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Tvorba Eshopu a loga pro OutletModa.cz
Praha, 9. září 2008 – Společnost NETservis s.r.o. (www.netservis.cz) prohlubuje svou spolupráci
s firmou ILETTE, s.r.o., kdy po úspěšných projektech Tvorba loga a Tvorba eshopu pro Outlet úspěšně
dokončila projekt další – eshop pro secondhand výrobky (secondhand.outletmoda.cz), logo a na další
doméně nový rozcestník (www.moda-levne.cz). Celý projekt se vyznačuje několika zajímavými prvky
zejména technického a funkčního charakteru.
Základním cílem bylo vytvořit eshop podobný www.outletmoda.cz, jen s lehce odlišnou grafikou a
především odlišným sortimentem. Outlet módu zde nahradil klasický bazarový sortiment. Zatímco je
outletmoda.cz v barvě lila, tak secondhand.outletmoda.cz je vyveden v modré. Lze k němu přistupovat i
přes adresu www.secondhandmoda.cz.
Velkým pozitivem umístění obou eshopů na stejnou doménu je fakt, že návštěvníci obou eshopů
provedou jen jednu registraci, mají jen jeden nákupní košík, provádějí jen jednu platbu, ať už nakupují
z outletu i bazaru dohromady. Z outletmoda.cz se tedy stává obchodní dům s levnou módou, kde
návštěvníkům stačí jen jeden nákupní košík!
Oba dva eshopy jsou vzájemně velmi úzce provázány – je-li návštěvník například v bazaru v sekci
Dámské – halenky, může se přepnout do obchodu s outletem do té samé kategorie. Vše má potenciální
klient nadosah.
Pro společnost ILETTE, s.r.o. je spojení obou obchodů velmi výhodné, protože mají jedno administrační
rozhraní, nemuseli se nikde nic nového učit.
Nový rozcestník www.moda-levne.cz na jedné stránce koncentruje odkazy na projekty společnosti
ILETTE a do budoucna zde přibudou jistě další. Návštěvníci si již nemusejí pamatovat názvy různých
eshopů, stačí jim pouze adresa rozcestníku.
Z drobných úprav a změn uvedeme například to, že podle vzoru www.second-hand-textil.cz byl pro
nový eshop vytvořen logotyp, bazarová sekce na Seznam Zboží (www.zbozi.cz) automaticky importuje
aktuální portfolio produktů secondhandu pomocí takzvaného XML feedu a služba webhosting, kterou
dodává taktéž společnost NETservis s.r.o., musela být s ohledem na vyšší zátěž pro přenosy dat
upravena projektu na míru.
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