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                         Потребителско име: 1 

 Парола: 1 

Пред Вас е съвременна система за управление на електронна 

търговия, базирана върху последните достижения в областта на 

Internet технологиите. Microinvest Електронен магазин използва 

практики, съобразени с най-новите тенденции в Web дизайна и 

съвременните търговски практики. Този продукт Ви дава 

предимството да имате огромна Internet аудитория и да 

продавате Вашите продукти и услуги по оптимален начин. С 

помощта на настоящата система Вие можете да използвате 

нововъведения в ежедневния бизнес и професионално да 

привличате нови клиенти. 

 

Вижте как ще изглежда  

Вашият електронен магазин 

 

Вижте колко лесно ще 

управлявате Вашия електронен магазин 

 

http://demo.microinvest.net/
http://demo.microinvest.net/
http://demo.microinvest.net/admin
http://demo.microinvest.net/admin
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Използвайте Microinvest Електронен магазин, за да изградите Вашия онлайн магазин, бързо, 

достъпно и с отлично качество! Продуктът  е комплексно решение за управление на 

електронна търговия с възможност за интеграция към нов или съществуващ уеб сайт. Лесно 

изграждане, редактиране и поддържане, обработка на поръчките и въвеждане на 

информация, без да са необходими каквито и да са специфични IT познания.  

Работата с Microinvest Електронен магазин е лесна и ефективна. Неговите функции са 

максимално удобни за изпълнение на ежедневните дейности. Специално внимание е 

обърнато на бързината на обслужване и лекота на работа за операторите при рутинните им 

задължения, които те изпълняват при обслужване на клиентите. 

Microinvest Електронен магазин спазва принципите и добрите практики, залегнали в основата 

на Web базираните системи и се подчинява на правилата за работа с Internet ресурси. Логиката 

на действие и последователността на действия са съобразени със съвременните тенденции в 

електронната търговия. Именно затова операторите могат бързо и лесно да привикнат към 

настоящата система.  

Ние можем да се гордеем с модерна и иновационна схема на работа, гъвкав продукт, 

специално предназначен за удобство на потребителите и подобряване на ежедневните им 

дейности. 

 

Мощни инструменти за дизайн и  

визуализация. Набор от готови теми. 

 

Отлично допълнение към 

всеки корпоративен имидж. 

 

Фантастично продуктово 

представяне. Лесно публикуване 

на снимки. 

 

Най-добро продуктово описание, 

цена и текущ статус. 

 

Изключително удобна количка 

за пазаруване. 

 

Най-доброто място за реклама 

с 0 лв. инвестиция. 
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Поглед отвътре 

 

 

Ние знаем колко важно е бизнесът Ви да бъде 

представен по подходящ начин. За целта в 

Microinvest Електронен магазин сме 

предвидили мощни инструменти за изграждане 

на стилни и професионално изглеждащи 

„електронни витрини“ на Вашия бизнес. Може 

да разчитате на три предварително зададени 

визуални стила, които да подреждате според 

Вашите предпочитания или да създадете 

напълно нов дизайн. Всичко е изключително 

лесно и ще управлявате Вашия магазин като 

професионалист без необходимост от каквито и 

да е специални ИТ познания. Удобната функция 

„влачене и пускане“ дава свободата само с 

помощта на мишката да размествате 

елементите от всяка една страница на Вашия 

онлайн магазин. Интуитивни 

помощници и панели за редакция 

на съдържанието са винаги под 

ръка, а с едно кликване може да ги 

скривате или показвате.  

С визуалния редактор в Microinvest 

Електронен магазин получавате:  

 Професионално изглеждащи 

визуални стилове, подготвени от 

екип от дизайнери в елегантни 

черно-сини, стилни черно-златни 

или атрактивни зелено-червени 

конфигурации и цветови нюанси. 

 Интуитивно меню и удобни бутони за запазване и промяна на съдържанието. 

