WEBSHOP
Beställningssystem

Ett perfekt kommunikationsverktyg mellan en central marknadsavdelning och butiker, dotterbolag eller liknande. En komplett webshopslösning för i första hand Business to Business kunder där man kan öka servicegraden och samtidigt säkerställa varumärket och den grafiska profilen.

Vilka kampanjer är på G? Vad finns det för aktuellt
material att använda i vår marknadsföring? Var kan
jag få tag i en lämplig annons i rätt storlek? Jag behöver
beställa visitkort till på fredag? Har ni något butiksmaterial?
Frågorna till en central Marknadsavdelning är många
och mycket tid går åt till att besvara dem. Tid som skulle kunna användas till andra saker. Det vi kallar butiker
i denna text skulle lika gärna kunna vara återförsäljare,
dotterbolag eller andra vi behöver kommunicera med i
dessa och liknande frågor.

material med butiken som avsändare. De kan anpassa
rubriker, bilder och förändra budskapet i den grad som
marknadsavdelningen centralt bestämmer.
FÖR VILKA?

Mediabasen är ett kraftfullt verktyg för alla företag
som har behov av att distribuera och ändå bibehålla
högsta kontroll över sitt marknadsmaterial.
VARFÖR?

VAD ÄR DET?

Här kan butikerna hitta allt de behöver för annonseringar, utskick till sina kunder eller butiksmaterial. Hit
kan de lära sig att gå för att hämta och beställa aktuellt
material.

Webshopen kan bli en kommunikationskanal mellan
en marknadsavdelning och butikerna. Den kan presentera aktuella kampanjer och låta butikerna göra
kompletterande beställningar. Den kan innehålla statiskt och dynamiskt material. Med dynamiskt material
menar vi att den kan förse butiker med personaliserat

Den kommer att förenkla all hantering marknadsmaterial med god kostnadseffektivitet och genererar besparingar i både tid och pengar samtidigt som den säkerställer kvaliteten på allt material och dessutom skyddar
varumärket.

Webshopen är en av flera moduler vars syfte är att förenkla vardagen för dig. Andra moduler är exempelvis Projekthantering, Mediabas, beställningssystem för Annonser, Kampanjer, Stationery, Trycksaker, skyltar, mässmaterial mm.
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