
PROFILSHOP
En smartare väg till era profilprodukter!



3 VÄRDEORD

VARUMÄRKESKONTROLL TILLGÄNGLIG 24/7KOSTNADSEFFEKTIVT
Med en profilshop säkerställer ni vilka 

produkter ni använder tillsammans med 
ert varumärke, budskap och färger - 

förtydligar när och i vilket sammanhang 
produkterna ska användas. 

Spara tid och pengar genom att slippa 
långa vändor av korrektur eller fel design 
med hjälp av färdiga designförlsag - allt 

samlat på en och samma plats.

Inventering med lagersaldo. Fakturering 
som kan styras till person, avdelning 

eller projektnummer. Kortbetalning eller 
Klarna Checkout. Detta är några av de 
ekonomiska lösningar som vi erbjuder.

Gör det lättare att beställa för alla - 
var de än befinner sig när som helst 
på dygnet. Och med den responsiva 
designen funkar det lika bra på dator 

som i telefon. 

Bestämma hur ni vill nå profilshopen 
och ifall det ska ske via lösenordsskydd 

eller internlänk. Chattsupport alla 
vardagar mellan 8-17.



WEBBLÖSNING

Anledningen till att skaffa en digital lösning för sina inköp av 
varumärkesbärande produkter kan vara många och olika beroende 
på hur just er organisation ser ut. Rent generellt kan man ändå 
säga att kontrollen av ert uttryck i den externa kommunikationen 
säkerställs och risken för grafiska avvikelser blir minimal. Hantering 
av inköp samt logistik kring era produkter är sedan lite mer 
beroende på vilken leverantör av lösningen ni har. Hos oss på 
Prendo får ni en heltäckande lösning oavsett ert behov och nivå.

Vi erbjuder 3 olika paket/lösningar på profilshop. Större paket 
betyder mer funktioner och innehåll. Vill du ha en planta, ett träd 
eller en hel grönskande äng? Valet är ditt!

Klicka på varje bild för att läsa lite mer om paketet.

WEBBSHOP
Välj den nivå som passar dig

SMALL

MEDIUM

LARGE



SMALL - PAKETET

Med Small-paketet får ni ert egna utvalda 
sortiment på en egen sida på Prendo.se. 
Ni får ett eget login för att nå er sida.

• Responsiv design

• 100 produkter

• 100 användare

• Faktura (E-faktura, PDF eller papper)

• Chatt

• Produktfotografering

• 2 olika tilläggsval

Läs mer på www.prendo.se/profilshop

http://www.prendo.se/profilshop


MEDIUM - PAKETET

Väljer ni Medium-paketet får ni en egen 
webbshop utformad med era färger 
typsnitt och logotyp. Ger fler möjligheter 
och skapar en starkare identitet.

Läs mer på www.prendo.se/profilshop

• Obegränsat med produkter

• Obegränsat med användare

• Unikt innehåll för grupp/användare

• Sökfunktion

• Lagersaldo

• 4 olika tilläggsval

http://www.prendo.se/profilshop


LARGE - PAKETET

Large-paketet ger er ännu fler möjligheter 
än de andra paketen, här kan ni också 
skapa egen design på sidan. Här gör vi er 
webbshop precis som ni vill ha den.

Läs mer på www.prendo.se/profilshop

• Full anpassad design

• Responsiv design

• Egen URL/Domän

• Produktfotografering

• Chatt

• 6 olika tilläggsval

http://www.prendo.se/profilshop


Kontakta oss för mer information.
Vi hjälper er hela vägen!

kundservice@prendo.se www.prendo.se

mailto:kundservice%40prendo.se?subject=Profilshop
http://www.prendo.se

