Få din egen
virksomhedswebshop
til at koordinere indkøb
og slip for at have varer
på lager.

3. Del din bestilling
på de sociale medier
Jo flere der tilslutter
sig din bestilling,
jo billigere bliver det
for alle.

2. Se hvilke ordrer, du
kan tilslutte dig
Mulighed for at
købe lavere mængder
til lavere priser.

Køb dine reklamegaver
sammen med andre
virksomheder.
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1. Mere end 25
produktkategorier
Bliv inspireret og find
din næste
reklamegave.
Finder du ikke det, du
søger, kan du sende en
online forespørgsel
til CONXION.

6. Søgefunktion
Find nemt nye idéer
specificeret fx på pris,
farve, leveringstid og
antal. Se producentens
lagerbeholdning – og
slip for at have varer
liggende på dit eget
lager.
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4. Den bedste pris
Du får altid den bedste
pris – uanset hvornår
du kobler dig på
ordren.
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5. Se LINK ordre
information
Se hvor mange produkter
der er bestilt, hvornår der
er næste prisfald, og
hvornår produktionen
sættes i gang.

LINK-webshop

LINK-webshop
LINK-webshop er en revolutionerende indkøbsplatform, der med afsæt i tanken om deleøkonomi, giver dig mulighed for at pulje dit reklamegaveindkøb
med hundredevis af andre virksomheder – uden at du skal gøre noget som helst. Systemet klarer alt, helt af sig selv. Det giver dig de bedst tænkelige
betingelser for dit reklamegaveindkøb.
Det gøres nemt ved, at du tilslutter dig en igangværende bestilling på LINK-webshop – eller du opretter en ny bestilling, og tilbyder andre at tilslutte sig
din bestilling. Det giver dig fordele med ...

> Lavere priser

Ved at pulje bestillinger på den samme reklamegave stiger mængden.
Når mængden stiger, falder prisen.
Det er til alles fordel.

Dit personlige præg
Din reklamegave leveres i den farve, du ønsker,
og med det logo, du ønsker.

CONXION tilbyder LINK-webshop

Conxion har mere end 20 års erfaring inden for design, udvikling og sourcing af reklamegaver, og eget kontor i både Danmark og Kina. Conxion har
udviklet LINK-webshop, der er en digital platform, hvor leverandører kan tilbyde sine produkter, og hvor du som kunde kan
strukturere og effektivisere dine indkøb. Det er ofte de samme produkter, som virksomhederne bestiller igen og igen.
LINK-webshop giver mulighed for at samle disse bestillinger. Alle vinder på det. Som kunde får du en bedre pris, og mulighed for at købe ind i mindre mængder. Miljøet skånes, da virksomhederne kun køber den mængde, de har brug for. Det er
mere effektivt at producere i større mængder, og der er mindre spild i større produktioner. Conxion skal kun køre én samlet
ordre. Ydermere kan du med LINK-webshop slippe for at have varer på eget lager. Systemet giver mulighed for, at du som
kunde kan se og trække direkte fra producentens lager.
Det er stordriftsfordeleøkonomi. – Patrick Holgersen, indehaver af Conxion.

> Mulighed for mindre

kvantiteter

Ved at pulje bestillinger med andre virksomheder
opnår du hurtigere det minimumsantal, der kræves, for at varen kan produceres. Det betyder,
at du kun behøver at bestille det antal, du rent
faktisk har brug for.

Tidsbesparende og nemt at
overskue
På LINK-webshoppen kan du online følge produktionen af dine bestillinger.

Se hvordan
LINK-webshop
virker!

> Bredere udvalg

Da LINK-webshop er koblet direkte til
producenternes systemer, får du ved én søgning
idéer fra hundredevis af leverandører samtidig
med at du kan se, hvor meget der er på lager.

Tryghed
Ingen andre virksomheder kan se, hvad din virksomhed bestiller, ligesom du heller ikke kan se,
hvad andre bestiller, eller hvem de er.
Du kan dog trygt regne med, at vores indkøbsafdeling i Danmark og Kina følger din produktion
og sikrer, at du får leveret, det du har bestilt.
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Sådan virker LINK-webshop

Følg din bestilling
LINK-webshop viser status
på din bestilling.

Ud over stordriftsfordelen med at pulje bestillinger på reklamegaver, der giver lavere pris og bedre mulighed for at imødekomme krav om minimumskvantiteter, giver LINK-webshop også adgang til et stort udbud af leverandører og producenter af reklamegaver. Det giver dig flere produktidéer
og muligheder. Du behøver ikke at have varer på lager. Alt produceres efter ordre eller sendes fra producentlagre i Europa – afhængigt af dit behov med
hensyn til antal, pris og leveringstid. Som indkøbsplatform giver LINK-webshop:

Nem adgang til dine
egne og andre virksomheders bestillinger
Hvis du starter en ordre, kan alle
brugere i LINK-webshop let finde og
tilslutte sig din ordre –
ligesom du nemt kan tilslutte dig
igangværende bestillinger.
Ingen kan se, hvad du køber, for alle
indkøb er anonyme.

