Abonent
Platforma dla przemysłu

Unikalne możliwości biznesowe
na zwiększenie rentowności

Qimtek -To prężna platforma
w wiodących mediach do promocji
przedsiębiorstwa w Szwecji.
Qimtek umożliwia wspaniały kontakt z decydentami w przemyśle
szwedzkim, norweskim i duńskim oraz dostęp do wiadomości i
zapytań ofertowych z tych rynków.
Platforma jest aktualizowana poprzez szereg działań, takich jak:
● Magazyn Przemysłu Verkstad Svenskt, trafia do 21.500 decydentów
● 15.000 unikalnych użytkowników miesięcznie na Qimtek.se
● Qimtek.se znajduje się w czołówce rankingu Google (Szwecja)
● Qimtek przeprowadza 25000 wywiadów z Nabywcami rocznie.
● Współpraca z UC, MVR, SILF gwarantuje sumienność danych.
● Zapytania ofertowe na platformie Qimtek
● Udział w wystawach - M.A.X., Elmia, FasyFairs i Inne

Qimtek daje dostęp do trzech grup docelowych:

Dostawców produktów
automatyki, sprzętu elektronicznego
urządzeń do pakowania, narzędzi,
magazynowania, przechowywania,
urządzeń pomiarowych, bezpieczeństwa, urządzeń
do ochrony środowiska, maszyny do obróbki
plastiku, skrawających, formujących,
sprzęt do wykańczania powłok, oraz materiałów.

Nabywców, Produkcji w:
Lotnictwie, Elektronice,
Przemyśle zbrojeniowy, motoryzacyjnym,
spożywczym, chemicznym, maszynowym,
farmaceutycznym, morskim, kolejowym,
AGD, medycznym, ochrony Środowiska ,
energetycznym, wydobywczym, motorsport,
ciężkich pojazdów, towarów konsumpcyjnych
oraz branży transportowej.

Podwykonawców Dostawców w:
prototypowaniu
design, rozwoju, elektronice,
odlewnictwie, montażu, opakowaniach,
plastiku, gumie, obróbce blachy,
obróbce skrawaniem,
produkcji narzędzi,
wykańczaniu powierzchni,
konstrukcji stalowych w przemyśle i
Budownictwie.

Zapytania ofertowe i możliwości biznesowe na
platformie Qimtek.
Zapytania ofertowe z dokumentacją
Kiedy kupujący wysyła zapytania ofertowe po przez platformę Qimtek Państwa przedsiębiorstwo otrzyma je na podany adres e-mail i
Firma zostanie zaprezentowana jako możliwy dostawca jeśli jest to zgłoszone w profilu przedsiębiorstwa. Kupujący może następnie za pomocą
jednego kliknięcia zobaczyć Państwa profil działalności i jednocześnie wysłać zapytanie włącznie z rysunkami za pośrednictwem poczty
e-mail bezpośrednio do Państwa.

"Ważne jest to, że można zobaczyć całe zapytanie i szybko określić, czy jest to interesujące dla firmy. Dzięki platformie Qimtek
mogę natychmiast stwierdzić czy to zapytanie nam odpowiada."
Bo Peterson, Nya CNC-Lego i Lammhult

Techniczny Profil firmy
Zaprezentowany na platformie Qimteks Profil firmy jest
w standardzie branżowym, który jest dobrze rozpoznawalny
i łatwy do zrozumienia. Na platformie Qimtek.se przedstawiasz
własne możliwości produkcyjne, zaprezentujesz produkty, usługi,
park maszyn, itp. do 15.000 użytkowników miesięcznie co w
znacznym stopniu zwiększy możliwości prezentacji Państwa strony
internetowej w Szwecji.
Jako Abonent naszych usług przedsiębiorstwo jest preferowane
w Qimteks katalogu dostawców, który jest jednym z najczęściej
wykorzystywanych narzędzi w sieci, jako szczegółowy katalog
branżowy w przemyśle maszynowym.
Jako Abonent, osiągasz najwyższą pozycję w swoich kategoriach.
Pozycjonowanie na Google, Abonenci Qimtek osiągają - top 10
w rankingu Google, a to dzięki ciągłej optymalizacji jaką
prowadzimy.
Qimtek jest najwyżej sklasyfikowany przez Google.
"To bardzo dobre miejsce, aby uzyskać poważne zapytania ofertowe
od Nabywców którzy chcą podjąć współpracę z dostawcami."
Fredrik Andersson, AB Produktions Service APS

Zwiększysz swoje zyski ze skutecznym
narzędziem marketingowym
Jako Abonent otrzymacie Peństwo
dostęp do następujących usług:

1. Zapytania ofertowe
Kiedy Nabywca wysyła zapytanie ofertowe przez platformę
Qimtek, Państwa firma zostanie zaprezentowana gdy profil
przedsiębiorstwa
odpowiada
zgłoszonemu
zapotrzebowaniu i zostanie przesłana na Państwa e-mail.
2. Profil Przedsiębiorstwa
Zaprezentowany na platformie Qimteks Profil firmy jest
umieszczany w standardzie branżowym, który jest znany
i łatwy do zrozumienia. Prezentowane są Państwa możliwości
produkcyjne, wykaz maszyn, prezentacja produktów, usług,
certyfikaty, zdjęcia, logo przedsiębiorstwa itp.

6. Reklama w Szwedzkim dzienniku Svensk Verkstad
Reklamuj się w największym szwedzkim dzienniku
kooperacji, który jest wysłany do wszystkich
decydentów w przemyśle (nakład 45 tyś. egzemplarzy
rocznie).
7. Baner reklamowy na Qimtek.se
Dodaj baner tam gdzie są klienci. Qimtek.se odwiedza
15.000 unikalnych użytkowników miesięcznie.

3. Wysoka pozycja w rankingu na platformie dostawców
Platforma dostawców Qimteks jest jednym z najbardziej
wykorzystywanych katalogów dostawców w przemyśle 8. Informacje prasowe
maszynowym. Jako nasz Abonenet otrzymacie Państwo Poprzez Qimtek można dodać informacje prasowe,
najwyższą pozycję w wybranych kategoriach.
o nowościach oraz inne informacje warte
opublikowania.
4. Pozycjonowanie na m.in. Google
Abonenci Platformy dostawców Qimtek osiągają - top 10 9. Ogłoszenia
w rankingu Google, a to dzięki ciągłej optymalizacji jakiej Ogłoszenia sprzedaży maszyn, produktów, wolne moce
dokonujemy.
przerobowe, materiały, ogłoszenia o pracy itp.
5. Maile marketingowe do wybranych grup docelowych
Jako Abonent, mogą Państwo wysyłać ukierunkowane maile
marketingowe bezpośrednio do klientów.
Pocztą elektroniczną realizowana jest
usługa zgodnie
z Państwa
życzeniem, informująca o możliwościach
produkcyjnych, materiałach promocyjnych, ogłoszeniach
o wolnych mocach przerobowych itp.
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