
CloudERP
ajánlópartneri együttműködés

Mi az ajánlatunk marketing ügynökségek számára?

Segítünk és egy eszközt adunk neked arra, hogy gyorsabban és nagyobb hatékonysággal tudj lead-
eket lezárni és meglévő ügyfeleidnek upsell-elni. Megoldást adunk a kereskedelmi cégek egyik leg-

nagyobb kihívására. Ha dolgozol együtt hasonló cégekkel, tetszeni fog amit mutatunk.

www.clouderp.hu

1. Pont: Először is, mi a CloudERP?

Újgenerációs SaaS megoldás kis és nagykereskedelmi vállalkozások irányítására és automatizálására. A CloudERP 

segítségével egy központi, modern vállalatirányítási rendszerből vezérelhető az értékesítés és a kiszolgálás teljes folyamata. 

Ha a webáruház (WooCommerce, UNAS, Shoprenter stb.) mellett bolti, offline értékesítés is folyik 

a CloudERP új szintre emeli a vállalkozás termelési képességét.

Precíz, hatékony és digitális raktárkezelés, magasfokú automatizmus, közvetlen kapcsolat futárszolgálatokkal (GLS, DPD, 

MPL stb.), gördülékeny megrendelés kezelés és részletes kimutatások. A CloudERP segít elemezni és megérteni az ügyfelek, 

vásárlók összetételét és viselkedését. A rendszer bevezetése átláthatóbb működést biztosít a vezetőség és a munkatársak 

számára, mely kiemelt fontosságú lesz a következő, válságos időszakban.

3 + 1 pont
Röviden bemutatjuk neked azt a lehetőséget amivel támogatni tudnánk titeket

és megalapozhatnánk az együttműködést. A következő válságos időszakban nehezebb lesz eladni

és ügyfeleket szerezni, keményebben kell dolgozni értük, ennek támogatására egy eszközt szeretnénk neked adni.



2. Pont:  Kik a potenciális ügyfelek ahol szinte biztosan

sikereket tudsz elérni?

www.clouderp.hu

Mi azon dolgozunk, hogy az ügyfeleid tényleg ki is tudják
szolgálni a rendeléseket. Hatékonyan. Profitábilisan.

A közelgő időszak válságát csak a hatékony és automatizált cégek élik túl. Szeretnénk, ha a te ügyfeleid is
biztosan a túlélő és megerősödő cégek között lennének, ebben fogunk segíteni.

Kiskereskedő cégek
A CloudERP segítségével egy rendszerből irányíthatók 
az online és offline értékesítési, kiszolgálási folyamatok. 
Digitális raktárfolyamatok kiépítése, munkafolyamatok 
automatizációja.

Nagykereskedő cégek
Nagykereskedő cégekre szabott folyamatok teljeskörű 
kezelése a CloudERP segítségével. Partnerek kiszolgálá-
sa maximális minőségben és gördülékenyen online és 
offline vásárlás esetén is.

Webáruház tulajdonosok
A CloudERP segítségével egy központi, modern vál-
lalatirányítási rendszerből vezérelhető az értékesítés 
és a kiszolgálás teljes folyamata.

Bolt tulajdonosok
Ha webáruházi értékesítés mellett bolti, offline 
értékesítés is folyik, a CloudERP segítségével össze-
hangoltan üzemelhet a vállalkozás.

Főbb ismérvek
1. A fentebb bemutatott tevékenységek egyikét végzi. 
2. 500 M Ft árbevétel feletti cég (legideálisabb az 1 milliárd feletti).
3. Online vagy offline esetleg hibrid kereskedő cégek.
4. Minimum 7-10 fős csapattal dolgoznak.
5. Úgy látjátok, hogy a céges kultúrájuk kiemelten kezeli a hatékonyságot és a folyamatos fejlődést.
6. Kifejezetten licencelhető vállalatirányítási rendszerben gondolkodnak. Az egyedi fejlesztések természetesen nem 

okoznak gondot.

Tevékenység alapján



3. Pont: És végül... mit adunk nektek?

A következő eszközöket adjuk a értékesítők kezébe

Az alább feltüntetett szolgáltatásokat 100%-ban mi végezzük, a nektek semmi feladatotok vagy terhek nem lesz.

Miért vagyunk kompetensek? Több száz kereskedő és kiemelten e-kereskedő céggel egyeztetünk minden évben.

Hatalmas mennyiségű tudás gyűlt össze a cégünkben, amit célzottan tudunk alkalmazni. Ne félj, nem fogjuk ügyfeleidre 

“tukmálni” a termékünket, értéket fogunk nekik adni ami akár a CloudERP nélkül is használható!

www.clouderp.hu

Időtartam: 3 óra

Helyszín: Online

Célja: A partner bemutatja a cégét és a háttérfolyamatait, célzott kérdésekkel feltárjuk a legkritikusabb 

folyamatbeli problémákat. Hogyan lehetne olcsóbban és hatékonyabban üzemelni? Melyek a felesleges 

folyamatok?

Mikor adható: 1, Deal-ek lezárásának gyorsításához. 2, Meglévő vagy akár új ügyfeleknek, leadeknek 

adni ajándékba, upsell-t segítő kiegészítő.

Időtartam: 4 óra

Helyszín: Online

Célja: Egy, a partnert kiemelten érdeklő terület alapos átbeszélése és hatékonyabbá tétele.

Választható területek: 1, Logisztika, digitális raktározás, rendeléskiszolgálás optimalizálása. 2, Beszer-

zéshez köthető folyamatok. 3, Hatékony automatizáció a cégben.

Mikor adható: 1, Deal-ek lezárásának gyorsításához. 2, Meglévő vagy akár új ügyfeleknek, leadeknek 

adni ajándékba, upsell-t segítő kiegészítő.

1.
Általános 

hatékonysági 
tanácsadás

2.
Folyamataudit

egy kiemelt 
területen

Időtartam: 8 óra

Helyszín: Helyszíni

Célja: Egész napos komplett audit, nagyon alaposan átnézzük a partner folyamatait és megnézzük, hogy 

a CloudERP alkalmas-e nekik.

Mikor adható: Csak új ERP rendszer bevezetése iránt kiemelten érdeklődő cégeknek adható. Részünkről 

előzetes jóváhagyás szükséges. Csak egy előzetes online egyeztetés után lehet igénybe venni.

3.
Full ERP audit

Időtartam: 3 hónap

Mikor használható fel: Amennyiben az ügyfél szerződést köt velünk (éves szerződés), akkor további 3 

hónap használatot adunk neki az első évben.

Mikor adható: 1, Deal-ek lezárásának gyorsításához. 2, Meglévő vagy akár új ügyfeleknek, leadeknek 

adni ajándékba, upsell promócióba, csomagba rakható. 

4.
+3 hónap
előfizetés



+1 Pont: Kifogáskezelés (szakmai ártalom :) )

www.clouderp.hu

Igazi értéket adunk 

A következő időszakban partnereitek túlélése és megerősödése nektek is kritikus. Új ügyfelek szerzése egyre nehezedik, 
többet kell nyújtani. Továbbá nagyobb hangsúlyt kell fektetni a meglévők maximális megtartására és támogatására, hiszen 

a hűséges ügyfelek aranyat érnek. Segítsük őket.

Az általunk felkínált szolgáltatásokat mi valóban és ténylegesen értékesítjük, ügyfeleink sok százezer forintot fizetnek 
nekünk értük. Viszont reagálva a közelgő válságra, tudjuk, hogy nekünk is biztosan egyre nehezebb lesz, ezért adnunk kell, 

segítenünk kell más cégeket és egymást erősítve építkezni.
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