Hangi işi açsam acaba ? İş açayım ama garanti para olsun, banka faizinden
veya altın rezervinden daha fazla kazanayım! Gelecek için gelirimi nasıl
garantilerim! Depodan sorumlu çalışanım işten çıkarsa vay halime !
Depomda ne var ne yok ben dahi bilmiyorum... Aradığım ürünü
bulamıyorum! Yıllardır atıl ürünler var ! Firmanızdaki 2. numara kim ise işi
tatile gittiğinde yerine kim bakacak ?Stoklarımı yönetemiyorum! Stoklarım
elimde kaldı! Gelirimi arttırmak istiyorum ama nasıl yapacağımı
bilmiyorum! Hangi tedarikçiden hangi malları alacağım? Kime ne zaman
ne kadar ödeme yapacağım! CRM nedir? B2B’yi kime yaptırmalıyım ?
Yetiştirdiğim eleman giderse ne yapacağım? Oğlum, kızım kendine yeni iş
bakıyor. İşi benden başka bilen yok. Tatile gidemiyorum. İzne çıkamıyorum.

ŞİMDİNİN GELECEĞİ YARININ DEĞERİ

Plus Point

B4B ?

PLUS POINT sürekli gelişim,
inovasyon, sürdürebilirlik, katma
değerli hizmet, maksimum fayda
sağlarken sonuç odaklı olmayı
amaçlayan bir kuruluştur.

Tüm süreçlerde dijitalleşen klasik B2B yerine
B4B’i sizin için devreye alan ve sektörde ilk
kurumsal yapı oluşumu ile ivme
kazandırıyoruz. Plus Point Doğru ürünü ve en
iyi hizmeti sizlere ulaştırmayı hedefler.

B4B

Size 3 Kez Kazandırıyoruz !!
1- Satınalma
2-Satarken
3- B4B ile
Ek iş kolu arayan ve yatırım yapmak isteyen, ancak risk almak
istemeyen, bütçesi olan ne yapacağını bilmeyen potansiyel
ortaklarımız; Siz de PlusPoint ailesinin bir parçası olun,
periyodik oto bakım ürünleri kategorisinde kazançlı bir
geleceğe adım atın.

01
ARTIK YALNIZ DEĞİLSİNİZ
Tüm tedarikçi, müşteri ve değerli iş
ortaklarımızla kazan-kazan stratejisiyle
iş yapmaktayız. Tüm süreçlerle biz
ilgilenir, birlikte kazanırız!

02
ONAYLI TEDARİKÇİLERE
AİT GENİŞ ÜRÜN AĞI
3600 Periyodik araç bakım ürünleri, Akaryakıt,
Madeni Yağ, Filtre, Akü, Oto Bakım Ürünleri,
Buji, Aydınlatma, takım el aletleri, İş zorunlu
Tekstili, Aksesuar, ofis kırtasiye. %98
Bulunurluluk. Seçiminize uygun Yerli ve
Yabancı dünya markaları ile AYNI ÇATI
ALTINDAYIZ

03
HİZMET & DANIŞMANLIK
Akaryakıt, Lojistik, Muhasebe ve Hukuk
Danışmanlığı, Ödeme Sistemleri, IT Danışmanlığı,
Dış Ticaret, Ulaşım & Filo Hizmetleri, F&B
Danışmanlığı Radyo Yayını, QR ödeme sistemleri ,
Akaryakıt İndirimleri, gibi bir çok alanda ki
hizmetleri sizlere sunmaktadır.

04
SÜREÇ & OPERASYON
Frachise'ların mevcut ve yeni
müşterilerinin analizi CRM, Otomatik
Satın alma, satış, fiyat, pazarlama,
kampanya-mağaza yönetimi, lojistik ,
ödeme, sadakat programı, satış sonrası
hizmet ve anket dahil süreçlerini online
ve dijital yönetiyoruz.

05
DÜŞÜK FİYAT GARANTİSİ
Her bütçeye uygun eş değer ürünleri
sunarız. Tüm ürünlerde KDV dahil
Rekabetçi Fiyat garantisi, onbinlerce
seçenek ile müşterinin talebini karşılarız.

