sklepie stacjonarnym). Rozważ
również sfinansowanie kosztów zwrotu, jeśli klient zwraca go w ciągu 7 dni
od otrzymania rachunku.

WYSOKI



Płatność

Dostawa
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Wpływ



Szybkie odpowiedzi na
pytania

Upewnij się, że odpowiedzi na wszystkie zapytania dotyczące produktów są
udzielane w jak najkrótszym terminie.

ŚREDNI –
WYSOKI



Specjalne instrukcje dostawy

Pozwól kupującym użyć specjalnych instrukcji dostawy w celu zapewnienia
jej optymalności.

ŚREDNI



Informacja o kurierze

Przedstaw informację o kurierze, który doręczy przesyłkę.

ŚREDNI - NISKI



Dostawa w sobotę

Gdy to możliwe, dodaj opcję dostawy w sobotę.

ŚREDNI - NISKI



Termin dostawy

Poinformuj o terminie dostawy, tak aby klient wiedział, kiedy może się jej
spodziewać.

ŚREDNI –
WYSOKI



Czas dostawy w tym samym
dniu

Wyraźnie wskazuj na lokalny czas, przed którym zamówienie zostanie
wysyłane w tym samym dniu.

ŚREDNI - NISKI



Dostawa po 18:00

Kiedy to możliwe, zatrudnij kuriera do późniejszych dostaw.

ŚREDNI – NISKI



Wybór sposobu dostawy

Udostępnij wybór sposobu dostawy dla klienta.

ŚREDNI – NISKI



Dzielenie zamówienia
pomiędzy kilka adresów
dostaw

Dostarcz funkcjonalność dostawy pod różne adresy.



Informacje o opłatach za
dostawę

Dodaj szczegółowe informacje o opłatach za dostawę.



Sprawdzanie adresu z innego
kraju

Funkcjonalność sprawdzania adresów z innych krajów. Wiele platform oferuje
taką opcję.
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Udostępnij infolinię telefoniczną dla klientów.



Linie obsługi klienta



Monitoring na Twitterze

Monitoruj komunikację na Twitterze i odpowiadaj od razu.



Szczegóły dostawy przez
SMS

Wyślij szczegóły dostawy przez SMS.



Zmiana czasu dostawy przez
SMS

Pozwól na zmianę czasu dostawy przez SMS.

Komunikacja



Czat



Obniżone koszty dostawy



Ogólne
usługi

Szczegóły wdrażania





Ta usługa może być dostępna na stronie głównej, ale również na stronie
produktu. Czat pozwala zwiększyć prawdopodobieństwo zakupu. Na pytania
klienta trzeba odpowiadać od razu. Istnieje wiele platform czatu do wyboru.
Zaoferuj zniżkę w dostawie powyżej określonego pułapu cenowego.

M-Commerce

Klienci powinni móc sprawdzić promocje, opisy produktów oraz recenzje z
poprzednich zakupów z użyciem smartfonów. Powinni również mieć
możliwość zakupu za pomocą smartfona za pomocą kilku kliknięć. Klient na
pewno będzie chciał zobaczyć opcje zapłaty i informacje o dostawie.

Różne widoki (w tym zoom)

Wyświetlaj produkty na wiele sposobów. To pozwoli na redukcję liczby
zwrotów. Ponadto opcja "zoom" umożliwia klientom lepsze przyjrzenie się
produktowi.

Bogate doświadczenie w
internecie

Bogate doświadczenie w sieci pomaga w zwiększeniu zaufania klientów i
ułatwieniu im zakupów. Doświadczenie pozwala na łatwe wyszukiwanie,
filtrowanie i porównywanie produktów oraz oglądanie komentarzy (lub
wpisywanie własnych) przez media społecznościowe. To zwiększa satysfakcję
klienta, a także częstotliwość i wielkość zamówień.

D2.4 European Overview
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Praktyka/Cecha

Szczegóły wdrażania

Wpływ

Zarządzanie informacją o
produkcie

Ta funkcjonalność pozwala MŚP na zarządzanie atrybutami produktów dla
wyszukiwania i innych funkcji, umożliwia bezproblemową klasyfikację
atrybutów takich jak rozmiar, kolor, opis lub kategoria produktu, a następnie
wyszukiwanie według atrybutów.

ŚREDNI WYSOKI

Funkcjonalość Digital Asset
Management

Funkcjonalność używana do zarządzania aktywami, które są dostępne tylko w
formie cyfrowej. Małe i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne mogą używać
tej funkcji do zarządzania plikami audio, zdjęciami produktów, filmami
instruktażowymi i innymi zasobami multimedialnymi istotnymi dla produktu.
Producenci muszą zaoferować solidne katalogi produktów, rozszerzone
informacje, instrukcje i filmy itd.

