Онлайн магазин от дигитална агенция Valival
Ко ин Ко 63 ЕООД е сред лидерите в сферата на климатизацията за бита и за индустрията.
Винаги в крак със съвременните изисквания, ние имаме високи претенции и към нашите
партньори. За да задоволим потребностите на нашите клиенти, ние имахме нужда от уеб сайт. За
изработката му се доверихме на доказани професионалисти, които не ни разочароваха и така ние
се сдобихме с Koinko63.bg - онлайн магазин от дигитална агенция Valival. Неслучайно се
спряхме на тях, защото познаваме работата им. Нашата цел беше да се създаде онлайн магазин,
имахме идеята в главата си, а програмистите и дизайнерите я превърнаха в напълно реален
проект.
Днес, благодарение на това наше успешно съвместно начинание, Вие, нашите клиенти,
разполагате с чудесно изглеждащ и най-вече перфектно функциониращ интернет магазин на Ко
ин Ко 63 ЕООД, чрез който можете да направите сами изчисленията благодарение на клима
калкулатора и да поръчате вашата климатична система. В каталога на Koinko63.bg ще откриете
голямо разнообразие от климатици, които са класифицирани по групи и производители. Всеки
един продукт е представен най-подробно с техническа спецификации и визуално със специални
иконки изработени от дизайнерите на Valival. Уеб сайта разполага и със сравнителни таблици за
отопление, благодарение, на които можете да направите съпоставка между различните
източници на топлина.
Може би цялостната работа в нашия онлайн магазин Koinko63.bg, от изчислението до поръчката
ви се струва лесно? Това е благодарение на модерното разбиране на професионалистите от
дигитална агенция Valival, за които перфектният електронен магазин е този, който не затруднява
потребителите, а всичко в него е интуитивно и просто. Най-важното нещо е вие, нашите клиенти
да можете да достигнете най-лесно до търсеното решение и то за най-малко време.
Дори и сега, когато четете този текст, специалистите от Valival продължават да търсят новостите,
с които онлайн магазинът на Ко ин Ко 63 ЕООД да се усъвършенства и развива. Благодарни сме
на този екип от дизайнери, SEO специалисти и програмисти, че ни дадоха възможността да ви
предложим още едно професионално решение. Доверете им се и Вие!

