
Ontdek meer op getmarvia.com      

Neem contact op Vraag demo aan

Wanneer je werkt met lokale vestigingen of partners, kun je veel tijd kwijt zijn aan het bestelproces van marketing
materialen. Van het instrueren van leveranciers tot het bijhouden van voorraden: het is een uitdaging om overzicht te
houden én te geven.

Met Marvia’s Bestelportal Marketing breng je alle marketing materialen en vestigingsbenodigdheden – zoals posters,
brochures, merchanidise, give-aways en activatiemiddelen – in een centrale webshop. Zo weten vestigingen of partners
precies wat zij lokaal kunnen inzetten inclusief de kosten. De bestelportal is direct gekoppeld aan de leverancier waardoor
handmatige bestellingen verleden tijd zijn.

Prijstools
Productprijzen, staffels en losse

verzendkosten voor flexibele prijsbepaling 
 

Analytics
Direct inzicht in alle bestellingen over

zelfgekozen periodes
 

Export
Exporteer bestellingen en bestelbedragen

naar .xlsx bestanden
 

Voorraadbeheer
Beheer voorraden en ontvang automatisch

waarschuwingen 
 

Integraties
Stuur bestellingen rechtstreeks naar

leveranciers via email of API
 

Goedkeuringen
Kies goedkeurders om producten en

bestellingen te controleren voor akkoord
 

Vestigings DNA
Vestigingsdata inclusief kostenplaats staan
automatisch ingevuld bij de verzendopties

 
Bestelbevestiging

Gebruikers ontvangen direct een
besteloverzicht per e-mail

 
Track & Trace

Koppel leveranciers voor Track & Trace van
verzendingen

Key Features

Ontdek zelf hoe Marvia jouw kan helpen met het centraliseren en
distribueren van marketingmaterialen.

DATASHEET

Bestelportal
Marketing

Een centrale webshop voor al je marketing materialen

Geïntegreerd in jouw Brand Portal

Minder administratie, meer overzicht

Add-on: Reserveringen

Gebruikers vinden alle marcom materialen op 1 centrale plek en
kunnen 24/7 bestellen. De Bestelportal Marketing werkt
onafhankelijk en kan met elke leverancier gekoppeld worden. 
 

De Bestelportal Marketing is naadloos verwerkt in je Marvia
Brand Portal. Een gebruiker kan de benodigde communicatie-
middelen uitzoeken, indien nodig bewerken met de Branded
Templates en daarna direct bestellen bij bijvoorbeeld een print
leverancier. Ook kan  de gebruiker Track & Trace informatie
ontvangen via de portal.
 

Bestellingen gaan rechtstreeks naar leveranciers voor
afhandeling en vervolgens direct naar de gebruiker verzonden
worden. Dit gestroomlijnde proces verwijdert de administratieve
taken, terwijl het toch controle en overzicht biedt.
Goedkeuringsworkflows en budgetten kunnen worden
toegepast en alle transacties gevolgd en geëxporteerd via het
Analytics Dashboard.
 

Heb je producten voor verhuur of uitleen, zoals activatiemiddelen
of beursstands? Met onze Reserveringen add-on voeg je ook
deze gemakkelijk toe aan de Bestelportal. Met selectie van
dag(en) en tijden, een  automatische agenda en breng- en
haallocaties hoef je niets meer zelf te regelen.
  

De voordelen van de Bestelportal Marketing
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