Gem dine
produktidéer
Liker du et produkt, bliver det gemt.
Du får derefter besked, hvis der er
en virksomhed, der bestiller et af
dine likede produkter.
Du kan også oprette mapper, hvori
du kan gemme dine produktidéer.

Du kan dele din
bestilling
Ved at dele din bestilling på de
sociale medier giver du andre virksomheder mulighed for at tilslutte
sig din ordre. Det kan betyde at det
samlede antal forhøjes, hvilket igen
betyder, at din pris falder.
Det kan aldrig blive dyrere
– kun billigere.

Online genbestilling
Dine tidligere ordrer bliver gemt i
en onlinemappe, så du nemt kan
genbestille og se hvilke produkter,
du tidligere har købt.

Følg din bestilling
Du kan let følge produktionen af
dine varer, lige fra din placering af
ordren til leveringen.

Reklamation
Hvis du modtager varer, der ikke
lever op til dine forventninger, kan
du nemt reklamere og følge udviklingen i din reklamation.

Find nemt nye varer
Vores avancerede søgeprogram
gør det nemt for dig at finde den
vare, du er på udkig efter. Du kan fx
specificere din søgning i forhold til
produktnavn, produktfarve, mængde, prisniveau og leveringsdato.

Ordre modtaget

Accepteret

Min. produktion
antal opnået

Korrektur godkendt

Prøve godkendt

Betaling

Produktion startet

15-11-2017 09:10

15-11-2017 09:14

17-11-2017 14:30

18-11-2017 10:40

25-11-2017 11:50

28-11-2017 08:00

28-11-2017 13:00

Leverance afsendt

Leveret

Send os en
forespørgsel
Hvis du ikke finder det, du leder
efter, kan du sende en online
forespørgsel til CONXION, som vil
hjælpe dig med at finde lige det, du
søger.

Få adgang til
alverdens produkter
til den bedst tænkelige pris
og i den rette mængde
på bare 30 minutter.
Tag kontakt til os allerede i dag
for en præsentation af
LINK-webshop.
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Få din egen virksomhedswebshop
Har din virksomhed brug for at koordinere indkøb og dele viden på tværs af afdelinger, brands og landegrænser?
CONXION tilbyder LINK-webshop – i en version, der er tilpasset din virksomhed og jeres behov.
Systemets styrke er, at det kan pulje bestillinger (også kaldet ”crowd procurement”) på tværs af din virksomheds afdelinger og på tværs af andre virksomheders bestillinger. Ved at pulje din virksomheds bestillinger opnås et højere samlet antal og dermed lavere priser. I bestemmer, hvilke produkter
der skal udbydes i webshoppen. Betingelserne forbundet med køb af disse produkter kan nemt styres og sættes fra centralt hold. Fordelene ved at
have sin egen virksomhedswebshop er:

• Webshop admin modul
Via webshoppens admin modul kan man som virksomhed selv oprette
produkter, kategorier, kampagner og brugere.
Man kan også fra centralt hold overvåge alle indkøb, produktioner og
eventuelle reklamationer.

• Eget produktsortiment
Man kan fra centralt hold enten beslutte hvilke produkter, som skal tilbydes i virksomhedswebshoppen, eller man kan åbne op for, at brugere
også kan tilføje produkter lokalt.

• Logo m.m.
Logoer kan gemmes i systemets logo bank. På den måde er der nem
tilgang til logoer, ligesom man sikrer, at de korrekte logoer altid benyttes. Systemet giver mulighed for, at man kan se produkterne med logo
– også selvom de endnu ikke er indkøbte.

• Automatisk individuel ordrebehandling
Hver bruger kan udskrive en ordrebekræftelse på sin bestilling. Hvis
prisen falder, fordi flere tilslutter sig ordren, opdateres ordrebekræftelsen, og man underrettes pr. e-mail.

• Automatisk individuel fakturering og levering
Faktura og varer sendes direkte til den bruger, der er oplyst ved bestilling.

• Kampagneblok
Systemet giver mulighed for at man fra centralt hold kan indsamle
bestillinger på tidsbegrænsede kampagne produkter inden bestillingen
sættes i gang.

• Reducering af lagervarer
Indkøbsplatformen giver mulighed for at se og trække direkte fra producentens varelagre. Derved undgår du store mængder af reklamegaver
på eget lager med likviditetsbinding og risiko for varer, der ikke aftages.

• Tilvalg af lagermodul
Ønsker man varer på lager, giver systemet også mulighed for at vise
lagersaldo m.m.

Tag kontakt til os
hvis du er interesseret i en
virksomhedswebshop
på tlf.nr. 5577 7790.
Se mere på www.conxion.dk
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er en revolutionerende
– one of a kind – indkøbsplatform.
Med afsæt i tanken om deleøkonomi,
får du mulighed for at pulje
dit reklamegaveindkøb med
hundredevis af andre virksomheder.
Du skal ikke gøre noget som helst
andet end at spare penge, tid og
få flere muligheder.
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