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Zapraszamy Cię na naszą nową platformę 
amexb2x.com. Dołożyliśmy wszelkich starań, 
aby maksymalnie zmniejszyć uciążliwości 
codziennych procesów handlowych. Wiemy, 
jak ważny jest czas, dlatego tworząc 
narzędzie kierowaliśmy się zasadą 
„Użytkownik przede wszystkim”. Dzięki 
projektowi bazującemu na sklepach 
internetowych, a nie platformach B2B 
poczujesz się jak ryba w wodzie. Robisz zakupy 
w Internecie? Tak samo łatwo zrealizujesz je 
na amexb2x.com: szukaj produktów, 
dodawaj do koszyka, wybierz formę dostawy 
i gotowe!

Nie daj się zwieść intuicyjności designu – 
funkcjonalności biznesowe w żaden sposób 
nie ucierpiały. System podpowie jednostki 
zamówień, minima logistyczne, ceny, rabaty, 
promocje, daje dostęp do reklamacji, faktur, 
korekt i bieżących rozliczeń zgodne z Twoimi 
warunkami współpracy z Amex. Twoje kody 
produktowe, łatwy import zamówień 
z systemu ERP, moduł ofertowania dla Twoich 
klientów i wiele innych. 

Witamy w naszym nowym biurze.

Nasze biuro tam gdzie Ty



2. Naj lepsze marki  24/7

Amex Stationery to firma z ponad 
30-letnim doświadczeniem dystrybucyjnym 
w zakresie rozwiązań szkolnych, biurowych, 
wyposażenia miejsc pracy, szkół i hobby. 
Dzięki zbudowanemu przez ten czas zaufaniu 
w naszej ofercie znajdziesz szeroką kolekcję 
światowych marek reprezentowanych na 
wyłączność w Polsce. Od teraz dostępnych 
dla Ciebie w jednym miejscu.

Najlepsze marki w jednym
miejscu, dostępne 24/7
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Oszczędzaj czas, oszczędzaj
pieniądze

Priorytetowe wysyłki towarów 
dla zamówień z platformy

Korzystaj z promocji dostępnych 
tylko dla klientów platformy

Wgraj i pracuj na swoich 
kodach produktowych

Importuj i eksportu zamówienia 
z plików XLS, CSV i ze schowka

Generuj oferty dla swoich 
klientów i sprzedawców

Zarządzaj kontami pracowników 
i kontroluj zamówienia

Twórz i zapisuj listy produktów do 
ofert, zamówień, eksportów

XLS

PDF



Twoje dane w jednym miejscu

Platforma amexb2x.com to nie tylko 
narzędzie usprawniające obsługę procesu 
zamówień, ale również integrator warunków 
handlowych. Jeśli jesteś klientem Amex to po 
zalogowaniu na swoje konto zyskasz dostęp 
do całej historii naszej współpracy począwszy 
od 1 stycznia 2020 roku.

* dane dostępne tylko dla bezpośrednich klientów Amex 

Faktury sprzedaży (do pobrania 
w formatach PDF i XML) *

Warunki handlowe (rabaty, logistyka, 
ceny specjalne) *

Zamówienia (statusy, dokumenty WZ, 
zamówienia w drodze)

Reklamacje z inteligentnym systemem 
wyszukiwania produktów

Rozliczenia i płatności *

Faktury korekty z systemem 
potwierdzania odbioru *
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Platforma dla Twojego modelu
biznesowego z myślą o zadaniach
które prowadzisz

Dzięki korzystaniu z platformy zyskasz 
możliwość szybkiego składania zamówień, 
tworzenia ofert dla swoich klientów, a także 
błyskawiczną akceptację zamówień 
spływających ze sklepów i od Twoich 
pracowników co znacząco skróci obieg 
informacji.

W dzisiejszym świecie dostęp do danych to 
podstawa. Każde rozwiązanie, które pozwala 
w prosty sposób monitorować warunki 
handlowe czy zarządzać uprawnieniami 
pracowników zarówno w terenie jak 
i w oddziałach jest na wagę złota.

Prowadzisz hurtownię, biuroserwis, 
obsługujesz sklepy? Twoi pracownicy 
mają zróżnicowane zadania zakupowe?



Dostęp do wszystkich produktów 
Faber-Castell oraz wgląd w nowości tej marki 
pozwoli Ci błyskawicznie reagować na 
potrzeby swoich klientów. Zyskasz możliwość 
wysłania zamówień bezpośrednio do 
ulubionej hurtowni skracając czas realizacji.

Przyspieszysz codzienne zamówienia dzięki 
wglądowi w czasie rzeczywistym do informacji 
o dostępności produktów i ich cenach 
uwzględniających Twoje warunki rabatowe. 
Pracuj na własnych kodach oraz korzystaj ze 
wszystkich dokumentów sprzedaży zebranych 
w jednym miejscu.

Jesteś właścicielem sklepu plastycznego?
Zamawiasz towar w hurtowni?

Zajmujesz się zamówieniami? Pracujesz
w dziale zakupów?



amexb2x.comzapraszamy

dystrybutor • importer • producent

www.amexgroup.pl


