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Rozwiązania e-Commerce 
dla producentów i dystrybutorów
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zarządzanie 
sprzedażą B2B

zarządzanie 
sprzedażą B2C

wszystkie procesy 
w jednym miejscu

dostosowanie do 
specyfiki branży

nowoczesny serwis e-Commerce, który umożliwia integrację producenta z dystrybutorami, a także dystrybutora 
z firmami wykonawczymi szeroko rozumianej branży elektrycznej, elektrotechnicznej oraz budowlanej

??
?



W rozwiązaniu e-Commerce Enterprise

b2b b2c b2m

stworzysz w jednym narzędziu przestrzeń 
sprzedażowo-zakupową, dopasowaną dla każdego 
segmentu klienta, 

użyjesz tych samych narzędzi, aby zróżnicować przekaz 
marketingowy,  ceny, promocje, ale utrzymasz spójny 
wizerunek marki,

dopasujesz własny przekaz  informacyjny i marketingowy 
do klienta i zapewnisz mu doskonałą obsługę 
posprzedażową,

pozycjonujesz jeden sklep a każdym działaniem 
marketingowym budujesz silniejszą wartość  całej marki

?
Jesteś producentem,  
a Twoimi klientami są dystrybutorzy, 
ale jednocześnie chcesz pokazać swoją 
markę klientom detalicznym?

albo

Jesteś dystrybutorem,
a Twoimi klientami są instalatorzy, 
elektromonterzy, firmy budowlane,  ale 
o materiały do wykończenia mieszkania 
pytają też konsumenci? 



Zalety rozwiązania

moduły marketingowe
twórz promocje dla pojedynczych partnerów lub grup klientów, 
ustalaj rabaty na wybraną kategorie, np. osprzęt instalacyjny, 
przekazuj kody rabatowe opiekunom klienta czy używaj 
interaktywnej gazetki promocyjnej 

indywidualne mechanizmy dostawy
zdefiniuj koszty dostawy transportem własnym po 
kodzie pocztowym, ustalaj produkty dla wysyłki 
wielkogabarytowej, definiuj minima logistyczne, stosuj 
algorytmy, które zoptymalizują procesy logistyczne



łatwe zarządzanie ceną
zdefiniuj ceny dla konkretnej kategorii, dla klienta, dla grupy 
klientów, twórz cenniki uwzględniające ustalenia handlowe, ukryj 
ceny dla klientów niezalogowanych

oferty inwestycyjne 
twórz dedykowane oferty czasowe z automatyczną weryfikacją 
limitów, wyceniaj konkretną specyfikację techniczną lub 
materiałową, negocjuj z poziomu platformy ceny i ilości 
pod zapytanie inwestycyjne

aplikacja mobilna 
udostępniaj natychmiastowy wgląd w asortyment i ceny, daj 
swojemu partnerowi handlowemu (na terenie budowy, podczas 
montażu czy instalacji) możliwość sprawdzenia dostępności 
towaru, pobieranie dokumentów technicznych, faktur lub 
dokonania pełnego zamówienia towaru pod wskazany adres
 



panel dla PH/BOK/Call Center 
wyznaczaj dedykowanego opiekuna klienta, wspieraj swoje siły 
sprzedażowe, udostępniaj im ukryte oferty promocyjne, ułatwiaj 
zarządzanie klientem, pozwól na zalogowanie z perspektywy 
klienta (tzw. cień klienta) 

moduł ofertowania
udostępniaj narzędzie swoim partnerom, m.in. instalatorom czy 
dekoratorom wnętrz, które pozwoli im na: nadanie swojej ceny, 
skorzystanie z kalkulatora marży, stworzenie zamówienia ze zmianą 
nazwy produktów, dodanie swojego loga i danych kontaktowych 
i wygenerowanie gotowej oferty dla swoich klientów 
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+48 111 222 333

Jan Kowalski



Zyskaj pozycję doradcy 
biznesowego: uwzględniaj potrzeby 

klientów i ustalaj indywidulane 
oferty, cenniki i rabaty.

Silna 
pozycja Daj opiekunom klientów dostęp 

do panelu, w którym zarządzają 
klientem i utrzymują biznesowe 

ustalenia.

Oszczędność 
czasu

Wspomagaj swoich partnerów 
poprzez dostęp do aplikacji 

mobilnej i możliwości tworzenia 
indywidualnych ofert.

Wsparcie 
dla partnerów

Utrzymuj spójny wizerunek marki 
i pozycjonuj tylko jedną stronę.

Wizerunek
marki

Dopasowujemy platformę do 
Twoich potrzeb, wymagań 
oraz realiów biznesowych 

i branżowych.

Dopasowanie 
do potrzeb

Kontroluj procesy marketingowe, 
informacyjne oraz sprzedażowe 
w każdym segmencie klientów 

przy pomocy jednego narzędzia.

Jedno narzędzie,
wszystkie potrzeby
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Kontakt

Zapytaj o ofertę+48 661 555 873

doradca@assecobs.pl


