FORTUNA PARTNER BOLT

TÁJÉKOZTATÓ A FORTUNA
FLOTTA PARTNER BOLT
SZOLGÁLTATÁSRÓL

FORTUNA PARTNER BOLT
6 ELŐNY, AMIT EGY WEBÁRUHÁZ JELENT CÉGÉNEK
Új értékesítési csatorna, új vevők elérése
Olyan vevőket tudsz elérni a webáruházzal, akiket
máshogyan nem érhetnél el.

Meglévő vevők hatékonyabb kiszolgálása
A már meglévő vevőid számára egyszerűbb és
kényelmesebb rendelési felületet biztosít.

Hatékony marketing eszköz

A webáruházad a közösségi média összekötésével az
egyik leghatékonyabb online marketing eszköz.

Növelheti forgalmát

Webáruházadban megjelenítheted a teljes kínálatodat,
ezáltal olyan termékek forgalmára is szert tehetsz amit
nem tudsz a boltodba megjeleníteni.

Hatékony online katalógus,
hatékonyabb ügyfélszolgálat

A webáruház segítségével olyan információkat
oszthatsz meg cégedről és termékeidről, amely az
ügyfélszolgálatra háruló terheket csökkenti.

Éjjel-nappal elérhető,
automatizált értékesítő

A webáruház éjjel-nappal folyamatosan elérhető, így a
megrendelések beérkezése nem függ a boltod
nyitvatartási idejétől.
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Igényeljen most 14 napos próbaidőszakot
www.vectraline.partnerbolt.hu

14 napig köt
www.vectra

baidőszakot
tnerbolt.hu

FORTUNA PARTNER BOLT
MIT NYÚJT A FORTUNA PARTNER BOLT?
Kulcsrakész, termékekkel feltöltött webáruházat:

A termék adatbázis feltöltése a legköltségesebb feladatok egyike, amivel egy új
webáruház indítása során meg kell küzdeni.
Ezt mi teljesen levesszük a válladról, induláskor egy termékekkel feltöltött,
kulcsrakész rendszert adunk.

Azonnal indítható rendszert:

Nincs szükséged hónapokig tartó előkészületekre, hosszú és költséges
egyeztetésekre és komoly integrációs fejlesztésekre: csak jelezned kell igényedet, meg kell adni pár alapvető adatot, és már indulhat is az áruházad.

Folyamatos naprakész információk:

A rendszernek nem csak az egyszeri feltöltése, de a folyamatos karbantartása
is megoldott - automatikusan frissül a termék adatbázis és a termékek aktuális
rendelkezésre állása is megjeleníthető.

Magas marketing funkcionalitást:

Ár-érték arányban az áruház a mai kor igényeinek megfelelő funkcionalitást, és
számos nem alapvető marketing funkciót biztosít.

Kockázatmentes,
nem igényel jelentős pénzbeli befektetést:

A rendszernek nincs jelentős pénzbeli befektetési költsége csupán időbeli,
ezért a kockázatod minimális.

Teljes biztonságot és diszkréciót:

Az adatbázisodat maximális biztonsággal védjük, a vevői/rendelési adataidhoz
csupán Te férhetsz hozzá, a felhatalmazásod nélkül senki más nem láthatja a
személyes adataidat.

14 napig kötelezettségmentesen kipróbálhatja szolgáltatásunkat
www.vectraline.partnerbolt.hu
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FORTUNA PARTNER BOLT
TOVÁBBI ELŐNYÖK, AMIT A FORTUNA PARTNER BOLT
RÉSZEKÉNT KAPSZ
Szerver és tárhely biztosítása
Automatikus adatbázis frissítés/karbantartás akár óránként
Igény esetén kedvező árú végfelhasználói kiszállítás (Dropship rendszer)
(=amikor a raktár automatikusan küldi a csomagokat a partnereidnek)
Újdonságok belistázása, kifutó termékek törlése, stb.
Folyamatosan megjelenő új fejlesztések, melyek automatikusan
bekerülnek a webáruházadba
Korszerű marketing eszközök, pl.: kuponok
Google+, Facebook integráció
Facebook és Instagram bolt lehetőség
Egyedi domain (saját) néven is üzemeltetheti webáruházát
Ajánlatkérési lehetőség
Termék mennyiségi kedvezmény
Vásárlói csoportok kezelése
Testreszabható megjelenések (design elemek)
Keresőbarát (SEO) kialakítás
Készlet megjelenítése
Ingyenes oktatás
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Igényeljen most 14 napos próbaidőszakot
www.vectraline.partnerbolt.hu

