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AUTOMATION24 OFERUJE MARKOWE PRODUKTY 
W NAJLEPSZYCH CENACH

Automation24 to sklep internetowy z komponentami automatyki prze-
mysłowej. Firma oferuje wyselekcjonowane produkty z wielu kategorii 
automatyki przemysłowej. Strategią  Automation24 jest rezygnacja 
z utrzymywania lokalnych oddziałów biur i zespołów sprzedaży. 
Oszczędności z tego płynące trafiają bezpośrednio do kieszeni klien-
tów poprzez niższe ceny. Dzięki temu w wielu kategoriach firma jest 
liderem cenowym przy zakupie małych ilości. Ceny oferowanych 
produktów są średnio o 24% mniejsze w stosunku do zalecanej ceny 
producenta i przy braku minimalnych ilości zamówienia.

ONE STOP. SMART  SHOP
Sklep internetowy www.automation24.pl kieruje swoją ofertę głównie 
do małych i średnich przedsiębiorców, którzy nie mogą liczyć na 
szczególne warunki zakupowe u producentów i hurtowni, lub tych, 
którzy potrzebują jedynie ograniczonej liczby sztuk jednego artykułu. 
Biorąc pod uwagę, że  Automation24 oferuje szeroką gamę produktów 
z wielu dopełniających się kategorii, klienci są w stanie znaleźć kom-
pletne rozwiązania dla swoich aplikacji. Mogą oni skorzystać z oferty 
komponentów od kilkunastu różnych, sprawdzonych producentów.

WYGODNE ZAKUPY
Witryna sklepu www.automation24.pl jest stale rozwijana, aby zaku-
py były jeszcze łatwiejsze. Dzięki przejrzystej nawigacji i dodatko-
wym funkcjom nasz sklep jest przyjazny dla każdego klienta. Wybór 
kategorii ułatwiają zdjęcia przykładowych produktów. Responsywny 
design pozwala na łatwe użytkowanie strony na telefonach, table-
tach i komputerach. Ulepszona wyszukiwarka, funkcja filtrowania oraz wyszukiwanie produktów o podobnych charakterystykach, 

pozwalają na łatwiejsze znalezienie odpowiednich komponentów. 
Rejestracja w sklepie jest znacznie uproszczona i składa się tylko 
z jednego kroku. Ponadto sklep internetowy wyposażony jest w in-
tuicyjny panel użytkownika oraz funkcje ułatwiające dokonywanie 
zakupów, np. jednostronicowy proces zamawiania, opcja tworzenia 
list materiałów czy automatyczne tworzenie ofert w PDF.

SZYBKA DOSTAWA, KOMPETENTNA OBSŁUGA
Dzięki funkcji wyświetlania dostępności produktów, klienci otrzymują 
informację o czasie dostawy w czasie rzeczywistym dla każdego 
produktu. Większość zamówień przetwarzanych jest jeszcze tego 
samego dnia, w którym nastąpiło zamówienie, co umożliwia szybką 
dostawę. W przypadku technicznych i ogólnych pytań, związanych 
z produktami, dostępny jest czat, e-mail, a także bezpłatny numer 
telefonu do kontaktu. Personel wsparcia technicznego  Automation24 
służy poradą w zakresie obsługi technicznej, jak i pomocą przy 
doborze odpowiednich urządzeń do wymagań aplikacji. Podczas 
konsultacji inżynierowie wsparcia technicznego starają się zrozumieć 
potrzeby klientów w oparciu na pytaniach umożliwiających rozpo-
znanie sytuacji, tak aby zaoferować możliwie najlepsze rozwiązanie.

Automation24.automatykab2b.pl

Sklep internetowy automation24.pl oferuje wiele przydatnych inteligentnych 
funkcji ułatwiających zakupy

Potencjał magazynu  Automation24 został zwiększony do 300 000 produktów, 
co umożliwia szybką wysyłkę nawet w tym samym dniu, w którym złożone jest 
zamówienie. Jego funkcjonowanie usprawniają maszyny takie jak maszyna 
do cięcia kabli, która sprawnie i dokładnie odmierza zakupioną ilość.

Inżynierowie korzystający z Automation24 mogą wybierać z oferty 
ponad 5000 markowych artykułów z kategorii takich jak czujni-
ki położenia, procesowe oraz ruchu, technika napędowa, sieci 
przemysłowe i komunikacja, systemy sterowania, oświetlenie 
przemysłowe, zabezpieczenia instalacyjne, technika regulacyjna 
i pomiarowa, urządzenia sterujące i sygnalizacyjne, zasilacze, 
narzędzia, obudowy i szafy czy technika i aparatura łączeniowa. 
Wszystkie produkty dostępne są prosto z magazynu  Automation24 
w doskonałym stosunku jakości do ceny, już od pierwszej sztuki.


