Up your sales

5 років


досвіду веб-розробки

24

Веб-студія "Apricode", починаючи з 2016 року,
спеціалізується на створенні сайтів, надалі їх просуванні і
технічної підтримки.

досвідчених фахівця

200+


реалізованих проектів

Наші партнери

Генерація бізнес-ідеї
Розробка інтернет-магазину - це одне з ключових напрямків діяльності компанії
"Apricode".

Наші клієнти часто запитують єдину систему для торгівлі, яка об'єднує продаж з
різних джерел: інтернет-магазинів, маркетплейсів, соцмереж, електронних таблиць
та ін.  

Додатково об'єднує маркетинг, складський облік, єдину картку клієнта, комунікації,
звіти.

Вирішуючи завдання клієнтів, ми стикаємося з питаннями інтеграції сайту
і безлічі інших сервісів.

Причиною служить комплекс хаотичних завдань, що вимагають швидкого
реагування продавця, несвоєчасне вирішення яких призводить до втрати
клієнта.

Виходячи з потреб, прийнято рішення розробити універсальний
інструмент для повної автоматизації продажів.

Проект має на меті - допомогти людям зекономити час, енергію і гроші.

Відповідь на всі запити наших клієнтів
easysell.systems

Які завдання вирішує EasySell
Відстеження доставки

Детальне і швидке
формування звітів

Інтеграції з сервісами
доставки

Звіт про кожен етап
продажу

Відстеження статусу
оплати

Взаємозв'язок зі
статусами замовлення

Статистика
ефективності продажів

Контроль залишків
грошових коштів

Контроль зберігання
посилки

Аналіз показників

Закупівля товарів

Обробка лідів

Створення замовлень

Отримання і контроль
оплат

Створення бази
номенклатури

Воронка продажів

Швидке формування
документа

Онлайн оплата

Розміщення товарів в
інтернет - магазині

Спілкування в чаті,
телефонія, email
розсилки

Відстеження статусу
замовлення

Складський облік,
резервування товарів

Конвертація в покупця

Зручне оформлення
повернення

Інтеграції з сервісами

замовлення

рентабельності
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Плани по розробці і запуску
Вересень 2021

Лютий 2022

Червень 2022

Квітень 2023

Alpha версія :

Beta версія :

Release 1 :

Update 1:

- Реєстрація компаній, користувачів.

- Система контролю руху і 

зберігання товарів.

- Комунікації (телефонія).

- Налагодження та аналітика 
рекламних сервісів.

- Створення бази співробітників.
- Для автоматизації процесів 
розроблені довідкова система 
даних і налаштування програми.
- Система зберігання та формування 
даних номенклатур за категоріями, 
зі своїми опціями і характеристиками.
- Система оприбуткування товарів.
- Створення бази даних  

постачальників.

- Комунікації (Email клієнт).
- Розширення (поштові сервіси).
- Інтеграція з інтернет-магазином.
- Система зі зберігання і видалення 
даних.
- Система управління 
взаємовідносин з клієнтами.
- Комунікації: Чат, Чат-бот.
- Система контролю грошових потоків.

- Розширення (платіжні системи).
- Звітність в рамках розділів 
програми.

- Інтеграції з маркетплейсами.
- Мобільний додаток.

- Додаткові сервіси (швидкі оплати 
в чаті).

- Розділ з обліку і контролю прямих 
поставок (Дропшиппінг).

- Конструктор інтернет-магазину.

- Налаштування програм лояльності.

- Контроль робочого часу 
співробітників.

- Планування продажів, витрат і  
звітності по компанії в цілому.

Дослідження ринку
Виручка від продажів хмарних CRM, $ млрд

+ 17,5 %

Частка ринку за підсумками року (2019)

71,5 %

> $ 80 млрд

Наші переваги
Функціонал
Хмарна система
Швидкий запуск інтернет магазину
Облік складських залишків
Планування закупівель
Покрокове відстеження замовлення клієнта від
складу продавця до дверей покупця
Чат з працівниками та клієнтами
Швидкі оплати в чаті
Генерація безлічі варіантів товарів
Облік руху грошових коштів та залишків на
рахунках компанії
Резервування товарів на складах
Інтеграція з маркетплейсамі
Інтеграція з мессенджерами
Міграція з інших облікових систем
Автоматичне оновлення системи
Історія зберігання всіх операцій
Розумний функціонал видалення даних
Скрипти бізнес-процесів

Інвестиції
Seed раунд

Pre-seed раунд (завершено)

10%
5%

47%

3%
2%

80%
40%

5%
3%
3%
2%

$ 170 000

- MVP

- UX/UI

- Архітектура

- Проект

$ 2 500 000

- Запуск Release версії
- 50+ робочих місць
- Старт продажів, вихід на ринок
- Повернення інвестицій 3-5років

Динаміка продажу
Зростання кількості користувачів
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Модель бізнесу SaaS - щомісячна абонентська плата.

Прибутковість

Середня вартість тарифного плану станом на 2021 рік, з
урахуванням додаткових продажів,

становить 200 $ в місяць.

Оборот в $
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