
E-Commerce
Venda mais com PFERD

 ■ Soluções de última geração para aumentar suas vendas

 ■ Serviço digital para sua atuação profissional no canal de venda digital

 ■ Otimização de recursos graças ao processamento eletrônico de pedidos
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Aumentando  
      relevância

Melhorando 
          visibilidade

      Otimizando  
colaboração

Transmitindo  
      confiança

Maximizando 
 eficiência

Gerando 
        tráfego

 Compartilhando 
conhecimento 

Negociando juntos
A PFERD fornece soluções de última ge-
ração para aumentar sua rotatividade, 
bem como suporte completo e serviço 
digital para sua atuação profissional no 
ponto de venda digital.

O objetivo é poder negociar com 
sucesso no futuro.
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Maior relevância devido à linha de produtos  
específica para comércio eletrônico
A PFERD é líder em desenvolvimento, produção e consultoria, bem como 
distribuição de soluções e ferramentas para trabalho em superfícies e corte 
de materiais. Use nossa experiência e nossa imagem premium para melhorar 
a relevância de sua loja online quando se trata de ferramentas e produtos de 
qualidade.

Além disso, oferecemos uma linha específica de grande qualidade, especialmente 
adaptada às suas necessidades no comércio eletrónico. Com a extensa linha de 
produtos para comércio eletrônico da PFERD, você se beneficia através de uma 
linha que torna a decisão de compra do cliente muito mais fácil. 
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Dados de vídeo
Um vídeo de produto para um em cada 
seis produtos.

Dados eletrônicos
Dados e informações do produto em  
formato desejado.

Dados de imagem
Uma foto individual para cada um dos 
9.000 produtos da PFERD.

Mais visibilidade devido aos dados do produto PFERD
Um requisito para a exibição digital ideal dos produtos PFERD é a informação abrangente e de alta qualidade do produto, 
imagens e vídeos que iremos fornecer a você gratuitamente como parte do serviço de dados PFERD; disponibilizaremos uma 
versão atualizada desta informação em vários idiomas por meio do nosso portal www.pferd.com/data.

Não apenas os dados técnicos do 
produto são registrados nos dados de 
conteúdo PFERD, mas também são 
mostradas informações relevantes para 
a compra, como nomes de itens otimi-
zados para máquinas de busca, bene-
fícios do produto, instruções de uso e 
imagens de produto / aplicação. Para 
itens que requerem explicações, você 
também pode integrar nossos vídeos de 
aplicação em sua loja online.

Forneceremos os dados de nossos pro-
dutos em um formato de dados legível 
eletronicamente. Forneceremos os 
seguintes formatos de dados para você:

 ■ BMECat (classificação de acordo com 
proficlass, eclass, pferdclass)

 ■ Arquivo Excel
 ■ Arquivo CSV

Os dados de produto serão atualizados 
regularmente. Se você se registrar no 
site com seu endereço de e-mail, será 
informado automaticamente sobre 
as atualizações e poderá incluir novos 
produtos em sua linha em um curto 
espaço de tempo.

Vantagens:
 ■ Imagens e vídeos atualizados com informações sobre o produto em todos os momentos. 
 ■ Exibição ideal no ponto de venda digital.
 ■ Atualização automática e distribuição de dados em todos os canais.
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Maior confiabilidade devido à disponibilidade do produto
Com base em nossa rede de logística global com nossos próprios armazéns, temos 
uma capacidade de entrega confiável de quase 100%. Você receberá seu pedido 
dentro de um a três dias úteis.

Mediante solicitação, podemos compartilhar nossa disponibilidade de 
estoque atual para você eletronicamente todos os dias por meio de 
um servidor FTP. Portanto, forneceremos dados confiáveis   para especi-
ficar os prazos de entrega em sua loja online.
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Maior eficiência devido ao processamento digital de pedidos
Você gostaria de usar o processamento eletrônico de pedidos e processar pedidos independentemente da hora e do local? 
Dispomos de vários processos de pedido digital:

 ■ Conexão EDI  ■ EDI CSV  ■ nexMart  ■ Loja online PFERD

Os dados são trocados eletronicamente e automaticamente com base em diferentes padrões / processos estruturados e fixos. 
Seguindo a primeira configuração, geralmente não é necessária mais nenhuma intervenção.

Todos os benefícios para você em um piscar de olhos:
 ■ Entrada de pedido eletrônico por 
meio de diferentes canais, incluindo 
respostas eletrônicas.

 ■ Entrada de pedido independente de 
hora e local.

 ■ Processamento imediato e seguro do 
seu pedido.

 ■ Você pode criar favoritos e modelos 
de pedido para um processamento 
de pedido fácil e rápido.

 ■ Informações completas sobre preços 
específicos do cliente, disponibilidade 
e tempo de entrega.

 ■ Acesso permanente ao seu histórico 
de pedidos pessoais.

 ■ Opção de se conectar ao seu sistema 
ERP para processamento de pedidos 
totalmente automático.

Se você está interessado ficaremos fe-
lizes em oferecer mais informações em 
formatos de dados acessíveis e canais 
de transmissão.

Loja online PFERD nexMartEDI CSVConexão EDI

Sistema ERP

Sistema ERP

Sistema ERP

Planilha Excel
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Tráfego aumentado devido a atividades 
conjuntas
Uma parceria confiável e de longo prazo é a base para o 
sucesso sustentável. Como parte dessa colaboração justa e 
bem-sucedida, estamos abertos a projetos conjuntos. Como um 
parceiro confiável, iremos apoiá-lo em várias atividades, a fim 
de alcançar os objetivos definidos juntos de forma mais eficaz 
e para fortalecer a colaboração a longo prazo. Oferecemos 
várias campanhas promocionais em intervalos regulares. Em 
alternativa, iremos apoiá-lo na concepção e implementação 
de atividades de marketing suplementares, como campanhas 
especiais na sua loja online, artigos editoriais além de  gráficos e 
conteúdos adicionais.
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Mais conhecimento através 
de PFERDACADEMY 
A fim de dar aos seus funcionários 
conhecimentos especializados de aten-
dimento ao cliente na área de trabalho 
em superfícies e corte, oferecemos 
diversos workshops, cursos e-learning e 
cursos digitais de POWERTRAINING em 
nossa PFERDACADEMY.

A PFERDACADEMY 
fornece consultoria 
e experiência em 
aplicação quando se 
trata de toda a linha  
de produtos PFERD.

E-Commerce
Venda mais com PFERD
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www.pferd.com · info@pferd.com
PFERD quality certified according to ISO 9001.
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Aumento da colaboração através de contato pessoal
Além de seu representante de vendas, você terá contato direto para as 
áreas específicas de e-commerce:

Kathrin Winkler
Key Account Manager 

Listas, Conteúdo, Colaboração 

Tel.:  +49 2264 9839 
Mobile:  +49 171 535 6368
kathrin.winkler@pferd.com

Marcel Wolmerath
Key Account Manager 

Integração Eletrônica de Clientes 

Tel.:  +49 2264 9447
Mobile:  +49 173 498 5689
marcel.wolmerath@pferd.com

Pierre Schüller 
Advertising Project Manager 

Design e Implementação de 
Promoções

Tel.:  +49 2264 9651 

pierre.schueller@pferd.com

Thiago Pucci  
PFERD do Brasil
Product and Marketing Manager 

Tel.:  +55 41 3071 8222 
Mobile  +55 41 98804 4010 
thiago.pucci@pferd.com.br
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