Uw bestelling overal geleverd!
1

Plaats 24/7 uw bestelling(en) eenvoudig
en snel in Quecom.

2

Uw bestelling wordt door uw (nieuwe)
magazijn verwerkt en verzonden.

3

ONS MAGAZIJN IS
UW MAGAZIJN!

Wij leveren uw bestelling direct aan uw klant,
uw (web)winkel of uw centrale magazijn.

Uw klant
UW WINKEL

Uw bestelling

Uw magazijn

Levering

Sell your product through
a unique channel

Uw centrale magazijn

Iedere bestelling is een cadeautje!

Quecom

Alle klantbestellingen die via uw magazijn vertrekken zijn
voorzien van een feestelijke omdoos. Heeft u een eigen
omdoos? Geen probleem, wij zorgen dat uw bestelling
in uw eigen omdoos wordt verpakt en verzonden!

Met Quecom heeft u 24/7 toegang tot uw magazijn.
Op ieder gewenst moment de voorraad raadplegen,
bestellingen plaatsen, shoppen met uw klant in
winkelmodus, bestellingen en transporten inzien,
facturen downloaden en nog veel meer. Met Quecom
bent u klaar voor de toekomst. Start vandaag nog,
meld u aan op www.quecom.nl!

Uw zending wordt een echt cadeautje voor uw klant!

“

Do you have
products to sell?
• Big and small supply
• Your pricing, stock,
invoicing, terms and
conditions

PRODUCT

Dropshipping is
voor mij echt een uitkomst!
PRODUCT

PRODUCT

PRO DU CT

PRODUCT

Reach

”

1.000
online and

Op een dag kwam een klant in mijn winkel voor een product dat ik op dat moment niet
fysiek op voorraad had. Via Quecom zag ik dat het desbetreffende product voorradig
was in mijn magazijn. Ik heb deze samen met mijn klant eenvoudig en snel in Quecom
besteld. De volgende dag werd het pakketje bij mijn klant thuis geleverd. Het resultaat:
(wederom) een tevreden klant! ~ Kees

offline stores
(+ logo’s)

PRO DUC T

PRODUCT

PRO DUC T

PRODUCT

PRODUCT

WWW.QUECOM.NL

Uw magazijn GRATIS vergroot tot 30.000m2
met meer dan 25.000 producten!
Hoe werkt het?
Registratie
Registreer eenvoudig en snel
op www.quecom.nl. U heeft
direct toegang tot uw
nieuwe magazijn!

Uw magazijn, tot de nok toe gevuld met
vrijwel alle merken, altijd open, altijd raak!

Quecom ontzorgt het
gehele proces!

Rapportage
Zoek producten
Zoek in het assortiment
van meer dan 25.000
producten en vind altijd
het juiste product voor
uw klant!

Met Quecom heeft u 24/7
toegang tot al uw bestellingen,
facturen, transporten en
verkooprapportages.

Levering
Bestelling
Bestel wanneer het u uitkomt.
Plaats uw bestelling(en) 24/7 in
een aantal eenvoudige stappen!

Wij leveren uw bestelling
desgewenst binnen 24 uur
rechtstreeks aan uw klant, uw
(web)winkel of uw centrale
magazijn. Indien gewenst met
uw eigen pakbon en factuur,
voorzien van uw eigen logo.

+ Beschikbaarheid
+ 24/7 bestellen
Meer
+2
 4 uurs levering
+ Inkopen wat u verkocht hebt
+ I nvestering in voorraad niet meer nodig
+V
 anuit uw nieuwe magazijn direct leveren
aan uw klant met uw eigen logo, pakbon
en verpakking

verkoop!

AMACOM
THE AMAZING COMPANY BV

Op een dag had ik een klant voor een product dat ik fysiek niet op voorraad had in
mijn winkel. Via Quecom zag ik dat het desbetreffende product op voorraad was. Ik
heb snel mijn order ingevoerd in Quecom en de klant ontving de volgende dag zijn
product aan de deur. Het resultaat: wederom een tevreden klant!
Kees
Chat support

www.amazingcompany.eu

De Tweeling 24A
5215 MC ‘s-Hertogenbosch
The Netherlands
T. +31 (0)73 5430775
F . +31 (0)73 5430791

+31 (0)621401999
info@amazingcompany.eu

