CASE: RETAIL – GREENGATE
ABOUT GREEN GATE

Greengate er et populært interiørfirma fra Danmark, grundlagt
i 1993, hvor enkelthed er kendetegnende for den nordiske stil.
Greengate repræsenterer det som ingen andre med sin
ekstraordinære stil og nostalgiske design.
Mere information: www.greengate.dk

CDM

CDM A/S er et danskejet softwarefirma og
Microsoft Gold Partner.
CDM fokuserer på IT og forretningsudvikling. Vi
hjælper vore kunder med at identificere hvor de har
potentiale for forbedringer og hjælper dem med at
realisere disse.
Vi arbejder tæt med vores kunder, ofte på deres
arbejdsplader, for at få en bedre forståelse for deres
forretning og give bedst mulige råd baseret på
dialog. At skabe værdi for vores kunder fra dag ét er
kernen i vores forretning.

CASE: RETAIL – GREENGATE
UDFORDRINGEN

METODE

Opdatering og redesign af greengate.dk
og opgradering med e-handel.

CDM's proces begynder med at forstå
forretningen, og så bygger vi op derudfra.

Greengate krævede et e-handel-system,
der kunne vokse med virksomheden og
give mulighed for komplet salgsstyring.

Greengate.dk skulle være en elegant
designet hjemmeside, der positionerede
virksomheden på linje med andre top
interiørforhandlere indenfor
onlinehandel.

Den nye løsning skulle imødekomme
behovene hos de nuværende kunder,
samtidig med at virksomheden kunne
vokse i de kommende år.

SUCCESKRITERIER

Greengate.dk skal give mulighed for:
• At søge oplysninger om virksomheden
• Se og søge på Greengates produkter online
• Hente webkataloget som PDF
• Mulighed for at zoome og navigere let
rundt i webkataloget
• Mulighed for at dele produktbilleder
(LinkedIn, Twitter, Facebook, email)
• Produktsiderne skal inkludere Facebooks
'Like-knap' for at opmuntre til deling
blandt Facebookbrugere

KONSEKVENSER

Sammen med Greengate lavede CDM en
elegant hjemmeside med et enkelt
brugergrænsefladedesign, der viser
Greengates webkatalog og informerer om
virksomheden.
Tradesite.greengate.dk er en ehandelsplatform, der gør det muligt for
Greengates kunder at automatisere
tidskrævende processer ved at eliminere
behovet for manuelt at indtaste og
administrere ordrer.

RESULTATER

GREENGATE.DK
Webstedet er blevet besøgt over
16.000 gange de sidste tre måneder.
TRADESITE.GREENGATE.DK Tradesiten
er blevet besøgt over 7.500 gange de
sidste tre måneder.
Siden lancering har siden håndteret
over 8.000 ordrer.

