
W YOSI.PL, nie ograniczamy się jedynie do wdrożeń i obsługi systemów

Comarch ERP, ale z powodzeniem tworzymy także innowacyjne aplikacje

odpowiadające na potrzeby naszych Klientów. Tak powstał AVOCADO Soft,

w skład którego wchodzą – AVOCADO Shipping, AVOCADO Packing,

AVOCADO eDocs oraz AVOCADO Jinni. 

AVOCADO Soft to szereg aplikacji usprawniających logistykę, które zostały

doskonale odebrane na polskim rynku. Od kilku lat nasze aplikacje są

sprzedawane i wdrażane także przez Partnerów, Sieć partnerska, w

ostatnim roku rozwinęła się,  a dzięki zaangażowaniu Partnerów, Klienci w

całej Polsce usłyszeli także o pozostałych modułach systemu. 

www.avocadosoft.pl



modułowy system wspierający logistykę w Twojej firmie

automatyzuje  wysyłkę  e-dokumentów  takich  jak  faktury,
raporty,  noty  windykacyjne  etc.  oraz  zapewnia  kontrolę 
wysłanych  dokumentów.

program  do  zarządzania  logistyką  magazynową  firmy.
Umożliwia  zarządzanie  magazynem  składowania, 
rozmieszczeniem  towarów  oraz  pracą  operatorów,
realizujących  przypisane  im  zadania.

integrator  odrębnych  systemów  i  aplikacji.  Jeśli
posiadasz  system,  do  którego  chcesz  podpiąć 
 nową  aplikację,  aby  korzystać  z  obu  rozwiązań, 
 to  potrzebujesz  AVOCADO  Jinni.

generuje  listy  przewozowe  bezpośrednio  z  sytemu
ERP.  Umożliwia  błyskawiczne  nadawanie  paczek
kurierskich  oraz  drukowanie  etykiet  dla  dowolnych
kurierów  i  spedytorów.



Zasady współpracy partnerskiej

RODZAJ PARTNERSTWA SREBRNY ZŁOTY PLATYNOWY

CO ZROBIĆ ABY ZOSTAĆ PARTNEREM?

Promować nasze aplikacje

Umieścić na swojej stronie
odnośnik do strony:
www.avocadosoft.pl

Zaobserwować nasze profile w SM 
FB 
(https://fb.me/avocadosoftpl) 
LI 
(linkedin.com/company/avocadosoftpl)

Wdrażać nasze produkty

Osiągać wysokie wyniki sprzedażowe

% od wartości sprzedaży 20%               25%                 30%

Umieścimy Twoja firmę na mapie
Partnerów AVOCADO Soft

PARTNER 
SREBRNY

PARTNER
ZŁOTY

PARTNER 
PLATYNOWY

CO ZROBIĆ ABY ZOSTAĆ PARTNEREM ?

ILE ZYSKUJESZ ?

CO DOSTANIESZ W ZAMIAN ?

Umieścimy Twoją firmę na
www.avocadosoft.pl -  logotyp oraz link
do witryny 



CENNIK 

poszczególnych aplikacji wchodzących w skład systemu

AVOCADO Soft

LICENCJA

GOLD

ABONAMENT

na ROK na STAŁE

MINI

STANDARD

VIP

445                                999

1425                              2999

1899                             3999

INDYWIDUALNIE        INDYWIDUALNIE

LICENCJA CENA za 1 STANOWISKO
RODZAJ WDROŻENIA

SMART PREMIUM

1 - 5 stanowisk

6 - 10 stanowisk
2999

32h /
 wdrożenia

160h/ 
wdrożenia

LICENCJA CENA APLIKACJI WDROŻENIE

eDocs 6000 + godziny
wdrożeniowe

Chcesz dowiedzieć s ię  więcej  ?  

ZADZWOŃ :  12  345 02 56/lub NAPISZ :  sprzedaz@avocadosoft .p l



prowizja ze sprzedaży licencji

elastyczny model współpracy - sam decydujesz o zakresie
współpracy i odbierasz adekwatne zyski

udział w zyskach, czyli stały przychód związany z corocznym
przedłużeniem gwarancji na aplikację

wsparcie techniczne i merytoryczne naszych konsultantów

minimum formalności - proste zasady współpracy

dodatkowa szansa na zwiększenie ilości wdrożeń systemów
ERP zintegrowanych z naszymi aplikacjami

dodatkowa promocja firmy na naszej stronie w zakładce
Partnerzy

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY W RAMACH

PROGRAMU PARTNERSKIEGO

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI 

ZADZWOŃ 

sprzedaz@avocadosoft.pl

więcej informacji na www.avocadosoft.pl

DZIAŁ HANDLOWY DZIAŁ MARKETINGU

tel. 12 345 02 56

NAPISZ

NAPISZ

marketing@avocadosoft.pl


