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La ce te ajuta acest ebook?

Sa faci o analiza coerenta si obiectiva a magazinului tau online,
bazata pe criterii puse la dispozitie de catre o echipa de
consultanti cu experienta relevanta in marketing online. Efectiv,
acest ebook iti prezinta bunele practici care, puse in aplicare,
pot sa imbunatateasca/optimizeze rata de conversie a site-ului
(numarul de comenzi, cereri de oferta, inscrieri la newsletter,
formulare completate etc.).
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Care sunt criteriile pe baza carora a fost construit acest ebook:

1. Design si grafica: acest factor este important deoarece denota 
imaginea companiei pe care o reprezinta si profesionalismul acesteia. 
In acelasi timp, un design de calitate transmite si incredere vizitatorului, 
astfel incat sansele ca acesta sa contacteze compania cresc. 
Conform statisticilor, interesul utilizatorului pentru un produs este dat 
in proportie de 1% de sunet/miros, 6% textura si 93% aspect vizual. 
In acelasi timp, 85% dintre utilizatori pun imaginea si modul vizual de 
prezentare pe primul loc in alegerea produsului. Acest lucru este 
raportat si la nivel de internet, indiferent daca un site vinde servicii sau 
produse, indiferent daca este un magazin online, un site de prezentare 
sau un portal ce contine informatii. Pentru majoritatea utilizatorilor de 
internet (studiu realizat si de catre M.I.T.), modul de navigare intr-un site 
si designul per total sunt motivele principale pentru care acestia decid 
sa cumpere produsele sau sa se foloseasca de serviciile firmei care 
detine site-ul. Pe scurt, 42% dintre utilizatori isi bazeaza alegerea doar 
pe design-ul general al site-ului; mai mult de jumatate (52%) aleg sa 
nu se mai intoarca pe un site din cauza aspectului estetic.

https://themarkers.ro/


2. Functionalitatile site-ului: Functionalitatile unui site ii ofera 
vizitatorului, potentialului client, mai multe motive pentru care sa 
ramana mai mult timp pe site sau sa revina, aceste lucruri fiind 
datorate experientei pe care vizitatorul o are. Totodata, acestea 
ajuta atat la cresterea ratei de conversie si, in anumite cazuri 
(pentru anumite functionalitati), la o indexare mai buna din partea 
motoarelor de cautare.
Din punct de vedere tehnic, daca anumite parti ale unui site nu 
functioneaza, atunci compania care il detine are de pierdut din 
punct de vedere al imaginii, dar si din punct de vedere al 
numarului de comenzi/cereri de oferta etc.
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3. Textele prezente pe site/continut. 
William Shakespeare spunea ca “Pestii se prind cu undita, iar oamenii 
cu vorba”. Alaturi de un design profesionist si relevant, textele de 
prezentare ale unui produs sau ale unui serviciu conduc vizitatorul 
catre actiunea dorita de catre proprietarul site-ului. Este dovedit 
faptul ca un continut de calitate din punct de vedere lingvistic, 
gramatical, dar mai ales din punct de vedere al creatiei acestuia, 
respectand principalele legi ale marketingului, poate aduce o 
imbuntatatire a ratei de conversie cu pana la 55%. Acelasi lucru este 
valabil pentru toate materialele de promovare utilizate de catre 
companie.

De asemenea, textele/continutul reprezinta unul dintre cei mai 
importanti factori SEO, factori de care motoarele de cautare tin cont 
atunci cand noteaza si clasifica un website.
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4. Analiza SEO. 
Se refera la analiza site-ului din punct de vedere al indicilor folositi 
de motoarele de cautare (Google) pentru a indexa si clasifica un site. 
Acest factor este unul dintre cei mai importanti, deoarece, in 85% din 
cazuri, cel mai mult trafic pe un site este adus de catre motoarele de 
cautare. Statisticile ne arata ca: 98% dintre utilizatorii romani de 
internet folosesc motorul de cautare Google atunci cand vor sa 
gaseasca o informatie; 65% dintre utilizatori cauta pe Google 
informatii despre produsele sau serviciile de care au nevoie; 85% 
dintre utilizatori nu trec mai departe de prima pagina de rezultate pe 
care Google o afiseaza. 

https://themarkers.ro/


Functionalitati Generale
1. Layout curat, modern, cu spatiere su�cient de mare (de preferat alba), 
astfel incat produsele sa iasa in evidenta si vizitatorul sa nu �e incurcat de 
alte elemente de design care sa incarce site-ul.

