Platforma do zarządzania sprzedażą internetową
Rozwojowe narzędzie dla nowoczesnych przedsiębiorców

jest innowacyjną platforma do zarządzania e-sprzedażą. To narzędzie pozwalające na obniżenie kosztów obsługi
zamówień, przy równoczesnym zwiększeniu sprzedaży i strategii rozwoju.
Jako narzędzie innowacyjne modułowe zestawia w sobie wszystko, co niezbędne do skutecznej sprzedaży
internetowej, uwzględniając zarówno bieżące potrzeby, jak i przyszłe plany firm i przedsiębiorców. Wykorzystuje
zaawansowane i sprawdzone technologie, aby zapewnić niezawodność obsługi sprzedaży i bezpieczeństwo zgodne z
najnowszymi wymogami.

Każda firma korzystająca z ErpBox może wprowadzić znaczące oszczędności automatyzując wszelkie procesy i
skracając czas potrzebny na obsługę jednego zamówienia - od jego wpłynięcia, aż do zapakowania i wysłania. ErpBox
daje e-przedsiębiorcom nowe możliwości, dzięki którym można szybciej, sprawniej wystawiać i zarządzać aukcjami na
Allegro, eBay czy Amazonie. Przykład: 3 min zaoszczędzone na 1 zamówieniu x 60 zamówień dziennie = 3 Godziny
oszczędności !
Platforma ErpBox to nie tylko obniżanie kosztów, zwiększanie sprzedaży na obecnych kanałach, ale także nowe
możliwości i dostęp do kolejnych kanałów sprzedaży w Europie: Allegro.pl, Amazon, eBay.co.uk, eBay.de, eBay.it, eBay.fr,
eBay.es. Lista ta jest stale rozwijana, co otwiera globalny e-rynek dla firm korzystających z naszego narzędzia.

WYBRANE
MOŻLIWOŚCI

Więcej możliwości na https://www.EprBox.pl

Sprawdź co możesz zyskać.

Sprawdź co
możemy więcej …
Z Nami zyskasz:
- min. 3 minuty czasu na obsłudze 1 zamówienia
(każde 60 zamówień = min. 3 h pracy mniej! )
- dostęp do nowych kanałów sprzedaży i
możliwości ich obsługiwania
- szybką aktualizację danych (5-10 min )
- dodatkowe środki na rozwój i przewagę
nad konkurencją
-sposób na większą sprzedaż i sprawniejsze
zarządzanie firmą
-oszczędności poprzez obniżenie kosztów
obsługi sprzedaży online
-własny sklep internetowy już od 39 zł
-kompleksową pomoc techniczną, doradztwo
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dla dużych firm
szukających
kompleksowego
sposobu na
zarządzanie
sprzedażą w sieci
i ekspansję na
nowe rynki

dopasowany do
potrzeb małych i
średnich firm,
potrzebujących
narzędzia do
obsługi sprzedaży
na wielu kanałach

NARZĘDZIE
specjalnie dla wszystkich
przedsiębiorców stawiających
swoje pierwsze kroki w esprzedaży

PLANY
ROZWOJOWE
Już wkrótce z Platformą ErpBox :
- uruchomisz sprzedaż na Empik.com
- uruchomisz sprzedaż na Carrefour.pl
- poszerzysz ofertę dzięki obsłudze wielu XML-i
(źródeł danych)
- obsługa kolejnych programów księgowych offline
- obsłużga zamówień ifaktur z internetowym
biurem księgowym iFirma, wFirma
- obsłużymy firmy z Niemiec i Anglii dzięki
interfejsowi w lokalnym języku
- zapewnimy wiele nowych możliwości
automatyzacji kolejnych elementów !
Platforma ErpBox to 15 lat doświadczenia w
sprzedaży ecommerce oraz zespół
specjalistów , który rozwija platformę 24h na
dobę.

