
PFERDSHOP
Osobisty, szybki, funkcjonalny

 ■ Nowoczesna platforma klienta umożliwiająca szybko i łatwo złożyć zamówienie

 ■ Większa wydajność dzięki praktycznym funkcjom i informacjom dostosowanym do potrzeb klienta 

 ■ Możliwość zamówienia produktów PFERD bezpośrednio, niezależnie od miejsca i czasu
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Szukaj i znajdź:

Wybór produktu następuje 
szybko i łatwo dzięki nowocze-
śnie zbudowanej stronie, pro-
stej nawigacji oraz zaawanso-
wanym funkcją wyszukiwania. 
 
 
 

Logowanie:

Korzystaj z dostosowanych na 
potrzeby klienta indywidualne-
go informacji o produkcie, jego 
cenie, dostępności oraz termi-
nie dostawy. Zapisz ulubione 
produkty na liście, aby użyć jej 
później w procesie łatwego i 
szybkiego zamawiania. 

Zakupy:

Rób zakupy niezależnie od cza-
su i miejsca. Twoje zamówienie 
jest realizowane „od ręki”. Bądź 
na bieżąco również po doko-
naniu zakupu – sprawdzaj nie 
tylko status zamówienia, lecz 
i historię zamówień, faktury, 
potwierdzenia zamówień, czy 
promocje.

Ponadto:

Uzyskaj dostęp do wyczerpujących informacji o produktach i ich zastosowaniu. 
Jeżeli masz jeszcze jakiekolwiek pytania, poproś o indywidualną poradę dla klienta, lub umów się na 
prezentację produktu.

Zalety:
 ■ Prosta nawigacja dla szybkich procesów zamawiania.
 ■ Informacje dostosowane do potrzeb klienta 
umożliwiające sprawdzenie czasu dostawy.

 ■ Dostępność i status zamówienia dla sprawdzenia czasu 
dostawy.

 ■ Szeroka wiedza o narzędziach dla optymalnego know-how.
 ■ Szybka obsługa klienta podstawą zaufania.

PFERDSHOP
Osobisty, szybki, funkcjonalny

Doradcy sprzedaży
Oprócz osób, które już znasz z customer service oraz doradców 
handlowych i technicznych, będziesz miał do swojej dyspozycji 
doradców sprzedaży ze sklepu PFERD, którzy odpowiedzą na 
wszystkie Twoje pytania.

Klaudia Jabłońska

Tel.: +48 61 89 70 480
biuro@pferdvsm.pl

Najważniejsze w skrócie
PFERDSHOP jest nowoczesną platformą klienta z najlepszą opcją 
zamówień dla klientów końcowych i dealerów. Możliwość zamó-
wienia ponad 9 000 narzędzi do obróbki powierzchni oraz cięcia 
materiałów, jak i dedykowanych do nich napędów. Wszystko szyb-
ko, bezproblemowo i bezpośrednio w sklepie PFERD.
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