ŚREDNI

Integracja ERP i CRM

Możliwość integracji działalności e-commerce z systemami zarządzania
przedsiębiorstwem takimi jak ERP i CRM. ERP i CRM umożliwiają lepsze
operacje wewnętrzne, relacje z klientami i lepszą sprzedaż. Jest to bardzo
korzystne, aby używać środków przechwytywania informacji o osobach, które
odwiedzają stronę i przekazywać te dane do bazy danych klientów CRM.

ŚREDNI

Analizy

MŚP mogą odnieść realne korzyści poprzez wgląd w sklep internetowy w
czasie rzeczywistym i skuteczną kampanię marketingową, umożliwiające im
monitorowanie i konwersję metryk sieci Web, aby zmaksymalizować
efektywność witryny. Powinno być możliwe analizowanie koszyków,
wydajność promocji i kampanii i wgląd w bieżące transakcje i szczegóły
identyfikacji klientów.

ŚREDNI

Specyficzne ceny dla
wybranych klientów

Platforma e-commerce z wyboru powinna stanowić wsparcie dla poziomów
cen produktów w celu umożliwienia MŚP produkcji oferować produkty w
różnych cenach dla różnych klientów w najlepszych cenach dla określonych
odbiorców. Może to obejmować również świadczenia rabatów i dodatkowych
metod płatności dla wybranych klientów.

ŚREDNI WYSOKI

Promocja
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Profilowanie klienta

Szczegóły wdrażania

Wpływ

Uzupełnienie do integracji CRM, proste narzędzia, takie jak Google Analytics,
Campaign Monitor i ciasteczka, które mogą być wykorzystywane do śledzenia
zachowań i preferencji użytkowników, mogą również pomóc w profilowaniu
klienta.

NISKI - ŚREDNI

2.1.4. Nieruchomości
Table 3: Elementy e-Commerce w handlu nieruchomościami
Cykl życia eCommerce

Praktyka/Cecha

Szczegóły wdrażania

Wpływ

Zasoby

Podobnie jak w listach produktów w handlu detalicznym, potrzebny jest duży
wykaz nieruchomości, aby sprzedaż była skuteczna (to z punktu widzenia
kupującego. Punkt widzenia sprzedawcy / pośrednika w obrocie
nieruchomościami jest opisany w funkcjonalności ogólnej w ramach
funkcjonalności Wykaz nieruchomości).

WYSOKI



Kryteria wyszukiwania

Domy, podobnie jak produkt mają unikalny zestaw cech, które kupujący
bierze pod uwagę tak aby spełniały jego oczekiwania. Warto użyć
wyszukiwania na mapie, aby klient mógł zobaczyć dokładną lokalizację
obiektu. Kryteria wyszukiwania takie jak rok budowy, metraż, liczba pokoi,
zakres cenowy są podstawą dla każdego ogłoszenia.

WYSOKI



Interakcje wyszukiwania

Bazując na wynikach wyszukiwania, klient potrzebuje zobaczyć więcej danych
po zaznaczeniu wybranych opcji. To odnosi się również do mediów.

ŚREDNI –
WYSOKI



Zakup
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Szczegóły wdrażania

Wpływ

Recenzje

Recenzje odnoszą się raczej do osiedla niż samej nieruchomości. Komentarze
od obcokrajowców żyjących w mieście. Obcokrajowiec kupując lub
wynajmując mieszkanie lub dom chce dowiedzieć się o okolicy, rynku
nieruchomości, kosztach i jakości życia, atrakcyjnych punktach w pobliżu,
które sprawiają że to dobra lokalizacja.

NISKI - ŚREDNI

Bogate informacje o
nieruchomościach

Zdjęcia wykonane przez profesjonalnego fotografa wyświetlane w wysokiej
jakości są warunkiem koniecznym. Przydatne są też filmy z widokiem osiedla.
Nie ograniczaj się do wyposażenia mieszkania, ale pokaż szczegółowy widok
okolicy, wskazując gdzie znajduje się budynek poprzez interaktywną mapę,
jak blisko znajdują się szkoły banki, jak działa transport publiczny. Warto
umożliwić potencjalnemu nabywcy ściągnięcie zdjęć, aby mógł zobaczyć je w
większej rozdzielczości.

