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Extra service
Uw gepersonaliseerde webshop bij Igepa

igepa.be
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Dagelijks streven we ernaar om
onze klantenservice naar een
hoger niveau te tillen.
We zetten alles in het werk om
naar uw vragen en behoeften
te luisteren om zo samen een
structureel partnership
te ontwikkelen.

Aan een selectie van klanten bieden we daarom een nieuwe tool aan in de vorm van een

gebruiksvriendelijk gepersonaliseerde webshop

Gebruiksvriendelijk
• Overzichtelijke interface
Snelle keuze binnen productgroepen, zoekfunctie, winkelmandje, bestelhistoriek, …
• Eenvoudig bestelproces
Toevoegen aan winkelmandje, leveringsadres selecteren, bestelling bevestigen of naar wens aanpassen.
• Makkelijk en snel opgezet

Gepersonaliseerd
• Enkel uw voorgedefinieerd gamma producten zijn in de tool vervat
• Met uw specifieke prijzen
• Mogelijkheid om de look & feel aan te passen in lijn met de huisstijl van uw bedrijf: logo, kleuren,
tekstweergave, afbeeldingsgrootte, enz.

Online
• 24/7
Net zoals een webshop is deze tool 24/7 beschikbaar. U kan dus op elk moment van de dag en nacht
uw orders plaatsen.
• Ten alle tijde en overal kunt u technische informatie en veiligheidsfiches van de producten online raadplegen.
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Webshop
• Bestel in een mum van tijd uw producten bij Igepa.
• Binnen uw organisatie kunt u aan verschillende personen specifieke rechten toekennen of toegang
tot bepaalde functionaliteiten geven.
Voorbeeld:
Collega‘s Jan en Mieke kunnen geen bestellingen plaatsen of prijzen zien, maar mogen wel producten
selecteren en in het winkelmandje plaatsen.
Aankoop manager Peter kan de bestelling goedkeuren of afkeuren en desgewenst de bestelling plaatsen.
• Opvolging door managers, aankoopverantwoordelijken, …
• Management tool om uw aankopen op te volgen op verschillende niveaus.

Technisch
• Integratie met Igepa’s core systems en ERP
• Technische en commerciële kennis in-house bij Igepa
• Meertalige ondersteuning

Interesse, vragen of een demo?

Uw Igepa vertegenwoordiger helpt u graag verder!
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Igepa Belux nv
Nijverheidslaan 4
B-9880 Aalter
T + 32 9 325 45 45
F + 32 9 325 45 40
www.igepa.be

Igepa Ans
Rue de Bruxelles 174
B-4340 Awans
T + 32 4 263 89 60
F + 32 4 263 89 67
www.igepa.be

Igepa Belux s.à.r.l.
50, Rue Gabriel Lippmann
L-6947 Niederanven
T + 352 48 63 76
F + 352 49 65 75
www.igepa.lu

Igepa Cleaning bvba
Veedijk 39
B-2300 Turnhout
T + 32 14 43 02 22
F + 32 14 43 76 93
www.igepacleaning.be

