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Tarifes – Sense compromís de permanència

Quota d’Alta: 250€+IVAQuota d’Alta: 250€+IVA
Inclou crear i personalitzar gràficament la botiga online, crear les 
categories de producte, així com l’alta de productes*, configurar preu 
ports, i formes de pagament. Inclou el primer mes de funcionament.

Quota mensual: 65€+IVA
Inclou el manteniment tècnic de la plataforma e-commerce, i del servidor 
web, així com la llicència mensual d’ús.

*L’alta de productes està inclosa sempre que el client suministri un Excel amb la informació dels productes, així
com les fotografies ja digitalitzades. En cas contrari es pot ofertar el servei apart.
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SOLUCIÓ E-COMMERCE

Voleu vendre per internet?

Posem a la vostra disposició la plataforma de comerç online ESHOP.CATPosem a la vostra disposició la plataforma de comerç online ESHOP.CAT
que us permet tenir una pàgina web on mostrar i/o vendre els vostres
productes i serveis.

Podreu gestionar-la des d’un panell de gestiómolt sencill, on donar 
d’alta/baixa, o modificar les categories, productes, fotografies, 
descripcions, preus, ofertes, clients, i comandes. 

A més, podreu cobrar les comandes amb targeta de crèdit o Paypal.A més, podreu cobrar les comandes amb targeta de crèdit o Paypal.
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Característiques?
La nostra solució inclou tot el que necessiteu per vendre:

• Registre o trasllat de domini.
• Addicionalment la botiga online estarà disponible amb el subdomini: http://nomempresa.eshop.cat• Addicionalment la botiga online estarà disponible amb el subdomini: http://nomempresa.eshop.cat
• Servidor Web Hosting 1GB + fins a 10 Comptes d’email de 250Mb
• Web en 1 o 2 idioma
• Botiga online responsive (adaptada a mòbils i tablets)
• Panell de Control per gestionar:

• Categories, productes, clients i comandes
• Fins a 3 nivells de subcategories.
• Fitxa Producte: codi, categoria, titol, descripció, preu base, IVA, pvp, preu oferta, 4 fotos, stock, talles i colors.
• Secció de productes destacats.
• Despeses de transport variables segons import venda.
• Formes de pagament: Tarjeta TPV, Paypal o Contra reemborsament
• Control d’stock integrat.
• Emissió automàtica de comandes i factures. Zona privada per clients.• Emissió automàtica de comandes i factures. Zona privada per clients.
• Descomptes de fidelització per clients.
• Generació d’etiquetes d’enviament.
• Gestió de Banners gràfics amb links.
• Gestió de campanyes d’email.
• Links a xarxes socials Facebook, Twitter e Instagram.
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Exemple d’e-commerce real: www.nwanders.com
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Si esteu interessats en ampliar informació, envieu-nos un email a 

hola@networking.cat

Tel. 633 021 587


