Ocenění „webu roku“ letos získal eshop společnosti EMOS od Sprinx
23. 3. 2017, Brno
V Brně došlo dnes k vyhlášení mezinárodních cen Site of the Year 2016, které
každoročně uděluje společnost Kentico nejlepším webovým projektům, připravených na
jejich platformě. V kategorii implementace marketingových nástrojů zvítězila společnost
Sprinx Systems s eshopem firmy Emos. V rámci Evropy se jedná o jeden z největších ecommerce projekt, realizovaný na platformě Kentico.
Prodejní kanál shop.emos.cz se zaměřuje na prodej elektroniky pro B2C sektor. Projekt pak
nadále roste do komplexního e-commerce řešení pro 5 evropských zemí a využívající 7
jazykových mutací. „Udělit cenu Site of the Year 2016 projektu EMOS od společnosti Sprinx
jsme se rozhodli zejména na základě použitých online marketingových funkcionalit a
jednoduché správy webu pro potřeby zákazníka,“ přibližuje Jana Repáková, Customer Insight
Specialist ze společnosti Kentico Software.
„S ohledem na celkový rozsah implementace na platformě Kentico nemá v Evropě tento
projekt obdoby. Je variabilnější a plně přizpůsobený novodobým trendům. Využívá řadu
procesů marketingové automatizace a optimalizací nákupního procesu,“ doplňuje manažer
webových řešení společnosti Sprinx Ondřej Hloupý. Sprinx vyvíjí weby na platformě Kentico
více než 8 let a disponuje prémiovou certifikací Microsoft Gold Certified Partner.

Informace pro novináře:
Sprinx se specializuje na vývoj, prodej, implementaci a správu obchodních systémů. Vyvíjí
webová řešení, poskytuje služby v oblasti hostingu a správy aplikací a je významným
dodavatelem produktů HPC (High Performance Computing.). Na trhu působí od roku 1996.
EMOS dodává elektro do obchodních sítí - Globus, Kaufland, OBI, ElectroWorld, Euronics či
Datart. Současně provozuje internetový obchod pro přímý prodej koncovým spotřebitelům.
Hlavním důvodem, proč se EMOS rozhodl nahradit stávající e-shop novým, byla potřeba
intenzivně rozvíjet obchody na úrovni B2C a zároveň B2B, a to ve více evropských zemích
najednou. Kromě ČR prodává EMOS své zboží také na Slovensku, v Polsku, Slovinsku a
Maďarsku a dalších evropských zemích.
V dalších kategoriích Kentico 2016 zvítězily firmy: http://www.kentico.com/customers/siteof-the-year/site-of-the-year-2016
Vítězný eshop společnosti EMOS (B2C): http://shop.emos.cz
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