
bądź na:

Czas na zmianę,
która przełoży się na Twoją pracę

Zyskaj nowych klientów dzięki
wymianaopon.pl

Czym jest portal wymianaopon.pl?
To narzędzie stworzone 

przez Polskie Składy 
Oponiarskie z myślą 

o właścicielach 
serwisów z branży 

oponiarskiej.

Dzięki naszemu 
intuicyjnemu kalendarzowi 

stanowisk zarządzanie 
wizytami w serwisie 
 staje się szybsze, 

łatwiejsze i prostsze.

Proponowane przez nas 
rozwiązanie pomaga 

w pozyskiwaniu 
nowych klientów oraz 
pozwala oszczędzać 

czas.

Produkty
POLSKIE SKŁADY OPONIARSKIE



Wsparcie techniczne
Gdy podczas pracy z wymianaopon.pl 
coś Cię zaskoczy lub sprawi problem,  
nasz zespół zapewni Ci sprawną pomoc.

Wizytówka serwisu  
w naszym portalu
Umożliwi Ci 
zaprezentowanie pełnej 
oferty Twoich usług 
obecnym i nowym 
klientom. Jeśli nie masz 
własnej strony internetowej, 
podziel się z klientami 
linkiem do wizytówki.

Narzędzie 
do obsługi 
depozytów
Od teraz 
przechowywanie 
opon stanie się 
jeszcze prostsze 
zarówno  
dla Ciebie, jak i 
Twojego klienta. 

Opinie 
zadowolonych 
klientów
Twój wizerunek 
budują 
także opinie 
zadowolonych 
użytkowników.  
Daj się docenić!

Automatyczna 
komunikacja
Sprawi, że klient 
otrzyma 
przypomnienie 
(sms, e-mail) 
o zbliżającym 
się terminie 
i nie zapomni już 
o wizycie w Twoim 
serwisie.

Raport z obłożenia stanowisk
Statystyki rezerwacji pomogą Ci 
zoptymalizować pracę i efektywnie 
zaplanować każdy dzień roboczy.

Widget 
do rezerwacji 
na swojej stronie
Dzięki prostej integracji 
z terminarzem, klienci 
umówią się bezpośrednio 
na wizytę w serwisie  
przez Twoją stronę 
internetową lub fanpage 
na Facebooku. 

Dlaczego warto dołączyć do portalu 
wymianaopon.pl?

Zyskaj dostęp do funkcjonalności, 
które dają same profity:

Wygodny kalendarz stanowisk 
Czytelny terminarz pomoże Ci zorganizować i usprawnić pracę w serwisie, a to przełoży 
się na Twoje zyski i oszczędności. 



rezerwacji
usługi

widget na stronie internetowej lub na Facebooku
integracji z systemem

Jeden terminarz – wiele możliwości dopasowania do własnych potrzeb:

dzienny, tygodniowy, 
rezerwacje, dostępne terminy

4
widoki

4
sposoby2

opcje

wymiana opon, mechanika, 
myjnia, klimatyzacja4

kategorie 
usług

Czy portal wymianaopon.pl
to rozwiązanie dla Ciebie?
Przekonaj się, testując przez miesiąc za darmo  
najczęściej wybierany pakiet Comfort!



Zapraszamy na bezpłatne szkolenia online
Zobacz, jak korzystanie z wirtualnego kalendarza rezerwacji może przełożyć się 
na efektywność Twojej pracy!

Najbliższe terminy spotkań znajdziesz na https://wymianaopon.pl/szkolenia/ 
Do zobaczenia!

Zaciekawiliśmy Cię? 
Dołącz do nas na wymianaopon.pl!

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami:
serwisy@wymianaopon.pl
+48 12 267 11 03

Zapraszamy – bądź na wymianaopon.pl

Zyskaj czas z wymianaopon.pl
i poświęć go swoim klientom!

Co o wymianaopon.pl sądzą jego użytkownicy?

Cały nasz zespół z czystym 
sumieniem poleca platformę 
wymianaopon.pl
Krzysztof, AGM Serwis 
Samochodowy

wymianaopon.pl spełnia nasze 
oczekiwania w 100%
VULCAN Serwis Piaseczno

Kalendarz spełnia wszystkie 
oczekiwania.
Sebastian, JT Autocentrum

Kalendarz pozwala zaoszczędzić 
masę czasu.
Edek, Edek Podgórska, Edek Serwis

Prosty i intuicyjny w obsłudze.
NAKIELSKA auto serwis

Cenimy to rozwiązanie 
za czytelność oraz 
intuicyjność.
Piotr, Budgum Service s.c.

Niesamowicie pomocne 
narzędzie w codziennej 
pracy serwisu!
Kamila, „AUTO-GUM”

Rozwijaj swój biznes razem z naszym narzędziem.


