
Zlepšete svůj pricing s pomocí 
pokročilé automatizace

Výhody automatizace s Fluxxie

Efektivnější cenové strategie
Díky data driven přístupu již nebudete u svých produktů nastavovat ceny jen podle svého odhadu. 
Vylepšíte tak svoji pozici na trhu a budete efektivněji využívat jeho výkyvy.

Vyšší tržby a marže
S Fluxxie naceňujete každý produkt podle reálné situace na trhu. Můžete tak naplno využít prostor, 
který vám poskytuje pro zvýšení marže a obratu, aniž byste přišli o zákazníky.

Velká flexibilita 
Strategií, které zvolit, je ve Fluxxie mnoho. Produktoví manažeři navíc nejsou svázáni časovými možnostmi 
vašeho IT oddělení - pravidla pro změny cen mohou měnit kdykoliv sami.

Profesionální podpora
Díky datům, které máme k dispozici, jsme získali dobrý přehled o situaci na trhu. Rádi vám s nastavením 
vaší cenové strategie pomůžeme.

Každý produkt je pro Fluxxie důležitý

Přiznejme si na rovinu - při pricingu a repricingu nevěnujete každému produktu stejnou pozornost. Je to logické. 
Máte čas jen na ty nejdůležitější produkty, na vaše bestsellery. Fluxxie ale věnuje stejnou péči všem vašim 
produktům. I těm, na které vy nyní nemáte čas.

ZVYŠTE SVŮJ 
OBRAT A MARŽE

BUĎTE 
EFEKTIVNĚJŠÍ



www.dataweps.cz/fluxxie

Proč řešit cenovou strategii automatizovaně?

V oblasti naceňování má většina e-shopů velký prostor ke zlepšení a potenciál k růstu 
obratu a marží. Detailně se totiž věnují pricingu a repricingu jenom u svých 
nejdůležitějších produktů a ostatní většinou naceňují odhadem a repricing nedělají. 
Důvodem je samozřejmě nedostatek času a zdrojů.

Automatizovaný dynamický pricing a repricing tyto bariéry odbourává. Na základě dat 
o vašich výsledcích a vaší konkurenci dokáže Fluxxie v rámci vámi nastavených 
pravidel přeceňovat všechny vaše produkty a zefektivnit tak vaši cenovou strategii.

Chcete pokročilý automatický 
pricing a repricing s Fluxxie? 
Ozvěte se nám:

sales@dataweps.com
+420 541 211 984
www.dataweps.cz

DATAWEPS s.r.o.
Nováčkova 401/53
614 00 Brno Husovice

Jak Fluxxie ve 3 krocích zlepší váš pricing?

Spárujeme vstupy ze 3 zdrojů

Bereme si data z vašeho feedu, Google Analytics
a monitoringu cen konkurence, ideálně našeho Azora.

Dle dat přeceníme vaše zboží

Nové ceny si můžete stáhnout jako CSV
z aplikace, nebo vám vystavíme XML feed.

Vy si nastavíte pravidla

Variant, jak nastavit svoji strategii, je mnoho. 
Samozřejmě vám rádi pomůžeme.


