Behaal meer online
omzet met Inmerce

partner network

Introductie
Inmerce is een samenvoeging van internet en e-commerce. Door
steeds verbindingen te leggen via e-commercepartijen is Inmerce
uitgegroeid tot een echt Partner Network!
Jij hebt unieke producten en deze verdienen het om op de juiste
manier op de markt gebracht te worden. Met de kennis van onze
experts zorgen wij ervoor dat jouw producten met een gerichte
strategie worden verkocht. Hier hoef jij verder niets voor te doen.
Door de veranderende e-commercemarkt is de noodzaak om op
een of andere manier online te gaan verkopen sterk toegenomen.
Met nieuwe marketplaces en verkoopkanalen heeft Inmerce een
platform ontwikkeld, waardoor partners deel uitmaken van een
heel netwerk. Waarom kan jij jouw goede producten niet ‘gewoon’
verkopen, terwijl dit als retailer al decennia lang kan? Samenwerking staat voor succes en daar geloven wij in!

Meld je direct aan via het aanmeldformulier!
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Volledig ontzorgd
Wij regelen de volledige online verkoop. Door jouw producten aan
onze klanten te koppelen worden orders direct naar je toegestuurd.
Het enige waar jij voor zorgt, is de verzending naar de klant.
Verder geeft ons groeiende internationale netwerk jou als partner
de mogelijkheid om wereldwijd te verkopen. Jij kan hier zelf aangeven in welke landen en met welke voorwaarden je wilt verkopen.
Zo verkopen wij onder andere op marketplaces, webshops en
affiliate netwerken.

Eigen verkoopprijzen
Jij bepaalt je eigen verkoopprijs. Jij verkoopt ons ‘Business to
Business’ jouw producten. Hierdoor weet je van tevoren precies
wat jouw marge is bij een succesvolle verkoop.
Er zijn geen minimumkosten, vaste contracten of verborgen kosten.
Dat is waar samenwerking voor staat. Er is een continue stroom van
nieuwe partners en verkoopkanalen, waardoor ons netwerk blijft
groeien. Hier profiteer je als partner van omdat jij ook meegroeit!
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Onze oplossing

Producten

Library

Online Verkoop

Jij zorgt voor goede producten met

Binnen ons systeem worden je producten

De producten worden via verschillende

volwaardige content. Zo kan je assortiment op

gecategoriseerd en gekoppeld aan de

verkoopkanalen verkocht. Vervolgens ontvang

de juiste manier aangeboden worden.

juiste doelgroep.

jij de orders en verzend je het product.
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Stap 1/4

Upload je producten
Jij hebt producten die het verdienen om op de juiste manier verkocht te worden. Met de kennis van onze experts zorgen wij er
voor dat jouw producten met een doelgerichte strategie worden
verkocht. Door jouw producten aan te bieden binnen een netwerk
van webshops wordt de weg naar nieuwe klanten met één druk op
de knop geopend.
Hoe kan ik mijn producten uploaden?
Hier zijn verschillende mogelijkheden voor. Wij helpen je graag om
te bekijken wat de beste keuze is voor jouw huidige systeem. Ook
als je nog geen webshop hebt kunnen wij altijd via een CSV jouw
producten uploaden in ons systeem.
Wat voor producten kan ik uploaden?
Door connecties te hebben met uiteenlopende verkoopkanalen
kunnen wij ieder product aanbieden via onze kanalen. Van kleding
tot meubels en van speelgoed tot muziek.
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Stap 2/4

Verkoop online
Wij koppelen je producten aan tientallen verkoopkanalen wereldwijd. Je bepaalt zelf wat je prijs en verzendmethode is. Verkoop je
alleen in je eigen land? Geen probleem! Je kan zelf bepalen aan
welke landen je jouw producten wilt leveren. Verkoop bijvoorbeeld
in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk of Groot-Brittannië
dankzij ons internationalte netwerk.
Op wat voor verkoopkanalen worden mijn producten verkocht?
Wij verkopen je producten op marketplaces, webshops en affiliate
netwerken. De klanten die hier je producten kopen zijn zowel consumenten als zakelijke afnemers. Wij zorgen ervoor dat jouw producten te alle tijden worden aangeboden aan de juiste klant.
Bepaal ik zelf op welke verkoopkanalen ik verkoop?
Wij bepalen waar jouw producten op worden aangeboden. Op
deze manier kunnen onze experts zelfstandig verkoopstrategieën
opstellen zodat jouw producten optimaal verkopen.
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Stap 3/4

