Z NAMI OSIĄGNIESZ
SUKCES NA AMAZON!
Kompleksowe wsparcie sprzedaży i autorski system Clipperon zapewnią
Twojej ﬁrmie ponadprzeciętny rozwój na zagranicznych rynkach.

www.nethansa.pl

WPROWADZENIE OD CEO NETHANSA
CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?
JAK DZIAŁA CLIPPERON?
ZAUFALI NAM
HISTORIE SUKCESU NASZYCH KLIENTÓW
KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY I KONTAKT

OD CEO NETHANSA
Nethansa tworzy kompleksowe rozwiązanie dla ﬁrm, które chcą prowadzić międzynarodową
sprzedaż, przy pomocy marketplace'ów.
Zatrudniamy doskonale przeszkolonych ekspertów sprzedaży, reklamy i budowania marki na
Amazon. Jesteśmy też twórcą wyjątkowego systemu Clipperon, automatyzującego sprzedaż na
marketplace'ach.
Dzięki indywidualnemu podejściu do każdej branży, osiągamy ponadprzeciętne sukcesy
sprzedażowe na Amazon. Już blisko 100 Klientów zaufało naszemu
doświadczeniu. Dostrzegł to też sam gigant i uznał nas
za autoryzowanego dostawcę usług i technologii,
jako jedną z nielicznych ﬁrm na świecie.
Nasze bogate doświadczenie i unikalne algorytmy
Clipperon, umożliwiają nam prowadzenie bardziej
wydajnego eCommerce. Sztuczna inteligencja
i możliwość przetwarzania tysięcy informacji
w ciągu sekundy, zwiększają zyski naszych
Klientów do niebotycznych rozmiarów.
Zespół Nethansy już dziś pracuje na jutrzejszy
sukces Twojej ﬁrmy na zagranicznych rynkach.
Mam nadzieję, że ta broszura zachęci Cię do
międzynarodowego rozwoju przy naszym wsparciu.

Sascha Stockem,
CEO Nethansa

Z AWA RTOŚĆ

DLACZEGO AMAZON?
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Dlaczego Amazon?
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Amazon to największa platforma zajmująca się e-handlem na świecie. Serwis
nie ogranicza zasięgu i skali sprzedaży do poszczególnych krajów. To szansa
na dotarcie do potężnej liczby klientów w wygodny i prosty sposób.

Co daje Amazon Twojej ﬁrmie?

Dostęp do
ogromnej
bazy klientów

Wiarygodność
na nowym
rynku zbytu

Rozpoznawalność
marki

Gotową infrastrukturę
umożliwiającą
sprzedaż

Bezpieczeństwo
transakcji i ochronę
przed oszustami

Jak Nethansa może pomóc odnieść sukces na Amazon?
• Wprowadzamy Twoją ﬁrmę i produkty na globalny rynek Amazon w Europie i Ameryce Północnej. Kompleksowo zarządzamy procesami
sprzedaży i obsługujemy Twoich Klientów 365 dni w roku z SLA 24h.
• Maksymalizujemy Twoje obroty i zyski.
• Automatyzujemy procesy sprzedażowe na Amazon z pomocą autorskiego systemu Clipperon.
• Wspieramy operacyjnie i strategicznie. Działamy w modelu partnerskim gwarantującym Twój sukces.

Amazon to:
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modele sprzedaży
(Marketplace, Vendor)

5 mln
129 mln

55

sprzedawców na Amazon

centrów logistyki e-commerce
w Europie, w tym 9 w Polsce

340 mln

klientów w Europie (to 44% wszystkich
osób kupujących online w Europie)

klientów na świecie

48x

większy rynek niż cały polski
e-commerce (według obrotu)

Czym się zajmujemy?
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Nethansa łączy kompleksowe prowadzenie kont sprzedażowych z unikatowym systemem
automatyzującym sprzedaż, maksymalizującym obroty i zyski na Amazon.

Zarządzanie kontem sprzedażowym
Professional Seller:

Pełna obsługa kupujących
na Amazon:

• Monitoring wszystkich parametrów konta.
• Aktywne zabieganie o pozytywne opinie
kupujących.
• Odblokowywanie produktów, marek, kategorii,
rynków i całych kont sprzedażowych.

