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Innowacyjne rozwiązanie 
dla serwisów oponiarskich
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  to innowacyjny projekt, oparty na partner-

stwie handlowym, wysokiej jakości  oprogramowaniu i profe-

sjonalizmie biznesowym. 

Wdraża go dobrze znana w branży firma oponiarska Latex 
Opony S.A.,  która współpracę handlową ze swoimi odbiorcami 
w kanale tradycyjnym konsekwentnie poszerza o współpracę 
online z wybranymi partnerami.

Udostępniany partnerom system informatyczny pozwala na 
oferowanie online klientom serwisów oponiarskich, na wła-

snych stronach internetowych, atrakcyjnego towaru w bardzo 
szerokim asortymencie i w pełni dostępnego do sprzedaży 
przez każdy z serwisów we własnym imieniu, zgodnie z ich 
własną polityką cenową. 

Baza sprawdzonych warsztatów  

w jednym miejscu

Strona internetowa  wspiera działania on-

line warsztatów i ułatwia im dotarcie do klientów. Kluczowym 
jej elementem jest wyszukiwarka warsztatów - niezależnie od 
lokalizacji klienta, w prosty i intuicyjny sposób za pomocą 
zaledwie kilku kliknięć można znaleźć odpowiadający ocze-

kiwaniom profesjonalny warsztat, o sprawdzonej renomie  
i wysokich standardach obsługi.

Opony online - aktualny trend, przyszłość 
branży, oszczędność czasu dla wszystkich

 umożliwia umówienie online terminu wy-

miany opon, bez konieczności  wizyty w warsztacie lub kon-

taktu telefonicznego. Wystarczy wybrać warsztat, dogodny 
termin i zrealizować umówioną usługę montażu nowo zaku-

pionych opon lub wymianę sezonową.

To nie tylko wygoda dla klienta, ale także ułatwienie pracy 
warsztatu. Klienci samodzielnie dokonują rezerwacji terminów 
widocznych w panelu zleceń serwisowych, a obsługa może 
też wprowadzić do systemu własne rezerwacje - wszystkie 
będą w jednym miejscu.

 umożliwia oferowanie opon i prowadzenie 
sprzedaży online, według własnej polityki marketingowej  
i cenowej warsztatów, bez konieczności utrzymywania zapa-

sów towaru. Klienci przeglądają ofertę, zamawiają opony  
i umawiają ich montaż w warsztacie, wszystko online, wygo-

da i sprawność obsługi dla wszystkich.     

Użytkownicy i klienci warsztatów mają gwarantowany zakup 
towaru pewnego, ze sprawdzonego i wiarygodnego źródła,  
w profesjonalnym warsztacie oponiarskim

Wygoda i oszczędność czasu

Czas to cenny zasób dla każdego - coraz rzadziej chcemy 
go poświęcać na działanie niewygodne  i nieproduktywne. 
Dotyczy to też sezonowej wymiany opon - kolejki w serwisach, 
odległe terminy, niedogodne godziny, nawałnica klientów. 

 pozwala sobie tego zaoszczędzić, i klien-

tom, i obsłudze warsztatu dzięki możliwości umawiania termi-
nów wymiany opon online oraz panelowi zleceń ułatwiające-

mu optymalne planowanie usług. 

Rezerwacje dokonywane są przez klientów, a plan obsługi 
tworzy się automatycznie, ale przy pełnej kontroli w warsztacie. 
Czas zaoszczędzony na telefonicznym przyjmowaniu zleceń 
można przeznaczyć na obsługę klientów. 

Atrakcyjne i wygodne narzędzie 

 to nie tylko ułatwienie wyszukiwania warsz-

tatu, złożenia zamówienia i umówienia usługi dla kierowców, 
ale również usprawnienie pracy warsztatów i spełniający 
wymogi współczesności kanał dotarcia do odbiorców. 

Klientowi podpowie właściwy warsztat, przedstawi pełną 
ofertę towarów i usług, a warsztat zyska zadowolonego klienta. 
To zdecydowanie godne polecenia nowoczesne rozwiązanie 
dla warsztatów zainteresowanych rozwojem biznesu zgodnie 
z wymogami współczesności i przyszłości.
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