Lever je product
Als een klant jouw producten op een van onze kanalen bestelt
krijg je direct een bevestiging van de bestelling. Je zorgt zelf voor
het inpakken en op tijd verzenden van het pakketje. Als de klant zijn
of haar pakketje heeft ontvangen wordt de order in ons systeem
bevestigd. Een klant kan natuurlijk ook ervoor kiezen om het pakketje retour te sturen. De klant krijgt een retourlabel met het adres
van jou als partner. Als het pakketje goed ontvangen en verwerkt is,
bevestig je de retour waarna wij de klant terugbetalen.
Zorgen jullie voor de levering van het product?
Wij zorgen niet voor het contact met de bezorgdienst. Zelf kun je
ons een Track & Trace code sturen zodat wij de zending volledig
kunnen volgen tot aan de klant. Je kunt zelf bepalen met welke
bezorgdienst je de producten wilt verzenden.
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Stap 4/4

Factureer ons
Met het uploaden van je producten wordt de kostprijs bepaald
waarvoor wij het product mogen verkopen. Dit samen met de bijbehorende verzendkosten is de prijs die jij als partner mag rekenen
voor de verkoop. Wij rekenen onze eigen verkoopprijs aan onze
klanten waardoor je als partner altijd je eigen prijs kan hanteren.
Je betaalt niet aan ons maar wij aan jou!
Welke prijs moet ik op de factuur zetten?
De prijs die je aan ons hebt gerekend als inkoopprijs. De inkoopprijs met de verzendkosten wordt de prijs die wij betalen aan jou
als partner. Eventuele retouren worden hiervan ingehouden op de
volgende factuur. Op deze manier krijg je altijd binnen jouw
factureringstermijn uitbetaald.
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Onze prijsbepaling
Wij zijn transparant over onze prijsbepaling. Je bepaalt zelf de
verkoopprijs waarna wij onze marge bepalen. Op deze manier
verkoop je ons B2B (Business to Business) jouw producten.

Toegevoegde kosten
bijvoorbeeld: €5,-

Dit zijn onder andere marketing kosten,
affiliate kosten, toegevoegde BTW en de
marge van Inmerce.

Jouw verzendkosten
bijvoorbeeld: €4,95 excl. btw

De verzend- of afhandelingskosten die jij
rekent voor het verzenden van het pakket
naar het desbetreffende land.

Jouw B2B prijs
bijvoorbeeld: €10,- excl. btw

Hoe lager je B2B prijs hoe hoger je conversie.
wij geven je advies welke prijzen marktconform zijn. Als je aan deze prijzen kan voldoen
zul je dat sterk merken in de conversie.
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Alle voordelen op een rij
Geen webshop nodig

Geen kosten

Dankzij ons systeem heb je als partner geen webshop

Je hebt geen extra kosten op jouw verkoop. Je bepaalt je

nodig. Heb je wel een webshop? Dan zorgen wij ervoor

eigen verkoopprijs waarna wij onze marge rekenen. Op

dat de productinformatie automatisch wordt opgehaald.

deze manier krijg je altijd je eigen opgegeven prijs.

Verkoop internationaal

Iedereen is welkom

Met één druk op de knop verkoop je aan miljoenen

Heb je net een kledinglijn gestart? Of ben je een web-

klanten in Europa. Je hebt geen buitenlands BTW-

shop met meer dan 100.000 producten? Geen probleem.

nummer nodig, zo kun je direct internationaal leveren.

Iedereen is welkom om zich aan te sluiten bij Inmerce.

Oplossingen op maat
Door onze uitgebreide technische kennis kunnen wij ten
alle tijden koppelingen maken met jouw eigen systeem.
We adviseren en helpen je graag in dit proces.

Interne klantenservice
Wij zorgen voor de afhandeling van klantvragen. Op
deze manier heb je zelf geen contact met de klant.
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Enter the future, start now!
Meld je aan en wij nemen zo snel mogelijk contact me je op.

START NU

Nog vragen? Neem contact op

Inmerce Partner Network E-Book
Versie 1.0 - 2020. Alle rechten voorbehouden.
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