
Cargus livrează
pentru magazinul
tău online

GHID DE IMPLEMENTARE EFICIENTĂ A 
MODALITĂȚILOR DE PLATĂ ȘI LIVRARE

2021 / București



GHID DE BUNE PRACTICI LOGISTICE CARGUS PENTRU 
PERFORMANȚA E-SHOP-ULUI TĂU!
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DECLARĂ O DISPONIBILITATE MAI 
MARE DE A FINALIZA ACHIZIȚIA 
CÂND ÎN CHECKOUT POT ALEGE 
METODA DE LIVRARE PREFERATĂ

CUMPĂRĂTORII ONLINE SUNT 
MOTIVAȚI DE DISPONIBILITATEA
DIFERITELOR FORME DE PLATĂ

57%
CUMPĂRĂTORII SUNT MAI 
DISPUȘI SĂ CUMPERE ATUNCI 
CÂND SUNT SIGURI DE 
POSIBILITATEA DE RETURNARE 
GRATUITĂ A BUNURILOR

44%41%

Acest lucru înseamnă că aproape
jumătate dintre cumpărători sunt mai
dispuși să achiziționeze un produs
atunci când acesta are o varietate
mai mare de optiuni de livrare, cum 
ar fi livrarea la adresa sau livrarea
la o locație Cargus din proximitatea
domiciliului.
Vei avea un avantaj competitiv dacă
oferi livrare gratuită - 67% dintre
clienți sunt mai dispuși să ia
decizii de cumpărare atunci când
livrarea nu implică un cost pentru
ei!

1 din 2 clienți este mai dispus să
facă cumpărături atunci când
magazinul online oferă o formă de 
plată diversificată și adaptată
așteptărilor.
Mai mult de 65% dintre clienți
aleg în continuare plata cash la 
livrare.

Vei încuraja și mai mulți clienți
să cumpere atunci când accepți
retururi de la consumator.
Această rată poate crește peste
62% atunci când oferi retururi
suportate de tine.

Source: Survey eCommerce Europe



Opțiuni de plată și
livrare în eShop care 
vor crește numărul de 
conversii și profitul
tău



POZIȚII ÎN WEBSITE CARE DETERMINĂ DECIZIA DE CUMPĂRARE

Deoarece majoritatea clienților au propriile preferințe de 
livrare, anunță-i pe clienți ce și ce tipuri de livrări
sunt disponibile pe pagina de start. 

Cea mai populară poziție este footer-ul, datorită căruia
informațiile vor fi disponibile pe toată durata sesiunii
clientului pe website.

Este o idee foarte bună să prezinți modalitățile de 
livrare și de plată folosind pictograme sau denumiri ale 
serviciilor oferite de curieri

• Livrare prin curier la adresa de domiciliu

• Livrare gratuită la SHIP&GO

• Plata online

• Plata ramburs cu cardul la livrare

• Acceptarea retururilor până la 14 zile

• Retururi gratuite la SHIP&GO

OPȚIUNI DE PLATĂ ȘI LIVRARE ÎN HEADER-UL / FOOTER-UL ECRANELOR
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OPȚIUNI DE LIVRARE PLASATE ÎN HEADER

OPȚIUNI DE LIVRARE PLASATE ÎN FOOTER

Te rugăm să vizitezi https://www.cargus.ro/download-materials-ro/ pentru lista completă a elementelor vizuale de branding. 
Pe baza structurii specifice a site-ului tău, pot fi dezvoltate noi formate. Te rugăm să contactezi marketing@cargus.ro pentru adaptarea specifică a formatului. 



În situațiile în care arhitectura magazinului îți permite să
editezi informațiile din cadrul listelor de servicii, merită să le
inserezi și pe cele mai importante care vor ajuta în luarea
deciziei de cumpărare.

Această corelație va fi foarte eficientă în cazul produselor a
căror decizie de cumpărare este influențată direct de către 
modalitățile de livrare precum:

• Livrare a doua zi
• Deschidere la livrare

Utilizarea pictogramelor în cadrul listelor de servicii, crește 
atractivitatea produsului prin eliminarea nevoii de a intra în 
detalii și reduce atenția asupra prețului.

