
H A A S T E E N A  K E V Ä Ä N  J A  K E S Ä N  M A L L I S T O J E N  M Y Y N T I ?  

MYY KIVIJALKALIIKKEEN
VALIKOIMA

VERKKOKAUPASSASI!
 

POHDITAANKO
TEILLÄKIN
MITEN SAADA
KIVIJALKA-
LIIKKEIDEN
VARASTOT
VERKKO-
KAUPPAAN? 

TUTUSTU VAATEKAUPAN
MONIKANAVAMYYNTI-
KONSEPTIIN

Nordic ID:n monikanavamyyntikonsepti pitää
sinut jatkuvasti ajan tasalla inventaariotilanteesta!   

Koronapandemia iski yllättäen ja kovaa. Monelle
vaatekauppaketjulle tämä tarkoitti liikkeiden sulkemista
hyvin lyhyellä varoitusajalla, juuri kun varastot täyttyvät
kevään ja kesän mallistoista. Vaikka monella vaatekaupalla
on jo oma verkkokauppa, myynnin muuttuminen täysin
nettipohjaiseksi asettaa uusia haasteita inventaarion-
hallintaan. Miten hyödyntää kivijalkaliikkeiden valikoimaa
verkkomyynnissä? 
 
Onneksi tähän on keksitty helppo ratkaisu!



TÄYTTYYKÖ TEIDÄNKIN
LIIKKEEN HYLLYT
SESONKIMALLISTOISTA?

pystyt sujuvasti ylläpitämään monikanavaista myyntiä ja sen vaatimat
toimitukset 
pystyt hyödyntämään myös kivijalkasi valikoimaa verkkokaupan puolella. 
Näin ratkaisumme mahdollistavat toimituskanavasta riippumatta sen
kuuluisan "viimeisen kappaleen" myynnin!

Nordic ID:n helppokäyttöisellä inventaarionhallintaratkaisulla olet aina ajan
tasalla liikkeittesi ja varastojesi  inventaarioista, sekä yksittäisten tuotteiden
sijainnista. 
 
Reaaliaikaisella inventaariotiedolla  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hanki reaaliaikainen näkyvyys inventaarioon ja
myy varastot tyhjiksi! 

Tarjoamamme kokonaisratkaisu kattaa tarvittavat laitteet,
ohjelmistot, tunnisteet ja käyttönoton.
Järjestelmämme integroituminen esimerkiksi käyttämääsi
kassa- tai verkkokauppajärjestelmään onnistuu ketterästi
ja saumattomasti. 
Teemme läheistä yhteistyötä kanssasi koko prosessin
aikana, ja jäämme rinnallesi myös käyttöönoton jälkeen. 

Ratkaisu avaimet käteen-

periaatteella
 

 
Älä epäröi, ole meihin yhteydessä jo tänään ja aloita

tehostettu monikanavamyynti!

Mitä seuraavaksi?
 
Projekteihimme on mahdollista
hakea Business Finlandin ja Ely –
keskuksen häiriötilannerahoitusta.
Ole yhteydessä ja katsotaan
tarpeesi yhdessä läpi! 
 
Tarvemäärittelyn jälkeen voimme
auttaa sinua myös rahoitus-
hakemuksen kanssa. Projektin
toteutus on sujuvaa, koska meiltä
tulee kaikki tarvittavaa laitteista
ohjelmistoihin. Opastamme
työntekijäsi alkuun ratkaisun
käytössä.
 
Nordic ID yhteyshenkilösi on:
Jyri Leinonen
050 472 7683 
jyri.leinonen@nordicid.com 
 

Lisätietoa: 
Business Finlandin häiriötilannerahoitus-
verkkosivu tarjoaa tietoa m.m. siitä ketkä
voivat hakea rahoitusta ja miten se
tehdään.
 
Näin monikanavamyyntikonseptimme
toimii: 
Katso lyhyt demovideo 
ja tutustu verkkosivuihimme. 
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https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/
https://youtu.be/ZV1KAZS8FzA
https://www.nordicid.fi/ratkaisut/kaupan-digitalisointi/