• Na wszystkie zapytania kupujących
odpowiadamy w ciągu 24 godzin, zgodnie ze
standardami przyjętymi przez Amazon.
• 6 języków (niemiecki, angielski, francuski,
hiszpański, holenderski i włoski), 365 dni w roku.
• Nadzorujemy zwroty oraz reklamacje.

Optymalizacja procesów i wsparcie
działań strategicznych:
Zapewniamy opracowanie i fachowe wsparcie przy
wdrażaniu strategicznych, długofalowych działań
na Amazon, takich jak:
• Wykorzystanie zewnętrznych magazynów.
• Usprawnianie procesów logistycznych.
• Rejestracja VAT i innych formalności
w poszczególnych europejskich krajach.

Usługi reklamowe:
• Opracowujemy strategię działań wspierających
sprzedaż.
• Prowadzimy oraz optymalizujemy kampanie
reklamowe.
• Wykorzystujemy aktualnie dostępne narzędzia
promocyjne Amazon, m.in. kupony, bony oraz
oferty dnia.

Automatyzacja sprzedaży i logistyki przy
wykorzystaniu Clipperon.
Dzięki naszemu autorskiemu systemowi:
• Wszystkie ważne informacje o Twoich produktach
znajdziesz w jednym miejscu.
• Skutecznie zarządzisz masową sprzedażą na wielu
rynkach jednocześnie.
• Twoje ceny dostosują się automatycznie do kosztów
zakupu i konkurencji.
• Będziesz mieć kontrolę nad stanami magazynowymi
i zamówieniami.

SKORZYSTAJ Z USŁUG NETHANSY
I ZYSKAJ CZAS NA ROZWÓJ
SWOJEGO BIZNESU!
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Jak działa Clipperon?
Nasz system doskonale odpowiada na potrzeby biznesu w zakresie
zarządzania sprzedażą na Amazon. Automatyzuje czasochłonne czynności
związane z wystawianiem towarów, zarządzaniem listingami, cenami czy
zamówieniami. Dzięki temu oszczędzasz do 90% czasu poświęconego na
sprzedaż na marketplace.

Główne funkcje systemu Clipperon:
Szybkie i skuteczne zarządzanie kartami produktowymi.
Sprzedając setki, a nawet tysiące produktów potrzebujesz systemu, który ułatwi sprawne zarządzanie nimi.
Clipperon umożliwia masowe wystawianie produktów z ERP na Amazon przy pomocy jednego kliknięcia.
Gdy już Twoje oferty są dostępne na marketplace, przeanalizujesz je według najważniejszych kryteriów.
Co więcej, łatwo wstrzymasz lub wycofasz ze sprzedaży wybrany produkt na dowolnym rynku.
100% kontrola nad Twoimi ofertami sprzedaży

Efektywna polityka cenowa.
82% wszystkich sprzedaży na Amazon realizowanych jest przez Buy Box. Efektywna polityka cenowa
to jedna ze składowych, które mają duży wpływ na zdobycie tego cennego wyróżnienia. Clipperon wylicza
najlepszą cenę sprzedaży Twojego produktu na podstawie poniesionych kosztów, poprzez zmianę narzutu
minimalnego, standardowego i maksymalnego, z uwzględnieniem rezerw, prowizji i VAT dla wybranego kraju
sprzedaży.
Sprzedaż po najlepszej cenie dzięki repricerowi = Maksymalizacja zysków nawet o 100%

Kontrola stanów magazynowych, zamówień i wysyłka.
Logistyka i obsługa zamówień to bardzo ważny aspekt działalności każdego sklepu internetowego.
Nasz system ułatwi Tobie zarządzanie wszystkimi zamówieniami z poziomu panelu użytkownika,
wygeneruje list przewozowy w języku odpowiednim dla kraju sprzedaży, a także przekaże numer przesyłki
do marketplace i Twoich klientów. System odpowiada na wymagania RODO w zakresie przetwarzania danych
osobowych.
Integracja z ﬁrmami kurierskimi = Automatyczne generowanie listów przewozowych i podziękowań

