
Vanderbilts nya och förbättrade 
shoppingupplevelse online

Vanderbilts nya och förbättrade shoppingupplevelse 

online www.shop.vanderbiltindustries.com stöds av 

Shopware, en programvara som används av världskända 

varumärken såsom Philips, L’Oréal och Ben Sherman. 

Vad är den nya webbshoppen?

Den nya webbshoppen fungerar på alla enheter och den 

ersätter SPIAP och syftar till att förbättra användarens 

upplevelse. Webbshoppen har tusentals produkter och 

är en ren och praktisk lösning som smidigt förbinder 

befintliga kunder med möjligheten att söka bland 

och köpa produkter när som helst. Webbshoppen 

finns på företagets huvudsakliga webbplats 

vanderbiltindustries.com vilket gör att användarna 

nu får tillgång till alla Vanderbilts produkter, nyheter och 

resurser på en enda kontaktpunkt (one-stop-shop).

Med Shopware väljer vi en helt ny 

plattform för vår B2B-verksamhet 

som är en modern plattform som ger 

våra kunder en ny och mycket mer 

förmånlig kundupplevelse. Den här 

webbshoppen fokuserar speciellt 

och mer effektivt på en lättare 

beställningsprocess med ett snyggare 

naturligt utseende och känsla.

Peter Mueller, IT-direktör hos 
Vanderbilt International

https://vanderbiltindustries.com/sv/new-webshop


Nyckelfunktioner:

Följsam (responsiv) design som går att använda 

på mobilen

Lokaliserad försäljning och teknisk support

Orderhantering är optimerad för enkel och 

effektiv användning

Tillgång till allt relevant supportmaterial

Förenklad användar- och kontoadministration

Lagertillgänglighet online

Fördelar:

Upplev en shoppingplattform som är 200 % 

snabbare än dess föregångare

Gör beställningar dygnet runt, året om

Prissättning i realtid

Håll dig uppdaterad med alla våra 

specialerbjudanden och kampanjer

Få tillgång till en på alla plan förbättrad 

shoppingupplevelse

Observera följande:

SPIAP är nu en icke-stödd plattform i utfasningsläge. 

Därför kan Vanderbilt inte längre garantera att de 

uppgifter som finns på SPIAP är aktuella och korrekta. 

Uppgradera idag för att få tillgång till vår nya och 

förbättrade webbshop med en optimerad och 

användarvänlig shoppingupplevelse.

Vanderbilt International Ltd.

Clonshaugh Business and Technology Park

Clonshaugh, Dublin D17 KV 84, Irland

+353 1 437 2560

vanderbiltindustries.com
@VanderbiltInd Vanderbilt Industries

Funktioner som shoppinglistor 
hjälper till att snabba på 

beställningsprocessen och ge insyn i 
alla beställningar som gjorts. Och det 

är inte bara shoppingupplevelsen. Den 
nya webbshoppen omfattar ytterligare 
källor som handböcker, nedladdningar 
av program och tekniska beskrivningar. 

Eftersom lanseringen endast är en 
början på en kontinuerlig utveckling 
av vår webbshop tror jag bestämt att 

den här plattformen kommer att bli det 
väsentliga verktyget för våra kunder i 

framtiden.

Andreas Schuhmacher, kundtjänstchef, 
Vanderbilt International

Hur registrerar jag?

Om du redan är en Vanderbilt-kund kan du registrera 

dig här och sedan börja använda webbshopen. 

Fyll först i formuläret, Vanderbilts kundtjänst kommer 

sedan att kontakta dig för att bekräfta ditt konto. Om 

du vill bli Vanderbilt-kund vänligen registrera dig här. 

Kundtjänsten hjälper dig med detta.

https://vanderbiltindustries.com/sv/web-shop-registration-form
https://vanderbiltindustries.com/sv/web-shop-registration-form
https://vanderbiltindustries.com/sv/new-customer-application