2. Culoarea butoanelor de call to action este in contrast puternic cu 
culoarea site-ului. In acest fel, utilizatorul este indemnat sa dea click si rata 
de click creste. De asemenea, utilizatorul nu are probleme in a gasi butonul 
CTA (call to action).

contacteaza-neCUMPARA ACUM
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3. Fontul utilizat este usor lizibil. Recomandam pastrarea aceluiasi font pe 
parcursul intregilor pagini. In acest fel site-ul pastreaza un design curat, 
profesionist, iar vizitatorului ii este usor sa citeasca informatia si sa 
utilizeze site-ul.

4. Sunt expuse bene�ciile clientilor la nivel gra�c descriptiv si atragator. 
Bene�ciile sunt expuse pe �ecare pagina. Exemple: “Garantie”, 
”Transport Gratuit” etc.

Fontul trebuie sa fie lizibil.
Nu sunt recomandate 
variatiile mari, textul 
trebuie sa fie usor de citit!

Fontul trebuie sa fie 
lizibil. Nu sunt 
recomandate 
variatiile mari, textul 
trebuie sa fie usor de citit
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5. Timpul de incarcare a site-ului este de sub 5 secunde. Studiile arata 
ca 40% dintre cei care acceseaza un site nu au rabdare sa astepte mai 
mult de 4-5 secunde. De asemenea, 50% dintre cei care acceseaza un 
site care se incarca greu, nu il mai acceseaza si a doua oara.

6. Folosirea reclamelor de tip pop-up/mash/interstitial se face dupa cel 
putin a treia pagina incarcata (nu cea de checkout) sau dupa cel putin 3 
minute petrecute pe site. Folosirea lor intr-un mod mult prea intruziv 
duce la pierderea tra�cului din website.
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7. Exista numarul de telefon si adresa de email in header si este de tip 
“sticky”. Sansele ca utilizatorul sa dea click pe ele cresc.

8. Elementele de mai sus sunt de tip link2call si link2email. Utilizatorului 
ii este usor sa le foloseasca. 

SUNA
ACUM

SUNA-NE
ACUM

SUNA-NE



9. Meniul este sticky (inclusiv varianta de mobil). Elemente importante: 
date de contact, cos de cumparaturi, categoriile magazinului, logo. 

10. Este implementat modul de live chat. El ajuta la oferirea de informatii 
rapide vizitatorilor de pe site. Statisticile arata ca, daca in momentul de 
fata aveti 10 cereri la 1.000 de vizitatori, prin integrarea modului de live 
chat veti creste numarul de cereri cu aproximativ 15%.

CONTACTEAZA-NE

Te putem ajuta?

Nu pot sa gadesc prod...



11. Exista USP (Unique Selling Proposal) sau VP (Value Proposition). 

Nu uita de regula celor 4 secunde!

Ce gaseste el aici? Ce gaseste unic la tine? 

De ce sa ramana clientul pe site? 

Ce te diferentiaza fata de concurenta? 

Te rog
nu pleca
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Homepage

Caruselul de imagini de pe prima pagina cuprinde poze relevante, ce au 
call to action si link catre LP-ul (landing page) promovat prin ele. 

*sagetile de schimbare a imaginilor sunt scoase in evidenta

Recomandam ca timpul de rotire al imaginilor sa �e de cel putin 15 secunde. 

Afla mai multe detalii

Fontul este lizibil. 

Textul cuprinde un bene�ciu pentru client.

De asemenea, caruselul poate � inlocuit cu o imagine statica 
(Hero Image) relevanta si atractiva (ultimele bune practici arata ca 
acestea atrag mai multe click-uri decat caruselul standard).

https://themarkers.ro/


Categorii

Imaginile minimizate 
(thumbnail) sunt de 

calitate si sunt 
“inteligibile”

Sunt a�sate curat, 
fara a se ingramadi 
foarte multe produse

 pe acelasi rand.