06
SATIŞ & DESTEK
Satış destek operasyonlarının
gerçekleşmesi için profesyonel
ekibimiz her daim Canlı Destek ile
yanınızda! PP ile birlikte kazan!

07
BAYİLİK & EĞİTİM
Eğitim yok denecek kadar az. İnsana
bağımlılığımızı en asgariye indirdik. Ürün
girişi, El terminali, stok ve barkod okutma,
raf otomasyon sistemi, fiyat gör, kiosk
müşteri giriş kaydı gibi süreçleri
maksimum 2 günlük eğitim oryantasyonu
ile yeni mağaza sorumlumuzu süreçlerimizi
yönetecek seviyeye ulaştırıyoruz.

08
PAZARYERİ ENTEGRASYONU
PP ile B4B çalışıyorsunuz. Siz ise
müşterilerinize B2B kuruyor ve online yada
kapı müşterimize satış yapıyorsunuz. Hazır
kurumsal B2C entegrasyonu ile bireysel
müşterilerinize e-ticaret yolu ile
ulaşabiliyorsunuz. Sanayi esnafından başka
e-ticaret ile B2C bireysel müşterilere hazır
alt yapı ile ek gelirlerinizi artırıyoruz.

09
SEVDİKLERİNİZE İŞ VE EK GELİR İMKANI
Güncel Pazarlama anlayışında C2C ile
sevdikleriniz arkadaşına, komşusuna ürün yada
hizmet satmak istesin.

TASARRUF YAPIN

ZAMANINIZI YÖNETİN

İşletmenize yapılan gereksiz, fazla ödemeler,
yeni bir işin ön yatırımından daha fazla
olmasına rağmen, denenmemiş bir iş için
yapılacak hata bedelerini siz cebinizden
karşılamayın.

İşletmenin denetimiyle artık siz zaman
kaybetmeyin. Bilgi işlem desteği, stok
yönetimi, CRM, ERP, ürün ve hizmet
garantisi hepsi bir arada hizmetinizde.

RİSKLERİ AZALTIN
Franchising
sistemimiz,
yalnızlığınızı
ortadan kaldırarak, kendi işinizi kurmanın
getirdiği riskleri azaltarak lokal ya da
dünyaca ünlü tedarikçi markalar artık senin
de ortağın, beraber büyüyeceğiz.

KAZAN-KAZAN YÖNTEMİ
İşletme
yönetimi,
satış
teknikleri,
markaların kullanımı, personelinin eğitimi,
işletmenin denetimiyle artık siz uğraşmayın.
Yılların ulusal ve uluslararası deneyimi ve
birikimi ile Sen’de kazan-kazan stratejisiyle
herkes kazanıyor.

SATARKEN KAZAN
Ürün ve hizmet garantisi bir arada. Plus
Point’in gücünü kullanarak her türlü
müşteri bütçesine göre satınalma yap ve sat.

B4B İLE TANIŞIN
Plus Point ile Türkiye ve Avrupa'da olmayan
B4B sistemi ile sizi tanıştaracağız. Size Ürün
satmak en son ve en basit işimiz. Lütfen
detayları için Franchise Niyet Formunu
doldurun, sizi tanıyıp ilk fırsatta ziyaret
edelim.

TELEFON
0 216 574 42 42
MERKEZ OFİSİMİZ - İSTANBUL

Küçükbakkalköy Mah. Beyazıt Sk. No:22/10
Kandiş Plaza Kat 5/A Ataşehir / İstanbul

1.ŞUBEMİZ BURSA

Üçevler Mah.48.Sok. (220) Parkop Küçük San.Sit.
Parçacılar Sitesi A Apt. No:13/1 Nilüfer/Bursa

2.ŞUBEMİZ BURSA

Yiğitler Mah. Oto San Sit 3652 ada 27 parsel

3.ŞUBEMİZ - MİNİ (ANKARA)

Uzayçağı Caddesi Köşem İş Merkezi
No: 72/8 Ostim / ANKARA

KAYIT FORMU

Telefonunuz ile QR kodunu okutarak forma
ulaşabilir ve form alanlarını doldurarak
başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

