Štandardy úspešnej spolupráce
Powerlogy
zabezpečuje dodávku produktov, ktoré spĺňajú vysoké kritéria kvality
podporuje partnera online marketingom a silou vlastnej značky
otvorene informuje zákazníkov o možnostiach nákupu produktov v kamenných
predajniach a posielať ich tam
poskytne partnerovi všetky relevantné informácie pre podporu predaja

Powerlogy podpora predaja a princípy reklamácie

proaktívne podporuje predaj, dodaním materiálov, brožúrok, testovacích vzoriek
a mini kokosových olejov podľa vzájomnej dohody
vždy sa bude snažiť o optimálnu exkluzivitu pre vybranú oblasť alebo miesto predaja
v prospech partnera

pri reklamáciách komunikovať so zákazníkom a všetky relevantné a odôvodnené
reklamácie produktov kompenzovať novými alebo návratom finančných
prostriedkov
pri akejkoľvek reklamácii koncového zákazníka vybaviť ju v jeho prospech a
spokojnosti
podporiť partnera v nadštandardnom zákazníckom servise a okamžitej výmene
produktov
operatívne riešenie reklamácii spravidla do 5 pracovných dní

3 hlavné výhody spolupráce s Powerlogy:

Powerlogy produkty sa radia do kategórie, ktorá predajcovi prináša vyšší hotovostný
profit. Pri priemernej marži 40%, tým, že sú produkty drahšie predajca získava viac
hotovosti. 40% z desiatich Eur je jednoducho viac, ako 50% z 3 Eur.
Powerlogy fanúšik a zákazník je zanietený pre kvalitné potraviny, lojálny,
informovaný a bonitný. Citlivosť na cenu je nižšia, či je pravdepodobnosť pre nákup
ďalších ponúknutých produktov predajne výrazne vyššia

Powerlogy stratégia distribúcie, je postavená na užšej spolupráci s vybranými
partnermi a nie masovom distribučnom modely. Predajca tak získava výrazne
exkluzívnu pozíciu a jedinečnosť pre svoju oblasť. Jednoducho nie všade kúpite
POWER mandľové maslo a vylepšenú POWER coffee.
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Distribútor/partner

Partner súhlasí a reprezentuje hodnoty Powerlogy v zmysle dôrazu na kvalitu
a zdravie potravín
Partner dodržiava dátumy splatnosti faktúr a akceptuje penále vyplývajúce s
dlhšieho omeškania
Partner zadáva objednávky v písomnej forme prostredníctvom mailu pre jasnú
dokumentáciu
Partner súhlasí s tým že sa v rámci možnosti bude snažiť umiestniť potraviny
POWERLOGY na jedno miesto podľa značky.
Partner sa zaväzuje dodržiavať odporúčané predajné ceny a konzultovať všetky akcie
spojené s Powerlogy produktami
Partner sa zaväzuje dodržiavať reklamačné princípy Powerlogy, pre vysoký štandard
zákazníckeho servisu.
Partner sa zaväzuje ovládať základné poznatky o POWERLOGY produktoch.

Horeca/partner
Partner súhlasí a reprezentuje hodnoty Powerlogy v zmysle dôrazu na kvalitu
a zdravie potravín
Partner spĺňa Powerlogy štandardy pre prípravu a servírovanie kávy, ktoré sú
založené na metodike Academyofcoffee.sk
Ak partner nespĺňa štandardy, tak absolvuje prípravný kurz a školenie
v Academyofcoffee.sk, na ktoré dostane špeciálnu cenu od Powerlogy
Partner súhlasí s minimálnou výškou objednávky pre Horeca ceny stanovenej na 6 kíl
kávy mesačne.
Partner zadáva objednávky v písomnej forme prostredníctvom mailu pre jasnú
dokumentáciu
Partner súhlasí, že ak je objednávka pod 200 Eur, tak uhrádza nákup formou
dobierky ak sa vzájomne nedohodne inak
Partner dodržiava dátumy splatnosti faktúr a akceptuje penále vyplývajúce s
dlhšieho oneskorenia
Partner súhlasí s tým že sa v rámci možnosti bude snažiť umiestniť potraviny
POWERLOGY na jedno miesto podľa značky.
Partner sa zaväzuje dodržiavať odporúčané predajné ceny a konzultovať všetky akcie
spojené s Powerlogy produktami
Partner sa zaväzuje dodržiavať reklamačné princípy Powerlogy, pre vysoký štandard
zákazníckeho servisu.
Partner sa zaväzuje ovládať základné poznatky o POWERLOGY produktoch.
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Základné poznatky a komunikácia produktov
POWERLOGY
Čo je Powerlogy?
Koncept vylepšených potravín pre aktívnych ľudí od Dušana
Plichtu
•