WYSOKI

Personalizacja

Funkcja ta odnosi się bardziej do sugestii na podstawie nieruchomości
obejrzanych już przez kupującego. Jeżeli nabywca jest zarejestrowany i
posiada profil użytkownika a w nim podane informacje, mogą one być
również wykorzystywane do personalizacji (np. zawód lub zainteresowania).
Ponadto można wykorzystać dane opisane w mediach społecznościowych w
celu określenia potencjalnie interesujących nieruchomości (to z punktu
widzenia kupującego. Punkt widzenia sprzedawcy jest opisany w
funkcjonalności ogólnej, w ramach funkcjonalności Wykaz nieruchomości).

ŚREDNI

Funkcjonalność notowania

Ostateczna cena nieruchomości zależy od sposobu i czasu płatności.
Korzystnie jest dysponować mechanizmem pozwalającym prosić nabywcę o
lepszą cenę, opisując warunki płatności. Należy oczekiwać, że w przypadku
chęci zapłaty całej kwoty za nieruchomość od razu, cena będzie
zdecydowanie niższa.

ŚREDNI WYSOKI
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Praktyka/Cecha

Szczegóły wdrażania

Wpływ

Spotkania

Udostępnij prosty, przyjazny dla użytkownika sposób organizacji lub zmiany
terminu
spotkania
z
doradcą
w
celu
bezpośredniej
wizyty
w
mieszkaniu/domu/biurze znajdującym się w innym kraju.

WYSOKI

Obieg dokumentów

Istnieją rozwiązania, głównie w związku z wynajmem, które umożliwiają
zamawiającym realizację umowy online lub w trybie mieszanym (wymiana
dokumentacji między stronami). Jest to bardzo przydatne dla cudzoziemców
(i mieszkańców żyjących daleko od danego miejsca) oraz zagranicznych
studentów. Rozwiązanie oferuje dostosowanie do potrzeb agentów i
sprzedawców. Kupno nieruchomości w takim trybie zdarza się rzadko,
natomiast często kupujący umawia się w trybie online na obejrzenie
mieszkania lub domu.

ŚREDNI



Opcje płacenia

Ten punkt odnosi się raczej do opłacenia agentów nieruchomości, mimo to
obejmuje płatność pierwszej raty za wynajem lub płatność depozytu w
przypadku wynajmu.

NISKI



Użytkowość

Posiadanie przyjaznej dla użytkownika strony zgodnej ze wszystkimi
wytycznymi użyteczności i dostępności (WCAG 2.0) ma ogromne znaczenie
dla wszystkich e-sklepów, niezależnie od sektora rynku.

WYSOKI



Profesjonalizm

Przedstaw jak najwięcej informacji na temat agencji nieruchomości lub
developera.

WYSOKI



Aplikacje mobilne

Dołącz wielojęzyczne aplikacje, które są używane do wyszukiwania okazji na
wynajem mieszkania, porównywania cen itd.

WYSOKI



Umowa

Płatność

Ogólne
usługi



D2.4 European Overview

Page: 22 of 37

PUBLIC
DMAR

Deliverable: D.2.4

PECOS4SMEs

Version: 1.0

D2.4 European Overview

Issue Date: 07/08/2013

Cykl życia eCommerce

Praktyka/Cecha

Szczegóły wdrażania

Wpływ

Ochrona danych

Preferencje użytkownika mogą być przechowywane do analizy marketingowej
oraz do wykorzystania w przyszłości dla dobra i wygody klienta, ale z tymi
danymi należy obchodzić się ostrożnie, według ścisłej zgodności oraz zasad
ochrony prywatności i prawa. Upewnij się, że są zgodne i upewnij się że
zakomunikowałeś klientom zasady ochrony prywatności. Kupujący może
również się zdenerwować, jeśli po zakupie / wynajmie nieruchomości
otrzymają niezamówione informacje od firm działających w obszarze
wyposażenia wnętrz, prac renowacyjnych, firm ubezpieczeniowych i innych.
Mogą stać się podejrzliwi co do sposobu przechowywania i wykorzystywania
ich danych.

ŚREDNI

Wykaz nieruchomości

To bardzo ważne, aby zapewnić łatwą w obsłudze funkcję listy
nieruchomości, która automatycznie zmienia listę nieruchomości do
ponownego wysłania na strony z ofertami.

WYSOKI



Personalizacja

To odnosi się do opcji tworzenia spersonalizowanej listy nieruchomości
włączając w to sprzedaż, wynajem, mieszkania dla studentów, nowe na
rynku itd.

ŚREDNI –
WYSOKI



Narzędzie wyszukiwania
nieruchomości

Warto dodać narzędzie wyszukiwania nieruchomości na stronie głównej lub
istniejących stronach, ponieważ zapewnia to lepszą widzialność i więcej
wejść.

