
✓ Ideaal als eerste stap naar 
commercieel succes 

* t/m 5 leveranciers en 5.000 producten

MINI Webshop

97 €

✓ Perfect voor de professionele 
distributeur

PROFI Webshop

167 €

✓

✓
✓

Hosting en webshop 
gemaakt en ontwikkeld in 
Duitsland

Focus op online marketing

Keuze uit veel 
leveranciers

✓

✓

Slimme 
zoekfunctie

Calculator met 
meerdere 
opdrukposities

Webshop 
2020 

✓

✓
✓

Modern en toekomst-
bestendig systeem

Eenvoudige shopbackend

Uitstekende snelheid en 
performance

promidata.com



Meer dan 300.000 promotionele producten 
van toonaangevende leveranciers

Off erte aanvraag module

Sample aanvraag mogelijkheid

Mogelijkheid om eigen producten te uploaden

Toegang tot de backend van de shop

Inclusief hosting en support

Regelmatige updates

Logo-upload mogelijkheid

Kleur/maat varianten

Actuele weergave van voorraad leveranciers

Online prijzencalculator

Denk bijvoorbeeld aan seizoensgebonden acties of speciale feestdagen. 
Hiermee helpen wij u graag.

... een volledig eigen design is natuurlijk ook mogelijk. Onze ervaren programmeurs 
verheugen zich al op uw project.

... via de eenvoudig te bedienen backend van de shop kunt u zelf uw webshop 
optimaliseren. Zo past deze perfect binnen uw marketing strategie.

... incl. orderverwerkings module vanaf 57€

Zodra de bestellingen in de shop worden geplaatst, kunt u deze afhandelen met 
onze orderverwerkings app. 

Hiermee zorgt u eenvoudig voor bestellingen bij uw leveranciers, pakbonnen en facturen.
Bespaar tijd met de orderverwerking en haal meer omzet binnen!

... incl. Tronlogo vanaf €37 p/m
Deze technologie zorgt voor een automatische logo visualisering 
op de producten in uw webshop.

Met één klik kan uw klant zijn eigen logo uploaden. Deze wordt dan direct zichtbaar 
op duizenden producten. Vervolgens wordt een proefdruk naar uw klant verstuurd.

Super handig en bespaart veel tijd!

Stel zelf 
uw webshop 
samen

Meertalige webshop

Meerdere designs beschikbaar

Responsive - geschikt voor alle apparaten

Gebruiksvriendelijk

Geef eigen marges/factoren aan

PDF-off ertecreator

Veel fi lteropties, kleur, maat, merk, prijs, etc.

Slimme zoekfunctie, incl. typfoutencheck

Quality made in Germany; hosting en webshop

SSL-certifi caat

Nieuwsbrief mogelijkheid

promidata.com

Super handig en bespaart veel tijd!


