
Проект реалізовано за підтримки:

№4

розробляє ретаргетинг рекламних 
кампаній для Facebook та Instagram

допомагає керувати оголошеннями 
в Instagram та Facebook

передає вміст із Instagram, Pinterest, 
YouTube та Facebook у магазин Shopify

спілкування з клієнтами через їхні 
мессенджери

Shoelace

Kit

Social Media Stream

Tidio Live Chat

Корисні додатки 
для роботи

з Shopify



Ціноутворення
№4 Корисні додатки для роботи з Shopify№4

Проводить SEO-аудит сайту, підвищує 
видимість магазину в Google

Benchmark Hero

Допомагає створити програму 
лояльності та систему знижок

Swell Loyalty & Rewards

Допомогає зробити Thank 
you page для клієнтів із 
релевантними товарами

ReConvert Upsell & 
Cross Sell

Створює необмежену кількість 
варіантів товару для конфігурацій

Infinite Options

Збільшує продажі, 
доповнюючи товари Shopify, 
оптимізує адмінпанель і 
процес замовлення

Автоматично експортує 
замовлення, платежі, запаси 
товарів та повернення

Дозволяє обробити усі дані 
магазину з кількох джерел 
та миттєво оцінити 
продуктивність

ReCharge Subscriptions

QuickBooks Online 
or Xero Sync

Compass – Conversific 
Store Analytics

Shopify пропонує багато 
можливостей, щоб спростити 
для тебе щоденні задачі. Для 
цього існує декілька 
категорій додатків Shopify.

Маркетинг додатки, що 
допомагають автоматизувати 
рекламний процес і працювати 
з трафіком

Продажі програми,

що допоможуть розширити  
бізнес і продавати більше 
товарів

Облік товарів програми, 
що допоможуть розширитщоб 
зберегти замовлення, клієнтів і 
всю важливу бізнес-інформацію

Звіти й аналіз 
прибутковості

програми, що організовують дані 
про обсяги продажів і коефіцієнти 
конверсії

https://apps.shopify.com/benchmark-hero
https://apps.shopify.com/swell
https://apps.shopify.com/reconvert-upsell-cross-sell
https://apps.shopify.com/reconvert-upsell-cross-sell
https://apps.shopify.com/custom-options
https://apps.shopify.com/subscription-payments
https://apps.shopify.com/ecc-cloud-quickbooks-online-integration
https://apps.shopify.com/ecc-cloud-quickbooks-online-integration
https://apps.shopify.com/conversific
https://apps.shopify.com/conversific


Ціноутворення
№4 Корисні додатки для роботи з Shopify№4

Запити на відгуки і враження клієнтів на 
вкладках і віджетах магазину.

Yotpo

Розміщує фото- і відеовідгуків на 
сторінках магазину.

Stamped.io Product Reviews UGC

Відгуки допомагають потенційному клієнту 
позбутися сумнівів щодо товару і зробити вибір 
з кількох схожих варіантів.

Спілкування з клієнтами через їхні мессенджери.
Tidio Live Chat

Передає вміст із Instagram, Pinterest, YouTube 
та Facebook у магазин Shopify.

Social Media Stream

Допомагає керувати оголошеннями 
в Instagram та Facebook.

Kit

Розробляє ретаргетинг рекламних кампаній 
для Facebook та Instagram.

Shoelace

Додатки для підтримки покупців і взаємодії 
з ними через email, чати та соціальні мережі

https://apps.shopify.com/yotpo-social-reviews
https://apps.shopify.com/product-reviews-addon
https://apps.shopify.com/tidio-chat
https://apps.shopify.com/stream
https://apps.shopify.com/kit
https://apps.shopify.com/shoelace-retargeting