NISKI - ŚREDNI



Linie obsługi klienta



Formularz komunikacji





Komunikacja

D2.4 European Overview

Udostępnij darmową infolinię dla klientów.
Zamieść formularz komunikacji, który automatycznie przeniesie klienta do
wybranych nieruchomości, tym samym nie będzie on musiał kopiować
numeru odniesienia potencjalnie robiąc błąd.

ŚREDNI WYSOKI
NISKI - ŚREDNI
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Skype

Numer Skype i możliwość skontaktowania się przez Skype może pomóc w
przypadku zagranicznych klientów.

NISKI



Email

Kupujący powinni mieć możliwość zadawania pytań w formie komunikacji
asynchronicznej.

NISKI - ŚREDNI



Media społecznościowe

Monitoring i aktywny udział na Twitterze i Facebooku może zwiększyć zyski
sklepu.

NISKI - ŚREDNI



Media społecznościowe

Wybrane właściwości social media, tweety o nowych nieruchomościach,
konkursy, ankiety, dni otwarte itd. pomagają w biznesie.

ŚREDNI - NISKI



Biuletyny

Biuletyny elektroniczne zawierające wykaz nieruchomości, dystrybuowane
regularnie do użytkowników, którzy zapisali się do otrzymywania biuletynu i
promocja poprzez media społecznościowe.

ŚREDNI



Przycisk wysłania e-maila

Dodaj przycisk "wyślij e-mail do przyjaciela" aby klient mógł poinformować
przyjaciół o ciekawej nieruchomości.

ŚREDNI

Przyciski dzielenia się

Dodaj przyciski społeczne pozwalające klientom na zamieszczanie informacji
o nieruchomościach i dzielenie się nimi z przyjaciółmi poprzez Facebook,
Twitter lub inne sieci.

ŚREDNI

Promocja



2.1.5. Zakwaterowanie
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Table 4: Elementy e-Commerce w zakwaterowaniu
Cykl życia eCommerce

Praktyka/Cecha

Szczegóły wdrażania

Wpływ



Sugestie zakwaterowania

Sprawdź sugestie przez wyraźne opisanie oferty w oparciu o najbardziej
odpowiedni cel (np. pokój dla rodziny 4-osobowej, apartament 2-osobowy z
widokiem na morze itd.)

ŚREDNI - NISKI



Recenzje

Dołącz stronę recenzji, aby pomóc turystom zdecydować. Recenzje są bardzo
ważne dla turystów, pomagają im wybrać odpowiednią opcję. Spójrz na to w
relacji z mediami społecznościowymi.

WYSOKI



Zdjęcia

Zdjęcia są bardzo istotne. Muszą mieć dobrą jakość i odzwierciedlać stan
rzeczywisty. Nie fotografuj tylko hotelu, ale przedstaw okolicę, pozwalają
klientowi sprawdzić odległość do danych obiektów (np. plaża).

WYSOKI



Filmy

Odsetek turystów, którzy oglądają filmy w celu planowania wycieczki rośnie
(89% w 2012 roku). Spójrz na to w relacji z mediami społecznościowymi.

WYSOKI



Social Media

Zintegruj stronę z mediami społecznościowymi i pozwól klientom dzielić się
doświadczeniami. User Generated Content (UGC) to świetna metoda.
Recenzje, opinie, zdjęcia i filmy pomagają w prowadzeniu biznesu.

WYSOKI



Postęp zamówienia

Upewnij się, że klient wie na jakim etapie zamówienia się znajduje, np.
poprzez informację "krok 3 z 4".

ŚREDNI - NISKI



Informacja o lokalizacji

Zamieść szczegółowe informacje na temat tego, jak dostać się do obiektu z
centralnych punktów (porty, lotniska). Pomaga to dostosować się do
rozkładów lotów, promów itd.

ŚREDNI

Atrakcje

Wielu turystów chce wiedzieć od razu, jak spędzą czas. Opisz turyście, co
będzie mógł robić podczas wyjazdu. Im bardziej spersonalizowany opis, tym
lepiej. Sprawdź Amadeus Extreme Search.

ŚREDNI

Rezerwacja
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Schematy zniżek

Dołącz do systemów, takich jak bazy danych Groupon Gateways, które są
potężnym kanałem marketingowym, aby dotrzeć do ponad 50 milionów
członków Groupon i Expedia w USA i Kanadzie.

ŚREDNI



Informacja o anulowaniu

Zamieść precyzyjną informację o opłatach za anulowanie rezerwacji oraz
procedurze zwrotu i refundacji. Upewnij się, że stosujesz praktyki zgodne z
prawem unijnym, w szczególności w zakresie siły wyższej.

