Sharp Web Shop

Har du tenkt på en nettbutikk? /This is Why du skal velge
Sharp Web Shop. En stor nettbutikk til en liten kostnad.
Har du tenkt på å få en nettbutikken eller du kanskje har en du ikke er fornøyd med?
Sharp Web Shop inneholder alle funksjonene du kan tenke deg, og litt til, men fortsatt koster den
mindre enn tilsvarende produkter på markedet. Designen er lekker, og vi kan gi seks ulike
bransjespesifikke tema. For de som ønsker seg en helt unik nettbutikk kan vi hjelpe de med å
skreddersy en, både når det gjelder utseende og funksjon.

Sharp Web Shop er ekstremt rask, ventetider
og irritasjon er historie. Her går det raskt og
kundene kan surfe rundt, bli inspirert av hva
andre kunder har kjøpt og foreta
sammenligninger mellom sine egne valg. Når
det kommer på tide å betale kan kunden velge
mellom kortbetaling og faktura. Ønsker du å
tilby flere betalingsmåter, er det ikke noe
problem, sjekk med oss hva som er
tilgjengelig. Skulle noe henge seg opp, har vi
et supportavdeling som alltid er klar til å
hjelpe, og når dagen er over, tas backup av din
nettbutikk.

Sharp Electronics
Sharp har 55 000 ansatte i 24 land til din tjeneste
og ikke mindre enn 8 000 spisskompetente
medarbeidere som arbeider fokusert med forskning
og utvikling av fremtidens smarte løsninger for å
møte morgendagens utfordringer.
Sharp er verdensledende innen flere elektrnikksegmenter, inkludert bl.a. LCD og solceller.
I 1912 Japan Sharp startet med en penn som
aldri ble sløv, Ever Sharp. Nå fortsetter vi vår
innovative reise etter 100 år med radikal kreativitet.

Funktioner

Elegante design
Plass til alle produkter
frakt intervaller
sammenligning
Webhotell inkl. daglig backup
Telefonsupport
Kortbetaling
produktvarianter
bestillingsmeldinger
Justere produkter i ordre
produktkommentarer
nyhetsbrev
Kort og Faktura betaling
Klarna Checkout * x kr engangs kostnad
direkte betaling
Relaterte produkter
Rabattkuponger
Kunden kjøpte også
Bransjetilpasset tema, totalt 6 alternativ
Skreddersydd utseende og funksjon
Facebook plugin
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