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            | Szybka sprzedaż B2B online

Jak wzrośnie 
wartość sektora B2B 
w e-commerce?

8,5 BLN

18,8 BLN

2022 2027
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Co o e-commerce 
mówią firmy z 
sektora B2B?
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Korzyści rozwoju B2B 
w sektorze e-commerce

Reaktywność
Platforma online umożliwia błyskawiczne 
reagowanie na zmiany rynkowe
i wprowadzanie nowych funkcjonalności 
dostosowanych do zmieniających 
się potrzeb klientów.

Oszczędność czasu
Sprzedaż online pozwala skrócić czas 
finalizacji zakupu i zautomatyzować 
zarządzanie ofertą. Dzięki temu możesz 
zrealizować więcej zamówień i podnieść 
jakość obsługi klienta.

Poszerzenie bazy klientów
Sprzedaż online to sposób na dotarcie do 
nowych grup klientów przyzwyczajonych do 
standardu e-commerce, wolących składać 
zamówienia zdalnie. Daje  też nowe 
możliwości marketingu online.

Większa sprzedaż
Rozpoczęcie sprzedaży online pomaga 
zwiększyć liczbę zamówień, ponieważ 
klienci mają do dyspozycji nowy kanał 
zakupowy.. 

Skuteczniejsza personalizacja
Platforma e-commerce pozwala 
stworzyć indywidualne oferty i cenniki 
dla każdego klienta w oparciu o jego 
zainteresowania i relację ze sklepem.

Analityka biznesowa
W platformie sprzedażowej zbierane są  
wszystkie kluczowe metryki na temat 
zachowań i preferencji użytkowników. 
System  analizuje je w czasie 
rzeczywistym i generuje raporty.
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Korzyści rozwoju B2B 
w sektorze e-commerce

Lepsze wykorzystanie zasobów
Automatyzacja procesów jak  przekazanie 
zamówienia do realizacji, aktualizacja 
danych w bazie, wysyłka maili czy analiza 
danych pozwala pracownikom lepiej 
wykorzystać czas.

Większa kontrola
Platforma e-commerce daje większą 
kontrolę nad funkcjonowaniem biznesu, 
ponieważ monitoruje wszystkie zmiany
i procesy w obrębie systemu. 

Przewaga konkurencyjna
Wiele biznesów nadal nie uruchomiło 
platform e-commerce i rynek nie jest 
jeszcze nasycony, a skuteczne rozwiązania 
technologiczne są już dostępne i gotowe 
do wdrożenia.

Wizerunek nowoczesnej firmy
Wiele firm B2B nadal bazuje na 
czasochłonnej sprzedaży bezpośredniej. 
Platforma e-commerce pozwala 
wyróżnić się na rynku wygodą i 
innowacyjnością, której szukają klienci.
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Uruchom sprzedaż 
online w trzy miesiące 
z B2B Box by Strix

Rozwiązanie oparte na stabilnym 
silniku Magento 2, z którego korzystają liderzy rynkowi 

Obsługa wielu rynków, walut i wersji 
językowych

Gotowe rozwiązanie do obsługi 
zamówień klientów online

            | Szybka sprzedaż B2B online 

Gotowe szablony panelu klienta, zarządzania 
produktem, obsługi zamówień i stanów 
magazynowych



Konta klientów
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Zarządzaj z łatwością 
wieloma kontami klientów
Na jednym z wybranych szablonów

Różne rodzaje uprawnień dla 
poszczególnych kont

Rejestracja nowego konta za pomocą 
formularza

Jedna firma może posiadać wiele 
dostępów dla pracowników

Wiele sposobów zarządzania 
kontami klientów  

Bezpośrednia integracja danych 
z systemem sprzedażowym

Statusy akceptacji konta

Konto firmowe z możliwością 
przypisania opiekuna handlowego

Indywidualna konfiguracja dostępnych
metod dostawy i płatności

            | Szybka sprzedaż B2B online 



Produkty
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Bardziej efektywna 
praca z produktami 
Sprawdź, jak możesz zarządzać 
produktami i informacją 
produktową

Integracja z narzędziem Ergonode PIM

Proste zarządzanie informacjami produktowymi 

Wszystkie informacje o produktach w jednym miejscu

Przydzielanie ról i uprawnień wewnątrz zespołów

System przygotowany do sprzedaży 
na marketplace i rynkach zagranicznych

            | Szybka sprzedaż B2B online



Polityka cenowa
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Inteligentne zarządzanie cenami
Indywidualna polityka cenowa 
dla twoich klientów

Indywidualne ceny każdego z produktów 
dla poszczególnych klientów.