La accesarea categoriilor, produsele sunt a�sate aerisit

Este valabil pentru pagina de categorii, pentru homepage, pentru 
rezultatele din search etc.

Se pune accent pe numele produsului si pe pret

Iar imaginea depaseste proportia textului

Exista buton de actiune la �ecare produs

https://themarkers.ro/


Exista functia de 
quick view a 

in categorii 
sau pe homepage.

Prin aceasta functie vizitatorul isi gaseste mai repede produsul de 
care este interesat. 

Studiile arata ca, traind intr-o lume in care atentia oamenilor este 

doreste sa facem lucrurile cat mai repede. Toti utilizatorii cred ca prin 
aceasta functie economisesc timp si spun ca vor reveni pe site-ul 
magazinelor care o folosesc.

Exista categorii de tip “sezonier” sau cu o anumite 
“ ”. Exemplu: “Produse pentru 1 Martie”, 
“Produse sub 5 lei”, “Carti de citit in concediu”.
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“autosugest/autocomplete” 

Statisticile arata ca oamenii folosesc din ce in ce mai mult functia de 
search a unui site si ca magazinele online care au marit bara de search 
si au expus-o in header au inregistrat crestere ale ratelor de conversie 
cu 15%-20%.

si cu butonul de actiune.

Utilizatorul este indemnat la a contacta compania sau la a cauta alte 
produse asemanatoare, in cazul in care functia de search nu returneaza 
nici un rezultat. In acest fel se diminueaza numarul celor care parasesc 
magazinul.

de produse disponibil.

www.paginata.com

Ce vrei sa cauti?



Pagina de produs

Sunt folosite imagini calitative pentru produse, realizate intr-un mod 
profesionist. In cazul in care se poate, exista imagini cu produsul “in 
folosinta” (ceasul la mana cuiva, jacheta imbracata, bicicleta utilizata etc.). 

intuiasca) ca exista mai multe imagini ale produsului.

Exista posibilitatea adaugarii produsului in Wish List.

retur, tip de livrare, timp de livrare etc.

suplimentare: transport, garantie etc.

posibilitatea de abonare la alerta de stoc sau utilizatorul este incurajat sa 
contacteze magazinul.

www.paginata.com



Exista functia de zoom in pentru pozele produselor.

Sunt oferite imagini suplimentare la �ecare produs in parte, in diferite 
ipostaze/unghiuri.

Exista �lme/clipuri/video cu produsul. Studiile arata ca produsele care au 
si prezentare video au cu peste 25% mai multe comenzi.

Sunt a�sate bene�ciile (garantie, drept de retur, cadouri etc.) si elementele 
de incredere pe pagina de produs, astfel incat acestea sa ofere un plus de 
incredere vizitatorului.

Titlul produsului precum si pretul acestuia sunt scoase in evidenta pe 
pagina de produs.

Sunt a�sate toate optiunile posibile pentru achizitia unui produs: culoare, 
numar, etc.

Exista review-uri, comentarii ale produselor. Este bine sa existe si cateva 
comentarii negative, astfel incat sa ofere credibilitate.

Sunt promovate produse compatibile/complementare si/sau produse 
similare. Este o metoda de upselling si cross selling care poate creste 
valoarea pe cos de cumparaturi cu pana la 30%.

Butonul de call to action (adauga in cos) este amplasat aproape de 
imaginea produsului si de pret. In cazul in care descrierea produsului este 
lunga, exista un buton de call to action suplimentar. Magazinele online care 
au butonul de call to action bine plasat si bine scos in evidenta (culoare in 
contrast cu restul site-ului) inregistreaza cu pana la 30% mai multe comenzi.
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Procesul de checkout

Exista posibilitatea de a comanda si fara crearea unui cont. Peste 30% 
dintre vizitatori abandoneaza cosul de cumparaturi daca sunt obligati 
sa creeze un cont.

Cosul de cumparaturi are functionalitatea de tip quick view.

