ER DIN BUTIK
DIGITAL?
Lad SUMO hjælpe dig til en stabil og fleksibel webshop løsning.
SUMOshop er den fremtidssikrede genvej til online vækst.
WWW.SUMOSHOP.DK

OM SUMO

EN FLEKSIBEL OG
SIKKER LØSNING
SUMO er et erfarent webbureau med fokus på fleksibilitet og kvalitet. Vores
kerneområde er webhandel, hvor vi med SUMOshop-systemet leverer en professionel online butik med skræddersyet funktionalitet og udseende.
Med fleksibilitet og integration som nøgleord, vil SUMOshop være det fremtidssikrede valg i en hastigt foranderlig branche, og den vigtigste samspiller i
en moderne postordrevirksomhed. Systemet er brugervenligt for både butik og
kunde, og til at betale sig fra for selv små og mellemstore butikker.
ET STABILT SYSTEM
SUMOshop er det rigtige valg for kæden eller butiksejeren, der ønsker en komplet, brugervenlig,
fremtidssikret og professionel webshop-løsning.
Systemet er gennemtestet og stabilt, og er kontinuerligt udviklet i konstant sparring med en lang
række tilfredse kunder gennem de sidste 10 år.

INTEGRATION
SUMOshop kan både anvendes selvstændigt i den
mindre virksomhed, eller agere bindeled mellem
eksisterende og fremtidige løsninger hos den større
virksomhed, som for eksempel POS/Lagersystem,
økonomisystem, pakkesystem, multichannel salg
og mail marketing.

FLEKSIBLE FUNKTIONER
SUMOshop indeholder som udgangspunkt alt der
skal bruges for at drive en moderne webshop, og
derudover er der ingen begrænsninger på indføring
af ny funktionalitet eller ændring af den nuværende.
Med en SUMOshop er man aldrig fastlåst, og kan
uden besvær følge med den hastige udvikling.

EN KOMPLET HJEMMESIDE
SUMOshop indeholder udover shopfunktionerne
et komplet CMS-system. Hold kunderne til med
nyheder, artikler, nyhedsbreve samt spændende
indhold, flot og enkelt sat op gennem WYSIWYGeditoren (WhatYouSeeIsWhatYouGet) i vores administrations-interface.

UNIKT DESIGN
Vi kan integrere kundens eget design i SUMOshopløsningen, eller levere et design på baggrund af
ønsker og behov. Ønsker man i stedet en hurtig og
simpel løsning, kan man med fordel anvende et af
vore populære standardlayouts.

BRUGERVENLIGT FOR KUNDERNE - OG DIG
SUMOshop kan i det daglige styres af enhver - også
uden den store computereksamen. Opsætning,
ordrebehandling, lager og indhold kan håndteres
fra den simple og intuitivt brugervenlige administrationsdel.

REFERENCER

Norse Store
Norse Store oplever stor international succes med
salg af både deres egen omfattende tøj-kollektion,
samt andre specialmærker. Med SUMOshop som
online salgskanal, er de konkurrencedygtigt gearet
til fortsat vækst.
www.norsestore.com

“Vi er meget tilfredse med SUMOshop, der er den mest
brugervenlige og funktionelle platform, vi har arbejdet
med. Integrationen med vores POS og lagersystem er
ideel, fordi data kun skal vedligeholdes ét sted.
Vi anbefaler systemet uden forbehold.”
TOBIA SLOTH, CEO, NORSE STORE

Claire
Claire Group er et internationalt modehus med danske rødder. Claire benytter SUMOshop til online
salg af Claire Female og Claire Kids, samt salg til
forhandlernetværk med SUMOb2b. Endvidere tilbyder Claire, gennem SUMO, at lave online forhandlershops for deres udenlandske butikskunder.
female.claire.dk / kids.claire.dk / b2b.claire.dk

“SUMO har løftet en kompleks opgave for Claire Group,
og har vist sig fleksible, handlekraftige og løsningsorienterede. Vi er særdeles tilfredse med samarbejdet.”
NIKOLAJ HUST, CMO, CLAIRE GROUP

SE MANGE FLERE REFERENCER PÅ WWW.SUMOSHOP.DK

FUNKTIONLISTE

Med en lang række forskellige funktioner og udvidelser kan din webshop tilpasses netop dine ønsker og behov. Følgende er en liste over nogle af de væsentlige
muligheder i SUMOshop. Vi tilbyder naturligvis også at programmere funktioner specifikt til din butik. Se flere funktioner på www.sumoshop.dk.
VAREKATALOG

Ubegrænset antal varer og billeder
Mange former for tilbud og rabatter.
Avanceret inddeling og segmentering af varer.
Tilpassede variantparametre (farve, størrelse etc.).

ADMINISTRATION

Rediger let varer, grafik, tekster, SEO og nyhedsbreve.
Nem og hurtig ordrebehandling med fakturaer.
Statistik over ordrer og kundernes færden.
Let og intuitiv administration af indhold.

UNDERSTØTTER

Betaling med alle gængse korttyper. Herunder bl.a. Dankort, VISA, Mastercard, PayPal, eDankort, Klarna, Forbrugsforeningen m.fl.
Søgemaskinevenlig opbygning og mulighed for Smartphone optimering.
Mulighed for flere sprog og valuta samt variabel momssats.

HOSTED LØSNING

Webhosting, e-mail og betalingsgateway inkluderet.
Hurtig og seriøs support.
Vi ordner alt det tekniske; du koncentrerer dig om at drive butik.
Flere gange daglig backup.

INDHOLD

Artikler, nyheder og blogs.
Billedgallerier og slideshows.
RSS-feeds, video, Facebook-integration, Google Maps.
Et ubegrænset antal undersider med indhold.

COMMUNITY

Forum, gæstebog, brugerkommentarer og -ratings.
Konkurrencer og afstemninger.
Brugerprofiler med ønskelister.
Integration til sociale medier (Facebook, Pinterest, Twitter m.m.)

TREDJEPARTSSAMARBEJDE

Integration med en lang række samarbejdspartnere. Herunder bl.a.
DdD Retail, Microcom, Admind, E-conomic, Navision, Webpack, Krak,
Kelkoo, TradeDoubler, eBay, Amazon, MailChimp, Apsis, Google Adwords og Analytics, Google+, Miinto, ebillet, Quickpay, DIBS m. fl.

KONTAKT
SUMO SHOP
Emiliedalsvej 32
DK-8270 Højbjerg

Tlf.: +45 7734 8743
Sydbank: 7110 - 1552546

info@sumoshop.dk
www.sumoshop.dk