Analiza wyników i rekomendacji działań.
Kluczem do maksymalizacji sprzedaży na Amazon jest analizowanie danych i umiejętność doboru
rozwiązań. Nasz autorski system umożliwia: prognozę obrotów i zysków na 30 dni w przód, monitoring
rynku i konkurencji, analizę wyników sprzedażowych, pozwalających na wyliczenie m.in. potencjalnego
zysku ze sprzedaży na Amazon.
Sukces sprzedażowy na Amazon dzięki Sales Intelligence

Clipperon to Big Data w pigułce.

Znajdziesz w nim wszystko czego potrzebujesz,
aby sprzedawać z sukcesem na marketplace’ie.

Zaufali nam
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Zaufało nam wielu klientów z różnych branż. Mają zróżnicowane portfolia produktowe, jednak wszystkich
ich łączy chęć rozwoju i ekspansji zagranicznej. Naszą pasją jest umożliwienie wszystkim ﬁrmom polskim i
międzynarodowym, wzrostu na globalnych rynkach Amazon.

i inni...

Wybrane referencje:

Wyłączny dystrybutor obuwia
marki New Balance w Polsce.

Reseller markowych
kosmetyków

Wiodący dystrybutor
suplementów diety w Polsce

„Współpraca z Nethansą od samego
początku przebiegała doskonale.
Dzięki
wsparciu
ekspertów
i systemowi Clipperon, postawiliśmy
dodatkowy, solidny ﬁlar naszego
biznesu i rozwinęliśmy skrzydła na
międzynarodowych rynkach. Clipperon
to naprawdę niezwykle inteligentny
system. Nie wyobrażamy sobie
obecności na Amazon bez niego.”

„Wyobraźcie sobie idealnego partnera
biznesowego. Takiego, który z łatwością
rozwiązuje problemy zamiast je tworzyć,
wszystkie zadania wykonuje natychmiast,
dysponuje niewiarygodnie rozległą wiedzą
branżową, jest dyspozycyjny w każdym
momencie i dla którego słowo niemożliwe nie
istnieje. Tak. Poznajcie Nethansę wraz z ich
nowatorskim systemem Clipperon. Jesteśmy
Partnerami od roku i życzymy sobie jeszcze
wielu lat tak udanej współpracy!”

„Z Nethansą współpracujemy już ponad dwa
lata. Szczególnie cenimy ich za
profesjonalizm,
zaangażowanie
i koleżeńskie relacje. System Clipperon jest
niezwykle intuicyjnym systemem, który
doskonale
skaluje
sprzedaż
na
zagranicznych rynkach. Nethansa bez
wątpienia jest ﬁrmą godną polecenia!”

Arkadiusz Majkut, Tarmax
(obecnie Newmax)

Maciej Matusiak, Twoja Perfumeria

Ariel Nosal, SFD

Nethansa & Twoja Perfumeria
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Wyobraźcie sobie idealnego partnera biznesowego. Takiego,
który z łatwością rozwiązuje problemy zamiast je tworzyć,
wszystkie zadania wykonuje natychmiast, dysponuje
niewiarygodnie rozległą wiedzą branżową, jest dyspozycyjny
w każdym momencie i dla którego słowo niemożliwe nie
istnieje. Tak. Poznajcie Nethansę wraz z ich nowatorskim systemem Clipperon.
Jesteśmy Partnerami od roku i życzymy sobie jeszcze wielu lat tak udanej
współpracy!
Anna Matusiak, Twoja Perfumeria

1 200 000 zł 900%
przychód na Amazon w ciągu roku

O ﬁrmie
Twoja Perfumeria jest dystrybutorem markowych
kosmetyków, działającym w Polsce (od 2004 roku) i Europie
(od 2018 roku). Ich sklep internetowy oferuje szeroki
asortyment znanych marek, takich jak Coco Chanel, Calvin
Klein czy Guerlain. Sprzedaż na Amazon prowadzą od blisko
dwóch lat, od początku przy udziale Nethansy.

