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2. Produsele dumneavoastră

Avem nevoie de acces la produsele dumneavoastră pentru a le afișa pe 
platformă. Vă punem la dispoziție echipa noastră de IT pentru a face posibil 
acest lucru printr-un simplu fișier ce poate fi accesat pentru preluarea codurilor, 
prețurilor și link-urilor produselor dumneavoastră.

3. Emauto Pixel

Când un client accesează site-ul dumneavoastră din platforma Emauto și 
realizează acțiunea de cumpărare, pixelul dumneavoastră din site va activa și va 
raporta acțiunea. Acest lucru ne permite să urmarim dacă clientul a finalizat 
comanda cu succes.

1. Conectează-te cu Emauto!

Contactează-ne la numărul 0744 477 769, iar în urma convorbirii telefonice cu 
echipa noastră veți primi un contract de colaborare care trebuie completat cu 
datele necesare. După semnarea contractului vom deveni parteneri legali.

Dorim să vă devenim partener strategic și să vă ajutăm prin
furnizarea și implementarea de soluții complete.

Cum devin Partener?

Gamă diversificată de 
furnizori cu oferte 
numeroase de piese 
auto, brand-uri auto 

renumite.

Eficient – nu mai este 
nevoie de accesarea mai 
multor site-uri, ofertele 
preferate putând fi 

găsite într-un singur loc.

Platformă simplu 
de utilizat, design 
responsiv, interfață 
prietenoasă.

Descoperă și conectează-te cu Emauto!

Avantaje

Emauto este o platformă online care pune la dispoziție un catalog complex 
de furnizori de piese auto  și care îndeplinește rolul de comparator de 
produse. Puteți face cumpărături online de la partenerii noștri, adăugând în 
coș produsele de care aveți nevoie și având garanția unor produse de 
calitate. Un alt avantaj al acestei platforme constă în posibilitatea înscrierii 
pe site ca partener EmAuto. Daca sunteți producători de piese auto, puteți 
beneficia de o colaborare eficientă. Vă puteți înscrie pe site, iar noi vom avea 
grija să punem la dispgrija să punem la dispoziția clienților produsele dumneavoastră.

Ce reprezintă Emauto?

Reinventează-ți mașina!

EMAUTO

Beneficiile Partenerilor
Menține identitatea afacerii personale!

calitate

clienți noi vânzări mai mari

promovaretarget fidel

vizibilitate comparare

eficiență
profesionalism și funcționalitate

modernă

extinderea publicului-țintă și
cifră de afaceri mai mare

consolidarea relațiilor
existente

imagine premium și notorietate
online fără campanii plătite

garanția creșterii vânzărilor și condiții
bune de achiziție

reclamă gratuită și profituri
mai mari

clienții vor vedea produsele
fără Google Ads

prețurile concurenței pot fi
comparate oricând


