Csatlakozzon a világ legnagyobb robot beszállítói hálózatához
és találkozzon vevőkkel a világ minden pontjáról
A #HowToRobot egy folyamatosan növekvő beszállítói hálózat a robotizálás és automatizálás
területén, célja ezen cégek üzleti növekedésének elősegítése.
Hogyan biztosítja, hogy cégét megtalálják a lehetséges vevői – országon belül és külföldön is?
A #HowToRobot beszállítói hálózatának tagjaként, abban a pillanatban a vevők látókörébe kerül, amint azok beküldik az igényüket,
hogy új robotizálási vagy automatizálási megoldásra van szükségük.
Kapcsolatba léptünk Európa számos ipari szövetségével, hogy a gyártó tagjaikat összeköthessük a megfelelő beszállítókkal.
A karantén időszak következményeként egyre több cég online keresi az automatizálási lehetőségeket – ez a trend biztosan
folytatódik ezután is. A hálózatunk tagjaként cége első lesz a sorban amint újabb cégek indulnak el az automatizálás útján az
internetes platformunkon keresztül.

Miért csatlakozzon a beszállítói hálózatunkhoz?
Csatlakozzon a több, mint 9000 robot beszállítót tartalmazó globális könyvtárhoz még ma, kerüljön fel az üzleti térképre és legyen
része egy növekvő nemzetközi kereskedelmi hálózatnak.

Indítsa be az Eladást és
kerüljön be a köztudatba

Mutassa be standard
megoldásait és a mérnöki
tapasztalatát a nemzetközi
beszerzői hálózatnak.

Összehozzuk a vevőkkel

Találjon üzleti partnert

Amint egy vevő az Ön megoldási

Szeretné exportálni a

típusát keresi, automatikusan

megoldásait? Találjon

meghívást kap, hogy

lehetséges partnereket a több

elküldhesse a személyre szabott

mint 9000 robot integrátor,

válaszát.

gyártó, viszonteladó és
tanácsadó között globálisan.

Mi is az a #HowToRobot?
A #HowToRobot a világ első digitális robot központja. Segíti a vevőket az automatizálás tervezésében és a sikeres
végrehajtásában, emellett összeköti őket a megfelelő beszállítókkal.
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Jelenleg megtalálható a #HowToRobot oldalon:

Globális könyvtár több mint 9000 robot beszállítóval,

Standard robotizálási és automatizálási megoldások

integrátorral, gyártóval, viszonteladóval és

piactere

tanácsadóval
Tender felület a vevők számára, ahol személyre szabott
Eszközök, melyek segítségével a cégek felismerik,

megoldást kereshetnek (Információkérés, RFI) és a

megtervezik és végrehajtják az automatizálási projek-

beszállítók reagálhatnak erre

teket, üzleti tervet készíthetnek stb

A #HowToRobot a robot és automatizálási beszállítóktól független tulajdonú, illetve ezektől függetlenül működik. Célunk, hogy
biztosítsuk az átláthatóságot, illetve a korrekt versenyhelyzetet. A platformon keresztül indított, bonyolított projektekből nem
kapunk jutalékot.

Mit lát majd a #HowToRobot oldalon ebben az évben?
•

Még jobb partnerkereső a vevők és beszállítók számára: eszköz robotizálási és automatizálási ajánlatkéréshez (RFP)

•

Még több automatizálási vevő jelenik meg a platformunkon – az európai ipari szövetségeken keresztül

•

Új lehetőség a beszállítók számára, bemutathatják alvállalkozóikat, disztribútoraikat és partnereiket, illetve, hogy milyen
márkákat forgalmaznak.

•

Használt robot piactér

•

Még több újdonság érkezik

Hogyan csatlakozhatok?
Menjen a HowToRobot.com/join weboldara

Mennyibe kerül?

TAGSÁG

PRÉMIUM TAGSÁG

INGYENES

€60/HÓ VAGY €660/ÉV (EGY HAVI DÍJAT MEGTAKARÍT)

Bekerül a Robot Könyvtárba

Bekerül a Robot Könyvtárba

Adja hozzá a logóját

Adja hozzá a logóját

Sorolja fel megoldásait a Robot Piactéren

Sorolja fel megoldásait a Robot Piactéren

Személyre szabott megkereséseket kap lehetséges
vevőktől

Személyre szabott megkereséseket kap lehetséges
vevőktől

Frissítse cége adatait, elhelyezkedés, irodák, stb.

Frissítse cége adatait, elhelyezkedés, irodák, stb.

Frissítse termékcsoportjait

Frissítse termékcsoportjait

Frissítse az ajánlott megoldásainak típusát

Frissítse az ajánlott megoldásainak típusát

Frissítse a célzott vevőihez tartozó iparágakat

Frissítse a célzott vevőihez tartozó iparágakat

www.HowToRobot.com | member@howtorobot.com

