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NYA FUNKTIONER: UTFORSKNING & ÖKAD DISTRIBUTION

• Nytt sätt att hitta sortiment: Mina Leverantörer 

• Genom “Mina leverantörer” sida kan inköpare utifrån analys av 
orderbeteende enkelt hålla koll och få aviseringar om vilken 
leverantör man ska beställa från så att hyllan aldrig står tom. 

• Funktionen erbjuder nya vägar för inköpare att utforska både 
nya och befintliga leverantörer och produkter. 

• För dig som leverantör innebär detta att vi hjälper er att få 
butikerna att kontinuerligt beställa ert sortiment samt att ni 
enklare får exponering mot ert butiksnätverk. 
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SKAPA EN EXTRA SÄLJARE: KÖPKLAR DIREKT

• Bli synlig och beställningsbar direkt som en ny leverantör hos de 
inköpare ni väljer! 

• Gör dig köpklar direkt mot alla 6000+ köpare på Stockfillers 
nätverk som ny leverantör.  

• Kostnadseffektivt sätt att nå nya kunder via månadsabonnemang 
om 995 kr /mån - hälften av vad ett säljbesök kostar. 

• Genom något längre leveranstider än vanligt kan ni säkra 
uppläggning av nya kunder och säkra leverans till era nya kunder 
då orders kan administreras i vår orderhantergingsdel. 



BANNER PÅ STARTSIDA

Syns for alla inköpare som har tillgång  
till er direkt vid inloggning 

✓ Kostnadseffektivt sätt att få nya kunder 

✓ Välj själv vilka inköpare du vill synas för 

✓ Direktlänk till din produktsida

Pris: fr. 2999 SEK / vecka

POP-UP PÅ STARTSIDA

SORTIMENT >

Syns for alla Stockfillers inköpare 
 direkt vid inloggning 

✓ Kostnadseffektivt sätt att få nya kunder 

✓ Välj själv vilka inköpare du vill synas för 

✓ Direktlänk till din produktsida

Pris: Offert

AKTIVERINGSAKTIVITETER
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STOCKFILLER LISTNING

Bli synlig och beställningsbar direkt som en ny 
leverantör hos de inköpare ni väljer 

✓ Gör dig köpklar direkt mot alla köpare på 
Stockfillers nätverk som ny leverantör 

✓ Du bestämmer vilka som ska se sortiment 
och hur priser och villkor ser ut 

✓ Nå 6000+ inköpare direkt i flödet på ett 
kostnadseffektivt sätt

Pris: 995 SEK / månad



AKTIVERINGSAKTIVITETER
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MÅNADSMAIL

Exponera ert varumärke eller produkter i 
Stockfillers månadsmail 

✓ Nå 10 000+ potentiella inköpare 

✓Max 3 leverantörer per månadsmail - inga 
direktkonkurrenter 

✓ Alla köpare i alla kategorier

Pris: fr. 2499 SEK

POP-UP PÅ ER PRODUKTSIDA

Nå era inköpare precis vid köptillfället inne  
på er produktsida 

✓Öka intäkter och distribution 

✓ Få ut kampanjer kostnadseffektivt 

✓ Kommunicera nya produkter

Pris: fr. 999 SEK / vecka

SOCIALA MEDIER

Nå tusentals konsumenter och inköpare via 
Stockfillers sociala medier kanaler 

✓ LinkedIn 

✓ Facebook 

✓ Instagram

Pris: kostnadsfritt



AKTIVERINGSAKTIVITETER
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RIKTAT UTSKICK

Exponera ert varumärke eller produkter med 
stark kampanj i Stockfillers riktat utskick 

✓ Nå upp till 2 000 potentiella inköpare 

✓ 1 leverantör per mail (1-2 gånger/månad), 
kräver starkt erbjudande 

✓ Köpare i specifika kategorier, kanaler eller 
inom valda kedjor 

Pris: fr. 2499 SEK

KAMPANJ

Driv fler och större köp genom att sätta upp 
kampanjer och kampanjscheman  

✓Öka intäkter och distribution 

✓ Få ut kampanjer kostnadseffektivt 

✓ Kostnadsfritt vid egen administration

Pris: 300 SEK / publicering*

KLIPP

Säkra utförsäljning av varor som är på väg att 
gå ut i datum  

✓Minimera förlust 

✓ Konvertera svinn till ökad distribution 

✓ Kostnadsfritt vid egen administration

Pris: 300 SEK / publicering*

*Kostnadsfritt om ni hanterar själva i vårt admingränssnitt


