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Vážení obchodní partneri,
sme presvedčení o tom, že základom dobrých obchodných vzťahov je dôvera, ktorá
spája jednotlivé strany ako most a zabezpečuje stabilný základ k vybudovaniu
spolupráce typu win-win.
Veríme, že podmienkou dlhodobého prospešného obchodného vzťahu je zohľadnenie
vzájomných záujmov, pričom naša spoločnosť sa zaviazala poskytovať svoje služby
na najvyššej kvalitatívnej úrovni a tiež so svojimi najlepšími vedomosťami pomôcť
našim partnerom dosahovať úspechy vo svojom podnikaní.
Je pre nás veľkým potešením, že získaním Vašej pozornosti touto brožúrou môžeme
prezentovať pre Vás v niekoľkých minútach predstavy a obchodnú ideu našej
spoločnosti, v ktorých sme zúročili naše skúsenosti získané počas posledného
desaťročia.
Veríme, že prostredníctvom strán tejto brožúry okrem Vašej sympatie sa nám podarí
získať aj Vašu dôveru po Vašom spoznaní našej filozofie podnikania.
Veríme, že medzi našimi partnermi môžeme čoskoro uvítať aj Vás a Vaše podnikanie,
čím sa môže začať naša dlhodobá a prosperujúca spolupráca.
S úctou a pozdravom:

Varga Balázs
CEO

Bognár Péter
CEO

Ziskovosť
Najdôležitejším cieľom podnikania je profitabilita, alebo inými slovami dosahovanie zisku.
Podľa medzinárodnej štatistiky 80 % podnikov zanikne v prvých 5 rokoch svojej existencie, a
taktiež 80 % zo zvyšných 20 % podnikov sa stáva neživotaschopnými v ďalších piatich
rokoch.
K tomu, aby podnik zostal funkčný musí priebežne financovať reklamu a marketing, rozvoj
obchodu a inováciu, čo je schopné vykonávať len vtedy, ak disponuje s dostatočnou výškou
finančných prostriedkov.
Alfou a omegou všetkého je, aby podnik priebežne disponoval s príjmami, k čomu musí získať
čím stabilnejšiu klientelu a ich rastúci počet, pri najoptimálnejšej nákladovej účinnosti.
Ako?
Za jeden z hlavných dôvodov vyššie uvedenej, nie príliš povzbudivej štatistiky, označujú
všetky štúdie výdavky vynaložené na reklamy bez plánovania a bez premysleného systému,
čo okrem toho, že sú neúčinné, môžu spôsobiť dokonca aj zánik spoločnosti.
V našom modernom svete založenom na internete a na digitalizácii aj podniky hľadajú
riešenie na svoje reklamné ciele na internete, a veľakrát vynaložia vysoké náklady na
reklamné služby poskytované rôznymi vyhľadávačmi a platformami sociálnych médií,
ktorých úspešnosť, alebo len návratnosť, spoločnostiam nikto negarantuje.
Tieto reklamné kampane znamenajú pre niekoho zisk, a pre niekoho iného zas náklady, ktoré
sa mu nikdy nevrátia.
Ako Vám môže pomôcť FreedomXpress Global dosiahnuť čo najlepšiu mieru efektivity pri
podnikaní?

Existuje 100%-ná
efektitita?
Áno. My to vieme!

FreedomXpress Global Solution
Žijeme v obrovskom reklamnom hluku, ktorý sa väčšina podnikov snaží prekričať tým, že na reklamu
vynakladajú stále väčšie finančné prostriedky, čím sa púšťajú do nikdy sa nekončiacej cenovej vojny
a spôsobujú zaplavenie trhov predajnými akciami s vidinou rýchleho dosiahnutia profitu, nemysliac
pritom na svoje dlhodobé obchodné ciele.
Zrejme aj Vaše podnikanie s tým zápasí deň čo deň.
Pri takýchto trhových podmienkach pre podniky bez dostatku kapitálu, vhodnej obchodnej stratégie a
vhodných prostriedkov môže byť vážnym problémom vybudovanie stabilného a stáleho kruhu
vracajúcich sa zákazníkov.
Na vyriešenie tohto problému sa zrodil nápad spoločnosti FreedomXpress Global, pomocou ktorého
sa môžu naplniť ciele obidvoch strán - obchodníkov aj kupujúcich.
Ako?
Vlastná e-commerce platforma našej spoločnosti – DealKodex, je online rozhranie, kde sa z každého
obchodného segmentu môže ktorýkoľvek poskytovateľ služby bezplatne zaregistrovať.
Jedinou podmienkou k tomu, aby ste sa dostali do platformy je, aby poskytovateľ služby ponúkol
vopred stanovenú stálu zľavu tým kupujúcim, ktorí sa takisto bezplatne zaregistrovali na našej
platforme za účelom výhodnejších nákupov.
Tento obchodný model je výhodný pre obidve skupiny, veď obchodníci ponúknu kupujúcim tú zľavu,
ktorú by aj tak minuli na nákladoch za reklamu na získanie zákazníka, s tým rozdielom, že tu je
potrebné zabezpečiť zľavu, ktorú sa zaviazali dodržať v zmluve len vtedy, ak sa zrealizuje skutočný
nákup. Jedným slovom povedané, obchodníkom, ktorí uzavrú s nami zmluvu, zabezpečujeme 100 %
mieru efektivity nákladovosti.
A kupujúci sa radi opäť vrátia na našu online platformu, pretože z kontrolovaného zdroja môžu
nakupovať tovar a služby bezpečne a lacnejšie, ako na trhu.
My to nazývame obchodným modelom win-win.