OPȚIUNI DE PLATĂ ȘI LIVRARE ÎN LISTELE DE PRODUSE
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POZIȚII PE WEBSITE CARE DETERMINĂ DECIZIA DE CUMPĂRARE

PLASAREA ÎN INTERIORUL LISTEI GRUPURILOR DE SERVICII

Te rugăm să vizitezi https://www.cargus.ro/download-materials-ro/ pentru lista completă a elementelor vizuale de branding. 
Pe baza structurii specifice a site-ului tău, pot fi dezvoltate noi formate. Te rugăm să contactezi marketing@cargus.ro pentru adaptarea specifică a formatului. 



Informează clientul cât de repede poate fi livrat produsul și folosește 
opțiunile ca elemente de creare urgență pentru achiziție:

• Acest produs poate ajunge la tine:
• În această seară
• Mâine înainte de ora 9:00
• Mâine înainte de ora 12:00

Pentru comenzile plasate vineri, este o idee bună să informezi despre
livrarea sâmbătă
Acest produs este livrat la tine MÂINE, ÎN ZIUA DE SÂMBĂTĂ!

Adaugă informații CALL TO ACTION legate de livrare, plată și returnare
înainte de butonul ADAUGĂ ÎN COȘ pentru a crește șansele de a lua o 
decizie finală.

Cuvintele cheie și pictogramele care te informează rapid cu privire la 
opțiunile suplimentare legate de livrare sunt esențiale: 

• Livrare gratuită la SHIP&GO
• Drept de retur de XX zile
• Retur gratuit la SHIP&GO 

OPȚIUNI DE PLATĂ ȘI LIVRARE ÎN PAGINA DE PRODUS

Acest produs se află deja la 
tine:
În seara asta
Mâine înainte de ora 9:00
Mâine înainte de ora 12:00

Livrare gratuită la SHIP&GO

Drept de retur de 30 de zile

CUMPĂRĂ ACUM1
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POZIȚII PE WEBSITE CARE DETERMINĂ DECIZIA DE CUMPĂRARE

Te rugăm să vizitezi https://www.cargus.ro/download-materials-ro/ pentru lista completă a elementelor vizuale de branding. 
Pe baza structurii specifice a site-ului tău, pot fi dezvoltate noi formate. Te rugăm să contactezi marketing@cargus.ro pentru adaptarea specifică a formatului. 



POZIȚII PE WEBSITE CARE DETERMINĂ DECIZIA DE CUMPĂRARE

OPȚIUNI DE PLATĂ 
PE LANDING PAGE-
URILE CU CEL MAI 
MARE TRAFIC 

EXEMPLE DE BUNE PRACTICI



POZIȚII PE WEBSITE CARE DETERMINĂ DECIZIA DE CUMPĂRARE

OPȚIUNI DE LIVRARE 
PE LANDING PAGE-
URILE CU CEL MAI 
MARE TRAFIC 

EXEMPLE DE BUNE PRACTICI



Bune practici care 
vor reduce abandonul 
în checkout-ul eShop-
ului tău



ALEGEREA METODEI DE PLATĂ LA CHECKOUT

Afișați metodele de plată în ordinea CELE MAI POPULARE. Cu cât
clienții găsesc mai repede metoda de plată preferată, cu atât mai
bine. Dacă lucrezi cu CARGUS, informează-ți clienții că pot plăti
cu ușurință cu cardul la livrare. 

Opțiunea ramburs rămâne una dintre cele mai ieftine forme de plată
pentru vânzător. Merită să o oferi fără costuri suplimentare
asociate expedierii. Pentru mulți clienți va fi esențială, iar
pentru tine mai ieftină de utilizat.

Utilizează versiunea completă a logo-ului pentru opțiunea de plată
ramburs. Utilizatorii vor avea mai multă încredere în magazinul
tău și vor lua decizia mai rapid - acest lucru este important 
pentru peste 65% dintre cumpărători

Stimulii sunt cuvintele cheie și pictogramele care informează
rapid despre confortul plății ramburs la livrare:

• CARGUS - plata cu cardul la livrare

“Alege plata ramburs și plătește comod în rate la livrare prin

Cargus”
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Te rugăm să vizitezi https://www.cargus.ro/download-materials-ro/ pentru lista completă a elementelor vizuale de branding. 
Pe baza structurii specifice a site-ului tău, pot fi dezvoltate noi formate. Te rugăm să contactezi marketing@cargus.ro pentru adaptarea specifică a formatului. 



