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Criza economică declanșată de pandemia COVID-19 a afectat mediul de afaceri din țară atât 
prin prisma limitărilor impuse, dar și al dificultăților de accesare a clienților. În aceste condiții, 
dezvoltarea sau chiar supraviețuirea unor companii este corelată cu capacitatea de adaptare la 
schimbările produse și identificarea celor mai rapide și eficiente soluții de depășire a crizei.

Totodată, comunitatea IT din țară este una foarte competitivă și poate oferi soluțiile digitale 
necesare transformării. Doar cele 580 companii IT rezidente ale Moldova IT Park își exportă în 
proporție de peste 80% din produsele și serviciile pe cele mai dezvoltate piețe ale lumii. Pe de altă 
parte, peste 75% din populație folosește internetul, nivelul de alfabetizare este foarte ridicat, iar 
accesul la rețea este omniprezent. 

Astfel, situația actuală determină antreprenorii să își reinventeze afacerile atât din punct de 
vedere al proceselor de lucru, cât și al modului de interacțiune cu clienții. În mod cert, digitalizarea 
a revenit pe agenda companiilor, iar impulsionarea dezvoltării comerțului electronic a devenit 
imperativă. 

În acest sens, autoritățile naționale, mediul asociativ și comunitatea IT au lansat mai multe 
inițiative menite să susțină dezvoltarea comerțului electronic în țara noastră. Moldova IT Park vine 
să susțină și să consolideze aceste eforturi prin elaborarea acestui Catalog al furnizorilor locali de 
soluții IT pentru comerț electronic. 

Catalogul cuprinde profilul companiilor care își pot oferi suportul antreprenorilor orientați să 
își poziționeze afacerea în mediul online și este menit să faciliteze alegerea celor mai potrivite 
soluții digitale, asigurând compatibilitatea acestora cu modelul de afaceri și necesitățile clienților 
dumneavoastră. 

Soluțiile pe care le veți regăsi în acest catalog se referă la crearea magazinelor online, marketplace-
uri, integrarea sistemelor de plăți și livrare, marketing digital, soluții pentru automatizarea 
proceselor de business, animație grafică, strategii și instruiri în domeniul comerțului electronic. 
Pentru facilitarea identificării furnizorilor locali de soluții pentru comerț electronic, catalogul 
include la final referințele necesare.

Sperăm că acest catalog vă va ajuta să identificați partenerii potriviți pentru transformarea digitală 
a afacerii dumneavoastră!

Introducere



Ne axăm pe dezvoltarea și deservirea superioară 
a platformelor online și e-commerce. 

Cu experiență vastă și instrumente testate în 
timp pentru deservirea și crearea proiectelor 
e-commerce cu vânzări în peste 40 de țări.

“ALSODEV” SRL 

ALSODEV
De ce noi?

Servicii

• 5 ani de experiență în domeniu
• Timp de executare rapid
• Experiență în implementare
• Dezvoltarea proiectelor complicate 

de la zero cu utilizarea celor mai noi 
tehnologii, know-how-uri testate pe 
piața Republicii Moldova

• Sisteme gata pentru implementare

Proiecte realizate

xiaomistore.md
vic.md
rechizite.md
galinatomas.com 
astercon.md
kameleon.md 
ibizabestservices.com

• Crearea magazinelor online
• Conectarea la sistemele de plată 

locale și internaționale
• Conectarea sistemelor de 

livrare, sisteme de monitoring a 
concurenților

• Automatizarea proceselor de 
business pentru digitalizarea 
informației

• Dezvoltarea sistemelor de 
raportare cum ar fi: analiza 
vânzărilor, analiza reclamelor, 
analiza conversiilor, analiza 
eficienței, etc.

alexaiulian@alsodev.com

https://alsodev.com

Contacte

078110080

• Suport tehnic cu manager personal 
• Mentenanță 24/7

• Promovarea magazinelor online

• Implementarea sistemelor de 
automatizare

• Crearea instrucțiunilor de lucru
• Suport în semnarea tuturor 

contractelor necesare pentru a 
începe vânzările online cât mai 
rapid

http://xiaomistore.md
http://vic.md
http://rechizite.md
http://galinatomas.com 
http://astercon.md
http://kameleon.md 
https://ibizabestservices.com
http://www.kontrast.md 


“ARTARTA MEDIA” SRL 

ZUARTS.COM 
De ce noi?

Servicii
• Specialiști cu 18 ani de experiență în 

domeniu
• Flexibilitatea de a lucra atît individual, 

cît și în cooperare cu alte echipe

Proiecte realizate

pumamoldova.md
pumakyrgyzstan.kg
pumaazerbaijan.az
pumaarmenia.am
zummer.md
superofice.md (versiunea 
anterioară)

Proiectarea experienței utilizatorului 
și a interfeței (UX/UI Design) pentru 
comerțul electronic, atît pentru 
magazine online, cît și pentru software 
ca serviciu în acest domeniu.

inbox.artarta@gmail.com

http://zuarts.com

Contacte

079009331

Compania este dispusă să se implice, 
pe principii de voluntariat, în sesiunile 
de instruire și suport a companiilor 
locale.

Proiectare de site-uri și aplicații pentru 
dispozitive desktop și portabile

EST. 2012

http://pumamoldova.md
http://pumakyrgyzstan.kg
http://pumaazerbaijan.az
http://pumaarmenia.am/ru 
http://zummer.md
http://www.kontrast.md 


Avem peste 11 ani de experiență profesională în 
designul și dezvoltarea site-urilor și aplicațiilor 
web.

“ASISTENT-IT” SRL 

ASISTENT-IT
De ce noi?

Servicii
• Specialiști cu 10+ ani de experiență în 

domeniu
• Utilizarea tehnologiilor de ultimă 

generație
• Creare proiect personal
• Abordare individuală cu fiecare client 

în parte
• Funcțional deschis și propriu
• Mentență gratuită 3 luni

Proiecte realizate

alfalab.md 
okflora.ro
invitro.md
antos.md
medsdropshipper.com
moldcargo.md
diaztech.md
eurostilconstruct.md
htour.md
dubasari.md
cautpiese.md
mmcomert.md
farmaciafamiliei.md
cricova.md
etcetera.md
gandesc.md
reineraiko.ch

office@asistentit.md

https://asistentit.md

Contacte

069504848

Crearea magazinelor online 
Preț: de la 2500 EUR

Conectarea la orice sistem de plată

Preț: de la 250 EUR / sistem

Conectarea la sistemele terțe 

Preț: de la 250 EUR

Conectarea la sisteme de gestiune

Preț: de la 250 EUR

Realizare design personalizat 

Preț: de la 200 EUR 

Realizare aplicații IOS & Android cu 
plasarea pe Store

Preț: de la 1500 EUR

Configurare servere web

Preț: de la 100 EUR

Oferirea soluțiilor complete 

Preț: de la 5000 EUR

https://alfalab.md
http://okflora.ro
http://invitro.md
http://antos.md
http://medsdropshipper.com
http://moldcargo.md
http://diaztech.md
http://eurostilconstruct.md
http://htour.md
http://dubasari.md
http://cautpiese.md
http://mmcomert.md
http://farmaciafamiliei.md
http://cricova.md
http://etcetera.md
http://gandesc.md
http://reineraiko.ch
http://www.kontrast.md 


Compania-mamă a Aspira Software are 11 ani de 
experiență în dezvoltarea de produse software, 
cu sediul în Marea Britanie și birouri în Dublin și 
New York. 

