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Możliwości platformy

Shopify Plus

Ebook przedstawia zbiór informacji, które

pozwolą zobrazować, dlaczego Shopify Plus

jest jedną z najpoteżniejszych platform 
sprzedażowych typu SaaS na świecie. 

Opracowanie definiuje również, dla jakich grup 
klientów silnik ten jest rekomendowany, a dla 
których nie będzie on odpowiedni
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Możliwości platformy Shopify Plus

Czego dowiesz się z ebooka? 

Shopify Plus to jedna z najpopularniejszych platform sprzedażowych dla 

klientów typu enterprise na świecie. Na kanwie jej dynamicznego rozwoju 

oddajemy w Wasze ręce ebook, z którego dowiecie się m.in.:

 jakie są największe zalety SP

 z jakimi wyzwaniami SP pozwoli Wam sobie poradzić

 z jakim ograniczeniami SP musicie się liczyć

 dla jakiego typu klientów dedykowane jest to rozwiązanie

 w jakich branżach SP jest najpopularniejszy

 z jakich platform najczęściej odbywa się migracja na SP





Ebooka kierujemy przede wszystkich do osób znajdujących się w zarządach 

spółek; osób decyzyjnym w kontekście e-biznesu, którzy rozważają zmianę 

platformy; przedsiębiorców, którzy posiadają strategię rozwoju, zakładającą 

wdrożenie wielozadaniowego sklepu internetowego opartego o stabilny i 

skalowalny na kolejne rynki system; eCommerce Managerów, którzy chcą 

zgłębić swoją wiedzę o Shopify Plus.
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Możliwości platformy Shopify Plus

O Shopify Plus i jego rosnącej

popularności

Shopify Plus powstał w 2014 roku i na przestrzeni ostatnich lat został wdrożony 

u ponad 10 700 przedsiębiorców na całym świecie, a pod jego szyldem 

widnieje natomiast ponad 17 200 domen sprzedawców online.


Sama platforma powstała jako odpowiedź na rosnące potrzeby użytkowników 

korporacyjnych i tych, którzy potrzebowali funkcjonalności niedostępnych lub 

niemożliwych do wdrożenia na podstawowych planach (Basic, Shopify oraz 

Advanced).



Coraz więcej przedsiębiorców, którzy dotychczas nastawiali się na wdrożenie 

Magento 2 lub innego systemu typu Open Source, decyduje się na rozwijanie 

swojego biznesu w oparciu o SaaS - Shopify Plus. 



Przewagą tego rozwiązania nad wspomnianymi wersjami podstawowymi jest 

przede wszystkim możliwość wdrożenia Shopify Flow, Shopify Scripts, 

Lounchpad, edycja checkoutu czy szybkość sklepu - wszystkie wymienione 

funkcjonalności omawiane będą w dalszych częściach e-booka. 



Od 2017 roku obserwujemy cykliczne wzrosty popularności platformy Shopify, 

co obrazuje Rys. 1.
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POBIERZ TERAZ

Pobierz pełną wersję eBooka "Możliwości

platformy Shopifly Plus" za darmo.

https://brandactive.pl/e-book-mozliwosci-platformy-shopify-plus

