Print & Sign
producten
online
verkopen?

Samen online ambities waarmaken.

GRATIS
offertemodule
voor
autobelettering!

Onze missie
Wij bieden jou als reseller van Print & Sign producten de meest betaalbare
en complete webshop oplossing in de markt.
Binnen een paar dagen staat jouw webshop online, compleet gevuld met het door
jou gewenste assortiment, volledig uitgevoerd in je eigen huisstijl.
De oplossing die wij aanbieden is de afgelopen jaren ontwikkeld in samenwerking
met diverse partijen en toeleveranciers in de Print & Sign markt.
Jij maakt een vliegende start zonder hoge investeringkosten.
Samen met jou werken wij naar een gemeenschappelijk doel; jouw webshop zoveel
mogelijk online-omzet laten genereren.
Sieuwerd Pijpers
Co-founder

Waarom starten met je eigen webshop?
Online groeit, ofﬂine neemt af.
Desondanks zijn er nog steeds aanzienlijk veel signmakers en drukkerijen die hun
klanten uitsluitend ‘ofﬂine’ tot dienst zijn.
Vanzelfsprekend zal de ofﬂine dienstverlening altijd blijven bestaan om je klant te
kunnen voorzien van advies, ontwerp en de gewenste ontzorging.
Toch is het essentieel om online verkoop toe te voegen aan je dienstverlening.
Ook je klant wenst over deze mogelijkheid te beschikken, om snel inzicht te hebben in
mogelijkheden en bijhorende prijzen. Om ervoor te zorgen dat je klanten hiervoor niet
buiten de deur gaan shoppen bij de (uitsluitend) online-spelers is het belangrijk dat je
als reseller je deuren opent voor deze wereld en ook kijkt naar de mogelijkheden
om een webshop te starten.
Altijd geopend.
Om beter zichtbaar te zijn, beter bereikbaar, maar ook om de gelegenheid te geven
orders te kunnen plaatsen op een tijdstip dat het jouw klant uitkomt.
24 uur per dag, 7 dagen in de week, een service die inmiddels is uitgegroeid
tot een vanzelfsprekendheid.
Door toevoeging van je eigen webshop aan je dienstverlening voldoe je
aan de wens van de moderne klant.
Dus wil je als reseller van Print & Sign producten overleven?
Verkoop dan óók online, want dit is het tijdperk van omnichannel.

Klaar voor de toekomst
Consumenten oriënteren
zich steeds vaker online.
Zorg ervoor dat jouw
potentiële klanten ook
kunnen zien voor welke
producten ze bij jou
terecht kunnen.

Lage investering

Wij zorgen ervoor dat jouw
prijzen concurrerend zijn
tegenover andere
online-aanbieders.
Daarbij kun je rekenen
op een gezonde marge.

100% ondernemersvrijheid
Met je eigen webshop geef
je jouw klanten de
mogelijkheid om hun
bestellingen eenvoudig
online te plaatsen.
Je bepaalt zelf bij elke
bestelling of je de order zelf
maakt, zelf inkoopt of simpel
doorklikt naar één van de
bij ons platform aangesloten
leveranciers.
Bovendien zijn er
mogelijkheden om jouw
eigen assortiment aan je
webshop toe te voegen.

Een webshop-oplossing zelf
laten ontwikkelen kost veel tijd
en geld. Met een minimale
investering kan je binnen
no-time aan de slag met het
verkopen van een enorm
assortiment graﬁsche
producten.
Een professioneel systeem dat
de ontwerpen van je klant
controleert zit standaard in de
oplossing inbegrepen. Tevens is
er een handige online designer
beschikbaar waarmee je klant,
indien gewenst, zelf eenvoudig
het gewenste ontwerp kan
opmaken.
Bovendien werken wij dagelijks
aan nieuwe features om jou en
je klant volledig te ontzorgen.
Ons eigen team van
specialisten zorgt ervoor dat
jouw webshop altijd up-to-date
is, zonder dat jij daar verder
omkijken naar hebt.

Standaard inbegrepen bij elke webshop
» Gevuld met een volledig Print & Sign product assortiment
» Inclusief professionele upload-tool en online designer voor je klanten
» Je eigen huisstijl doorgevoerd in de layout van de webshop
» SSL certiﬁcaat (groen slotje in de adresbalk van de webbrowser)
» Geïntegreerd betalingssysteem (oa. iDeal, Bancontact/Mistercash)
» Integratie mogelijkheden voor Google Analytics en Facebook
» GRATIS offertemodule voor autobelettering
Geïnteresseerd en benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem dan contact met ons op.
Wij geven je graag een vrijblijvende demonstratie.

Telefoon:
+31 (0)88 52 52 150

Of stuur een mail naar:
kennismaken@sedu-internet.com

Contact
SEDU Internet
Deventerweg 82
7451 MB Holten
Nederland
+31 (0)88 52 52 150
info@sedu-internet.com

www.sedu-internet.com
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