Centrul de dezvoltare din Chișinău dezvoltă 
sisteme de plăți în Moldova deja de un an.

“ASPIRA IT” SRL 

ASPIRA SOFTWARE
De ce noi?

Servicii

• 12 ani de experiență în domeniu
• Sisteme de plată moderne PCI DSS 

nivel 1 de securitate
• Sisteme de plată inexistente pe piața 

din Republica Moldova
• Timp de executare redus datorită 

experienței enorme

Proiecte realizate

https://www.keyivr.com/clients/

valeriu.bobutac@aspira.software

https://aspira.software 

Contacte

069725537

Serviciile noastre includ: outsourcing, 
crearea platformelor e-commerce, 
magazine online, integrarea sistemelor 
de plată. 

Prețul depinde de serviciile și 
componentele solicitate.

Totul despre PCI DSS, tipurile de servicii, tipurile 
de sisteme de plată - https://www.keyivr.com/
pci-dss-solutions/ .

https://www.keyivr.com/pci-dss-solutions/
https://www.keyivr.com/pci-dss-solutions/


Din 2011 pasiunea pentru cod ne-a motivat zilnic 
să muncim mai mult și să ne conducem clienții 
către succes. 

Suntem o agenție de web design care transformă 
ideile în succes digital. 

Scopul nostru principal este de a crea experiențe 
care să satisfacă așteptările clientului nostru, 
ușor de utilizat și întreținut.

“BEST4U DEVELOPMENT” SRL 

Best4u Development
De ce noi?

Servicii

• 15 ani de experiență în domeniu
• 90% lucrăm cu clienți din Olanda și 

Belgia
• Executăm proiecte și oferim suport de 

orice complexitate. Wordpress - 2-4 
săptămîni, Magento - 2-4 luni. 

Proiecte realizate

oliehandel.be
ingoldwetrust-official.com
borgh.com
trixon.nl
vinopronto.nl
woodentulips.com

scovali@best4u.md

https://www.best4u.md

Contacte

079998141

Preț: 30 EUR/oră
Pentru fiecare 100 ore achitate sunt 
oferite 10 ore gratis

Design individual sau pe bază de 
template

• Crearea magazinelor on-line pe 
CMS Magento și Wordpress

• Conectarea la sistemele de plată și 
livrare

Contracte de suport, instruire pentru 
website-ul nou

http://www.oliehandel.be
http://www.ingoldwetrust-official.com
http://www.borgh.com
http://www.trixon.nl
http://www.vinopronto.nl
http://www.woodentulips.com
http://www.kontrast.md 


Furnizor de soluții pentru automatizarea 
comerțului, inclusiv și e-commerce, sistemelor 
de loializare clienți, sisteme de livrări produse 
acasă fără contact fizic cu clientul final.

“BINASYSTEMS” SRL 

Binasystems
De ce noi?

Servicii

• 8 ani de experiență în domeniu.
• Timp de executare: 1-2 ore pentru 

setare. Încărcarea catalogului 
produselor prin API în mod 
automatizat. 

• Know-how: distribuirea organică de 
carduri de loializare digitală de la 
client la client ce crește masiv baza 
de clienți a antreprenorului, care 
poate comunica cu această bază de 
clienți prin intermediul notificărilor 
push (fără plata pentru notificări 
expediate).

Proiecte realizate

galinatomas.com
hazi-hinam.co.il
xiaomistore.md
topten-fashion.com

Magazin online, inclusiv cu gestiunea 
livrărilor și cu sistemul de loializare 
clienți + aplicația mobilă cu bază de 
date >200k utilizatori în Moldova și 
>9mln. utilizatori în lume 

max@binasystems.com

www.binasystems.com

Contacte

060815050

Preț: 900$ plată unică și 40$ lunar 
fără nici o limită la funcționalitate sau 
volum de date operaționate.

Servicii care pot fi prestate pe principii 
de voluntariat:
• O parte de servicii de implementare 

cu volum de pînă la 8 ore de lucru. 
• Prezentarea setului de documente 

standard (fișe de post, scripturi 
discuție, exemple de realizare a 
machetelor de design).

• Implementarea completă: 
ghidarea echipei de management, 
școlarizarea operatorilor/
vînzătorilor, integrarea cu sisteme 
de evidență stocuri și contabilitate.

http://galinatomas.com
https://www.hazi-hinam.co.il
http://xiaomistore.md
http://topten-fashion.com
http://binasystems.com
http://www.kontrast.md 


Organizația este specializată pe automatizarea 
proceselor și integrarea lor între diferite sisteme 
IT de mai bine de 5 ani.
Compania are o echipă cu experiență de peste 
10 ani și cu o rezervă mare de colegi cu care 
colaborează la distanță. 
La fel, dispune de renumită experiență în 
dezvoltarea și implementarea sistemelor CRM 
(Client Relationship Management) și integrarea 
cu magazinele online.

“CLIK IT” SRL 

CLIK IT
De ce noi?

Servicii

• Specialiști cu 10 ani de experiență.
• Furnizarea unei game complete de 

servicii, de la colectarea cerințelor 
până la punerea în funcțiune. 

• Experiență vastă în automatizarea 
proceselor interne.

• Capacitatea de a dezvolta de la zero 
nevoile specifice, precum și punerea 
în aplicare a soluțiilor prestabilite, 
dovedite pentru a accelera lansarea.

• Abordare individuală a fiecărei 
companii. 

• Lucrul cu CRM (Client Relationship 
Management) – segmentarea clienților, 
reglarea canalelor de comunicare, 
altele.

• Spectru avansat de alte servicii conexe.

Proiecte realizate

felicia.md

La fel, echipa noastră a participat la 
proiectele  companiilor: ”Сёмушка LLC”; 
”Tehnoplast”, ”Ecotol”, ”Tensar”, ”Status 
LLC”, etc.

ak@clickit.md

www.clickit.md 

Contacte

061031319

• Suntem pregătiți să oferim tot 
sprijinul posibil întreprinderilor 
mici și mijlocii în dezvoltarea IT și în 
diversificarea instrumentelor online 
pentru afaceri, precum și consultanță 
cu privire la metodele de afaceri 
online.

• Realizare logo.
• Realizarea identității corporative, 

sau a unui proiect.
• Campanie publicitară pentru a lansa 

un proiect (sau inițiativă) de la idee 
până la implementare și lansare, 
inclusiv metoda ROI (Return on 
Investment) - coeficient care arată 
rentabilitatea sau pierderea unei 
investiții (raport de rambursare);

• Lucrul cu CRM (Client Relationship 
Management) – segmentarea 
clienților, reglarea canalelor de 
comunicare, altele.

• Consultarea selectării unei soluții 
și a unei metode adecvate pentru 
optimizarea proceselor și deplasarea 
în mediul online în întregime sau 
parțial.