În funcție de produsele pe care le comercializezi, ordonează metodele de 
livrare:

• Pentru produse scumpe sau cu circulație rapidă - de la OPȚIUNEA DE 
LIVRARE MAI RAPIDĂ 

• Pentru produse ieftine - de la OPȚIUNEA DE LIVRARE CEA MAI IEFTINĂ

Folosește versiunea completă a logo-ului pentru fiecare dintre metodele
de livrare - Cumpărătorii online vor avea mai multă încredere în
magazinul tău și se vor decide mai rapid asupra formei de livrare.

Folosește denumirea corectă și completă a serviciului - Faptul că
produsul este livrat la adresă astăzi, mâine dimineață sau la sfârșitul
zilei, sâmbătă sau la punctul Ship &Go, face o mare diferență pentru
cumpărător. Folosește denumirea corectă și completă a serviciului pentru
a evita confuziile.

Timpul de livrare și prețul - Pentru mulți clienți, acestea sunt 
informații cheie care îi determină să cumpere. Dacă transportul poate fi 
gratuit, aceștia sunt dispuși să așteapte mai mult timp sau aleg opțiunea
de ridicare de la punctul SHIP&GO. 
Pentru produsele cu dimensiuni mari sau mai scumpe, aceștia sunt dispuși
să plătească mai mult pentru o livrare mai rapidă! 
Poți transfera către cumpărător costurile de livrare pentru livrările de 
dimineață sau de sâmbătă, deoarece clienții sunt bucuroși să le acceseze!
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96% Utilizatorii de online vor cumpăra din nou un produs de 
pe același site, dacă experiența acestuia cu livrarea a 
fost pozitivă.

Sursă: MetaPack Annual eCommerce Report

Te rugăm să vizitezi https://www.cargus.ro/download-materials-ro/ pentru lista completă a elementelor vizuale de branding. 
Pe baza structurii specifice a site-ului tău, pot fi dezvoltate noi formate. Te rugăm să contactezi marketing@cargus.ro pentru adaptarea specifică a formatului. 

ALEGEREA METODEI DE PLATĂ LA CHECKOUT



ALEGEREA METODEI DE PLATĂ LA CHECKOUT

Te rugăm să vizitezi https://www.cargus.ro/download-materials-ro/ pentru lista completă a elementelor vizuale de branding. 
Pe baza structurii specifice a site-ului tău, pot fi dezvoltate noi formate. Te rugăm să contactezi marketing@cargus.ro pentru adaptarea specifică a formatului. 

EXEMPLE DE BUNE PRACTICI



ALEGEREA METODEI DE PLATĂ LA CHECKOUT

Utilizează pictograme pentru fiecare formă de livrare. Acestea sunt 
comunicate în alte magazine și sunt rapid recunoscute de cumpărători pe 
web: O comunicare adecvată în etapa de alegere a formei de livrare 
influențează, de asemenea, impactul pozitiv al magazinului tău.

Dimensiuni minime ale pictogramelor. Asigură-te că nu utilizezi pictograme 
mai mici decât cele minime. Pictogramele ilizibile afectează în mod negativ 
interacțiunea cu magazinul tău și cu serviciile de livrare.

DIMENSIUNI ȘI OPȚIUNI PENTRU LOGO

TIP DIMENSIUNE MINIMĂ DIMENSIUNE 
RECOMANDATĂ

Te rugăm să vizitezi https://www.cargus.ro/download-materials-ro/ pentru lista completă a elementelor vizuale de branding. 
Pe baza structurii specifice a site-ului tău, pot fi dezvoltate noi formate. Te rugăm să contactezi marketing@cargus.ro pentru adaptarea specifică a formatului. 
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Harta și lista de pe hartă. Prin plasarea unei liste de
puncte SHIP&GO pe hartă, cumpărătorii din magazinul tău se
pot concentra pe o singură sarcină - o căutare rapidă a
locului de livrare dorit. Aceștia vor evita distragerea
atenției, nu se vor pierde în acest proces.
Îți sugerăm ca dimensiunile hărții din versiunile
individuale să fie redimensionate:

