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1koszyk – wiele korzyści

platforma, która łączy wiele kanałów sprzedaży; 

system integrujący: bramki płatnicze, 
przesyłki kurierskie i paczkomaty;

klik wystarczy, aby dodać produkt do koszyka 
np. prosto z chatu lub SMSa;

konto  do logowania się we wszystkich sklepach;

raz wypełniasz dane do wysyłki i faktur;

wspólna historia zakupów.
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Przenieś swój biznes w inny wymiar
Aby ruszyć ze sprzedażą online nie potrzebujesz żadnych nakładów 
finansowych ani fachowców. Nie potrzebna jest Ci nawet strona 
internetowa! To rozwojowe narzędzie, które spełnia oczekiwania 
każdego przedsiębiorcy  –  od   domowego  wytwórcy,  sprzedającego  
rękodzieło po biznesmena, prowadzącego sklep z szerokim 
asortymentem.

Wyjdź poza schemat
Wykorzystaj różne kanały sprzedaży: strony www, blogi, social 
media, e-maile, chaty, SMSy, gadżety, ulotki, plakaty, showroomy  
i...  wszystko,co tylko przyjdzie Ci do głowy! 1koszyk daje absolutną 
swobodę, jeśli chodzi o wykorzystywane kanały, utrzymując 
maksymalną prostotę użytkowania.

Korzystaj z udogodnień
1koszyk, w odróżnieniu od innych systemów sprzedaży internetowej, 
umożliwia kupującym logowanie 1 kontem do różnych sklepów 
(korzystających z 1koszyk).  Platforma   nie   pobiera  abonamentu   -   
jedyny  koszt,  który  ponosisz to prowizja od płatności lub transakcji. 
Ogranicz formalności, zautomatyzuj wysyłki, skróć czas zakupów i 
zajmij się tym, na co aktualnie masz ochotę.
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Sprzedawaj przez strony internetowe lub blogi
Jeżeli posiadasz już stronę www lub bloga i chcesz zacząć  
sprzedawać swoje produkty, 1koszyk jest dla Ciebie. Po szybkiej 
rejestracji, bez dodatkowych kosztów przemienisz witrynę w 
nowoczesny sklep internetowy. Wystarczy opisać w systemie 
cechy produktów, a następnie umieścić wygenerowany link na 
stronie. Udostępniamy także widżet koszyka instalowany jako 
fragment kodu, lub poprzez Google Tag Manager.

Chcesz stworzyć sklep internetowy z efektem premium? Nie 
musisz korzystać z linearnych szablonów, prezentujących twoje 
produkty w sposób standardowy. Pokaż je np. w gotowych 
aranżacjach lub przy pomocy  lookbooka,   który   w   prosty   
sposób   zmienisz   na   łatwy w obsłudze sklep. Rozwiń koszyk 96,99 zł 1

Rozwiń koszyk 196,99 zł

Internetowy widget
Po wklejeniu kodu w dolnym rogu witryny pojawi się widget. 
Pełna personalizacja kolorów pozwoli dopasować go do Twojej strony.
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Sprzedawaj online z darmowym kontem 1koszyk

Integruj 1koszyk z innymi platformami

 Ebooki Kursy Online  Konsultacje Online  Rękodzieło

  Integracja z WordPress Integracja z WebWave  Integracja z Joomla  Integracja z Wixj



Idealne dla lokalnych sprzedawców

kwiaciarnirestauracji rolników

Ustal zasięgi dojazdu
i korzystaj z własnej dostawy



Zaprezentuj produkty w katalogu 1koszyk
Skategoryzuj swoją ofertę i zaprezentuj  ją w automatycznie wygenerowanym katalogu 
ofertowym.
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Rabaty - nowa funkcja w planie abonamentowym
Wprowadź swoją sprzedaż na wyższy poziom! Dzięki 
mechanizmom promocji, w łatwy i szybki sposób skonfigurujesz 
oferty specjalne takie jak kody zniżkowe czy rabaty procentowe 
na cały koszyk lub na konkretne produkty i kategorie.