• Spectru avansat de alte servicii 
conexe.

Putem oferi 5 consultări gratuite despre cum pot 
fi făcute afacerile online și 1-2 proiecte pentru 
integrare în magazinele online. 

http://www.felicia.md 
http://www.kontrast.md 


Amigo este o echipă de profesioniști ce dezvoltă 
site-uri web care aduc experiență pozitivă, 
creșterea vânzărilor și clienți fericiți.

“COMPUART SISTEM” SRL 

AMIGO
De ce noi?

Servicii

• 6 ani de experiență în domeniu
• Toate paginile web dezvoltate de 

AMIGO includ: analiza industriei 
și a afacerilor, analiza internă a 
procesului și cerințele, descrierea 
tehnică, designul și structura 
receptivă (versiunea mobilă).

• Scrisori de recomandare

Proiecte realizate

iuvas.com
iticket.md
neocomputer.md
baumall.md
luminaled.md
4pneuri.ro
bombonici.md (în lucru)
etc.

Suntem specializați în transformarea 
afacerilor printr-o abordare 
personalizată și rezultate măsurabile. 
Susținem întreprinderile să proiecteze, 
să dezvolte și să lanseze următoarea lor 
experiență majoră. Generăm idei și apoi 
le transformăm în soluții reale pentru 
clienții noștri.

nic@amigo.studio

www.amigo.studio

Contacte

079422484

Compania de asemenea este dispusă 
să ofere pentru clienții săi instruire și 
ghidare strategică de lucru în e-comerț.

https://amigo.studio/pic/uploaded/files/recommend.pdf
http://iuvas.com
http://iticket.md
http://neocomputer.md
http://baumall.md
http://luminaled.md
http://4pneuri.ro
http://bombonici.md 
http://www.kontrast.md 


Kontrast este compania unde întrebările tale de 
afaceri găsesc răspunsuri personalizate. Oferim 
servicii de dezvoltare website-uri, branding, 
telefonie VoIP și integrare sisteme CRM. 

Începem fiecare proiect prin înțelegerea afacerii 
tale, astfel încât să putem oferi cea mai bună 
soluție și tehnologie. Ne asigurăm că viitoarea 
colaborare cu noi va dezvolta afacerea ta.

La momentul actual, piața suferă diverse 
schimbări. Anume acum este timpul să dai 
dovadă de flexibilitate și dorință de a fi în pas 
cu nevoile consumatorilor. Pentru aceasta, 
compania Kontrast îți vine în ajutor.

“CONTRUST SOLUTIONS” SRL

KONTRAST
De ce noi?

• Landing page  
• Website prezentare 
• Magazin online  

Servicii

Dezvoltăm website-uri de prezentare, landing-
uri, magazine online, în regim expres, pentru 
companii din orice domeniu!

contact@kontrast.md

• Executare rapidă, în doar 10 zile
• Adaptat pentru mobil
• Google Analytics
• Optimizare SEO
• Web Hosting Gratuit - 1 an

Proiecte realizate

kontrastwine.md
kontrastcoffee.md

www.kontrast.md

Contacte

060869839

• 7 ani de experiență în domeniu
• Autenticitate
În era transformării digitale continue, 
ne inspirăm, creăm și dezvoltăm servicii 
digitale unice.

• Eficiență
O echipă talentată, orientată spre 
excelență și cu o experiență vastă în 
domeniul tehnologiilor.

• Rezultate
Satisfacția muncii noastre constă în 
feedback-ul primit din partea clienților 
noștri.

https://kontrastwine.md/ru/home/
https://kontrastcoffee.md/ru/home/
https://kontrast.md


CreateGo a fost fondată în 2009 cu scopul de a 
ajuta antreprenorii de a-și crea propriul website. 
Ulterior, după peste 1000+ website-uri create, 
am înțeles că antreprenorii au nevoie și de 
suport, ajutor cu tot ce este digital. 

Am creat zeci de cursuri online, am consultat 
și consultăm referitor la promovarea 
online, instrumente digitale care să crească 
productivitatea, etc.

“CREATIVMARO” SRL 

CREATEGO
De ce noi?

Servicii

• Specialiști cu 10 ani de experiență în 
domeniu

• Executăm pe WordPress - clientul va 
putea modifica ușor orice informație

• Timp de executare de la 1 săptămână 
până la 4 săptămâni

• Putem crea și cursuri video cum de 
creat propriul magazin online de la zero 
fără a fi nevoie de programare, etc. 
Deja avem peste 10 cursuri disponibile 
https://creatego.net/

• Am creat peste 1150+ website-uri și 
magazine online la afaceri din peste 
50+ țări

• Am lucrat cu CEED, USAID, UNDP, 
Branduri din Inimă, și alte oranizații la 
crearea peste 30 website-uri pentru 
brandurile locale

Proiecte realizate

focusor.md
wineofmoldova.com
termopane.md
abclanguagecentre.md
alc.md
svs.praga.md
noetrans.md
milano.calator307.md
piese.carbreaker.ro

nicolai@creatego.net

https://creatego.net/

Contacte

069283592

Preț:  500– 3000$

Oferim asistență tehnică, consultare, 
tutoriale live și cursuri video.

https://focusor.md/
http://wineofmoldova.com
http://termopane.md
http://abclanguagecentre.md
http://alc.md
https://svs.praga.md
https://noetrans.md
http://milano.calator307.md
https://piese.carbreaker.ro
http://www.kontrast.md 


Compania deține experiență vastă de dezvoltare 
a magazinelor online de orice complexitate, 
conectate la toate tipurile de sisteme de plată, 
și este deschisă spre cooperare la dezvoltarea 
noilor idei și proiecte.

“DECORETO” SRL 

ILAB.MD
De ce noi?

Servicii

• 12 ani de experiență în domeniu
• Acuratețea datelor. Lovirea direct în 

țintă.
• Sistemul de lucru.
• Termeni. Responsabilitate. Mișcare 

înainte.
• Abordare individuală.
• Opiniile clienților

Proiecte realizate

bomba.md
sportlandia.md
andys.md
b2b.accent.md
bemol.md

Crearea site-ului pentru compania 
proprie – un pas important în atingerea 
succesului în orice afacere. Site-
uri rapide, ușoare, informative și 
memorabile – lucrul nostru!

Aplicații pentru telefoanele mobile  
– o necesitate în lumea modernă. 
Elaborarea rapidă și calitativă a oricărei 
aplicații mobile pentru iOS sau Android.

Publicitate contextuală – un mijloc 
excelent pentru a atrage vizitatorii 
pe site, și, ceea ce este nu mai puțin 
important, vizitatorii din auditoriul țintă. 
Demararea eficientă și optimizarea 
cheltuielilor pentru publicitate.

info@ilab.md

https://ilab.md

Contacte

069470695

Preț: de la 1000 EUR

Optimizarea inițială a motorului de 
căutare a site-ului (capacitatea).

Preț: de la 200 EUR

Optimizarea de căutare – un mijloc 
excelent și ieftin de a face site-ul 
Dumneavoastră popular și de a-l scoate 
pe primele pagini ale sistemelor de 
căutare.

