Treballar en PRO de vostè no només és atendre les seves necessitats financeres. És
anar més lluny.
Sabem que això ens obliga a innovar constantment en la nostra oferta de productes i
serveis financers. Per això, avui li volem comunicar que té a la seva disposició:

Solucions per a venda a distància
Tenim el TPV que necessita
I aquest és només un dels molts avantatges de treballar amb Sabadell Professional,
una entitat especialment sensible als professionals com vostè.
Per aquest motiu, en lloc d’explicar-li aquí tot el que podem fer, preferim començar a
treballar.
Entri a la web o contacti per telèfon i identifiqui’s com a membre de la seva
Associació Professional.
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A Sabadell Professional volem treballar en PRO de vostè. Per això mantenim
un acord de col·laboració amb la seva Associació Professional, per oferir-li
unes condicions avantatjoses en la contractació de productes i serveis
financers.

Solucions per a venda
a distància
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Tenim el TPV que necessita
Incrementi el
volum de vendes
i l’import mitjà
d’operació

Potenciar nous
canals de venta,
a més dels
tradicionals

Amb un servei
de suport i
assistència les 24
h x 7 dies

Disposar d’un TPV facilita els pagaments tant als seus clients com a vostè. Per això,
a Banc Sabadell li oferim diferents solucions perquè pugui triar la que li convingui
més. Podrà cobrar amb targeta vendes fetes per telèfon, per Internet o al domicili
del client, així com qualsevol venda, per petit que en sigui l’import, de manera fàcil,
ràpida i segura.
TPV Phone&Sell
Venda per telèfon

TPV virtual

Venda per internet

TPV amb
conexió GPRS
(Targeta SIM inclosa
en el datàfon)
Per a cobrar on sigui

Solucions de TPV
Necessita poder cobrar comandes telefòniques?
TPV Phone & Sell està pensat especialment per a comerços que facin vendes per telèfon i que
necessitin cobrar en aquell moment, quan el client no és a la botiga.
El seu avantatge principal és que qui inicia el cobrament és el mateix comerç, mitjançant l’enviament
d’un SMS o un correu electrònic personalitzat, i el seu client rep dins de l’SMS/correu electrònic l’accés
per poder pagar amb targeta o a través de Bizum en un entorn segur. Així de fàcil. Així de simple

Vol fer créixer el seu negoci i poder cobrar
a través d’un web o una app?
Ara que tot s’està reinventant, que ens hem d’adaptar i buscar noves maneres de vendre, amb el
TPV Virtual els seus clients poden comprar a la seva botiga online de la manera més simple i amb la
màxima seguretat i fer el pagament amb targeta o a través de Bizum. La nostra solució s’adapta tant
a la venda web com a la venda via app.
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Es desplaça fins al domicili dels seus clients
i vol cobrar allí mateix?
Si tota o una part de la seva activitat se centra a acudir al domicili dels seus clients, amb el TPV
GPRS o el TPV Mòbil pot fer vendes fora del comerç i cobrar en qualsevol lloc.

Servei gratuït associat al seu TPV
A més a més, tindrà accés al nostre servei online gratuït de big data, Kelvin Retail per a eCommerce,
informació de valor sobre l’activitat del seu comerç que l’ajudarà en la presa de decisions basades en
les dades del dia a dia del seu negoci i del seu sector.

L’ajudem?
Entri a bancsabadell.com/empreses per conèixer totes les
solucions de TPV o, si ho prefereix, contacti amb nosaltres o sol·liciti
una cita amb el seu gestor habitual.
@Sabadell_Help
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