ŚREDNI



Szybka odpowiedź na
pytania

Upewnij się, że odpowiedzi na pytania są udzielane w możliwie najszybszym
czasie.

WYSOKI



Specjalne prośby

Pozwól turystom na wystosowanie specjalnych próśb i upewnij się że możesz
spełnić najczęstsze oczekiwania.

ŚREDNI

Wybór konkretnego pokoju

Możliwość wyboru pokoju to duża zaleta w oczach turystów. Ci, którzy
wyjeżdżają po raz kolejny będą wiedzieć jaki pokój preferują. Tym, którzy
wyjeżdżają po raz pierwszy w wyborze pomogą zdjęcia i opisy lub podgląd z
kamery internetowej.

ŚREDNI

Szczegółowe opłaty

Sporządź szczegółowy
wyjeżdżający na taki
specyficznymi opłatami
względu na to jak niskie

m-Commerce

Każdego roku coraz więcej podróżnych korzysta z urządzeń przenośnych w
celu uzyskania dostępu do Internetu w celu uzyskania informacji
turystycznej. Według ośrodka badawczego PhoCusWright rezerwacje poprzez
płatności mobilne potroją się do 2013 roku. Zoptymalizuj swoją stronę pod
kątem przeglądarki mobilnej.
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wykaz opłat przez cały czas pobytu. Turyści
wyjazd pierwszy raz nie są zaznajomieni ze
i woleliby wiedzieć, jakie opłaty obowiązują, bez
mogą być.

ŚREDNI – NISKI

ŚREDNI
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Zaoferuj popularne metody
płatności

Sektor turystyczny pozwala używać kart kredytowych i debetowych,
voucherów, gotówki przy odbiorze, PayPal itd., jako głównego sposobu
płatności. Szczegóły płatności powinny być wyświetlone w jasny sposób na
stronie głównej sklepu.

ŚREDNI –
WYSOKI



Bezpieczeństwo

Ochrona komunikacji internetowej za pomocą szyfrowania i wykorzystania
bezpiecznych kanałów komunikacyjnych (SSL VPN). Dobrą praktyką jest
używanie znaków zaufania. Znaki zaufania to małe obrazki, które pokazują,
gwarancję bezpieczeństwa przez zewnętrzną stronę wskazującą, że można
bezpiecznie dokonywać transakcji na miejscu. Niektóre z tych znaków
zaufania pochodzą z Network Solutions, McAfee, Verisign, BBB, TRUSTe,
GeoTrust, itp. turyści są bardziej skłonni, aby dokonać rezerwacji, jeśli
wiedzą, że ich szczegóły płatności są bezpieczne.

WYSOKI



Linie obsługi klienta



Monitoring na Twitterze

Monitoruj komunikację na Twitterze i odpowiadaj od razu.



Szczegóły rezerwacji przez
SMS

Zamieść szczegóły dostawy przez SMS.



Czat

Czat może pomóc w finalizacji zamówienia. Na pytania turystów trzeba
szybko odpowiedzieć. Istnieje wiele platform oferujących czat na rynku.



Użytkowość

Zaprojektuj stronę internetową przyjazną użytkownikowi.



Aplikacje innych
producentów

Dołącz do wielu platform, w wielojęzycznych aplikacjach, które są
wykorzystywane do wyszukiwania zakwaterowania i kurortów. Zobacz
aplikację TripAdvisor, najpopularniejszą na świecie po Google Earth.



Płatność

Komunikacja

Ogólne
usługi

D2.4 European Overview

Udostępnij darmową infolinię dla klientów.

ŚREDNI WYSOKI
NISKI
WYSOKI
ŚREDNI WYSOKI

WYSOKI
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Jakość zdjęcia

Zainwestuj w dobre fotografie nieruchomości i osiedla. Wynajmij
profesjonalnego fotografa wyspecjalizowanego w marketingu cyfrowym.

MEDUM –
WYSOKI



Ochrona danych

Preferencje podróżników można przechowywać do analizy marketingowej
oraz do wykorzystania w przyszłości, z korzyścią dla osób podróżujących
indywidualnie, ale dane te należy wykorzystywać ostrożnie i zgodnie z
prawem. Upewnij się, że są zgodne i upewnij się, że zakomunikowałeś
klientom zasady ochrony prywatności.

ŚREDNI - NISKI



Przycisk wysłania e-maila

Dodaj przycisk "wyślij e-mail do przyjaciela".