Wyniki sprzedażowe
i Buy Box na 5 europejskich
rynkach
Nethansa zajmuje się kompleksowym wsparciem
sprzedaży na Amazon dla Twojej Perfumerii. Zaczynaliśmy
od założenia konta sprzedażowego, wdrożenia systemu
Clipperon, teraz skupiamy się na bieżących
optymalizacjach w celu zwiększenia sprzedaży. Aby
generować wysokie zyski na Amazon, ważne jest zdobycie
kategorii lidera w swojej branży. Rekomendacje Zespołu
Nethansy sprawiły, że Twoja Perfumeria skróciła czas
dostawy swoich produktów do niezbędnego minimum. Co
więcej, system Clipperon na bieżąco kalkulował ceny
oferowanych produktów, tak aby były jak najbardziej
konkurencyjne na danym rynku. Te dwa czynniki były
kluczowe w zdobyciu Buy Box i zapewniły Twojej Perfumerii
ponadprzeciętne rezultaty. W ciągu roku ﬁrma ta
sprzedała ponad 5000 produktów i osiągnęła ponad
1 200 000 złotych przychodu.

wzrost sprzedaży w okresie
luty 2019 / luty 2020

5 000

sprzedanych produktów

Nethansa & Eastend
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Zwrot z inwestycji nastąpił po pierwszych dwóch tygodniach, a już w pierwszych
dwóch miesiącach system Clipperon wygenerował dodatkowy zysk dla naszej
ﬁrmy w wysokości ok. 160 tysięcy złotych.
Anna Przedlacka-Janczuk, Product Sales Manager, Eastend

14 dni

160 000 zł

82%

zwrot inwestycji

zysk w ciągu pierwszych 60 dni

wzrost sprzedaży

O ﬁrmie
Eastend jest jednym z największych dystrybutorów markowego
obuwia w Polsce. Klienci mogą skorzystać z ich bogatej oferty poprzez
sklep internetowy, sklepy detaliczne oraz na Amazon. W punktach
sprzedaży Eastend kupisz takie marki jak Nike, Adidas, Converse czy
New Balance. Firma działa od 2004 roku na polskim rynku,
a w 2013 rozszerzyła swój zasięg o inne kraje.

Początek przygody ze sprzedażą
na Amazon
Zespół Eastend początkowo samodzielnie prowadził działania
sprzedażowe na platformie Amazon. Szybko jednak przekonał się, że
obsługa konta wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Po
rekomendacji od zaprzyjaźnionej ﬁrmy, Eastend zdecydował się na
podjęcie współpracy z Nethansą.

Wyniki sprzedażowe i zwrot
z inwestycji
W przypadku ﬁrmy Eastend zwrot z inwestycji nastąpił już po dwóch
pierwszych tygodniach współpracy z Nethansą.
System Clipperon, a konkretnie funkcja Repricer, w ciągu pierwszych
60 dni wygenerował dodatkowy zysk dla Eastend w wysokości ok.
160 000 złotych. Zestawiając jesień 2018 (sprzedaż własna) do jesieni
2019 (sprzedaż z Nethansą) ﬁrma zanotowała 82% wzrost sprzedaży.
Możliwość automatycznego zestawienia ofert konkurencji i kosztów
własnych pozwala na idealne, dostosowanie cen produktów do
danego rynku, co jest gwarancją wysokich zysków. Automatyzacja
sprzedaży i procesów logistycznych pozwala na minimalny nakład
indywidualnej pracy, co skutkuje ogromnymi oszczędnościami czasu
oraz zasobów ludzkich. Doświadczony zespół ekspertów Nethansy
pozwala na uniknięcie błędów i najwyższy standard prowadzenia
konta na Amazon.

