Sprinx systems:
CASE STUDY:
V roce 2014 společnost Sprinx
Systems pro Mountfield připravila
kompletně nové e-commerce
řešení. Cílem bylo výkonné
a stabilní řešení, sjednocení
firemní prezentace s eshopem
a dalšími microsites, plná
integrace na interní systémy
klienta a vytvoření nového
responzivního designu.
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výchozí stav
Separátní e-shop, korporátní stránky a microsites.
Starší neresponzivní design, nedostatečná úroveň
integrací na interní systémy. Málo výkonné řešení,
které nebylo připraveno na zvýšení prodejů.
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Rychlý a pohodlný
nákupní proces, cross-sell
nabídky a marketingové
kampaně.
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Sjednocení firemní prezentace
a online prodejního kanálu
s důrazem na responsivní design, stabilitu stránek
při vysoké návštěvnosti webu a rychlost zobrazení.
Současně bylo nutné integrovat veškeré firemní
systémy s eshopem.
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Rekordní návštěvnost a obrat

Nárůst objemu
emailových kampaní
Newslettery jsou rozesílány postupně
na 500 000 až 1 milion emailů a to
v řádu jednotek hodin při zachování
nejvyšší míry doručitelnosti. Pouze
0,002% emailů je označeno jako spam.

Rekordní denní návštěvnost a obrat, který odpovídal 4-násobku
předchozí návštěvnosti a především 8-násobku běžného počtu
objednávek. Vše bez jakýchkoliv výkonostních omezení.

Profil společnosti Mountfield

Platforma Kentico

Společnost Mountfield je se svými 57 prodejnami největší
specializovaný prodejce zahradní techniky a bazenů v celé Evropě.

Sprinx Systems připravuje svá webová řešení na úspěšné platformě
Kentico, která je “all-in-one” řešením pro CMS, e-commerce
a online marketing.

Sprinx Systems je přední technologická společnost, která se specializuje
na vývoj webových řešení, obchodních systémů a na služby v oblasti
hostingu a správy aplikací. Společnost je zároveň známa jako významný
dodavatel produktů HPC (High Performance Computing).
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