Ustal warunki przyznawania rabatu

Całkowita wartość koszyka

Podanie wspólnego kodu

Podanie jednorazowego kodu

Obecność wybranych produktów w koszyku

Rabat procentowy 
na wszystkie 

produkty w koszyku

Rabat procentowy 
na wybrane 

produkty

Rabat kwotowy 
na każdą sztukę

wybranych produktów



KOD RABATOWY

ZŁAP
20%

Z N I Ż K I !

Z R Ó B  Z A K U P Y
Z A  2 0 0  z ł

LATO20

W P I S Z

R A B A T 1 0 % Z A P Ł A Ć
Z A  J E D E N

K U P  D W A

Przykładowe propozycje wykorzystania rabatów
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Sprzedawaj przez portale społecznościowe 
Niezależnie od tego z jakich serwisów społecznościowych korzysają 
Twoi klienci, 1koszyk pozwoli Ci sprzedawać na nich swoje produkty. 
Wystarczy aby portal umożliwiał zamieszczenie linku.

W przypadku portali Facebook, Instagram, czy Pinterest możesz 
skorzystać     z     dostępnych     w   nich     opcji     podłączenia     sklepu 
internetowego.   Dzięki   temu   Twoi   klienci   zostaną   bezpośrednio 
przekierowani do koszyka, w którym sfinalizują transakcję, dokonają 
płatności i wybiorą metodę dostawy.

To, gdzie zamieścisz link, zależy tylko od Ciebie. Może to być forum, 
komentarz do filmu czy chat internetowy.

Wystarczy wkleić
Jeden link - jeden produkt. 
Wklejaj w postach na wszystkich portalach połecznościowych!



Szybki proces sprzedaży produktu na przykładzie Facebooka
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Sprzedawaj przez materiały reklamowe
Z systemem 1koszyk możesz połączyć analogową reklamę ze sprzedażą 
internetową. Za pomocą kodu QR lub tagu NFC, umożliwisz dodanie 
prezentowanego produktu wprost do koszyka.

Sprzedawaj za pośrednictwem:
- ulotek,
- plakatów,
- gazetek reklamowych,
- innych materiałów drukowanych.

Jeśli   oferujesz   materiały   eksploatacyjne    lub    towary   
kupowane cyklicznie, wyślij klientowi kod QR, lub tag NFC, 
aby ułatwić ponowny zakup wprost od Ciebie.

Sklepy i showroomy 
Sprzedaż online połącz też z prezentacją produktów w twoim sklepie lub showroomie. 
Klient skanuje kod QR lub przykłada telefon do tagu NFC, a wybrany przez niego 
produkt ląduje w koszyku. W kilku krokach finalizuje transakcję online, po czym udaje 
się do swojego domu, gdzie zostanie mu dostarczony jego nowy zakup. 

Bez stania w kolejce do kasy, bez marnowania czasu. Czy można prościej?

skanuj



Zeskanuj swoim telefonem kod QR 
i ciesz się szybkimi zakupami online!
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Korzyści dla Ciebie

Korzyści dla kupujących

- błyskawiczna konfiguracja usługi,
- brak stałych opłat,
- zintegrowana obsługa wysyłek, zamówień i magazynów,
- automatyczna kalkulacja kosztów wysyłki,
- zamawianie kuriera wprost z aplikacji, generowanie etykiet,
- zintegrowane płatności on-line, 
- obsługa wszystkich kanałów sprzedaży,
- elastyczny system promocji i rabatów.

- intuicyjna obsługa,
- wygodna wersja mobilna,
- opcja zakupu bez rejestracji,
- logowanie w różnych sklepach jednym kontem użytkownika,
- możliwość wykorzystania w różnych sklepach raz wprowadzanych
   danych adresowych, bez ponownego wpisywania,
- wspólna historia transakcji dla różnych sprzedawców.



Przyłóż telefon z włączoną usługą NFC



1koszyk - najłatwiejsza sprzedaż w internecie www.1koszyk.pl


