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INTEGRARE MARKETPLACE
Indiferent dacã faci deja parte din miile de magazine online prezente în platformele de
marketplace sau ţi-ai propus sã testezi acest canal de vânzare, serviciile oferite de noi te
vor ajuta sã îndeplineşti cu uşurinţã condiţiile impuse pentru a deveni seller pe cele mai
cunoscute platforme de marketplace din România sau din UE.

CLIENŢI SATISFĂCUŢI 100%

COMENZILE PRIMITE PÂNĂ LA
ORA 16:00 SUNT PREGĂTITE ŞI
AMBALATE, CONFORM
SPECIFICAŢIILOR, ÎN ACEEAŞI ZI
LUCRĂTOARE, IAR INFORMAŢIILE
CU PRIVIRE LA STATUSUL
COMENZILOR SUNT DISPONIBILE
IMEDIAT PE PLATFORMA
DEDICATĂ.

Tu vinzi, iar noi ne asigurãm cã produsele tale ajung
în cel mai scurt timp şi în cele mai bune condiţii la
client, fãrã greşeli sau neconcordanţe.

CONTROLUL CALITĂŢII
Odatã primitã, marfa trece printr-un control riguros
al calitãţii şi abia apoi este introdusã în depozit şi
în stoc. Produsele neconforme nu ajung la client,
astfel ﬁind reduse retururile şi evaluãrile negative.

FĂRĂ STOCURI LIPSĂ ŞI FĂRĂ COMENZI
ANULATE
Soluţia de mentenanţã permite transmiterea de
alerte şi notiﬁcãri, iar tu poţi sã monitorizezi în timp
real stocurile şi comenzile, dispunând în
permanenţã de rapoarte şi informaţii complete.

CONCENTREAZĂ-TE PE VÂNZĂRI ŞI PE
DEZVOLTAREA GAMEI DE PRODUSE
Extinde-ţi afacerea în sfera digitalã şi scapã de griji!
Lasã-ne pe noi sã ne ocupãm de preluarea,
ambalarea şi expedierea comenzilor tale.

RENTABIL ŞI SIMPLU
Plãteşte doar pentru spaţiul de depozitare pe care
îl foloseşti şi doar pentru comenzile expediate,
indiferent de ﬂuctuaţiile sezoniere.
www.qeops.eu

?

AVANTAJELE SERVICIILOR
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de integrare marketplace

Platforma noastrã de procesare comenzi
permite integrarea cu multiple 'coşuri de
cumpãrãturi', având astfel posibilitatea sã
ne ocupãm simultan de comenzi venite
prin mai multe canale de vânzare...................

Dispunem permanent de resursele necesare pentru o procesare rapidã
a comenzilor, astfel încât nu vor exista probleme în respectarea
termenelor de livrare.
Ambalarea produselor se face corespunzãtor, prevenind deteriorarea şi
tinând cont de speciﬁcaţiile stabilite împreunã.

Oferim periodic servicii de evaluare şi consultanţã gratuite pentru a genera o ratã de ﬁnalizare
a comenzilor cât mai mare şi pentru a evita retururile sau comenzile anulate.

FOLOSEŞTE EXPERIENŢA
NOASTRÃ ÎN AVANTAJUL TÃU

SERVICIILE NOASTRE TE

Recepţie marfã

AJUTĂ SĂ-ŢI VINZI

Inspecţie/controlul calitãţii

PRODUSELE MAI UŞOR ŞI

Depozitare

FĂRĂ STRES, PE CELE
MAI CUNOSCUTE

Managementul stocurilor
Procesare comenzi
Asamblare, ambalare specialã

PLATFORME

Inserare documente legale

DE MARKETPLACE

Facturare şi AWB

DIN ROMÂNIA ŞI UE.

Retururi şi reintroducere în stoc

.
Vrei sã reduci timpul folosit pentru
procesarea comenzilor primite prin
diverse canale de vânzare? Trimite
un mesaj pe adresa de e-mail:
oﬃce@qeops.eu şi aﬂã cum te
putem ajuta sã-ţisimpliﬁci şi
sã-ţi eﬁcientizezi operaţiunile
pentru vânzãrile online.

ESTE MAGAZINUL TĂU PREGATIT PENTRU BLACK FRIDAY SAU PROMOŢII?

?

PERSONAL INSUFICIENT PENTRU
GESTIONAREA VOLUMULUI MARE
DE COMENZI

?

LIPSA SPAŢIULUI DE DEPOZITARE
PENTRU STOCURILE
SUPLIMENTARE DE MARFĂ

DE CE SĂ APELEZI LA SERVICIILE NOASTRE?
ASIGURĂ-TE CĂ, DE BLACK FRIDAY SAU ÎN PERIOADELE DE PROMOŢII, PRODUSELE AJUNG
CORECT ŞI RAPID LA CLIENŢII TĂI!

1. Reduci costurile totale cu livrarea comenzilor cãtre client.
2. Reduci costurile cu depozitarea şi manipularea produselor.
3. Îmbunãtãţeşti gradul de satisfacţie al clienţilor.
4. Reduci riscul de a trimite comenzi neconforme.
5. Te poţi concentra pe activitãţile de promovare şi creştere a vânzãrilor.
6. Îmbunãtãţeşti timpul şi condiţiile de livrare ale produselor.
www.qeops.eu