ŚREDNI



Przyciski dzielenia się

Dodaj przyciski społeczne pozwalające klientom na zamieszczanie informacji
o rezerwacjach i dzielenie się nimi z przyjaciółmi poprzez Facebook, Twitter
lub inne sieci.

ŚREDNI



Ogłoszenia oparte o słowa
kluczowe

Skorzystaj z wyników wyszukiwania stron poprzez rejestrację w
wyszukiwarce i adaptację SEO/SEM tak jak w niżej wymienionych
praktykach.

WYSOKI

Płatne wyszukiwanie

Aby uniknąć dużych opóźnień, zapłać wyszukiwarce, aby strona była
wyświetlana możliwie szybko (np. w ciągu tygodnia) i pojawiała się w
wynikach wyszukiwania. Możesz również przyspieszyć proces rejestracji
płacąc za gwarancję pojawienia się strony w wynikach wyszukiwania w ciągu
tygodnia.

WYSOKI

Optymalizacja wyszukiwarki
(SEO)

Popraw swoje notowania na wynikach wyszukiwania stron, zmieniając kody
strony, aby były bardziej istotne, a tym samym zgodnie z wyszukiwarką (np.
modyfikowacja tagów tytułowych, meta tagów, linków i innych obszarów
strony).

ŚREDNI WYSOKI





Promocja
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Szczegóły wdrażania

Wpływ

Paid placements (PP):

Możesz zapłacić wyszukiwarce za umieszczenie w sekcji sponsorowanej
wyników wyszukiwania. Jest to szybszy sposób na uzyskanie widoczności,
ponieważ w trybie normalnym wyniki mogą pokazać się dopiero po upływie
120 dni.

ŚREDNI WYSOKI

Strona internetowa i analizy

Skup się na głównych wskaźnikach takich jak liczba odwiedzających,
wyświetlenia strony, odnoszące się strony, strony wyjściowe, hasła i frazy
kluczowe.

WYSOKI

Programy lojalnościowe

Programy lojalnościowe i członkowskie nagradzają lojalność klientów i
zachęcają ich do kolejnych zakupów. Program Air Miles to świetny przykład
dobrego programu lojalnościowego. Dołącz do takich programów.

ŚREDNI WYSOKI

Specjalne zamówienia

Nawiąż kontakty z przedsiębiorcami oferującymi wynajem samochodów, rejsy
promem, wycieczki z przewodnikiem itd aby zaoferować zniżkę dla turystów i
ogłoś to na stronie internetowej.

ŚREDNI

2.1.6. Budownictwo
Tabela 5: Wsparcie e-Commerce w budownictwie
Cykl życia eCommerce

D2.4 European Overview

Praktyka/Cecha

Szczegóły wdrażania

Wpływ
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Przetargi przez internet

Szczegóły wdrażania

Wpływ

Obecna akcja odnosi się do dostarczania informacji on-line o przetargu
wraz ze specyfikacją projektu. To jest wspólne dla projektu budowlanego,
aby wymagał podwykonawstwa usług dla innych wyspecjalizowanych
wykonawców lub nabycia kilku materiałów / usług. Narzędzie przetargowe
w Internecie w najprostszej postaci może ułatwić przygotowanie folderu
przetargowego w Internecie tak, aby zainteresowane strony mogły zebrać
wszystkie informacje i przygotować ofertę. Dodatkowe funkcje mogą
ułatwić składanie ofert w trybie online za pomocą specjalnych formularzy i
załączników tak, aby wszyscy oferenci dostarczali zharmonizowanych
informacji dokonując oceny. Pytania i odpowiedzi mogą być także
umieszczone w Internecie, co kilka dni, w formacie PDF, a nawet w czasie
rzeczywistym wirtualnej przestrzeni dedykowanej. Istnieje kilka rozwiązań
w celu ułatwienia procedur przetargowych.

ŚREDNI-WYSOKI
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Aukcje

Szczegóły wdrażania

Wpływ

Niniejsza akcja dotyczy świadczenia aukcji jak funkcjonalność dla
sprzedaży towarów i / lub nadwyżki. Nie jest rzadkością nadwyżka po
zakończeniu projektu budowlanego. Ta funkcja może pomóc sprzedać
nadwyżki w najlepszej możliwej cenie. W razie potrzeby (na przykład ze
względu na duże ilości towarów lub nadwyżki, lub ze względu na wysoką
cenę nabycia) można zapewnić funkcjonalność rynkową pozwalającą
potencjalnym nabywcom na utworzenie partnerstwa przez połączenie sił na
zakup towarów w najlepszych cenach dla nich, a następnie
rozpowszechnianie materiałów między sobą (po zakończeniu sprzedaży).
To może być zrealizowane przez tablicę ogłoszeń, gdzie potencjalni
nabywcy szukają innych kupców chętnych do utworzenia partnerstwa. W
dostarczaniu przesyłek online mamy wiele opcji do wyboru. Opcje te
jednak mogą mieć wpływ na sprzedaż, więc powinna się pojawić
funkcjonalność w celu omówienia warunków dostawy z kupującym online
za pośrednictwem wiadomości.

