
INNOWACYJNY
KATALOG

PRODUKTOWY



Wszystkie
produkty 
dostępne 
po jednym
kliknięciu!
Wybierz nowe rozwiązanie 

Zacznij od dziś korzystać z nowoczesnego

katalogu, który usprawni i wesprze w działaniach

przedstawicieli handlowych.



Online
Offer up

Staramy się sprostać zmianom, które

następują dynamicznie w otaczającej

rzeczywistości i pomóc naszym

klientom odnaleźć się w NOWYM

ŚWIECIE szybko i w prosty sposób.

k a t a l o g o n l i n e . p l



Czym jest Katalog
Produktowy Online?

Nasz innowacyjny katalog jest

odpowiedzią na potrzeby handlowców

oraz działów marketingu!

Jest krokiem naprzód w relacjach z klientami 

i prostym narzędziem, które pozwoli ułatwić pracę na wielu

szczeblach i sprawi, że praca stanie się efektywniejsza.



KATALOG
drukowany

Szybko staje się przestarzały.

Nie można nanosić zmian w czasie

rzeczywistym.

Nieopłacalny - zbędne koszty

produkcji.

Szybko się niszczy i niezbędny jest

dodruk.

Nie jest EKOLOGICZNYM

rozwiązaniem.Zapomnij o wersji papierowej
- bądź na czasie!



KATALOG
online

Zawsze pod ręką bez zbędnego

bagażu.

Aktualizacja oferty w czasie

rzeczywistym.

Informacje o aktualnych promocjach

na bieżąco na stronie głównej!

Dostosowany do wersji mobile 

i desktop.

Jest EKOLOGICZNYM rozwiązaniem

- nie marnujemy papieru!
w y b ó r  

h a n d l o w c ó w



Zachęć swoich klientów!

Nowy
standard
wirtualnej
jakości



Nowy standard jaki niesie za sobą 
KATALOG PRODUKTOWY ONLINE
to dostęp do danych produktowych
ZAWSZE i WSZĘDZIE.

Znaleźć się tam mogą, m.in.:

czytelna prezentacja,

aktualny packshot,

dane techniczne,

oferta cenowa,

dane logistyczne.



Innowacja
dla każdego

Dzięki wersji online handlowcy mogą

wysyłać aktualne linki z katalogami do

przedstawicieli dużych sieci

handlowych czy mniejszych

sprzedawców, by dać im możliwość

zapoznania się z ofertą i obecnymi

promocjami - aby zawsze byli na

bieżąco, czuli się docenieni,

zaopiekowani i WAŻNI. 



Zwiększ
możliwości

Ułatwiaj dostęp!

Omówimy wspólnie Twoje potrzeby

i cele. Dzięki naszym rozwiązaniom

zwiększysz możliwości

sprzedażowe! 
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Od czego
zacząć

Napisz do nas lub zadzwoń, aby

dowiedzieć się więcej o usłudze!

tel: 508 111 908

mail: 4-all@4-all.pl

Skontaktuj się z nami

Opowiedz nam o swoich

produktach, daj znać czego brakuje

Tobie i Twoim przedstawicielom

handlowym.

Powiedz nam czego
potrzebujesz

Wspólnie znajdziemy dla Ciebie

idealne rozwiązanie, które będzie

uszyte na miarę Twoich potrzeb!

Później nie zostawimy Cię samego

- wsparcie z naszej strony

zapewniamy NON STOP!

Stworzymy dla Ciebie
idealny katalog online



CHCESZ
WIEDZIEĆ
WIĘCEJ?

NAPISZ DO NAS!



DODATKOWE
ROZWIĄZANIE

SYSTEM 

ZARZĄDZANIA PLIKAMI

Dodatkowa możliwość - stworzenie bazy z plikami,

z prostym dostępem i łatwym zarządzaniem!



Zalety systemu
uporządkowane i zawsze aktualne pliki,

szybko dostępne materiały podczas pracy z nimi,

każdy mający dostęp do bazy może od razu ściągać najnowsze pliki,

1 miejsce do zarządzania wszystkimi materiałami,

spójne nazewnictwo plików - mniej pomyłek,

pliki dostosowane i zapisywane mogą być przez nas w 3 formatach: 

JPG np. do prezentacji, 

plik do druku, 

PNG bez tła.



PACKSHOTY

Prawidłowy projekt opakowania

czy logotyp zawsze pod ręką!

Możliwość przechowywania 
i zarządzania różnymi rodzajami plików

TABELE Z DANYMI

Wszystkie labellingi produktów, czy

najważniejsze raporty zawsze aktualne!

OPISY

Zaktualizowane opisy wszystkich

produktów w jednym miejscu!

ETC

Pliki w wybranych przez Ciebie

formatach w konkretnych folderach!



Dostęp 
z różnych
poziomów

Może dodawać nowe pliki, ściągać czy usuwać

widoczne już pliki. Może dodawać nowe konta dla

pracowników.

ADMINISTRATOR

Może ściągnąć istniejące pliki, przygotować link do

konkretnych plików dla osoby spoza firmy, np. dla

agencji reklamowej czy klienta.

PRACOWNIK FIRMY

Może ściągnąć pliki znajdujące się pod otrzymanym

linkiem.

OSOBA SPOZA FIRMY NP. KLIENT



Wojciech Smogorzewski

wojciech.smogorzewski@4-all.pl

508 111 908

4-all.pl

Daj znać
już dziś!


