SPRZEDAŻ
WEWNĘTRZNA
DLA FIRM
służbowy komputer
dla pracownika
dedykowany sklep.SELKEA.pl
kompleksowa obsługa procesu
nowy wymiar
employer branding firmy
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WSPARCIE
WYMIANY SPRZĘTU
KOMPUTEROWEGO
W FIRMIE

Standardowym wyposażeniem pracowników
biurowych, szefów zespołów i menadżerów
jest służbowy laptop, komputer, smartfon.
Zwykle każde urządzenie dostosowane jest
do

potrzeb

użytkownika.

Parametry

techniczne, rodzaj obudowy a nawet wygląd
mają

ułatwiać

wykonywanie

codziennych

zadań.
Po kilku miesiącach lub latach konieczna jest
ich wymiana. Pracodawca musi nie tylko
wdrożyć partie nowych urządzeń ale również
pozbyć się wycofanego z eksploatacji sprzętu
komputerowego.

W praktyce oznacza to

wiele żmudnej pracy i zaangażowanie, zwykle
przeładowanych

obowiązkami,

działów

IT

firmy.
Rozwiązaniem jest outsourcing zadań do
firmy zewnętrznej i wdrożenie kompleksowej
obsługi

procesów

wymiany

sprzętu

komputerowego w firmie.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
PROCESU WYMIANY
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NOWOŚĆ
USŁUGA WSPARCIA
SPRZEDAŻY
WEWNĘTRZNEJ

Ułatwiamy FIRMOM

przejście wewnętrznych procedur związanych z wymianą

sprzętu komputerowego oraz ich sprzedaży dla pracowników.
Rozumiemy

jak

wiele

działań

i

zaangażowania

wymaga

od

działów:

IT,

administracyjnych czy księgowych realizacja tych zadań. Możemy przejąc wiec
część lub wszystkie z nich.
Podpowiadamy i pomagamy w wyborze optymalnych modeli działania. Ich zakres
dostosowujemy do potrzeb i możliwości firmy oraz pracowników. Dbamy również
o bezpieczeństwo i zgodność z obowiązującymi przepisami.
Ułatwiamy,

wyręczamy

i

przede

wszystkim

pomagamy

odzyskać

część

zainwestowanych w sprzęt komputerowy środków m.in. poprzez ich ponowną
sprzedaż.

JAK DZIAŁA USŁUGA SELKEA ?
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NOWOŚĆ
DEDYKOWANA
PLATFORMA
SKLEP.SELKEA.PL

Sprzedaż

wewnętrzna

komputerowego

używanego

dla

sprzętu

pracowników

firmy

realizowana jest wyłącznie on-line.
Zespół

SELKEA

platformę

uruchamia

sprzedażową

dedykowaną

sklep.SELKEA

dla

każdego partnera biznesowego, Dostęp do
niej będą mieli wyłącznie pracownicy jednej
firmy

lub

grupy

firm

wskazanych

przez

partnera.
sklep.SELKEA to unikalny system wspierający
sprzedaż wewnętrzną w firmie, to przestrzeń
dedykowana
komputera,

do

zakupu

laptopa

czy

służbowego

smartfonu

przez

pracownika.
Ilość

i

rodzaj

SELKEA

sprzedawanych

produktów

podobnie

jak

dostępności.

określa

zasady

Ostateczna

i

w

sklepie.

pracodawca,
terminy

forma

ich

sprzedaży

dostosowana będzie do wymagań i potrzeb
firmy.

Nie

schematu

przyjmujemy
działań.

jednego,

Preferujemy

stałego
zwinne

podejście.
Zespół SELKEA przejmie wszystkie działania
informacyjne

oraz

sprzedażowych
transportu

i

koordynację
obsługę

zakupionych

pracowników.
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procesów

płatności

oraz

urządzeń

do

NOWY WYMIAR
EMPLOYER BRANDING
W FIRMIE

Sprzedaż wewnętrzna używanego sprzętu
komputerowego dla pracowników firmy to
sposób na wdrożenie nowych bonusów
pracowniczych.
dodatkową

Może

również

motywację

do

stanowić

właściwego

eksploatowanie służbowych urządzeń.
Wielu

pracowników

deklaruje

chęć

odkupienia używanego dotychczas w firmie
komputera,

laptopa

czy

smartfonu.

Urządzenia zostały skrojone na potrzeby
użytkownika. Posiadają optymalne dla niego
ustawienia, aplikacje a nawet kolorystykę
czy akcesoria. Po zakończeniu eksploatacji
nadal są w pełni wydajne i mogą znaleźć
zastosowanie

w

prywatnym

życiu

pracownika.
Wystarczy

jedynie

sprawny

system

dystrybucji i wprowadzenie preferencyjnych
cen by nie tylko pozbyć się niepotrzebnych
urządzeń ale też rozwinąć dotychczasową
politykę employer branding firmy.
Sprzedaż wewnętrzna daje wiele możliwości
ustalania cen, wysokości rabatów i zasad ich
przydzielania. Ostateczne ramy sprzedaży i
jej przebieg określa pracodawca. Zespół
SELKEA wdraża je krok po kroku.
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SELKEA
PARTNER IT FIRMY

KONTAKT

sprzedaż wewnętrzna / współpraca
e/ e.gizycka@selkea.pl
m/ +48 530 688 293
w/ www.selkea.pl
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