www.commercialagents-southeasteurope.com
come-into-contact.com – Vodilna poslovna platforma za prodajo in distribucijo

Kako vpisati podjetje v platformo
www.commercialagentssoutheasteurope.com?
Kaj je www.commercialagentssoutheasteurope.com?
Platforma www.commercialagents-southeasteurope.com
je bila ustvarjena z namenom vzpostavljanja stika med
trgovskimi agenti in proizvodnimi podjetji, ki iščejo
trgovske agente.

Kako se vpišem kot trgovski agent?


Izpolnjen mora biti le en pogoj – agent mora
imeti člansko številko (Združenja trgovskih
agentov Slovenije-ZTAS).



Če ste član ZTAS, a ne veste svoje članske
številke, kontaktirajte svoje združenje.



Za vpis vašega podjetja v platformo odprite
spletno stran: www.commercialagentssoutheasteurope.com/hvregister.html



Vaše geslo naj vsebuje najmanj šest (6) znakov.



Po vpisu vseh zahtevanih podatkov boste prejeli
elektronsko sporočilo s povezavo za aktivacijo
vašega uporabniškega računa. Ko boste odprli
povezavo in vpisali svoje uporabniško ime in
geslo, bo vaš uporabniški račun aktiviran.

www.commercialagents-southeasteurope.com je del
platforme come-into-contact.com in je podprta s
strani številnih nacionalnih združenj trgovskih agentov
in mednarodnega združenja trgovskih agentov IUCAB.
Zakaj je pomembno, da v platformi vzdržujete ažurne
podatke o vašem podjetju?

Zakaj bi podjetje vpisali v
www.commercialagentssoutheasteurope.com?
 Z vzpostavitvijo popolnega in ažurnega vpisa
podjetja boste prejemali ponudbe/povpraševanja,
ki ustrezajo profilu/opredeljenim potrebam
vašega podjetja že tri dni pred javno objavo na
platformi.
 Ažuren in popoln profil vašega podjetja omogoča
aktualen pregled nad trgom.
 In … Ko izberete ciljne skupine produktov in
strank, skladno z vašim opisom/profilom,
povečate svoje možnosti pri iskanju novih
poslovnih priložnosti.

Imate dodatna vprašanja?
 Pošljite vprašanje (v angleškem ali nemškem
jeziku) po e pošti preko spletne strani
www.commercialagents-southeasteurope.com
/kontakt.html
 Ali vprašajte nas, če imate vprašanje, ki ni
neposredno povezano z delovanjem platforme.
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Urejanje vašega uporabniškega računa
Stranke in kupci (področja)
Po aktiviranju vašega uporabniškega računa vpišite
dodatne podatke o dejavnosti vašega podjetja. Ti
podatki so pomembni, saj na podlagi teh podatkov iz
platforme prejemate na svoj e-naslov nove ponudbe,
ki ustrezajo vašemu opisu in bi vas lahko zanimale.

V naboru označite, s katerega področja/dejavnosti
želite pridobiti kupce/stranke. S klikom na posamezen
zapis označite, kateri skupini kupcev so namenjene
vaše storitve oz. proizvodi (izbrane skupine se obarvajo
rdeče). S ponovnim klikom jih lahko odstranite iz
nabora.

Storitve potisne E-pošte
Označite okence za vklop potisne e-pošte. Tako boste
začeli prejemati nove ponudbe tri dni pred javno
objavo na platformi. Poleg tega boste vedno
informirani, kdo v vaši dejavnosti išče novo oziroma
dodatno prodajno osebje.

Example screenshot — actual content may look different)
(Example screenshot — actual content may look different)

Vaš profil/opis
V rubriki “My Profile” opišite dejavnost vašega
podjetja, izdelke in storitve. Vnesite ključne podatke,
saj bo vaš profil viden podjetjem, ki iščejo potencialne
poslovno partnerje v okviru platforme.

Prodajna območja
V naboru označite regije, na katere želite razširiti svoje
poslovanje/prodajo. (izbrana območja se obarvajo
rdeče).

Example screenshot — actual content may look different)

Nabor storitev in proizvodov
V naboru storitev in proizvodov s klikom na
posamezen zapis označite, v katero skupino sodijo
vaše storitve/proizvodi. (izbrane skupine se obarvajo
rdeče). S ponovnim klikom jih lahko odstranite iz
nabora.

(Example screenshot — actual content may look different)

Prosimo, upoštevajte: Skrbna izbira vaših storitev in
proizvodov, kupcev in strank ter prodajnih območij je
ključnega pomena, da vas bodo v platformi lahko
našli potencialni poslovni partnerji. Pomembno je
tudi zato, da boste prejemali ustrezen nabor ponudb
preko potisne e-pošte.

Example screenshot — actual content may look different)
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Vstavite logotip podjetja
Vstavite logotip vašega podjetja. Logotip po prikazan v
pregledu iskanih rezultatov in na strani z opisom
vašega podjetja.

Skrb za ažurnost podatkov

Osebni podatki in podatki podjetja

 Skrb za ažurno posodabljanje podatkov o vašem
podjetju omogoča kvaliteten nabor podatkov v
platformi in je ključnega pomena za vzpostavljanje
novih stikov in/ali iskanje poslovnih priložnosti.

Preverite podatke kontaktne osebe (ime in priimek ….)
ter podatke o vašem podjetju (naziv podjetja, naslov).
Dodajte manjkajoče podatke.

 Pomembno je, da svoje podatke posodobite ob
spremembi dejavnosti, nabora izdelkov, ciljnih
kupcev, kontaktnih podatkov…..

Kontaktni podatki

 Če želite posodobiti svoj račun, lahko to storitve na
spletni strani: www.commercialagentssoutheasteurope.com/hvedit.html

Dopolnite kontaktne podatke, na podlagi katerih bodo
potencialni poslovni partnerji lahko prišli v stik z vami.
Pomembno: v okviru platforme
www.commercialagents-southeasteurope.com imate
možnost vnosa dveh e-naslovov. V kontaktnih
podatkih navedite e-naslov, ki bo viden ostalim
uporabnikom platforme. Ta naslov je lahko drugačen
od e-naslova, ki ste ga vnesli ob registraciji
uporabniškega računa (podatki za dostop). Nove
oglase boste prejemali na e-naslov, ki ste ga navedli pri
registraciji uporabniškega računa.

 Do svojega uporabniškega računa lahko vedno
dostopate s klikom na polje Login, ki se nahaja
desno na vrhu spletne strani platforme.

Podrobnosti o dostopu do vašega uporabniškega
računa
V podatkih za dostop do vašega uporabniškega računa
je prikazano vaše uporabniško ime. Tu lahko
spremenite svoje uporabniško ime, e-naslov in geslo.
Po vnosu vseh zahtevanih podatkov kliknite polje
“Save my entry” na dnu strani. Če ste vnesli vse
podatke, je vnos profila vašega podjetja zaključen.
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