 Избор за вид и функции при създаване на нови страници в електронния магазин 

(стандартни или шаблонни). Опция за копиране на вече създадено съдържание с цел 

по-бърза работа и минимизиране на грешки. 

 Мощен набор от настройки за всички параметри на различните елементи, включени в 

интерфейса: ширина, височина, дълбочина, прозрачност, фонов цвят, рамка, радиус 

рамка, сянка,  шрифт, фоново изображение на елемента. 

Мощен визуален редактор 
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 Възможност за добавяне на рекламни банери и създаване на менюта и подменюта.  

 Лесно вграждане на допълнителни скриптове и бутони за социални мрежи. 

 

 

 

Правилното и атрактивно представяне на Вашите продукти е ключът към Вашия успех. Ние ще 

Ви помогнем да привлечете повече клиенти и да реализирате по-големи продажби, като Ви 

осигурим правилните инструменти за 

визуализация, управление и описание на 

предлаганите артикули. Може да 

групирате продуктите по желан начин, да 

задавате страница, на която да се 

визуализират, да избирате отстояние 

между два артикула, да сортирате по 

различни критерии, да се възползвате от 

бърза навигация.  

Възможностите за описание на 

продуктите са фантастични. Кратки или 

разширени - вариантите зависят само от 

Вашето въображение. 

Получавате още: 

 Възможност за публикуване на много на брой изображения за максимално добра 

визуализация на артикулите. 

 Неограничен брой групи и категории 

стоки. 

 Удобно и интуитивно групиране, лесна 

навигация и „разгъващи се“ менюта. 

 SEO оптимизация на текстовете и 

описанията, ключови думи и  

заглавия, гарантиращи конкурентни 

предимства в търсещите машини. 

 Възможност за задаване на различни 

статуси на продуктите, прилагане на 

ценови категории, работа със стоки с 

нулева цена. 

 Възможност за вграждане на снимките и 

описания от външни файлове или системи. 

 

 

Фантастично представяне на продуктите 
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Маркетинговите и търговски функции в Microinvest Електронен магазин ще Ви впечатлят! 

Разполагате с гъвката система за задаване на отстъпки – по клиенти, минимални поръчки, по 

категории стоки и още много. Възможност за работа с цени на едро и отстъпки за количества. 

Използване на ротатори за промоционални артикули. Открояване на най-нови, най-купувани и 

водещи продукти. 

 

 

 

Microinvest Електронен магазин 

предлага функции, които ще 

обикнете! При създаване на 

целия набор от инструменти и 

настройки сме се ръководили от 

един простичък принцип – 

достъпна и лесна работа. Всичко 

е изключително интуитивно за 

използване и въвеждане, 

информацията се променя, 

съхранява или изтрива с няколко 

кликвания. 

 Справките предлагат пълен мониторинг 

върху получените поръчки през онлайн 

магазина. Информацията може да бъде 

филтрирана по различни параметри, което е 

особено важно при вземането на правилните управленски решения. Ресурсите могат да 

се разпределят ефективно към продукти и предложения с по-висока добавена 

стойност, да се насочат усилията към ефективните промоции, да се организират 

оптимално човешките ресурси в периоди и часове с по-високо натоварване. 

 Задаването на различни права за достъп до администраторския панел на Microinvest 

Електронен магазин осигурява висока сигурност на информацията, по-добра 

организация на дейността на служителите и проследимост да извършените активности. 

 Вградените настройки за получаване на имейли през вградена в електронния магазин 

форма, осигуряват добра и бърза комуникация с потребители, което повишава тяхната 

удовлетвореност. 

 Максимално улеснените настройки за вграждане на едни от най-разпространените 

начини за разплащане в електронната търговия, в комбинация с мощните инструменти 

за оптимизация на съдържанието, осигуряват отлично позициониране на Вашата 

компания и продукти. 

 Автоматично генериране на персонален QR код, съдържащ информация за стоките, 

даващ възможности за напълно нови начини за предлагане и покупка на продуктите. 

Страхотни нови възможности 