VERSIUNEA MOBILĂ - 100% DIN DIMENSIUNEA ECRANULUI

ÎN VERSIUNEA DESKTOP - 90% DIN DIMENSIUNEA ECRANULUI AFIȘATĂ 
SUB FORMĂ DE POP-UP

Geolocalizarea. La accesarea hărții, este necesar să se
solicite utilizatorului să împărtășească locația. În
proporție de 99%, utilizatorii aleg o locație aflată la o
distanță de până la 5 km de locația lor actuală.

Search. Trebuie să permiți cumpărătorului opțiunea de a
căuta după adresă folosind motorul de căutare Google care
sugerează adresa. Pentru comoditate, poți investi și în
funcția de filtrare a tipului de punct SHIP&GO, dar și a
opțiunilor de plată, a orelor de funcționare sau a
facilităților (alee carosabilă, acces facil, facilități
pentru persoane cu handicap)

SHIP&GO SEARCH PENTRU PUNCTELE DE LIVRARE

ALEGEREA METODEI DE PLATĂ LA CHECKOUT

Folosește widget-ul wizzard prestabilit în magazinul tău. Vei putea ajusta locația, dimensiunea, schema de culori în funcție de 
nevoile magazinului tău electronic și vei putea obține codul HTML pe care îl poți insera cu ușurință în body-ul site-ului tău. 
Detaliile pot fi găsite în partea a 3-a a ghidului. De asemenea, poți cere detalii reprezentantului nostru de vânzări CARGUS.



Marchează vizual punctele SHIP&GO folosind pin-uri
circulare prestabilite, de dimensiuni unitare și la
aceeași scară cu scara hărții.

Pin-uri de dimensiuni minime. Ai grijă să nu utilizezi
dimensiuni mai mici decât cele indicate mai jos.
Afișarea unor pin-uri ilizibile are un efect foarte
negativ asupra interacțiuni cu magazinul tău și face
alegerea mai dificilă.

SHIP&GO SEARCH PENTRU PUNCTELE DE LIVRARE

ALEGEREA METODEI DE PLATĂ LA CHECKOUT

Folosește widget-ul wizzard prestabilit în magazinul tău. Vei putea ajusta locația, dimensiunea, schema de culori în funcție de nevoile
magazinului tău electronic și vei putea obține codul HTML pe care îl poți insera cu ușurință în body-ul site-ului tău. Detaliile pot fi 
găsite în partea a 3-a a ghidului. De asemenea, poți cere detalii reprezentantului nostru de vânzări CARGUS.

TIP DIMENSIUNE MINIMĂ DIMENSIUNE RECOMANDATĂ
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CĂUTAREA UNUI SHIP&GO PENTRU LIVRARE LA O LOCAȚIE

Harta ar trebui să îți permită să afișezi detalii în listă, precum
și atunci când faci click pe locație. Fiecare informație
suplimentară sprijină procesul de cumpărare, sporind confortul și
certitudinea achiziției de către cumpărător

În detaliile locației, arătă cele mai importante elemente:

CARGUS SHIP&GO 
Locație: Fotografie
Tipul locației: Sucursală / Partener
Numele exact al locației: Inmedio
Adresă: Str. Andreea 12 (3 floor)
Program: Monday – Friday 8:00 – 21:00

Saturday 10:00 – 21:00

Facilități: Posibilitatea de a plăti cu cardul
Acces direct din stradă

IMPORTANT! 
Toate informațiile sunt transmise în metoda GetPointDetails din 
interfața CARGUS API. 

După selectarea punctului SHIP&GO, harta se va închide automat, 
iar utilizatorul va continua procesarea comenzii în coșul din 
eShop.

Folosește widget-ul wizzard prestabilit în magazinul tău. Vei putea ajusta locația, dimensiunea, schema de culori în funcție de nevoile
magazinului tău electronic și vei putea obține codul HTML pe care îl poți insera cu ușurință în body-ul site-ului tău. Detaliile pot fi găsite în
partea a 3-a a ghidului. De asemenea, poți cere detalii reprezentantului nostru de vânzări CARGUS.

