Трансфер на съдържание на онлайн магазин
или сайт от една платформа на друга.
Искате да си смените платформата на онлайн магазина или сайта
.... елате при нас и до няколко дни ще трансферираме всички данни
от стария ви сайт към нов. Имате стотици продукти и
информация в сайта си , елате при нас и за няколко дни ще прелеем
от стария към новия сайт цялата информация. Много често, когато
си подравним сайт или онлайн магазин в началото не сме съвсем
добре ориентирани от предлаганите ни се възможности и избора ни
в/у платформа е от типа ЕЖК (Една Жена Казала), гледаме визуално да
ни хареса и не се запитваме какво точно получаваме и как ще се
класира сайта (онлайн магазина) ни и след като го направим и наемем
продуктите започваме да се чудим защо не върви напред в търсачките
или защо се работи трудно с тази( избраната от нас) платформа, а и
най важното започваме да се чудим защо хем сайта ни не се
позиционира добре , хем други наши конкуренти (сайтове и онлайн
магазини) имат по нестандартна и интересна визия от нас, а и плащаме
на собствениците на платформата за поддръжка не малко пари ... А
колко би било добре да имате сайт (онлайн магазин) за който не се
плаща за поддръжка (платформата е изцяло безплатна), който да е
модерен, уникален дизайн, да дава много възможности за реклама и
не на последно място с чист и подреден код ,който търсачките
класират на първите си страници.
Ние предлагаме да ви консултираме за да изберете възможно най
добрата платформа за вашия сайт или онлайн магазини, която да е
без такси за поддръжка, дава възможност сайта ви да е с модерна и
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Предлагаме да преместим (трансферираме) вашия сайт(онлайн
магазин) на такава горе спомената платформа с всичката
информация към него да я разработим и оптимизираме по ваша
визия, вие ще получите лесен за манипулиране сайт(онлайн магазин)
с модерна и свежа визия и ще спестите много средства които
повечето платформи изискват като абонамент ,а и ще избягате от
клишето вашия сайт да прилича на всички останали.
стар сайт --------> трансфер на данни --------> нов модерен сайт.
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