Sistemul de uz intern – un organism 
viu, care există datorită colaboratorilor 
companiei, chiar dacă ei se află în oficii 
diferite.

Preț: de la 150 EUR

Preț: de la 200 EUR

Preț: de la 2000 EUR

https://ilab.md/ro/pages/testimonials
http://bomba.md
http://sportlandia.md
https://sportlandia.md
http://andys.md
http://b2b.accent.md
http://bemol.md
http://www.kontrast.md 


“DIGINET PRO” SRL 

DIGINET PRO

De ce noi?

Servicii

• 20 ani de experiență în domeniu

• Complexitate

• Know-how

Proiecte realizate

avia.md
clouds.md
vernisaj.md
calina.md
olfilprom.md

Creăm magazine online bazate pe 4 platforme 
open-source, care găzduiesc un comerciant (self-
hosted): Woocommerce (Wordpress), OpenCart,  
osCommerce, Prestashop.

info@diginet.md

https://diginet.md

Contacte

069527525
069102424

• Integrare plăți online

• Creare site-uri E-commerce

Organizarea primirii plăților online pe site-ul 
comerciantului.
- Plata cu cardul de credit prin intermediul uneia 
dintre cele 3 bănci achizitoare din Moldova.
- Consultarea comercianților.

• Serviciul facturare.md

Serviciul de facturi electronice pentru plată pe site-ul 
comerciantului permite:
- Conectarea la băncile achizitoare din Moldova
pentru a plăti cu cardul pe site-ul web;
- Pregătirea și trimiterea facturilor și a codurilor QR 
de plată prin e-mail, SMS sau mesager;
- Clientul plătește factura cu un card de credit prin 
operațiunea de plată a băncii;
- Raportarea sumară despre starea de plată a 
facturii.

• Implementare Analitică WEB
 - Studiem scopurile și sarcinile afacerii online;
 - Analizăm procesele și acțiunile țintă ale 
utilizatorului site-ului;
 - Stabilim obiective de analiză web;
 - Creăm o listă de parametri, valori și termeni de 
referință;
 - Pregătim rapoarte și rezumate ale analizei web.

• Optimizare SEO
- Optimizarea motorului de căutare;
- Căutare organică;
- Motoarele de căutare indexează corect conținutul 
site-ului și îl prezintă în rezultatele cautării;
- Auditul site-ului SEO: analiza tehnică, analiza 
conținutului, analiza legăturii externe.

Beneficii pentru afaceri: functionează 24/7, nu 
deranjează clienții, reduce costurile de operare, 
exclude factorul uman, facilitează procesarea 
cererii de mostre, asigură acumularea bazei de 
date a clienților.
Diginet Chatbot: m.me/diginet.md

• Promovare prin publicitate online 
prin intermediul Google Ads   
(reclame de căutare și banner) și 
reclamei pe Facebook

• Dezvoltare Chatbot Facebook

- Auditul și crearea unui cont de publicitate;
- Pregătirea și plasarea anunțurilor eficiente;
- Optimizare publicitară;
- Consultarea comercianților.

http://www.kontrast.md 
https://facturare.md
https://m.me/diginet.md


Misiunea companiei este de a proiecta o lume 
digitală mai bună pentru întreprinderile de toate 
dimensiunile prin furnizarea de servicii de top 
la un preț revoluționar, care rezolvă probleme 
complexe într-un mod frumos și simplu ca ABC.

“DIGITAL CHERRY” SRL 

CHERRY
De ce noi?

Servicii

• 4 ani de experiență în domeniu
• Compania este dispusă să meargă în 

întâmpinarea afacerilor și să ofere 
acest produs la cel mai accesibil preț 
posibil.

• Complexitatea produsului nu 
reprezintă un impediment, compania 
fiind capabilă de a pune la dispoziția 
clientului cele mai complexe sisteme 
de gestionări a vânzărilor, sisteme de 
monitorizare a stocurilor, etc.

• Modelul de comerț electronic este: 
- Complet funcțional (valută, opțiuni  
  lingvistice, categorii, filtre, produse  
  favorite, etc); 
- Poate fi ușor integrat cu sistemele  
  de plată (inclusiv plata cu cardul); 
- Poate fi integrat cu sisteme terțe:  
  de livrare, de gestionare, de   
  evidență a stocurilor (prin API); 
- Deține un panou de administrare  
  intuitiv; 
- Este perfect optimizat SEO; 
- Poate fi adaptat oricărei necesități.

Proiecte realizate

ponti.md
buchuria.de
moonglow.md 
burgercraft.md
ovirro.ro
vasabi.md
explorecosmetic.com
kin.shoes
xdecimo.com

sanda@cherry.agency

https://cherrydigitalagency.com/ro

Contacte

079900666

Afacerile care încă nu au un brand bine 
definit, dar doresc să fie prezente pe 
platformele digitale pot beneficia de 
un pachet cu serviciile de e-commerce 
suplinit cu suport în digital marketing 
(campanii de publicitate online), 
branding (logo), key-visualuri. 

Compania este dispusă să se implice, 
pe principii de voluntariat, în sesiunile 
de instruire a companiilor locale în 
dezvoltarea și utilizarea magazinelor 
online.

Compania oferă tot spectrul de servicii 
de consultanță în migrare pe online și 
implementare a strategiei digitale. 

Compania susține afacerile în 
adaptarea lor din punct de vedere 
logistic, actualei situații, și în general, 
la optimizarea proceselor interne.

http://ponti.md
http://buchuria.de
http://moonglow.md 
https://burgercraft.md/ro
https://ovirro.ro
http://vasabi.md
https://explorecosmetic.com
http://kin.shoes
http://xdecimo.com
http://www.kontrast.md 


Grupul de companii Like-Media oferă spectrul 
integral de servicii pentru comerț electronic: de 
la crearea magazinului online personalizat pînă 
la livrarea fizică a produselor către consumatori 
finali.

“DIGITAL MALL” SRL 

Like-Media
De ce noi?

Servicii

• 5 ani de experiență în domeniu
• Beneficiați de toate serviciile ce țin 

de comerț electronic într-un singur 
loc: studiu de piață, branding (logo 
+ brandbook), crearea de content 
(imagini/ video / texte pentru 
produse), crearea magazinului online 
individual și profesional, integrarea 
metodelor de plată/ livrare, integrarea 
software în magazine online (CRM, 1C, 
Facebook Catalog, Google Merchant 
Catalog, Google Analytics, etc.) și 
rețeaua logistică de livrare fizică a 
mărfurilor (depozit în UE, livrarea 
mărfurilor, intermediere financiară).

Proiecte realizate

Brand-uri: Julia Allert, Ana Popova, 
Haskel, Galina Tomas, Boiar, 
Trenwood

info@likemedia.md

www.digitalmall.md
www.likemedia.md

Contacte

079666626

Descriere detailată a pachetelor de servicii, 
inclusiv prețurile: https://digitalmall.md/ro/
catalog

• Strategie de marketing pentru 
dezvoltare pe piața locală și peste 
hotare

• Branding pentru piața locală și 
export

• Dezvoltare de magazine online 
personalizate

• Dezvoltare CRM personalizat
• Content Management (online store 

+ SMM)
• Consultanță în e-commerce
• Logistică și intermediere (depozit 

în UE, livrarea mărfurilor, 
intermediere financiară)

• Promovare online (Google, 
Facebook, Instagram, etc.)