Personalizacja cenników dla grup 
klientów oraz ustalanie cen domyślnych.

Obsługa cen dla zakupów większych ilości tego 
samego produktu (tier price) na poziomie 
indywidualnym dla danego klienta.

            | Szybka sprzedaż B2B online

Ustalanie cen podstawowych, 
promocyjnych oraz minimalnych.

Zarządzanie ceną możliwe za pomocą:

importu i eksportu cen przy użyciu plików csv,

bezpośredniej integracji z bazą danych.



Stany 
magazynowe
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Przedprodukcyjna 
sprzedaż zamówień

Zbierz od klientów zamówienia do 
produkcji bez określonego terminu 
dostawy - czas realizacji zostanie 
potwierdzony na późniejszym etapie.

 

Sprzedaż poniżej stanu 
magazynowego

Nawet, jeśli aktualnie nie ma towaru na 
stanie, dalej możesz sprzedawać 
produkty - informując o tym swojego 
klienta podczas zamówienia. 

Przy sprzedaży poniżej stanu 
magazynowego wyświetlana jest 
informacja o wydłużonym czasie 
realizacji. Na zamówieniu zachowana 
jest oryginalna informacja o terminie 
realizacji dla każdej linii zamówieniowej.

 

Zarządzaj 
magazynem 
z łatwością
Elastyczne zarządzanie 
terminami dostaw

Optymalizacja logistyki

Ustal dla produktu minima logistyczne
i informacje o kosztach dostawy. Klient 
zostanie o nich poinformowany na 
etapie składania zamówienia.
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Obsługa rezerwacji

Pozwól klientom dokonać rezerwacji 
produktów poprzez wydłużenie terminu 
dostawy. Rezerwacja odbywa się 
standardowo na 
trzech poziomach: realizacja 
natychmiastowa z magazynu, 
realizacja zamówienia z długim czasem 
realizacji, zamówienie bez określonego 
terminu dostawy.



Checkout



Szybka i prosta 
finalizacja 
zamówienia
Usprawnij weryfikację 
płatności
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Obsługa minimum logistycznego 
ustalanego dla konkretnej kwoty.

01.

Wybór metody dostawy: przesyłka kurierska lub 
odbiór osobisty w punkcie. 

02.

Obliczanie kosztów dostawy: stały koszt, darmowa 
dostawa po przekroczeniu określonej kwoty, koszty 
dostawy wyliczane po złożeniu zamówienia.

03.

Wybór metody płatności: szybki przelew, przedpłata, 
kredyt kupiecki, płatność kartą.

04.

Szybki reorder na podstawie ostatniego 
zapamiętanego zamówienia.05.

Import zamówienia wcześniej przygotowanego w 
systemie.

06.

Obsługa kredytów kupieckich i odroczonych 
płatności.

07.



Obsługa 
zamówienia
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Jak to 
wygląda 
od środka?

Poczuj wygodę, jaką 
daje e-commerce 



Przedstawiciele 
handlowi
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Zamawiaj online i 
nie trać kontaktu 
z człowiekiem
Możliwość zdefiniowania 
przedstawicieli handlowych

            | Szybka sprzedaż B2B online

Podstawowym założeniem dla 
pracy przedstawicieli handlowych 
jest praca na poziomie systemu 
ERP. Z punktu widzenia systemu 
e-commerce informacja o 
przypisanym przedstawicielu 
handlowym prezentowana jest 
klientowi w panelu klienta. 

Oferta
Istnieje również możliwość obsługi 
zapytań ofertowych klientów przez 
przedstawiciela handlowego za 
pośrednictwem panelu 
administracyjnego systemu 
e-commerce.



