
Nume elev:        Clasa: X - B 

 

Fișǎ de lucru 

Aplicații – Oferta de mǎrfuri a magazinului 

 

1. Alegeți un magazin virtual (o firmǎ a cǎror produse le gǎsiți, le puteți comanda și plǎti 

online). Rezolvați urmǎtoarele sarcini de lucru: 

a) Prezentați oferta efectivǎ de produse. 

b) Prezentați oferta de produse auxiliare sau accesorii (depinde de specificul 

magazinului virtual ales). 

c) Prezentați minim 5 exemple de produse, modele, mǎrci pe care magazinul 

virtual le are în ofertǎ dar la momentul cercetǎrii voastre nu se gǎsesc pe stoc. 

d) Prezentați minim 5 exemple de produse, modele, mǎrci pe care magazinul 

virtual NU le are în ofertǎ dar dupǎ pǎrerea voastrǎ, un magazin din acel 

domeniu ar trebui sǎ aibǎ spre comercializare acele produse. 

e) Alegeți 10 produse, modele sau mǎrci care magazinul virtual le vinde în 

prezent. Pentru fiecare dintre aceste produse precizați urmǎtoarele: 

- estimați în cât timp își va încheia ciclul de viațǎ (citiți punctul 3 din 

materialul teoretic pe care vi l-am trimis). 

- precizați câteva motive care sǎ vǎ susținǎ afirmația (adicǎ de ce acel 

produs nu va mai fi cǎutat în urmǎtorii x ani de cǎtre clienți). 

- precizați câteva idei de îmbunǎtǎțire a produsului (design, proprietǎți, 

funcționalitate, etc) care ar ajuta la prelungirea ,,vieții” produsului pe 

piațǎ. 

f) Prezentați secțiunile administrative, de contact și informații pentru clienți 

(platǎ, transport, politica de retur, etc). 

Toate sarcinile de lucru puteți sǎ le realizați: sub forma unui colaj foto cu capturi media 

direct de pe site, sub formǎ scrisǎ pe dispositive tehnice, sub formǎ de scris de mânǎ pe foi/caiete 

și trimise poze.  

 

 

2. Alegeți o aplicație ineditǎ pentru telefon (sǎ fie o aplicație mai puțin rǎspânditǎ, o 

aplicație cu o utilitate specificǎ). Descrieți aceastǎ aplicație, precizați caracteristicile sale, 

la ce poate sǎ ajute utilizatorul, dacǎ voi o folosiți și la ce vǎ ajutǎ pe voi, dacǎ o 

recomandați cǎror persoane s-ar adresa. 

 