Disponibilitate de a oferi gratis un 
studiu de piață preventiv

http://www.kontrast.md 
https://digitalmall.md/ro/catalog
https://digitalmall.md/ro/catalog


La EasyDo, ne dedicăm înțelegerii nevoilor dvs și 
ne îndeplinim responsabilitatea de a fi partenerul 
cel mai de încredere al organizației dvs.
Combinația noastră unică de puncte forte se 
bazează pe:
• O ofertă inovatoare și eficientă, susținută de 
sinergii cu partenerii noștri de aplicații;
• Dezvoltare de software adaptat nevoilor 
dumneavoastră;
• Industrializare și automatizare a serviciilor cu 
suport 24/7;
• Accelerarea potențială cu achiziții vizate (baze 
de clienți sau centre de competențe) și extinderea
în noi teritorii.

“EASYDO TECH SOLUTIONS” SRL 

EASYDO DIGITAL TECHNOLOGIES

De ce noi?

Servicii

• Suntem cel mai important furnizor de 
soluții și servicii software personalizate 
care operează în prezent pe piața din 
România.

• Suntem lideri în guvernanță și securitatea 
datelor.

• Integrăm și oferim suport pentru cea mai 
largă gamă de aplicații terțe.

• Construim  relații  autentice pe termen lung 
bazate pe încredere, confidențialitate, 
onestitate și integritate.

• Produsele noastre sunt recunoscute ca 
fiind prietenoase și flexibile, pentru a 
se adapta nevoilor dumneavoastră în 
evoluție.

• Avem o abordare unică și centrată pe 
client.

• Viziunea noastră se bazează pe aplicarea 
tehnologiei de ultimă oră pentru a 
conduce transformarea digitală în toate 
industriile.

Proiecte realizate

Muzeul Goleşti, 
România, AG, Piteşti
Instituție culturală

Întreprinderile utilizează în mod obișnuit 
o combinație de software proprietar și 
SaaS, precum și sisteme custom și legacy.
Când lucrați cu noi, gestionăm toate 
aspectele legate de tehnologie. Aceasta 
implică expertiză tehnică, servicii 
consecvente, soluții personalizate, servicii 
de infrastructură și de securitate și control 
acces, precum și integrarea și gestionarea 
unei game largi de produse terțe.

sales@easydo247.com

https://www.easydo247.com

Contacte

Portofoliul nostru include servicii precum:

MNAC, 
România, București
Instituție culturală

Având clienți mulțumiți în toată lumea 
și parteneri de încredere, te asigurăm că 
proiectul tău va fi unul de success! 

• Servicii gestionate, eficientizarea costurilor 
prin automatizarea proceselor și digitalizare;

• SaaS soluții și servicii customizabile 
pornind de la nevoile dvs – potrivite pentru 
instituții financiare, companii de producție, 
administrație publică, muzee, galerii de 
artă și alte instituții culturale, operatori din 
industria ospitalității;

• Servicii de integrare;
• Centrul de Operațiuni de Securitate (SOC);
• Servicii de suport și mentenanță 24/7 după 

implementarea proiectelor.
Verificați produsele și serviciile noastre pe site-ul 
companiei!



Esempla este specializată în digitalizarea 
serviciilor publice și transformare digitală.

“ESEMPLA SYSTEMS” SRL 

ESEMPLA SYSTEMS
De ce noi?

Servicii
• 10 ani de experiență în domeniu
• Timp de executare scurt datorită 

disponibilității serviciilor și a modelului 
de business (SaaS, software as a 
service)

Proiecte realizate

Proiecte (MNotify, MPower)
Proiecte pentru stat

Instruirea este minim necesară (ghid 
video pentru utilizator; documentație 
tehnică pentru integrare).

dorin.gritcan@esempla.com

https://esempla.com

Contacte

070404037

• Servicii de integrare cu prestatorii 
de plăți (bănci, MPay, web money)

• Servicii de integrare cu serviciile 
digitale de stat (MPass, MSign, 
MPay, MLog, MNotify, MConnect)

• Servicii / componente digitale de 
notificare (sms, IM, email, web 
push, etc)

• Servicii / componente digitale de 
invoicing, cabinet personal

http://www.kontrast.md 


Echipă de profesioniști, cu o experiență 
multilaterală de peste 10 ani în domeniul IT.

“FRUIT AGENCY” SRL 

FRUIT AGENCY
De ce noi?

Servicii
• 8 ani de experiență în domeniu
• aprofundarea echipei în necesitățile 

businessului. Relațiile win-win sunt 
cele care ne interesează.

Proiecte realizate

ammashoes.md
oliva.md
winestyle.ru

Ghidare în utilizarea site-ului

comandante@fruits.agency

Contacte

068670107

Preț: 1300 EUR

Sesiuni de training în domeniul 
promovării în social media pe principii 
de voluntariat

https://ammashoes.md
http://oliva.md
https://winestyle.ru


SalesExpert, RestaurantExpert și PetrolExpert 
sunt pachete software unice dezvoltate de 
către compania IntelectSoft concepute pentru 
a rezolva eficient o gamă largă de sarcini 
pentru întreprinderile a căror activitate este în 
domeniul comerțului cu amănuntul și cu ridicata: 
de la magazine mici și cantine până la o rețea de 
supermarketuri, restaurante și benzinării.

“INTELECTSOFT” SRL 

INTELECTSOFT
De ce noi?

Servicii

• 12 ani de experiență în domeniu
• Implementarea sistemului retail - 2 

zile, crearea magazinelor on-line de la 
4 la 25 zile

• Intelectsoft oferă un ciclu complet 
de servicii profesionale în domeniul 
automatizării proceselor de afaceri: 
proiectare, dezvoltarea sistemelor 
de informații personalizate, 
instalare și configurare software, 
instalarea și punerea în funcțiune 
a echipamentelor, pregătirea 
personalului, suport tehnic.

Proiecte realizate

supraten.md
andys.md
tecsol.md
starkebab.md
mikof.md
cartierconstruct.md

sales@edi.md

edi.md

Contacte

022835312 
079084084

Costuri variabile, individuale pentru fiecare 
necesitate in parte incepind de la 20.000 lei

Disponibilitate de a ne încadra în 
activități de instruire a clienților: 24 
ore/săptămână.

• crearea magazinelor on-line 
• conectare la sistemele de plată 

online și livrare

Compania Intelectsoft și-a început activitatea pe 
piața Republicii Moldova în 2008.

Intelectsoft este o echipă de profesioniști 
cu mulți ani de experiență în dezvoltarea de 
software pentru automatizarea proceselor de 
comerț, contabilitate de depozit, gestionarea 
documentelor electronice ale întreprinderilor 
mici și mari. 

https://supraten.md
https://www.andys.md
https://tecsol.md
http://starkebab.md
http://mikof.md
http://www.kontrast.md 


Suntem dornici să ne asumăm orice riscuri. Putem 
oferi servicii de producție și post-producție pentru 
televiziune media, creare de reclame grafice în 
mișcare, elaborare de resurse grafice.

