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.shop
Sprzedasz 
więcej!

Dlaczego domena .shop?
•  Wprost wskazuje, że Twoja strona daje możliwość zakupu  – targetowanie
•  Zawiera słowo kluczowe używane przez Internautów – wyższe CTR
•  Wyróżnia od konkurencji – unikalność

Więcej informacji:

Wyprzedź konkurencję!
Wybierając domenę .shop 
informujesz o możliwości 
dokonania zakupu na Twojej 
stronie. W ten sposób 
sprowadzasz na nią osoby 
zainteresowane kupnem.

Do czego możesz ją wykorzystać?
Domena .shop należy do nowych rozszerzeń, które dzięki swojej 
unikalności zaczęły zdobywać dużą popularność na rynku. 
Zdecydowanie ułatwiają Internautom wybór stron, które warto 
odwiedzić podczas przeszukiwania sieci pod kątem pożądanego 
produktu czy usługi.
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Wyróżnij swoją markę na tle konkurencji!

Jak pokazują badania Verisign 
domena z użyciem słowa kluczowego 
uzyskuje wyższe CTR i więcej kliknięć. 
Oznacza to, że klient szukający sklepu 
prędzej trafi na Twoją stronę niż 
konkurencji. 

Posiadasz już stronę www, która służy 
jako wizytówka firmy, a teraz 
zaczynasz sprzedaż przez Internet? 
Stwórz osobną stronę e-commerce 
z domeną .shop. Poprzednia strona 
pomoże Ci generować ruch na nowej.

Wykorzystaj domenę do stworzenia 
promocyjnego landing page’a, na 
którym pokażesz swoje wybrane 
produkty z zupełnie innej strony. 
Ewentualnie wybierz jeden atrakcyjny 
produkt ze swojej oferty i wyeksponuj 
go na osobnej stronie. Promocję 
skieruj do dopasowanej grupy 
docelowej.

Chroń markę przed konkurencją z domeną branżową

Stwórz adres przyjazny 
internautom

Nie pozwól by mylono Twoją 
firmę z inną. Rejestracja 
domeny z nazwą oraz 
konkretnym rozszerzeniem 
pozwoli jasno zidentyfikować 
Twój biznes i tym samym nie 
pozwoli na kreowanie błęd-
nego wizerunku Twojej firmy 
w sieci.

Chroń swoją markę 
przed konkurencją 

Ustabilizuj swój wizerunek na 
rynku przez wykorzystanie nazwy 
firmy i frazy kluczowej, które 
pozwolą klientowi trafić prosto do 
Ciebie. Nie daj się wyprzedzić 
konkurencji i nie pozwól by inny 
podmiot przejął Twój adres. 
Dzięki końcówce .shop staniesz 
się indywidualnością na rynku.

Buduj wizerunek efektywną 
kampanią marketingową

Nie musisz rezygnować 
z dotychczasowej domeny. 
Wybierz .shop jako dodatkową 
i przeprowadź skuteczną 
kampanię marketingową, która 
poprawi wizerunek twojej firmy. 
Nie wiesz jak poprowadzić taką 
kampanię? Skontaktuj się 
z nami – służymy pomocą.
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Kiedy możesz zarejestrować domenę .shop?

Pamiętaj, że za naszym pośrednictwem Znak Towarowy możesz zdobyć w 48h!

ZAMÓW ZNAK TOWAROWY

Od 30.06.2016 15:00 UTC do 29.08.2016 23:59 UTC domena 
ta znajduje się w fazie Sunrise. Oznacza to, że w tym czasie 
zarejestrować ją mogą tylko firmy posiadające Znak Towarowy.

Od 26.09.2016 15:00 UTC domena jest ogólnodostępna.
Ale pamiętaj, że korzystając z fazy Sunrise otrzymujesz pierwszeństwo 
do zarejestrowania domeny z nazwą swojej firmy. Nie pozwól, aby 
konkurencja zrobiła to za Ciebie.

Więcej informacji oraz możliwość zamówienia domeny .shop 
uzyskasz kontaktując się z naszym Działem Sprzedaży: 
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