ALEGEREA METODEI DE PLATĂ LA CHECKOUT



În momentul în care alegi livrarea la punctul SHIP&GO, ar trebui să apară imediat o hartă cu o listă de locații ale punctelor CARGUS. Datorită acestui
lucru, fără a pierde contextul, cumpărătorii pot alege rapid un punct SHIP&GO cât mai aproape de ei. Acest lucru este deosebit de important pentru cei
care abia încep să cunoască oferta de livrări la punctul SHIP&GO și nu sunt siguri unde este plasată cea mai apropiată.

SELECTAREA UNUI PUNCT SHIP&GO ÎN “METODA DE LIVRARE”

1 2 3

ALEGEREA METODEI DE PLATĂ LA CHECKOUT

METODA DE LIVRARE HARTA CU LOCAȚIILE METODA DE PLATĂ

VERSIUNEA 
PENTRU
TELEFON



ALEGEREA UNUI PUNCT SHIP&GO ÎN METODA DE LIVRARE

1 SELECTAREA METODEI DE LIVRARE 2 HARTA CU LOCAȚIILE 3 METODA DE LIVRARE SELECTATĂ

VERSIUNEA PENTRU DEKTOP

ALEGEREA METODEI DE PLATĂ LA CHECKOUT



CARGUS sprijină
creșterea ratei de 
conversie a magazinului
tău online



Avem materiale ready-made și gratuite pe care le-am prezentat anterior. Mergi pe site-ul nostru și alege din 
sute de tipuri și formate diferite pe care le-am pus la dispoziție pentru magazinele online. 

SALES STORYDESCARCĂ ELEMENTE PROMOȚIONALE CARGUS PRESTABILITE

Te rugăm să vizitezi https://www.cargus.ro/download-materials-ro/ pentru lista completă a elementelor vizuale de branding. 
Pe baza structurii specifice a site-ului tău, pot fi dezvoltate noi formate. Te rugăm să contactezi marketing@cargus.ro pentru adaptarea specifică a formatului. 

https://www.cargus.ro/download-materials-ro/



FOLOSEȘTE WIDGET-UL WIZZARD CU HARTĂ PREDEFINITĂ. 
Gratuit. Configurează și descarcă codul html. Gata în câteva secunde.



INTEGRARE PRIN API. 
SOLUȚIE PENTRU MAGAZINELE ONLINE MARI.

Contactează-ne dacă ai nevoie de o soluție
individuală. 
ecomm@cargus.ro

PREGĂTIREA SCHIMBULUI 
AUTOMAT DE DATE
Poți vedea locațiile CARGUS SHIP&GO
disponibile pe hartă în checkout,
utilizând widgetul nostru geo sau Add On
în cele mai cunoscute platforme de
magazine online.

Cu ajutorul unor integrări predefinite,
aplicațiile tale CARGUS descarcă un set
de date privind comenzile cu opțiunile de
livrare alese.

EFECTUAREA COMENZILOR ÎN MAGAZINUL
TĂU ONLINE
Clienții plasează comenzi și aleg ca formă
de livrare livrarea la adresă sau ridicare
personală la punctele SHIP&GO dintr-o
locație convenabilă.

PREGĂTIREA COLETELOR
Sistemul tău comunică automat cu sistemul
CARGUS, înregistrând expedierile și
descărcând AWB-uri pentru acestea, pe care
le poți lipi pe colete. Poți urmări starea
expedierilor tale prin intermediul API, pe
site-ul web CARGUS sau în aplicația mobilă
CARGUS.

Îți permite să generezi AWB-uri, să creezi expedieri și să
gestionezi facturarea

oferă informații despre serviciu în timp real, de exemplu: o listă
a punctelor disponibile, liste de prețuri, situații de expediere, 
informații despre Parcel Locker preferat de client;

Verifică: Documentația API

MODALITĂȚI AVANSATE DE PREGĂTIRE 
PENTRU IMPLEMENTARE



Costin Rujan

NU EZITA SĂ CONTACTEZI ECHIPA 
NOASTRĂ DE ASISTENȚĂ PENTRU 
ECOMMERCE!

cargus.ro

eComm@cargus.ro

+40 700 000 000