“KREYON MOTION” SRL 

KREYON

Servicii

Proiecte realizate

kreyon.md

ANIMAȚIE GRAFICĂ 2D
– scenariu 
– copywriting 
– grafică 
– animație/video

TIMP DE EXECUTARE / MINUT : 10 ZILE

comercial@kreyon.md

www.kreyon.md

Contacte

060200777

Preț: 1 MINUT 1500 EUR

http://www.kreyon.md
http://www.kreyon.md
http://www.kontrast.md 


Compania oferă servicii complete pentru clienți 
în domeniul IT.
META-SISTEM - este un studiou de web design și 
1C franchise (sistem contabil) de mai mult decât 
12 ani cu echipa de 60 de specialiști. 

“META-SISTEM” SRL 

META-SISTEM
De ce noi?

Servicii

• 12 ani de experiență în domeniu
• Experiență vastă în automatizarea 

proceselor companiilor
• Specializare la schimb de date cu 

sisteme contabile
• Un portofoliu bogat cu clienți mari din 

RM și de peste hotare

Proiecte realizate

metawebart.com/ro/project/exterior
metawebart.com/ro/project/simpleat
metawebart.com/ro/project/olmosdon
metawebart.com/ro/project/fasivery

sales@meta.md

https://www.metawebart.com/ro
https://www.meta.md/ro 

Contacte

079952528
Oferim suport tehnic pentru proiecte 
elaborate de compania noastră sau de 
alte companii

• Dezvoltarea unui magazin online 
cu design individual  
Preț: 1900 Euro                       

• Integrarea online plăți                                                       
Preț: 690 Euro                            

• Schimbare de date cu 1C: import/
export (partea web) 
Preț: 990 Euro                         

• Promovare SEO (inclusiv texte și 
linkuri, 2 limbi)    
Preț: 1990 Euro/lună                  

• Promovare SMM: Facebook, 
Instagram(incl. buget pe reclamă)                                  
Preț: 700 Euro/lună

• Cabinet personal pentru dealeri cu 
schimb de date cu 1C     
Preț: de la 5000 Euro

Disponibili de a oferi gratis: 
• 1 audit pentru site-uri existente
• cu pînă o oră de consultație în 

implementarea și promovarea 
proiectelor

https://www.metawebart.com/ro/project/exterior 
https://www.metawebart.com/ro/project/simpleat
https://www.metawebart.com/ro/project/olmosdon
https://www.metawebart.com/ro/project/fasivery
http://www.kontrast.md 


Integrăm plăți online pentru companii cu sau 
fără website. Paynet, activează sub licența 
Băncii Naționale a Moldovei nr.000586, pentru 
activitatea de emitere a monedei electronice 
și procesare a plăților. Paynet creează cele mai 
comode  instrumente de plată pentru a facilita 
relațiile Dvs. financiare cu clienții și le face cât 
mai ușor de gestionat. 

“PAYNET SERVICES” SRL 

PAYNET

De ce noi?

Servicii

• Serviciile de primire a plăților online prin 
invoicing sau direct pe website pot fi 
integrate în regim de urgență.

• Ne axăm pe necesitățile clientului. Cu 
ajutorul unei echipe de profesioniști, 
compania Paynet a dezvoltat un serviciu 
care se distinge prin calitate operațională 
excelentă, design comod și ușor în 
utilizare, și nu în ultimul rând - atenție la 
detalii.

• Specialiștii Paynet au experiență vastă în 
domeniul financiar, IT, procesarea plăților 
și relațiile cu clienții. 

business@paynet.md

https://paynet.md/business

Contacte

078999998

Compania propune partenerilor care au 
magazine online, integrarea modului de plăți 
online cu următoarele instrumente de plată:
• Visa/ Mastercard;
• Portofelul Paynet;
• Portofelele electronice: Qiwi, Yandex 

Money, Webmoney, Bitocin;
• Cash la terminalele de plată.
Paynet dispune de un modul tehnic de 
integrare disponibil prin API sau plug-in, care 
este oferit dezvoltatorilor și integratorilor de 
magazine online.
Odată integrat, comerciantul poate primi 
plățile online, cu ajutorul instrumentelor de 
plată menționate mai sus.
Plățile vor fi primite în contul companiei 
deschis în Paynet.

1. Online Invoicing - acceptarea plăților 
online cu și fără website:

Serviciul permite crearea și expedierea de către 
comerciant spre client a unui invoice online 
(factură) spre plată, indiferent dacă comerciantul 
are sau nu un magazin online.
Invoice-ul poate fi creat de către comerciant 
direct din cabinetul personal, accesibil gratuit 
atât de pe web cât și de pe aplicația mobilă 
disponibilă pentru iOS și Android – Paynet 
Business.
• Comerciantul creează și expediază Invoice-ul 

către client prin email sau trimite un link spre 
plată, prin SMS, Viber, Whats App, Facebook, 
etc.

• Clientul primește acest Invoice, îl accesează 
și plătește online cu ajutorul următoarelor 
instrumente de plată: Card bancar Visa/ 
Mastercard, portofele electronice Paynet, 
Yandex Money, Qiwi, Webmoney, Bitcoin sau 
cash prin terminale de plată.

Cabinetul personal Paynet Business permite:
• Crearea și expedierea de invoice-uri online;
• Vizualizarea plăților efectuate;
• Retur parțial sau total al plății;
• Transfer de fonduri către alt cont bancar.

2. E-commerce  - Servicii de plăți 
pentru magazinele online:

Timpul de realizare în producere – 1 zi. 

Cost: Plată unică de integrare și % din tranzacția 
de plată finalizată cu succes.

Valuta tranzacției: Lei MDL

http://www.kontrast.md 


Rozetka - companie e-commerce și marketplace 
care comercializează electronice, electrocasnice, 
articole de îngrijire personală, sportive, produse 
alimentare, produse pentru copii, casă și grădină, 
etc.

ROZETKA
De ce noi?

Servicii

• 15 ani de experiență în domeniu
• Know-how, instrumente și paneluri de 

administrare profesioniste, utilizate 
în prezent de mii de comercianți în 
Ucraina pe platforma rozetka.ua.

• Datorită negocierilor și volumelor 
ROZETKA, comercianții la fel vor putea 
beneficia de tarife de curierat pînă 
la 40% mai avantajoase, tarife de 
acquiring pînă la 30% mai avantajoase.

• Investițiile în dezvoltarea infrastructurii 
IT este de zeci de milioane de dolari, 
iar prin intermediul rozetka.md, orice 
comerciant din țară va avea acces la 
instrumentele platformei și întreaga 
infrastructură IT.

Proiecte realizate

rozetka.ua
rozetka.md

În viitorul apropiat vom face disponibil 
și pentru Republica Moldova platforma 
de marketplace, așa cum este în 
Ucraina pe rozetka.ua.

Fiecare comerciant va avea managerul 
său personal în interiorul companiei, 
iar platforma dispune de sisteme 
automatizate de adăugare produse, 
gestionare comenzi și păstrarea 
unui standard înalt de descriere a 
produselor și deservire a clienților.
ex: https://sellerhelp.rozetka.com.ua

suport@rozetka.md

https://rozetka.md

Contacte

022000444

Toți comercianții de pe platforma de 
marketplace rozetka.md vor beneficia 
de know-how și sesiuni de training.