In sectiunea de checkout sunt eliminate orice elemente de 
marketing/promovare, link-uri inutile care pot duce la pierderea 
atentiei utilizatorului si la parasirea paginii.

Validarea campurilor completate (din punct de vedere corect sau eronat) 
se face inline, o data cu completarea campului respectiv. Scade rata de 
abandon din cauza “enervarii” clientului prin ingreunarea procesului de 
achizitie.

Exista posibilitatea crearii contului prin intermediul Facebook/Google/Yahoo.

acces la istoric, acces la promotii personalizate, primirea unui voucher, 
posibilitatea de a avea wish list etc.

Exista multiple posibilitati de plata: card, ramburs, transfer bancar etc.

puse ca obligatorii informatii care nu au nici o relevanta sau nu sunt 
necesare din punct de vedere legal pentru incheierea procesului de 
comanda. Cu cat ceri mai multe informatii (cu cat procesul e mai greoi), cu 
atat creste rata de abandon a cosului.

CHECKOUT

DELIVERY



Client Service

La �nalizarea procesului de comanda exista Thank You Page, prin care i se 
multumeste utilizatorului pentru comanda, i se con�rma plasarea cu succes 
a comenzii, i se scot in evidenta detaliile comenzii si datele de contact ale 
magazinului.

Dupa primirea coletului, utilizatorului i se cere feedback (de preferat 
telefonic) referitor la: procesul de comanda, de livrare, servicii, 
produs etc. Follow-up-ul este foarte important in procesul de 
marketing/vanzare atat pentru colectarea de feedback, cat si pentru 
dovedirea profesionalismului in fata clientului si sporirea increderii 
acestuia in relatia cu magazinul.

Este transmis email de multumire si de con�rmare a comenzii, care 
cuprinde elementele esentiale ale comenzii precum si multumirile pentru 
comanda plasata.

Thank
you!
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Prezentare Tehnici de Marketing

de utilizat pentru homepage si 
pentu paginile de prezentare a serviciilor
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Tehnici de marketing

Exista posibilitatea de abonare la newsletter, iar vizitatorilor li se explica 
bene�ciile abonarii. Utilizatorii sunt indemnati sa se aboneze inclusiv prin 
oferirea unui bene�ciu major (voucher reducere, cadou, transport gratuit 
etc.). Sa nu uitam ca mai bine de 98% dintre utilizatorii unui magazin 
online nu comanda la prima accesare. Indemnadu-i sa se aboneze la 
newsletter, putem “pastra legatura cu acestia” in asa fel incat sa crestem 
sansele de a vinde. Totodata, studiile arata ca actiunile de tip newsletter 
au cea mai buna rata de conversie si cel mai bun ROI (return of 
investment), aproximativ 1.400%.

Exista strategie de Email Marketing Tranzactional sau Programmatic 
Marketing astfel incat sa �e puse in aplicare strategii de recuperare a 
cosurilor abandonate. Exemple strategii: 

Exista strategie de Email Marketing Tranzactional sau Programmatic Marketing, 
astfel incat utilizatorii care au produse in wish list sunt atentionati la o anumita 
perioada ca se termina stocul, ca va creste pretul etc.

Clientului i se ofera puncte bonus, discount pentru urmatoarea comanda, 
astfel incat sa inceapa procesul de upselling/cross selling, imediat dupa 
plasarea comenzii.

Exista elemente de creare a urgentei: mai sunt doua produse pe stoc si 5 
vizitatori ai paginii, mai sunt doar x produse valabile la pretul de y lei, 
reducerea mai este valabila doar x ore etc.

Remarketing prin Facebook sau Google

Instiintare prin email

oferire de discount la achizitia in maximum 2 ore

Instiintare (pop up, banner sau email) daca paraseste site-ul si are adaugate 
produse in cosul de cumparaturi si nu a trecut la checkout etc.
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Sunt folosite elemente de apartenenta la un grup (care dau incredere 
utilizatorului): pana in acest moment 11.235 de oameni au comandat prin 
intermediul nostru sau acest produs a fost achizitionat de 1234 de oameni.

