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Ofereix un portal de ventes exclusiu 

i específic per a clients concrets

Ofereix als clients 

una experiència VIP 

amb un ecommerce

exclusiu

Perquè un
eCommerce B2Vip?

Tens clients que mereixen un tracte especial?

Ofereix una experiència de vendes única als teus millors clients. Crea 

promocions, banners i seleccions de producte exclusius per a 

fidelitzar-los.

Els teus processos de gestió i comercials són àgils?

Unifica tots els teus canals de venda, per a automatitzar la gestió de 

les compres i productes en temps real. 

Simplifiques la gestió amb la integració al teu ERP?

Tindràs una extranet que es gestioni des d’una plataforma usable i 

intuïtiva,  que a més a més estigui sincronitzada al teu ERP amb tota 

la informació i processos del teu negoci. 

“Oferir als teus clients una plataforma per 

a la gestió de les seves compres omnicanal

suposa un gran avantatge competitiu.”

Alvaro Perera Martín,
CDO.

http://www.actiumdigital.es/
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Perquè ACTIUM Digital?

Més de 20 anys d’experiència i un equip de més de 50 persones, ens ha permès entendre com unificar la tecnologia, els processos 

del teu negoci i un disseny que optimitzi l’experiència d’ús, perquè puguis redefinir.-te com una empresa digital.

Confia en ACTIUM per a provocar la transformació digital de la teva empresa! 

 Preus i ofertes adaptades a cada client.

 Àrea de client personalitzada.

 Llistat de preus i WorkFlows personalitzats.

 Mètodes de facturació i enviament omnicanal.

 Creació i enviament de pressupostos en la plataforma.

 Llistat de sol·licituds i comandes dels clients.

 Anàlisis de clients per a predicció de compres futures.

 Portal propi per a un client concret.

Principals

Funcionalitats

No som únicament tecnologia. T’ajudem a entendre la 

millor forma d’adaptar-la al teu negoci i que sigui una peça 

clau en la vostra transformació digital.

Magento és la plataforma eCommerce líder mundialment. Es caracteritza pel 

seu alt nivell en seguretat, per la robustesa i l’escalabilitat que permet.

La metodologia del teu

eCommerce B2Vip

Consultoria inicial

Proposta exclusiva

Disseny, desenvolupament i integracions

Optimització SEO

Transformació Digital!

Formació i suport
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