Nabídka kompletního servisu PRO
Vaši prodejnu se suvenýry.

Menší starosti & Větší obrat

PROČ?
Máte ve vašem zámku, hradě, muzeu či jiném objektu, na
starost všechno a už Vám nezbývá kapacita na řešení Vaší
prodejny se suvenýry a přitom by jste rádi upravili nabídku,
prodávali produkty, které Váš objekt více vystihují a měli
větší obrat?
Stále Vám chodí nabídky na magnetku, pohlednici, zvoneček, klíčenku ...
a Vy nevíte kde Vám hlava stojí, protože máte opravdu jiné důležité úkoly?

Je to tak? Pokud ano, nabízím Vám řešení.
Jednoduše se Vám o prodejnu postarám komplexně.
S ČÍM MOHU POMOCI?

Sortiment

Zrevidujeme stávající nabídku, vybereme ty vhodné a
vyřadíme ty ostatní.
Udělám návrh na nové suvenýry, nebo redesign stávajících.
Zajistím výrobu, nákup, dohody s regionálními dodavateli
na přímý nebo konsignační prodej.
Prodej
Malování
na textil
Podívám se na Váš obchod,
zvážím
možnosti správné
prezentace zboží, udělám návrh na změny.
Proškolím obsluhu, aby věděla co prodává a jak zboží
správně prezentovat zákazníkovi.
Evidence
Zajistím průběžné zásobování.
Vedení skladové evidence ve Vašem systému naskladňování zboží, kontrolní inventury.
Pokud nemáte vyřešenou skladovou evidenci, pokladní
systém a pod. mohu poradit i s tím. Výběr vhodného
systému, nastavení, propojení s dalšími systémy.

JAK TO FUNGUJE?
Jednoduše. Potkáme se a probereme možnosti. Najdeme
kombinaci mých služeb pro Váš obchod tak, aby Vám to
vyhovovalo.
Veškeré produkty a případné služby k nim (např. grafické
práce), fakturují dodavatelé přímo na Vás. Nakupujete tedy za
jejich ceny.
Spolu se dohodneme na odměně za mé služby, ať už půjde o
jednorázovou spolupráci, nebo dlouhodobější. Na základě
objednávky od Vás, vystavím fakturu/y.

V PRAXI?
Záleží jen na Vás, jak si spolupráci dohodneme, zda pouze
doplníme nějaké produkty, nebo si budete přát služeb více či
kompletní servis. První schůzkou se k ničemu nezavazujete a
věřím,
že najdeme
Naučím
Tě způsob, jak Vám ubrat starostí a zvýšit příjem
z prodeje suvenýrů.

JAK NA TO?
Nejlepší bude, když si vezmete svůj diář, zavoláte mi a najdeme termín
setkání. Přijedu za Vámi. Není podstatné, zda máte obchůdek, nebo
prodáváte jen turistické předměty na pokladně.
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