Daca utilizatorul este inregistrat pe site cu contul lui, personalizeaza 
continutul. La Categorie: “Mihai, in functie de ce vrei sa sortam produsele?”. 
La search: “Cristi, credem ca acestea sunt cele mai potrivite produse!”, 
“Alex, astazi recomandam pentru tine produsele...”.

Prin abonarea la newsletter, se declanseaza un trigger de marketing: omului 
i se multumeste printr-un email si este folosit un “carlig” pentru prima 
comanda (discount, trasport gratuit etc.)
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marketing online dedicate cresterii afacerilor,promovarii brandurilor si imbunatatirii 
relatiei cu clientii.

Misiunea noastra este aceea de a ajuta companiile romanesti sa se dezvolte prin 
ş

Viziunea noastra este reprezentata printr-un mediu de afaceri sanatos, care 
functioneaza dupa principii morale etice si sanatoase, un mediu de afaceri care 
crede in marketingul online si are intotdeauna atentia tintita catre rezultate si 
atingerea obiectivelor.

Integritate: facem intotdeauna ceea ce promitem ca facem, cand promitem.

Comunicare: avem grija sa pastram o relatie apropiata cu toti clientii si partenerii 

putin o data pe luna, I se scrie cel putin o data pe saptamana, I se raspunde la un 
email in cel mult 4 de ore si I se intoarceun apel pierdut in maxim 3 ore

Orientare catre rezultate: implementam, administram si optimizam doar acele 
campanii care aduc rezultate masurabile in afacerea clientului nostru.

Evolutie: 
noastra prin participarea periodica la traininguri, conferinte siseminarii si prin 
procese interne de coaching si mentorship. In acelasi timpne informam in 

Cine suntem

Valorile in care credem si pe care clientii nostri le vad la noi:

Entuziasm: tuturor celor implicati in activitatile agentiei noastre le place ceea ce 
fac si asta se vede in buna dispozitie pe care o transmitem si celorcare lucreaza cu 
noi.

Creativitate: toate campaniile livrate catre clientii nostri se bazeaza pe idei

metode de promovare care sa aduca succes afacerii lor.
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Martie 2013 – Prezent

Cine sunt clientii nostri:

The Markers in cifre:

Pe scurt despre experienta noastra

Am livrat servicii de marketing direct, marketing online, design, copywriting sau 
consultanta pentru mai mult de 100 de companii.

Am gestionat peste 500 de campanii: Google AdWords, Facebook Ads, Social 
Media, SEO, Newsletter, Emailling, Mailling, SMS Mailling, Telesales, Content Writing, 
Media Buying.

Am creat peste 50 de site-uri, landing page-uri, magazine online, site-uri de 
prezentare, portaluri web complexe.

 55% dintre ei activeaza in domeniul Business To Business: servicii profesionale
(contabilitate, audit, hr, salarizare, juridic, recuperare creante, medical), creare si 
implementare de software, organizare de evenimente.

45% dintre ei activeaza in domeniul Business To Consumer: bijuterii, sisteme

imbracaminte etc.

10 membri ai echipei: DTP&Design Specialist, Programator, 2 Agenti Telesales,
3 Specialisti marketing online, 1 Copywriter, 1 Account Manager, 
1 Business Consultan.

Peste 1.5 Milioane de Euro buget Google AdWords gestionat.

Peste 500.000 Euro buget Facebook Ads gestionat.

Peste 200.000 Euro buget media buying (advertoriale, bannere, newslettere) 
gestionat



Ce facem? 

Serviciile The Markers

Campanii PPC: 

Dezvoltare si administrare conturi social media

Optimizare site-uri (SEO)

Copywriting si content writing

Administrare campanii newsletter

Campanii si strategii de emailling

Strategii pentru cresterea bazelor de date si pentru 
generarea de leaduri 

Design, creatie publicitara si DTP

Dezvolta

www.themarkers.ro contact@themarkers.ro

re site-uri, landing page, portaluri, bloguri etc

Campanii integrate de marketing online!

Google AdWords

Facebook Ads

LinkedIn

Yahoo etc.

Ne implicam activ luna de luna in cresterea afacerilor clientilor nostri!