Pe platformă fiecare comerciant va avea 
posibilitatea să adauge și să vîndă mărfurile 
produse sau importate către publicul larg.

Esti producător local gata să dedice timp 
și resurse pentru a avansa în domeniul 
comerțului electronic?

“ROZETKA” SRL 

Ia legătura cu reprezentantul companiei și devino 
PARTENER PILOT al rozetka.md

https://sellerhelp.rozetka.com.ua
http://www.kontrast.md 


SEOLITTE e o companie de digital marketing, 
care oferă soluții creative și cost - eficiente de 
promovare a tuturor business-urilor cu potențial 
de dezvoltare în online.  

Creștem afacerile clienților noștri prin intermediul 
unui mix de marketing corect și rezultativ, astfel 
încât clienții să obțină impact, notorietate și 
vânzări sporite pe piața – țintă, precum și să 
descopere piețe noi avantajoase.

“SEALITE” SRL 

SEOLITTE
De ce noi?

Servicii

• Specialiști cu 8+ ani de experiență în 
domeniu.

• Echipă cu experiență națională și 
internațională, o gândire flexibilă și chiar 
adaptabilă provocărilor (oferă servicii 
personalizate la necesitățile și profilul 
companiei promovate) și pune un 
accent deosebit asupra profesionalizării 
continue.

• Concentrație maximă pe soluționarea 
dificultăților clienților și construirea unui 
parteneriat durabil și confortabil pentru 
ambele părți.

• Abordări ingenioase și inventive pentru 
fiecare situație în parte. 

• Angajați entuziaști gata să se implice cu 
toate resursele disponibile de creativitate 
și gândire logică.

• O mulțime de parteneri care pot oferi un 
spectru avansat de alte servicii conexe.

Proiecte realizate

metro.md
darwin.md
aterra.md
ecredit.md
youth.md
mamico.md
pro-optic.md
astercon.md

Echipa SEOLITTE oferă servicii de 
creare și dezvoltare a site-urilor 
(inclusiv landing page-uri) pentru 
afaceri de toate dimensiunile.
Ne concentrăm forțele nu doar pe un 
design atractiv din punct de vedere 
vizual, ci și pe layout-uri care oferă 
vizitatorului site-ului informațiile pe 
care le caută. Contribuim la crearea unei 
impresii inițiale credibile și eficiente. 
Dispunem de expertiză completă 
pentru construirea mecanismelor de 
persuadare a consumatorului final.

Înainte de a crea un website sau un 
magazin online, alegem împreună 
platforma CMS potrivită. Oferim 
consultanță privind alegerea unui Open 
Source (WordPress, Tilda etc.) inclusiv 
în baza unei strategii de marketing 
mixt și luând în calcul pâlnia de vânzări.

info@seolitte.com

https://seolitte.com

Contacte

069231335Preț: 300 – 1000 EUR

Disponibili de a ne încadra în activități de 
instruirea clienților: 24 ore/săptămână.

Cu experiență în promovare și vânzări 
pe Online, creăm website-uri care 
generează lead-uri și clienți, în timp ce 
noi îi adăugăm un conținut convingător, 
imagini și elemente multimedia 
cu impact și feedback prietenos.

https://www.metro.md
https://darwin.md
https://aterra.md
https://ecredit.md/ru/
http://www.youth.md
https://mamico.md
http://www.pro-optic.md
https://astercon.md
http://www.kontrast.md 


Proiectul „Shop.price.md” al companiei Simpals 
a fost lansat în 2015.

În acest timp, am implementat numeroase 
magazine online la cheie, site-uri informaționale, 
dar și o mulțime de soluții individuale la cerere. 

“SIMPALS DEV” SRL 

SIMPALS
De ce noi?

Servicii

• 10 ani de experiență în domeniu
• Lansare rapidă 

Timp de executare - 10 zile lucrătoare.
• Suport 24/7 

Managerul nostru este disponibil 24/7 
pentru dumneavoastră și este gata să 
vă răspundă la întrebări, astfel încât 
magazinul dvs. să funcționeze fără 
întreruperi.

• Actualizări periodice 
Elaborăm constant noi funcții și 
opțiuni. Fiecare actualizare este 
necesară și adaptată la necesitățile 
dumneavoastră.

• Oferim ajutor pentru integrarea bazei 
de date 
Managerul nostru vă va ajuta să 
înțelegeți platforma și să configurați 
ceea ce aveți nevoie, la fel să efectuați 
actualizările necesare.

Proiecte realizate

Soluția de software ca serviciu (SaaS) 
dezvoltată de companie deja găzduiește 
mai mult de 180 magazine online în 
Moldova. Exemplele acestora sunt 
disponibile pe shop.price.md

Vă oferim o platformă de încredere, 
plasare a unui număr nelimitat de 
produse și hosting gratuit. 

Noi avem grijă să fiți implicat în afacerea 
dumneavoastră, nu în dezvoltarea site-
ului!

În prezent, oferim posibilitatea lansării 
magazinelor online la preț lunar de la 
399 lei cu integrarea sistemelor online 
de plată Visa/Mastercard, Paynet. 

https://shop.price.md/ro/

Contacte

Compania de asemenea este dispusă 
să ofere instruiri online gratuite pentru 
clienții săi.

shop@price.md

079970999

http://Shop.price.md
https://shop.price.md/ro/
http://www.kontrast.md 


Creăm spoturi video grafice 2d, spoturi publicitare 
și video explicative.

“ULTRATERM” SRL 

BRAZILERO ANIMATION STUDIO

De ce noi?

Servicii
• 6 ani de experiență în domeniu
• Echipa noastră va lucra cu dvs. pentru 

a dezvolta un scenariu unic care să 
rezoneze cu audiența ta. Aceasta este 
partea cea mai importantă a oricărei 
animații, cu potențialul de a avea cel 
mai mare impact asupra modului în 
care este primit mesajul tău. Vom 
lucra în colaborare pentru a ne asigura 
că strategia noastră atinge scopul.

Proiecte realizate

brazilero.video/case-studies

Promovarea magazinelor ONLINE 
cu ajutorul spoturilor video grafice 
animate.

Timpul de executare al unui spot video 
4-6 săptămâni

valentin@brazilero.video

https://brazilero.video

Contacte

Consultație gratis pentru marketingul 
ulterior al spotului video

078889812

https://brazilero.video/case-studies/
http://www.kontrast.md 


Suntem compania locală din Republica Moldova, 
Unisim-Soft.com, partener Oracle. 

Firma de producere prin proiectare și programare 
a sistemelor informaționale, cu produs principal 
-  platforma ERP, sub brandul UNA.md, destinată 
pentru toate tipurile de afaceri și dimensiuni 
pentru retail, angro, producere, servicii etc. 

Platforma include module de tip CRM, 
contabilitate, front-office, back-office, comerț 
electronic, chatbot-uri, etc.

Principalii noștri concurenți sunt 1c.RU interzis în 
Ucraina, SAP, Navision, etc.  