Obsługa zwrotów
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Łatwa 
obsługa 
zwrotów

Klient chce zwrócić 
towar? Żaden problem!

            | Szybka sprzedaż B2B online

System w standardzie 
zapewnia uproszczony
tryb obsługi zwrotów, 
pozwalając na zgłoszenie 
chęci zwrotu za pomocą 
dedykowanego formularza.
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Zakres Ilość Cena

Platforma B2B Box 1 179 000,00 zł 

W cenie B2B Box: instalacja, 
konfiguracja, dostosowanie, 
testy, licencje (pierwsze 12 
miesięcy), hosting (12 miesięcy)

1

Płatność ratalna (opcjonalnie) 
z Faktoria sp. z o.o. 12 rat 16 200,00 zł (miesięczna rata)*

Ergonode Licencja na 12 miesięcy 39 600,00 zł** 

* Przy płatności ratalnej:  WIBOR 1M + 3% prowizji
** Pakiet Start+ nie wliczony w cenę podstawową B2B Box by Strix

Kosztorys

            | Szybka sprzedaż B2B online
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Odroczone płatności 
ze spingo
W B2B Box zyskujesz preinstalowaną, 
nowoczesną formę odroczonych 
płatności dla klientów B2B 

            | Szybka sprzedaż B2B online

Spingo to produkt stworzony przez Faktoria sp. z o.o. 
Dowiedz się więcej: spingo.pl

Spingo to nowoczesna metoda 
płatności dla Klientów B2B, 

100% przejęcie ryzyka 
niewypłacalności kontrahenta, 

wzrost konwersji nawet do 25%, 

wzrost średniej wartości 
koszyka nawet 4 razy 

Korzyści dla Ciebie

alternatywną formę 
finansowania zakupów,

szybki proces decyzyjny, 

odroczenie płatności do 90 dni, 

odnawialny limit do 120 tys PLN.

Korzyści dla Twoich klientów



Nasze 
doświadczenie 
w B2B
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Od ponad 14 lat realizujemy najbardziej 
wymagające projekty e-commerce w 
sektorach B2B i B2C. Nasze kompetencje i 
doświadczenie pozwoliły nam zdobyć tytuł 
Adobe Gold Solution Partner i zostać jednym z 
11 platynowych partnerów Shopware na 
świecie. W ramach Grupy Strix posiadamy dwa 
biura – w Polsce i w Holandii. 

160
pracowników 

65
projektów e-commerce

14
lat doświadczenia 

Dlaczego B2B 
commerce ze Strix 
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Pracujemy z najlepszymi

            | Szybka sprzedaż B2B online
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Wybrane projekty B2B

Budowanie relacji z 
klientami B2B dzięki nowej 
platformie Orno

 Zobacz case study

Sklep B2B dla producenta 
kosmetyków do włosów

Zobacz case study

Platforma B2B dla EMM 
International

Zobacz  case study

Wydajny system B2B 
e-commerce dla Lynka

Zobacz  case study

            | Szybka sprzedaż B2B online

https://pl.strix.net/case-study/budowanie-relacji-z-klientami-b2b-dzieki-nowej-platformie-orno
https://pl.strix.net/case-study/sklep-b2b-dla-producenta-kosmetykow-do-wlosow
https://pl.strix.net/case-study/platforma-b2b-dla-emm-international
https://pl.strix.net/case-study/wydajny-system-e-commerce-b2b-dla-lynka
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Pełne portfolio
zobacz: pl.strix.net/portfolio

            | Szybka sprzedaż B2B online

https://www.pl.strix.net/portfolio
https://www.strix.net/portfolio
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Łukasz Woźnica
Head of Business Development 
+48 795 850 508
lukasz.woznica@strix.net
www.strix.net

Skontaktuj się z nami!

Przygotujemy indywidualną 
strategię dostosowaną 
do potrzeb Twojej firmy.

            | Kontakt

mailto:lukasz.woznica@strix.net
http://www.strix.net
https://www.linkedin.com/company/strixcommerce/
https://www.instagram.com/strixcommerce/
https://www.facebook.com/strixcommerce



