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Konfigurator produktów 
oparty o pytania



Czym jest konfigurator 
produktów oparty o pytania?

Kreator oparty jest o serię prostych pytań 
do klienta. Klient nie musi być specjalistą, 
aby udzielić odpowiedzi, a same pytania 
odzwierciedlają pytania konsultanta 
stacjonarnego lub telefonicznego. Po serii 
pytań, klient otrzymuje do wyboru 
dopasowane do jego potrzeb produkty i 
akcesoria, które może w prosty sposób 
zakupić.

Konfigurator jest zintegrowany ze sklepem 
internetowym, co pozwala mu pobierać produkty 
na żywo, bezpośrednio ze sklepu i sprawdzać ich 
stan magazynowy przed sprzedażą. Opłacone 
zamówienia są także wysyłane do sklepu, co nie 
tworzy kolejnego miejsca obsługi zamówień.

1. Klient odpowiada na pytania związane z jego 
potrzebami.

2. Konfigurator wybiera kilka produktów, które 
pasują do jego preferencji.

4. Opłacone zamówienie jest wysyłane do 
systemu sklepu.

3. Klient dokonuje zakupu i płatności w systemie 
konfiguratora.



Jakie korzyści przynosi 
konfigurator?

Konfigurator produktu w prosty i intuicyjny sposób przeprowadza 
klienta przez serię pytań, a następnie na podstawie udzielonych 

odpowiedzi prezentuje wybrane dla niego produkty.
W takim działaniu zaszytych jest wiele korzyści.

Kreator działa 24 godziny 
na dobę, a  klient może 
użyć go  w domowym 
zaciszu o każdej porze dnia 
i nocy. Kreator jest 
osobnym systemem, 
osadzonym pod osobną 
domeną, jednak w pełni 
zintegrowanym ze 
sklepem. Prezentowane w 
nim produkty pochodzą na 
żywo ze sklepu, a 
zamówienia przesyłane są 
do zintegrowanego 
systemu.

Kreator zastępuje pierwszy 
kontakt z konsultantem i 
przejmuje jego rolę. Klient 
ma nieskończenie wiele 
czasu na zastanowienie 
się nad odpowiedzią. Na 
końcu klient otrzymuje 
propozycje produktów, 
które na pewno spełnią 
jego wymagania.
Nie wymaga to 
przeszkalania wielu 
konsultantów, co generuje 
duże oszczędności.

Kreator nie wymaga od 
klienta, aby poznał każdy 
możliwy produkt przed 
jego zakupem, czytał jego 
specyfikację czy też 
zastanawiał nad 
produktem. Kreator nie 
wymaga też, aby klient 
szukał porad na 
specjalistycznych forach. 
Klient nie poczuje się 
zagubiony w nadmiarze 
produktów lub informacji.

Przy odpowiedzi na każde 
pytanie jesteśmy w stanie 
wyświetlać klientowi 
korzyści, jakie przyniesie 
finalny wynik np. wpływ na 
środowisko, zaoszczędzony 
czas, zaoszczędzone 
fundusze lub opis tego, jak 
finalny produkt będzie dla 
niego pracował. Wszystkie 
treści są edytowalne, przez 
co pozwalają skierować 
klienta na idealny dla 
niego i sklepu zakup.



Technologie, na 
których pracujemy

Nasi specjaliści posiadają wieloletnie 
doświadczenie w najważniejszych
obszarach związanych z aplikacjami 
internetowymi. Dzięki temu możemy 
oferować zakres usług potrzebny
do zbudowania oraz utrzymania różnego 
rodzaju aplikacji.

Stosujemy tylko technologie, 
w których mamy duże doświadczenie, co pozwala 
nam proponować klientom sprawdzone 
rozwiązania. 
Jednocześnie chętnie poznajemy nowe
technologie i kiedy przynajmniej dwóch naszych 
specjalistów opanuje je na odpowiednim 
poziomie, dodajemy je do naszego standardu.



Dlaczego warto zrobić  
z nami konfigurator?

Stawiamy na efektywne i partnerskie
podejście do współpracy. Oznacza
to, że od samego początku wyznaczamy
cel projektu i planujemy ścieżkę do jego
osiągnięcia. Staramy się w pełni
zrozumieć potrzeby klientów i ich wizje.
Dzięki temu jesteśmy w stanie
zasugerować najlepsze rozwiązania
dla każdego projektu.

Jesteśmy partnerem, który podzieli się 
doświadczeniem oraz pomoże stworzyć dobrze 
sprzedający się produkt. Udana współpraca i 
dopracowany projekt są dla nas zawsze 
najważniejsze.

Scrumbanowe podejście do projektu i 
komunikacji

Ponad 200 zrealizowanych projektów serwisów 
internetowych

Pełna transparentność kosztów
projektu

Dwanaście miesięcy gwarancji
na stworzony przez nas kod



Zapraszamy do kontaktu

Jeżeli mają Państwo do nas pytania, 
lub chcieliby Państwo porozmawiać
z nami na temat współpracy,
to zapraszamy do kontaktu

mailowego:
marcin@effectivity.pl

telefonicznego: 
(+48) 790 212 276

Effectivity Sp. z o. o.
ul. Trybunalska 11-13
58-100 Świdnica

Zapraszamy również na naszą stronę 
internetową effectivity.pl oraz fanpage, 
z których dowiedzą się Państwo o nas więcej.