“UNISIM-SOFT” SRL 

UNA.md
De ce noi?

Servicii

• 10 ani de experiență în domeniu
• Avem experiență din 1997 să oferim 

servicii de suport 24/7
• Sistem complex cu modul e-commerce 

realizat ca un magazin, care nu 
necesită integrarea, schimb de date 
etc. Tehnologia PhP și biblioteca 
laravel oferă posibilitate de a realiza 
toate cerințele unui proiect fără limite. 

Proiecte realizate

bomba.md
circ-chisinau.md
tnme.md
chehov.md
autogara.md
wine.md
lenjerie-shop.md
una.md/ro/shops

Magazin tipizat – gratuit  
Magazin personalizat – de la 2000 euro 
sau arendă - 50 euro lunar
Servicii de programare - 20 euro pe oră

ptuhari@gmail.com; 
pt@una.md

http://unisim-soft.com

Contacte

079144604

Conectarea și școlarizarea gratuită la 
crearea magazinului tipizat

http://bomba.md
http://circ-chisinau.md
http://tnme.md
http://chehov.md
http://autogara.md
http://wine.md
http://lenjerie-shop.md
http://una.md/ro/shops


Wippo IT, dezvoltă diverse soluții digitale 
personalizate, care au scop de a simplifica, 
automatiza și optimiza performanțele 
întreprinderilor de dimensiuni medii și corporații 
mari din toate sectoarele majore.  

“VIC-COM INFO” SRL 

WIPPO IT
De ce noi?

Servicii

• 9 ani de experiență în domeniu
• Complexitate 

Oferim soluții software personalizate, 
complexe, inteligente și ușor de 
utilizat pentru a spori eficiența 
afacerii Dumneavoastră.

• Mentenanță 
Asigurăm mentenanță și suport 
profesionist astfel încât toate 
produsele noastre software să 
funcționeze și să corespundă 
necesităților clienților noștri.

• Garanție 
Oferim garanții pentru toate soluțiile 
software dezvoltate de noi, astfel 
încât clienții noștri se pot concentra 
exclusiv pe dezvoltarea propriilor 
afaceri.

Proiecte realizate

modem.md
tapete.com.md
oliva.md
nevertebrate.ro

Conține instrumente de procesare 
comenzi, managementul livrărilor, 
modalitate de plată on-line și 
posibilitate de sincronizare cu sistemul 
de gestiune contabil existent. 

Vînzători, distribuitori și cumpărători adunați 
pentru tranzacționarea de orice fel de bunuri sau 
servicii.

Reprezintă un ansamblu de instrumente, 
proceduri ce au rolul de a gestiona atât activitățile 
externe ale unei companii, referitoare la clienți, 
parteneri de afaceri, cât și cele interne, legate de 
angajați și departamente, contribuind la sporirea 
eficienței proceselor pe vînzare și îmbunătățirea 
relațiilor cu clienții.

p.cunev@wippo.md

https://www.wippo.md

Contacte

078311380

-  Managementul distribuției
-  Managementul depozitului
-  Management financiar
-  Managementul comenzilor de achiziție
-  Managementul lanțului de aprovizionare
-  Managementul clienților
-  Managementul resurselor umane
-  Managementul comenzilor
-  Management de proiect

• Elaborare magazine online.

• Elaborare piețe electronice (marketplace) 
B2C și B2B.

• Integrare sistem CRM.

• Elaborare sisteme și instrumente IT, ce au 
scop de digitalizare și automatizare business 
procese a companiei: 

http://modem.md
http://tapete.com.md
http://oliva.md
http://www.nevertebrate.ro


Suntem o agenție digitală cu pasiune pentru 
lansarea, actualizarea și promovarea mărcilor și 
a produselor inovatoare.
Cu ajutorul designului, brandingului și 
comunicațiilor, creăm experiență, transformăm 
mărci, îmbunătățim viața de afaceri și a 
oamenilor.

“WOSS GROUP” SRL 

WOSS AGENCY
De ce noi?

Servicii

• 10+ ani de experiență în domeniu
• Executare rapidă

Proiecte realizate

vinariapoiana.md
casadaca.com
fabricacoffeeroasters.com
studio-sabatier.com
hymeraluxembourg.com

Varianta simplă a site-ului de 400 EUR 
include un magazin online basic, cu un 
număr limitat de pagini, funcții dar și 
design, se face integrarea cu sistemul de 
plăți online paynet.md și livrare.

Oferta sus-menționată reprezină pachete de 
bază, create pe timp de criză, necesare oricărei 
întreprinderi mici pentru a începe comerțul online. 
Pentru servicii mai complexe urmează a fi generate 
oferte separate.

denis@woss.agency

https://woss.agency

Contacte

068312121

Instruirea în folosirea paginii de 
admin al site-ului, adăugare produse, 
modificare conținut produse, alt tip de
ajutor la solicitarea client-ului.

Crearea unui magazin online basic de la 
3 la 5 zile

Crearea logo de la 1 până la 3 zile.

• Promovare online de la 150 EUR lunar 
(creare pagină facebook/instagram, 
adăugare conținut: imagini, text, 
etc. în pagini. Până la 3 postări pe 
saptamână).

• Creare magazin online de la 400 EUR.

Promovarea online nu are timp de executare, 
totul se face zilnic. În prima zi se crează pagini 
și conținutul lor, după care se dedică 3 zile pe 
săptămână pentru postări.

• Creare logo de la 100 EUR.

După realizarea proiectelor, clienții sunt ajutați 
pas cu pas pentru a administra singuri magazinul 
online. Intervenim doar în cazuri tehnice sau 
solicitări adiționale din partea clientului.

Servicii care pot fi prestate pe principii de 
voluntariat:
• 2 magazine online basic (pagina 

principală, despre noi, contact, 
catalogul cu produse, coș + checkout)

• 2 integrări cu sistema de plăți online 
paynet.md

• 2 sesiuni de training (adăugare 
produse, modificare conținut produse, 
alt tip de ajutor)

http://vinariapoiana.md
http://casadaca.com
http://fabricacoffeeroasters.com
http://studio-sabatier.com
http://hymeraluxembourg.com
http://www.kontrast.md 


“THIRTEEN ELEMENTS” SRL 

THIRTEEN ELEMENTS
De ce noi?Servicii

• 10+ ani de experiență în domeniu
• Proiecte de complexitate înaltă 

realizate în timp scurt

Proiecte realizate

shopidoo.com
def-shop.com

dtofan@13elements.com

http://13elements.com

Contacte

069271006

Servicii care pot fi prestate pe principii 
de voluntariat:

• Crearea magazinelor online
• Conexiunea magazinelor online cu 

sistemele contabile

• Online marketing

• Sisteme POS
• Sisteme self-scanning pentru 

magazine (autodeservire prin 
scanare barcode produse)

• Suport 
• Instruire
• Analiză de cerințe
• Management de proiect

• Sesiuni de trainig
• Analiza cerintelor de automatizare

http://shopidoo.com
http://def-shop.com
http://www.kontrast.md 
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Marketplace

Dezvoltare și integrare 
sisteme de plăți
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