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Sprzedaży Sp. z o.o. zajmuje się dystrybucją

środków smarnych' plynów eksploatacyjnych, kosmetyków i akcesoriów samochodowych
w zakresie sprzedażyhurtowej i detałicznej.Jesteśmyjednym z dziesięciu Regionalnych Centrów
Sprzedary tworzących strukturę dystrybucji produktów smarnych firmy ORLEN

Dz|AŁsPRzEDAżY
t e l .( 0 1 4 ) 6 4 40 1 6 0 , 6 1 , 6 2
lax (014)6.4401 64
sp.zedaz@pelrooil mcs pl

Małopolskie

oIL.

Chęć sukcesywnego zwiększania udzialu Spólki w rynku sprzedaży środków smarnych
sk]onila nas do poszukiwania skutecznego larzędzia kontroli i zarządzania rozproszoną siecią
handlową. Po zwerńkowaniu potrzeb przedsiębiorstwaoraz ofeń i kompetencji funkcjonujących
na rynku firm IT, jako wiodącegodostawcęproduktów i uslug informatycznychwybraliśmyfirmę

Dz|AŁ MARKET|NGU

MERINosoFr

ret.(014)644 01 44, 46
fax {014)644 01 43
markeling@pelro'oil-mcs.pl

sp. z o.o. z siedzibą w Bialymstoku. Pracownicy dokonujący wdrożenia

i bieżącychaktualizacji charakteryzują się odpowiedzialnością,wiedzą merytoryczną i dużym
zaangażowaniemw swoją pracę. Szkolenia pracowników przeprowadzono bardzo profesjonalnie,
a ptzez ca|y okres dotychczasowejwspółpracy możemy polegać na ich wieloletnich praktykach,

BIURA HANDLOWE

wiedzy i kompetencji.
Następstwemwdrożeniasystemu SALES FoRCE

BH Rfeszów
ul.Ujejskiego
3
35.959Rzeszów
lel.(017)86000 55
fax(017)863
2197
bh,rfeszow@pelro-oilmcs.pl
BH Kraków
u|'Płk'st' Dąbka2
30.832Kraków
tel.(012)65343 35
tel.(012)29000 s2
fax(012)29000 51
bh.kakow@petro-oil-mcs.pl
BH Nowy sącz
kom.0605
592574
w
bh.nowysacz@pelro-oil-mcs.pl
BH Kielce
kom.0609292942
bh.kielce@petrc-oil-rncs.pl

Po sizś]ańy zińteg rowany
system zadą.k.hla
! ekośc'ą i s|odowi skien
PILEN ISO 9001:2001
PN-Ell ISO 14001:2005

jest:

}

zwiększenie efekĘlynościpracy przedstawicie|i handlowych oraz wzrost realizowanej
przez nich wartościsprzedaźy;

}

usprawnienie obiegu informacji; zredukowanie wiele
dokumentów;

}

skrócenie czasu obsługizamówień oraz usprawnieniewindykacji wierzycieli;

}

dostęp do analiz i rapońów z efektów pracy przedstawicielihandlowych.

pośrednich papierowych

Zaimplementowany mobilny system wspomagania sprzedaży
Force'' funkcjonuje
"Sales
modelu ooutsourcingu''.
odciąźylo to naszą firmę z obowiązku administrowania

rozwiązaniem, a także wyeliminowalo wysoki koszt inwestycji zl^łiązanyz zakupem serwerów,
licencji, urządzeń telekomunikacyjnych, a także urzą&eń mobilnych. Slużby serwisowe firmy
MERINoSoFT gwarantujądzialanie s)stemu w trybie 24 godziny na doĘ, 7 dni w tygodniu i 365
dni w roku oraz zapewniająobslugęwsze|kichelementów składowychsystemu.
Pragniemy zarekomendowaćfirmę Meńnosoft Sp. z o. o. jako doświadczonego
partnera
w branży IT' natomiast system ,,Sales Force'' jako skuteczne narzędzie wspomagającepracę
przedsta\Ąricieli
handlowych, bez którego w chwili obecnej trudno nam wyobrazić funkcjonowanie

i*El#

sieci dystrybucyjnej.
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