Nethansa & Tarmax
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Zespół Nethansy miał nie lada wyzwanie. W wyniku fuzji ﬁrmy Tarmax,
musieliśmy zrezygnować z poprzedniego konta na Amazon i założyć nowe.
Wiązało się to z budowaniem pozycji na tej platformie od zera, jednak eksperci
Nethansy poradzili sobie z tym zadaniem doskonale. W ciągu 30 pierwszych dni
obecności na Amazon, sprzedaliśmy towary warte więcej niż 100 000 złotych.
Obecnie, dzięki wsparciu ekspertów Nethansy i automatyzacji systemu
Clipperon, generujemy obroty na poziomie kilku milionów złotych. Sprzedajemy
na 28 światowych rynkach, a zaangażowanie naszego zespołu jest minimalne.
Arkadiusz Majkut, Członek Zarządu, Tarmax (obecnie Newmax)

100 000 zł
obrót w ciągu pierwszych 30 dni

28

rynków zagranicznych

99%

wzrost sprzedaży po 4 miesiącach

O ﬁrmie
Tarmax jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce wielu
znanych, światowych marek. Ich sieć sprzedaży liczy 70
sklepów, w których dostępne są produkty New Balance,
Bates czy The North Face. Tarmax działa na polskim rynku
od ponad 25 lat i zatrudnia ponad 350 pracowników.

Wyniki sprzedażowe
i zaangażowanie czasowe
Od momentu rozpoczęcia współpracy, Tarmax sprzedał
łącznie ponad 30 000 towarów do 28 państw, co stanowi
wartość kilku milionów złotych. Obecnie obrót Tarmax
sięga kilkuset tysięcy złotych miesięcznie, natomiast czas
pracowników poświęcony na sprzedaż nie przekracza
3h dziennie. Jest to możliwe dzięki systemowi Clipperon
i automatyzacji, jaką gwarantuje. Każda oferta Tarmax była
optymalizowana tak, aby stała się najbardziej
konkurencyjna na Amazon. Dzięki dostosowaniu ceny do
zapotrzebowania rynku, system Clipperon błyskawicznie
zmaksymalizował zyski ze sprzedaży. Zamówienie
kurierów, generowanie etykiety kurierskiej oraz obsługa
zwrotów również odbywa się wewnątrz systemu,
co skutkuje dużymi oszczędnościami czasu ze strony
ﬁrmy.

Dlaczego warto skorzystać
ze wsparcia Nethansy?
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Amazon to globalny e-commerce w czystej postaci. Całkowicie nowe rynki
i nowe możliwości sprzedaży dostępne dla każdej polskiej i zagranicznej ﬁrmy.
Również Twojej.
Nethansa to kompleksowe rozwiązanie wspierające sprzedaż na Amazon dzięki
zaangażowaniu ekspertów i automatyzacji realizowanej
przez Clipperon. W ten sposób do granic możliwości
ułatwiamy sprzedaż na Amazon, pozwalając
cieszyć się zdecydowanie większym
obrotem i zyskiem.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I ZACZNIJ SKUTECZNĄ
SPRZEDAŻ NA MIĘDZYNARODOWYCH RYNKACH!
Na Amazon nie wystarczy być – należy dobrze zrozumieć
specyﬁkę tego serwisu, być na bieżąco z wprowadzanymi
innowacjami, a przy tym trzymać obsługę klienta na
najwyższym poziomie i sprzedawać równocześnie w kilku
krajach setki a nawet tysiące produktów. Właśnie od tego
jest Nethansa.

Aleksandra Szarmach
Chief Marketing & Sales Officer, Nethansa
szarmach@nethansa.com

/in/aleksandraszarmach

Umów się na rozmowę z naszym Ekspertem Rozwoju Biznesu:

Karolina

gorzelanczyk@nethansa.com

Joanna

michalczuk-nowak@nethansa.com

Poznaj nas:
www.nethansa.pl
Bądź na bieżąco z nowinkami ze świata Amazon:
/nethansacom
/company/nethansa/
nethansa.pl/blog

Łukasz

budzinski@nethansa.com

Skontaktuj się z nami!
Nethansa sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 116/19
81-824 Sopot
Marcel-Breuer-Straße 15
80807 München
office@nethansa.com
+48 880 159 873

Nethansa sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 116/19
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Marcel-Breuer-Straße 15
80807 München
office@nethansa.com
+48 880 159 873

