
Мониторинг на цените
Осигуряване на цялостен денонощен контрол на цените 

за доставчици, производители и дистрибутори. 

Услуга
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Идентифициране на нарушения на търговските политики 
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и партньорските споразумения.
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Защо Ви е необходим

цените от BRANDPOL
мониторинг на
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Определяне на ценовия
диапазон на продуктите
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Изчисляване на средна
и междинна цена

Проучване на динамиката
на цените на пазара

Определяне на нивото
на конкуренция

Проследяване на цените 
на преките конкуренти

Контрол на цените

Бърза преоценка
на продуктите

Оценяване на пазарните

Разработване на стратегия
на ценообразуването

Изгодно закупуване
от доставчици

Увеличаване на Вашата печалба

Прогнозиране на 
продажбите

аналози
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Интелектуален и непрекъснат

Система за мониторинг на цените BRANDPOL
1

2

3

Това са уникални технологии за техническо зрение и анализ на цените на 

производителите, доставчиците и дистрибуторите в интернет пространството. 

Обхват на системата

Системата BRANDPOL ежедневно проследява над 20 000 000 SKU на повече от 100 000

уебсайта в 170 държави. Това дава възможност да се идентифицират дъмпингови

Специални решения

BRANDPOL разполага с уникален набор от технически решения, който позволява тази

услуга да се предоставя в такъв обем.

контрагенти, нарушители на партньорската политика и да се пресекат бързо тези нарушения.

BRANDPOL позволява да се проследява денонощно състоянието на пазара, да се 

анализира движението на цените и се развива ефективно партньорската политика, 

да се управлява стратегията на ценообразуване във веригите си за доставки.

мониторинг на цените
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Нашите уникални
възможности

Възможност за мониторинг 
на до 1 000 000 SKU

Пълна интеграция с всички основни
електронни пазари и онлайн магазини

Универсален клиентски профил с 
конструктор на индивидуални шаблони

Възможност за анализ на цените до 24 пъти
на ден в рамките на един и същи проект

Уникална система техническо
зрение

Възможност за прехвърляне на данни
в EXCEL, PDF, JSON, XML, CSV, REST-API

за отчет според Вашите изисквания



Сравнете нашите възможности
с тези на конкурентите

Платформа BRANDPOL

Автоматична система за мигновено свързване на 

Нашите конкуренти

за защита от събиране на данни

Уникална система за заобикаляне на всички системи

Режим на мониторинг на цените във формат 24/7/365

Несъвършена, продължителна и скъпа система за свързване
на нови обекти към мониторинг

Липса на ефективни системи за противодействие

Строги ограничения на броя и честотата на събиране
на данни

Големи интервали за събиране на данни, което правиВъзможност за коригиране на ценовите политики 

уебсайтове към мониторинг, базиран на техническото

на защитата от събиране на данни

получената информация неактуална

Липса на възможност за коригиране на цените

на нарушителите

зрение



Ежедневно събираме цени от: Освен това от над 120 000 световни уебсайтове и онлайн пазари



Международни компании,
които ни се доверяват
от години

Клиенти на групата компании BRANDPOL
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Често задавани въпроси

Колко струва услугата за Нашата компания има индивидуален подход към всеки клиент в зависимост от неговите нужди. Цената започва от 500 лв

мониторинг на цените? на месец в зависимост от броя на продуктите, броя на сайтовете и честотата на събиране на цените.

Възможностите на нашата платформа позволяват извършването на мониторинг всеки час.

Може ли да сравнявате стоки без

артикули?

Да, можем, 20% от нашите клиенти вече използват тази услугаМоже ли да проследявате

наличностите от стоки?

Колко често може да се извършва

мониторинг на цените?

Нашата платформа може да сравнява продукти въз основа на над 20 критерия, включително изображения, баркодове,

описания и т.н.
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Какво е необходимо, за да 

Разполагаме с повече от 10 стандартни форми на аналитични доклади, но също така разработваме индивидуални

започна сътрудничество с Вас?

формати на доклади за всеки клиент в зависимост от личните му нужди.

Разбира се, разполагаме с удобен и функционален личен акаунт, изцяло адаптиран към нуждите на клиента.

Имате ли личен мениджър?

Опитайте нашата услуга и сами ще си отговорите на този въпрос, както вече направиха повече от 100 компании, коитоС какво сте по-добри

Възможно ли е да се променят

Имате ли личен акаунт?

На всеки клиент се предоставя личен мениджър, който отговаря на всички въпроси онлайн.

Системата ни предоставя възможност за създаване на скрийншотове.

Моля, отправете запитване от нашия уебсайт brandpolgroup.com, или ни се обадете на тел.: +359 (52) 940 331

Имате ли възможност да правите 

скрийшотове на цените?

са избрали нас вместо конкурентите ни!
от конкурентите си?

формите на доклада?
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БРЕНДПОЛ ЕООД

Адрес Веб-сайт E-mail

9000, България, гр. Варна, ул. Преслав, д. 36, офис 7 www.brandpolgroup.com varna@brandpolgroup.com

Phone:

+359 (52) 940 331

https://brandpolgroup.com/
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