WYSOKI
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Wyszukiwanie
nieruchomości/usług

Szczegóły wdrażania

Wpływ

To jest istotne dla firm budowlanych w sektorze nieruchomości (np
mieszkania, biura). To odnosi się zarówno do gotowych projektów lub
realizowanych projektów budowlanych, które są dostępne w sprzedaży. Nie
uważa się za konieczne, aby zapewnić zaawansowane funkcje zwykle
świadczone
przez
agencję
nieruchomości,
nieruchomości
można
sprzedawać na aukcjach. Zakłada się, że jeśli potencjalny nabywca chce
kupić nieruchomość bezpośrednio od konstruktora to ma on już dostępne
informacje dotyczące nieruchomości i skontaktuje się z konstruktorem w
trybie offline. Przecież to jest bardzo mało prawdopodobne, aby
dysponować dużą liczbą właściwości, więc wszelkie funkcje, mogące
umożliwić użytkownikowi wykonywać zaawansowane wyszukiwanie
nieruchomości na aukcji nie są konieczne. Ważne jest to, aby pokazać
właściwości profesjonalne, odpowiednie świadczenia informacyjne i wiele
zdjęć nieruchomości w wysokiej jakości. Podobnie firmy budowlane mogą
oferować usługi techniczne dla klientów, takie jak analiza statyczna analiza,
projektowanie architektoniczne, projektowanie, nadzór, badania itd. Usługi
te powinny być wymienione i szczegółowo opisane w kategoriach
zamówienia klientów (na przykład rysunki 3D). W zależności od
świadczenia usług, konieczne są różne prezentacja (np. do badań być może
jest to dobry pomysł, aby opisać metodologię, którą należy stosować do
projektowania architektonicznego - konieczne jest, aby pokazać poprzednie
projekty, więc sprawdzić również działania promocyjne).

ŚREDNI
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Umowa
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Szczegóły wdrażania

Wpływ

Narzędzie cytowania

Ze względu na charakter materiałów / usług sprzedawanych przez MŚP
działające w sektorze budownictwa, warto udostępnić oferty pojawiające
się w oparciu o wybór określonych warunków. Funkcjonalność cytowania,
będąca uzupełnieniem sprzedaży bezpośredniej, może pozytywnie wpłynąć
na sprzedaż nieruchomości oraz nadwyżek lub używanych materiałów, ale
też innych usług, które klient ma możliwość szczegółowo opisać. W tym
ostatnim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest mieć gotowy formularz
zawierający istotne informacje dla użytkownika.

NISKI-ŚREDNI

Szczegółowe koszty

Radzenie sobie z projektami budowlanymi jest złożonym zadaniem dla
większości ludzi, a zwłaszcza dla nowicjuszy. Ważne jest, aby komunikować
się w efektywny sposób. Przejrzyste informacje w tym zakresie będą
bardzo mile widziane przez klientów i zdobędziesz punkty, które mogą
doprowadzić do sprzedaży towaru, ponieważ klient będzie mieć do Ciebie
zaufanie.

ŚREDNI

Przepływ dokumentów

Istnieją rozwiązania, które pozwalają zamawiającym porozumiewać się
drogą elektroniczną lub przez kombinację wymiany dokumentacji online i
offline między stronami. Rozwiązanie oferuje podstawowy obieg umowy
umożliwiający pewne dostosowanie do określonych potrzeb stron przy
użyciu tej funkcji. Nabywcy zagraniczni lub zdalni zwykle zorganizują
spotkanie na miejscu przed zakupem, osobiście lub przez pełnomocnika.
Do sprzedaży materiałów proces zamawiania będzie prostszy i może nawet
być ułatwiony poprzez rozwiązanie aukcji.

NISKI-ŚREDNI
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WYSOKI



Monitoring postępów

Klienci, którzy chcą zlecić pracę online zrobią to chętniej, jeśli będą mogli
śledzić postępy w czasie rzeczywistym. Śledzenie postępu online zwiększa
przewagę konkurencyjną, zwłaszcza w połączeniu ze śledzeniem kosztów
przez internet. Funkcjonalność ta jest oczywiście bardzo ważna dla
sprzedaży międzynarodowej, gdzie trudno jest śledzić postęp projektu.



