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Rehti Storella vauhtia 
kaupankäyntiin

Haluaisitko hyödyntää päivän jokaisen hetken 
kaupankäyntiin? Rehti Storella se onnistuu!

Rehti on kätevä, monipuolinen ja kotimainen verkkokauppa- 
ratkaisu, jolla saa helposti vauhditettua myyntiä sekä laajen-
nettua potentiaalista asiakaskuntaa.



Verkkokauppa on auki 24/7
Rehti on hakukoneystävällinen, tietoturvallinen 
ja ennen kaikkea helppokäyttöinen verkkokaup-
paratkaisu.

Verkkokaupan hallinnoimiseen ei vaadita koodaustaitoja ja 
se soveltuu niin suurten, kuin pientenkin yritysten B2B- ja 
B2C-kaupankäyntiin.

Verkkokaupasta löytyvät valmiit integroinnit eri maksunvä-
littäjiin (mm. eri pankit, Paytrail ja Nets) sekä logistiikkatoi-
mijoiden järjestelmiin (mm. Posti, Smartpost ja Matkahuolto). 

Tietoturvasta on huolehdittu erityisen tarkasti, sillä verkko-
kaupparatkaisumme käyvät aina ennen julkaisua läpi tarkan 
tietoturvatarkastuksen.

#rehtistore #verkkokauppa #kotimainen

© Tremedia



Rehti Store kattaa kaiken uljaasta ulkoasun 
suunnittelusta pikkutarkkaan tekniseen 
toteutukseen. Tarvittaessa eri toiminnalli-
suuksia voidaan kustomoida vastaamaan 
paremmin juuri sinun yrityksesi tarpeita.
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Ominaisuudet
Rehti on monipuolinen ja helppokäyt-
töinen verkkokaupparatkaisu, joka 
sisältää laajasti erilaisia ominaisuuksia 
ja avaimet käteen asennuksen.

Huolellisesti rakennettu ja 
responsiivinen

Tutkitusti nopea, selkeä ja toimiva 
rakenne takaavat loistavan käyttökoke-

muksen kaikilla päätelaitteilla.

Personoitu visuaalinen ilme
Ei valmiita teemoja, vaan jokainen 

toteutus suunnitellaan asiakkaan brändin 
ja toiveiden mukaan.

Helppokäyttöinen hallinta
Helppokäyttöinen tuotteiden ja tilausten 

hallinta tekee verkkokaupan ylläpidon 
mutkattomaksi.

Erinomainen hakukonenäkyvyys
Tarkasti suunniteltu hakukoneopti-

mointi antaa selkeän edun hakutuloksia ja 
Google-markkinointia silmällä pitäen.
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Helppokäyttöinen hallinta
Helppokäyttöinen tuotteiden ja tilausten 

hallinta tekee verkkokaupan ylläpidon 
mutkattomaksi.

Asiantunteva kumppani
Ominaisuuksien lisäksi verkkokaupparat-
kaisuun kuuluu Tremedian asiantunteva 
henkilöstö, joka kehittää verkkokauppaa 

jatkuvasti ja asiakkaan toiveiden mukaan.

Tietoturva huipussaan
Verkkokaupan suljettu lähdekoodi on 
vahvasti tietoturva-auditoitu ja takaa 
kaupalle parhaan mahdollisen suojan.

Yhteistyöverkosto
Laaja ja luotettava yhteistyökumppaneiden 

verkosto takaa, että käytössä on parhaat 
työkalut ja ratkaisut, kuten palvelimet ja 

maksu- ja logistiikkaintegraatiot.

Seuranta ja mittaaminen
Seurantatyökalut antavat arvokasta tietoa 

kävijöistä, auttavat optimoimaan sisältöä ja 
kasvattamaan kävijämäärää.



Muut ominaisuudet
Lisää hyviä perusteita valita 
käyttöön Rehti Store:

Ketterä ja skaalautuva
----------------

Verkkokauppa toimii luotettavasti ja nopeasti tuotevali-
koiman ja tilausmäärien kasvaessa.

Uutiset, artikkelit, blogi
----------------

Lisää sisältöä asiakkaille - mahdollisuus kertoa ajankoh-
taisista asioista tai pitää vaikka blogia.

Sujuvat ostovaiheet
----------------

Selkeä käyttöliittymä mahdollistaa sujuvan ostoputken ja 
tekee ostamisesta helppoa.

Maksupalvelu- ja logistiikkaintegraatiot
----------------

Valmiit integroinnit suosituimpiin maksupalveluihin (mm. 
Klarna, Paytrail, Nets, Visma Pay) sekä logistiikkatoimi-
joihin (mm. Posti, Matkahuolto).

Älykäs hakutoiminto
----------------

Verkkokaupan sisäinen hakukone auttaa asiakkaita 
löytämään etsimänsä.

Kansainvälistä kauppaa
----------------

Verkkokaupan kieliversioilla voi kansainvälistää 
kaupankäynnin.

Uutiskirje
------------

Verkkokauppaan on mahdollista yhdistää helposti Rehti 
Newsletter -uutiskirjejärjestelmä.

Muokattavat modulaariset sivupohjat
----------------

Modulaariset sivupohjat mahdollistavat monipuolisen 
sisällöntuotannon.

Analytiikka ja raportointi
----------------

Kattavat raportointityökalut, joilla voi seurata myyntiä ja 
muita avainlukuja.

Palautteet ja reklamaatiot
------------

Verkkokauppaan on mahdollista yhdistää helposti  Rehti 
Feedback -palaute- ja reklamaatiojärjestelmä.
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TUTUSTU  
TOTEUTUKSEEN
Tutustu alta, miten Rehti Store toimii kauppapaik-
kana esimerkiksi asiakkaamme Au3 Goldsmiths:in 
tuotteille, esitellen yrityksen tuotteita parhaalla 
mahdollisella tavalla.

Näytä verkkokauppa selaimessa
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https://shop.au3.fi/en/


Kiitos!
Puh. 03 2611 500   I   tremedia@tremedia.fi
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