Inovácia a pohodlie
Jedným z hlavných princípov systému je jednoduchosť, čo sa rovnako prejaví pri každom nákupe tak
pre kupujúcich, ako aj pre poskytovateľov služieb.
Každý kupujúci, ktorý sa zaregistruje na našej platforme, dostane identifikačnú plastovú kartu s
čiarovým kódom a QR kódom, ktorá sa následne registruje v našom systéme.
Kupujúci potom vedia pohodlne použiť svoju kartu pri každom nákupe, na ktorej sa automaticky
dobropisujú zľavy a ostatné výhody, ktoré môžu využiť.
V porovnaní s ostatnými poskytovateľmi loyality programov má FreedomXpress Global tú výhodu, že
vďaka špeciálnemu programu sme plne automatizovali priebeh celého nákupu tak pre kupujúcich,
ako aj pre poskytovateľov služieb.
To znamená, že obchodníci, ktorí s nami uzavrú zmluvu, nemusia za náklady navyše inštalovať
terminál komunikujúci s nami, potrebujú len prístup na internet k tomu, aby sa náš vlastný softvér
dal nainštalovať na existujúci počítač daného poskytovateľa služieb.
Pokiaľ obchodník nedisponuje potrebnou technikou, je možné ju zaobstarať už za cenu približne
dvoch lístkov do kina, čo znamená čítačku čiarových kódov, avšak k identifikácii kariet je možné
použiť aj mobilný telefón schopný čítať QR kódy.
WIN-WIN
Tento spôsob je pohodlný pre zákazníkov, pretože nemusia držať pri sebe desiatky zákazníckych
kariet. Naopak, na jedinej karte si môžu evidovať a využívať svoje zľavy od množstva obchodov
a obchodných partnerov u ktorých môžu vždy nakúpiť so zľavou.
Tento spôsob je výhodný aj pre poskytovateľov služieb, pretože používanie systému nevyžaduje
navyše žiadnu administráciu zo strany zamestnancov.
Všetko je plne automatizované, ľudský zásah takmer nie je potrebný, iba toľko ako pri platení
kartou.

Staňte sa aj Vy
súčasťou
úspešného
medzinárodného
spoločenstva!

Naše služby a podmienky
















Na našej online platforme si môžete registrovať svoje podniky a obchody v neobmedzenom počte.
Pri zľave neexistuje žiadne minimum, výšku zľavy si určíte vy sám.
Integrovanie webshopu.
Na našej stránke si môžete umiestniť trvalé zľavy, ako aj kupónové ponuky.
Možnosť reklamy vašej spoločnosti v zahraničí, so získaním zahraničných kmeňových zákazníkov.
Na našich stránkach si môžete umiestniť tak pasívnu ako aj aktívnu reklamu - našim finančným záujmom je,
aby zákazníci kupovali tovar u vás.
Zákaznícka linka je k dispozícii aj cez víkendy.
Naši odborníci vám zaručene poskytnú bezplatnú technickú pomoc a údržbu.
Poplatok za používanie softvéru je už za cenu jednej kávy denne.
100% efektivita nákladov (zľavu poskytne len pri realizovanom nákupe).
Jednoduché ovládanie softvéru.
Žiadna administrácia navyše.
Stabilní okruh pravidelne nakupujúcich zákazníkov.
Úplný zoznam podmienok a Všeobecné zmluvné podmienky si vyžiadajte od našich obchodníkov!

Pustite sa do toho ešte dnes a vyskúšajte si účinnosť nášho systému

Informácie a kontaktné údaje
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S vašimi otázkami sa obráťte na nás s dôverou, sme vám ochotne k
dispozícii.
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