
Zostań Partnerem firmy EKO-LIGHT!

Nasze inne firmy i marki



O firmie
 
 Jesteśmy polską firmą o międzynarodowym za-
sięgu która od ponad 10 lat z sukcesem działa w 
branży oświetleniowej i nie tylko.

 Od początku powstania firmy EKO-LIGHT w 
2009 roku nieustannie szkolimy się, doskonalimy 
nasze produkty, szukamy nowych materiałów i pro-
jektów. Specjalizujemy się w tworzeniu oświetlenia 
dekoracyjnego, ekologicznego, typu LED i przemy-
słowego. Aby mieć jeszcze większą kontrolę nad 
jakością zbudowaliśmy własny zakład produkcyjny. 

 Z myślą o bardziej wymagających klientach 
stworzyliśmy markę MiLAGRO oraz kolekcję lamp 
Premium MiLAGRO by Maciej Zień. 

www.eko-light.com



Chcąc dalej się rozwijać i poszerzać swoją działalność, 
firma Eko-Light poszukuję osoby na stanowisko:

Regionalny Partner
Sprzedaży

www.eko-light.com



Oferujemy:

Dostęp do szerokiej gamy produktów firmy 
Eko-Light. Posiadamy ponad 2,800 
produktów.

Dostęp do klientów z danego terytorium.
Są to zarówno pojedyńcze sklepy, markety, 
hurtownie elektryczne, architekci oraz 
wiele innych podmiotów gospodarczych.

Prawo do korzystania z marek i logo firmy 
Eko-Light. Dzięki temu nie trzeba ponosić 
ogromnych kosztów na reklamę i promocję.

Know-how, czyli sprawdzona wiedza na 
temat prowadzenia biznesu w naszej 
branży, informacje o wypracowanych 
metodach sprzedaży.

Brak potrzeby magazynowania ponieważ 
towar wychodzi bezpośrednio z firmy 
Eko-Light. 

www.eko-light.com

Nabywanie wiedzy dzięki szkoleniom w 
zakresie produktowym i zarządzania.

Firma Eko-Light oferuje system fakturowa-
nia oraz przyjazną dla klientów bizneso-
wych platformę sprzedażową b2b.

Wsparcie logistyczne, prawne, marketingo-
we oraz wszelkiego rodzaju pomoc na 
każdym etapie współpracy.



Czego wymaga od Partnera firma Eko-Light?

www.eko-light.com

Prowadzenia biznesu zgodnie z otrzymany-
mi założeniami firmy Eko-Light.

Opłacenia pracowników, samochodu 
firmowego oraz lokalu.

Wysyłania raportu o ustalonych wcześniej 
szczegółach do firmy Eko-Light raz/ dwa 
razy w miesiącu.

Obrotu towarem wyłącznie pod marką firmy 
Eko-Light.

Uczestniczenia w szkoleniach zorganizowa-
nych przez Eko-Light.

Zbudowania zespołu do pracy, min 2-3 
osoby.

+

Dbania o bezpieczeństwo tajemnic firmy 
oraz pracowników.

Obsługiwania aktualnych klientów, których 
firma przekaże swojemu Partnerowi oraz 
poszukiwania nowych klientów na jego 
terenie.

Zarządzania pozyskaną siecią klientów.

Monitorowania i analizowania konkurencji.

Kształtowania pozytywnego wizerunku 
Firmy.

Planowania, analizowania i raportowania 
wyników sprzedaży.

Inicjowania i wspierania działań marketin-
gowych mających na celu pozyskanie 
Klientów.

Budowania trwałych relacji z klientami.



Zasady Współpracy
 Partner dostaje gotową bazę klientów wraz z szeroką ofertą produktów firmy Eko-Light/ MiLAGRO. Jego zadaniem 
będzie opieka nad klientami przekazanymi przez firmę Eko-Light oraz pozyskiwanie nowych na wyznaczonym terenie. 
Skrupulatne śledzenie trendów oraz ewentualnych braków w ofercie. 

 Obsługa klienta to proste rozwiązanie - oddział będzie pełnił funkcję bazy handlowców na danym terenie. 

 Partner zbiera zamówienia, przekazuje na platformę B2B, czyli bezpośrednio do centrali Eko-Light. Natomiast 
naszym obowiązkiem będzie dopilnowanie całego procesu wysyłki wraz z niezbędnymi dokumentami. Do obowiązków 
partnera będzie należało również dbanie o wizerunek marki oraz reklamę na podległym terenie. 

www.eko-light.com



Twoja działalność!
Nasze wsparcie!
Wspólny sukces!

www.eko-light.com



Masz doświadczenie w branży oświetleniowej.
Znasz bardzo dobrze specyfikę rynku produktów.
Posiadasz doświadczenie w zarządzaniu zespołem.
Posiadasz minimum średnie wykształcenie.
Posiadasz doświadczenie w pracy na podobnym 
stanowisku.
Umiesz wyznaczać cele oraz konsekwentnie 
je kontrolujesz w celu dążenia do ich realizacji.
Znasz i umiesz wykorzystywać techniki 
sprzedaży i negocjacji.
Masz orientację na osiąganie wysokich wyników 
sprzedaży.
Potrafisz bardzo dobrze organizować swoją pracę.

Aplikację kieruj 
na adres: 

biuro@eko-light.com

EKO-LIGHT Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pascala 19
42-209 Częstochowa
www.eko-light.com

Skontaktujemy się z wybranymi 
osobami.

Aplikuj, jeśli:
www.eko-light.com