Oferowanie popularnych
metod płatności

Sklepy internetowe często używają kart kredytowych i debetowych, bonów
upominkowych, kart kredytowych, PayPal itp. jak ich głównego systemu
płatności. Szczegóły płatności powinny być wyświetlane na stronie głównej.

ŚREDNI-WYSOKI

Bezpieczeństwo

Chroń komunikację internetową za pomocą szyfrowania i wykorzystania
bezpiecznych kanałów komunikacyjnych (SSL VPN). Dobrą praktyką jest,
aby używać znaków zaufania. Znaki zaufania to małe obrazki lub logo,
które pokazują, gwarancje bezpieczeństwa przez zewnętrzną stronę,
wskazując, że jest to bezpieczny sklep. Niektóre z tych znaków zaufania
pochodzą z rozwiązań sieciowych, McAfee, Verisign, BBB, TRUSTe,
GeoTrust itp. Goście będą bardziej skłonni do dokonania zakupu, jeśli
wiedzą, że ich płatność jest zabezpieczona i przebiega w odpowiedni
sposób.

WYSOKI

Płatność
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Pokazywanie poprzednich
projektów

Bardzo ważne jest, aby profesjonalnie zaprezentować działania z
przeszłości, zwłaszcza dla budownictwa i projektów architektonicznych. Nie
jest łatwo wyobrazić sobie klienta zlecającego projekt budowy lub
zamawiającego projekt architektoniczny, nie widząc poprzednich prac.
Profesjonalny opis ostatnich projektów i wysokiej jakości zdjęcia
ujawniające
wszystkie
ważne
aspekty
zrealizowanej
pracy
są
koniecznością. Włączenie opinii klientów na temat projektów także pomoże
Ci zdobyć dużo punktów.

ŚREDNI-WYSOKI

Media społecznościowe

Użyj kont społecznościowych w celu identyfikacji aktywnych i wpływowych
konsumentów, lub znalezienia nowych, którzy nie są zaznajomieni ze
sklepem internetowym. Przekazuj klientom na bieżąco najnowsze
wiadomości lub specjalne oferty, które są dostępne tylko dla użytkowników
Facebooka i Twittera.

NISKI

Biuletyny

W przypadku sprzedaży nieruchomości, klienci muszą wiedzieć o kolejnych
ofertach, dlatego też strona główna lub biuletyn to najlepszy sposób na ich
publikację. Istnieje kilka aplikacji online, które pozwalają na tworzenie
biuletynów i prowadzenie kampanii.

ŚREDNI-WYSOKI

Słowa kluczowe i ogłoszenia

Umieść stronę w wynikach wyszukiwania poprzez rejestrację w
wyszukiwarce i adaptację SEO/SEM, tak jak w przykładach wymienionych
poniżej.

WYSOKI

Promocja







D2.4 European Overview

Page: 35 of 37

PUBLIC
DMAR

Deliverable: D.2.4

PECOS4SMEs

Version: 1.0

D2.4 European Overview

Issue Date: 07/08/2013

Cykl życia eCommerce

Praktyka/Cecha







Szczegóły wdrażania

Wpływ

Płatne wyniki wyszukiwania

Aby uniknąć dużych opóźnień, zapłać wyszukiwarkom, aby upewnić się, że
Twoja strona jest przeglądana w ustalonym czasie (zazwyczaj jest to
tydzień) i pojawia się w wynikach wyszukiwania. Można również
przyspieszyć proces rejestracji wybierając opcję "Business Express" i
wpłacając jednorazową opłatę, która gwarantuje przegląd w ciągu
tygodnia.

WYSOKI

Optymalizacja wyszukiwarek

Popraw swoje oferty na stronach wyników wyszukiwania modyfikując swoje
kody witryny, aby były bardziej istotne i dlatego bardziej kompatybilne (np.
modyfikacja tagów, meta-tagów, pozycjonowanie tagów, łączy i innych
obszarów strony).

ŚREDNI-WYSOKI

Płatne usługi

Możesz opłacić wyszukiwarki za umieszczenie sponsorowanej sekcji na
stronie wyników wyszukiwania. Jest to szybszy sposób, aby uzyskać
widoczność, ponieważ wstępne wyniki optymalizacji kampanii są widoczne
dopiero po upływie 120 dni.

ŚREDNI-WYSOKI

Skup się na kluczowych wskaźnikach takich jak:
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Umiejętności analityczne







Liczba gości
Wejścia na stronę
Strony odniesienia
Wskaźnik opuszczenia
Słowa i frazy kluczowe

WYSOKI
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