•
•

pre aktívne ženy, mužov, rodičov, športovcov, podnikateľov, manažérov,
kreatívcov a študentov, ktorí hľadajú zdravú a chutnú podporu
proaktívneho životného štýlu
pre ľudí, ktorí hľadajú v jedle zážitok, nie len chuťový, ale aj energetický s
istotou, že majú kvalitnú a zdravú potravinu
Dušan Plichta je lifestyle couch a blogger, ktorý propaguje zdravý a
proaktívny životný štýl človeka 21.storočia

Cieľová skupina?

1. aktívne ženy a mamičky
2. zodpovední a proaktívni rodičia
3. muži - mladí športovci

Čím sú Powerlogy produkty unikátne?
1. čistá chuť bez chémie, lepku, cukru a konzervantov
2. optimálny fyziologický vplyv na organizmus (stabilný cukor v krvi a
nízke vylučovanie inzulínu)
3. vysoká biologická hodnota a optimálne trávenie bez stresu
4. vhodné pre všetky výživové smery (klasik, vegetarián, paleo, raw,
vegan)
5. podpora a dôraz na kvalitu výroby a správne spracovanie

Efekty, ktoré môže zákazník očakávať
1.
2.
3.
4.
5.

chuťový zážitok z intenzívnej a čistej chuti
bezproblémové trávenie a vysoká výživová hodnota
stabilná energia a sýtosť organizmu
kvalitná výživa mozgu a podpora koncentrácie a myslenia
podpora zodpovedného a hodnotového podnikania
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Problémy, ktoré riešime pre nášho zákazníka
1. klesajúca kvalita a výživová hodnota bežných potravín
2. manažment stresu a vyššie nároky na mentálny, alebo fyzický výkon chceme toho zvládnuť viac
3. pretlak informácií, neznalosť alebo neistota ľudí definovať si efektívnu
životosprávu pre zdravie a výkon

Top produkty
POWER COFFEE

Podarilo sa nám vylepšiť zloženie a praženie kávy tak, že nie je ani horká, ani
kyslá a môžeme povedať, že je zdravá.

POWER ALMOND BUTTER

Podarilo sa nám vyvinúť vlastné Bio mandľové maslo, bez palmového oleja,
cukru a plesní

POWER COCONUT

Podarilo sa nám vybrať snehobiely kokosový olej priamo z certifikovanej
výroby na Srí Lanke bez oxidácie a zápachu

POWER MORNING MIX

Podarilo sa nám vylepšiť raňajkovú kašu bez cukru, lepku a prídavkov, ktorá
je ale chutná

POWER MCT
Podarilo sa nám vybrať exkluzívny olej, ktorý dodá okamžitú energiu bez
záťaže trávenia a je vhodný pre športový , ale aj mentálny výkon aktívnych
ľudí, ktorí si dávajú pozor na cukor.

Viac info a recepty
www.powerlogy.com
www.dusanplichta.com

KONCEPT BEZCHYBNÝCH POTRAVÍN I PREDNÁŠKY A WORKSHOPY I COFFEE CATERING I DOBRODRUŽNĚ ZÁJAZDY
+421 903 564 135 I INFO@POWERLOGY.COM I WWW.POWERLOGY.COM

