Ontdek het gemak van
e-ShopHub en meld je
vandaag nog aan!

S
de ccan
ode!

Webshoplocatie biedt de ideale
combi van werkplek en opslag
Zoek je een fijne werkruimte met aparte opslag? Een plek waar je

andere webshophouders kunt ontmoeten om ervaringen uit te wisselen?
In Cruquius (tussen Hoofddorp en
Heemstede) biedt Webshoplocatie:

Meer informatie?
Bel 085 060 01 31 of stuur een mail
naar info@e-shophub.nl.

	opslagruimtes van 1,2 tot 67 m2
kantoorunits van 5 tot 34 m2
	vrij toegankelijke FLEX
werkplekken

info@webshoplocatie.nl
www.webshoplocatie.nl
Cruquiuszoom 51,
2142 EW Cruquius
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Parkeren kan gratis,
voor de deur!
Heb je vragen over de Webshoplocatie
of wil je het verzamelpand bezichtigen?
Bel dan 085 060 01 31.

e-ShopHub vergemakkelijkt
het beheer van je webshop

Deel je actuele product- en voorraadinfo vanaf één plek.
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e-ShopHub is dé
schakel tussen jou en
je verkoopkanalen
Zet al je B2C of B2B product- en voorraadinformatie op een centrale plek, zodat je

wijzigingen slechts één keer hoeft door te

voeren. Laat e-ShopHub alle actuele gegevens
naadloos koppelen met je webshop, al je

online verkoopkanalen en pakketdiensten.
Het gebruiksvriendelijke retail
dashboard biedt je een
helder totaaloverzicht.

€ 1,-

Voor slechts

per dag

Koppel met marktplaatsen
en je eigen webshop
e-ShopHub maakt import, export en
synchronisatie eenvoudig. Met één simpele klik
verschijnt jouw actuele productinfo op je eigen
webshop en de gekoppelde marktplaatsen.

Al je producten centraal
beheren & verrijken
Productfoto’s, -beschrijvingen en -specificaties,
demonstratievideo’s: met de handige e-ShopHub
hoef je alle content maar één keer in te voeren
en te uploaden.

Realtime prijsinformatie
en voorraadbeheer
Beschikbare aantallen en maten, prijswijzigingen,
kortingen en aanbiedingen worden op al je
verkoopkanalen realtime weergegeven.
Voorraadgegevens zijn altijd up-to-date omdat
mutaties meteen worden verwerkt.

Soepele orderverwerking
Orders die geplaatst worden in jouw webshop
en bij je andere online verkoopkanalen, worden
centraal ontvangen en verwerkt.

Overzichtelijk
retail dashboard
Hierop zie je in één oogopslag wat de verkoopcijfers, verzonden pakketten én hardlopers zijn,
verspreid over de verschillende verkoopkanalen.

Pakketdienst optimalisatie
Kies een vervoerder en profiteer van
scherpe tarieven.

Verkoop commissievrij via
onze shop-in-shop* pagina
Eigen check-out pagina

Collectieve vindbaarheid

Geen strikes of strafpunten

Voordelige verzendtarieven

Één vast bedrag per maand

Geen verborgen kosten

www.webshoplocatie.nl/shops
*Vraag naar de voorwaarden.
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