14 napig köt
www.vectra

baidőszakot
tnerbolt.hu

FORTUNA PARTNER BOLT
KERESKEDELMI KAPCSOLAT
KLASSZIKUS VS. DROPSHIP RENDSZER
Az együttműködés klasszikus nagykereskedelmi és dropship viszonylatban is
működik, röviden:
Klasszikus kereskedelmi kapcsolat = amikor beérkezik egy
rendelés, azt megrendeled tőlünk viszonteladói áron, elküldjük neked,
becsomagolod és elküldöd a saját vevődnek.
Dropship = a megrendelést a nevedben kiszállítjuk az általad kért névre és
címre.

14 napig kötelezettségmentesen kipróbálhatja szolgáltatásunkat
www.vectraline.partnerbolt.hu

5

FORTUNA PARTNER BOLT
HASZNOS FUNKCIÓK CSOMAGJAINKRA BONTVA
Standard

Prémium

Facebook rajongói doboz

Elhagyott kosár értesítő

SEO modul

Hírlevél rendszer

Keresőbarát linkek

Hűségpont rendszer

Google Adwords Remarketing

Bankkártyás fizetés

Mobilra optimalizált áruház

Többnyelvűség

Intelligens kereső

Űrlapkészítő

Szállítási értékhatár állítás

Számlázó és hírlevél küldő
integráció

Sávos árszorzó
(árak gyors beállítása)

Facebook webáruház

12 000 Ft + ÁFA / hó

25 000 Ft + ÁFA / hó

A csomagok között használat közben is lehet váltani (havonta).
Csomagokról és tartalmukról bővebben tájékozódhatsz a
www.vectraline.partnerbolt.hu oldalon.

6

Igényeljen most 14 napos próbaidőszakot
www.vectraline.partnerbolt.hu

14 napig köt
www.vectra

baidőszakot
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FORTUNA PARTNER BOLT
CSATLAKOZÁS MENETE ÉS ELÉRHETŐSÉGEINK
Szeretnél csatlakozni partnerbolt rendszerünkhöz?
Nincs más dolgod, mint:
• kiválasztani a neked megfelelő csomagot,
• elküldeni az email címedet, amire regisztráljuk az áruházadat,
• megadni egy kapcsolattartót és az elérhetőségeit,
• kitöltve, aláírva, lepecsételve, visszaküldeni a szerződést.
Az általunk készített áruház rendeléstől számított indulási
ideje kb. 2-4 munkanap.
Várjuk jelentkezésed a mielőbbi indulás és sikeres
együttműködés reményében!

Keress minket az alábbi
elérhetőségeken:
Vectra-Line Plus Kft.
H-1165 Budapest,
Újszász u. 45/b. R. épület
Kárpáti Márk
Mobil: +36 20 669-5969
E-mail: karpati.mark@vectraline.hu
Honlap: www.vectraline.partnerbolt.hu

14 napig kötelezettségmentesen kipróbálhatja szolgáltatásunkat
www.vectraline.partnerbolt.hu
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Bérelj kulcsrakész, termékekkel feltöltött webáruházat
percek alatt, kockázat nélkül!

Gyorsan és költséghatékonyan juthatsz egy
megbízható webárház-rendszerhez
Nem kell hetekig fejlesztőt keresned
és hónapokat várnod a kész weboldalra
Pár óra alatt testreszabható és
beüzemelhető a webáruház
Szaktudást nem igénylő, egyszerűen
és gyorsan használható kezelőfelület

www.vectraline.partnerbolt.hu

