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initializata in

Integrare completa a API-ului 

platformei  platformei Facebook cu 

urmatoarele actiuni posibile: 

inscriere, logare, postare de produse 

si aplicatia de pagina Facebook.

Cautare ghidata inteligenta: optiune de completare automata a 

campului de cautare, si rezultatele sunt listate in functie de 

factorii de actualitate, popularitatea si increderea in vanzator. 

Algoritm de ordonare a rezultatelor cautarii in functie de 

popularitate si sistem de tag-uri.
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EZB-Pin permite utilizatorilor sa “retina” pe bordul lor de 

ezebee ofertele pe care le-au gasit in alta parte. Este 

posibila si actiunea drag-and-drop in lista de “retinute”.
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Crearea propriei pagini este mult mai usor de facut si permite 

targhetarea audientei vizate in mod direct.
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Pagina vanzatorilor si toate ofertele si continuturile acestora sunt 

foarte bine optimizate din punct de vedere SEO. 
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Exista posibilitatea de a copia link-ul in bara de “import” atunci 

cand se creeaza oferta. Astfel aceasta va aparea in mod automat 

alaturi de recenzii, fotografii si tag-uri. 
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Vanzatorul poate alege daca sa puna link catre alt magazin sau 

sa foloseasca functia de “chat-to-buy”.
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Sistemul “chat-to-buy”, in loc de ”cos de cumparaturi”, face ca 

tranzactiile sa fie mai rapide, mai transparente si nu este 

necesar sa se mai adauge pagina  “Termeni si conditii” si alte 

informatii legale.
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Instrumente integrate pentru a spori 

vizibilitatea din punct de vedere SEO a 

brand-urilor si a ajuta transmiterea 

prin intermediul retelei sociale a 

linkului website-ului pentru 

advertising de brand.

Posibilitatea de a participa la 

discutiile din comunitate sau sa 

stabileasca conexiuni cu alti 

detinatori de afaceri. 

Implementarea sistemului propriu de plata 

al Ezebee - cu moneda beecoin.

reinventata in

1 scrum master

1 designer UX

6 programatori

3 programatori

Preturile sunt transformate in timp real in orice moneda selectata 

pentru o mai usoara comparatie a preturilor. 
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Monedele B-Coins servesc drept cadou si puncte de discount pe ezebee.com.

Vanzatorii pot achizitiona, transfera sau extrage cash aceste B-coins printr-un cont 

de Pay Pal, de unde ii pot transfera gratuit catre orice cont bancar sau CC. 
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Numar de utilizatori

Decembrie 2012 Decembrie 2013 Decembrie 2014 Mai 2015 Martie 2016


