
UW PRODUC TEN EN DIENS TEN 
ONLINE BESCHIKBA AR 

Savviva heeft in België een leiderspositie 
als het gaat over conciërgediensten voor 
bedrijven en residenties. Elke dag streven 
we naar innovatie en perfectie. Met 
Savviva Marketplace beantwoorden we 
aan de noden van onze klanten en stellen 
we alle producten en diensten beschikbaar 
via een intuïtief en makkelijk te gebruiken 

online platform.

ALLE DIENS TEN BESCHIKBA AR 
OP EEN PL A AT S  

Dankzij Savviva Marketplace beschikt u 
over een eenvoudige en praktische online 
tool waarbij alle diensten verzameld 
worden op één plaats. Basisdiensten zoals 
zaalreservaties of restaurant openingsuren 
gecombineerd met specifieke behoeften 
zoals elektrische fietsen, welzijn of klusjes. 
Het resultaat is een mooi ontworpen 
marketplace, beschikbaar voor uw klanten.

EEN DIGITAAL DIENSTEN PLATFORM, 
AANGEPAST AAN UW NODEN

Bij Savviva draait alles rond een 
uitstekende persoonlijke service. Dat geldt 
ook voor onze tools: Uw digitaal platform 
is gepersonaliseerd in functionaliteit, 
branding en design. We bespreken 
de mogelijkheden, u beslist en wij 
implementeren. Onze technologie laat 
toe om veilige multi-site, multi-tenant 

verrichtingen te doen.

MARKETPLACE PAST ZICH AAN AAN UW NODEN, DE NODEN VAN HET GEBOUW EN UW KLANTEN

ONLINE SHOP

• Droogkuis, strijkdienst, schoenma-
kerij, bloemen, chocolade, welzijn,... 

• Catering, team evenementen, meet-
ings, incentives, bedrijfsgeschenken...

• Meer dan vijfentwintig diensten en 
tweehonderd producten. 

• Eigen diensten of geïntegreerde 
externe diensten.

• Winkelmandje, bestelformulieren, 
chat functionaliteiten, maande-
lijkse nieuwsbrieven. 

INVOICING & ADMIN

• Veilige e-betaling en beheer van 
bestellingen. 

• Privé - of professionele facturatie 
(multi-site / multi-tenant).

• Tweewekelijkse logistiek en 
on-site levering.

• Recurrente updates, nieuwe 
producten en diensten.

• Conciërge back-office onder-
steuning voor uw klanten.

BUILDING SERVICES

• Zaalreservaties, evenementen 
agenda’s, autoverhuur,…... alles 
beschikbaar op één plaats.

• Integratie van alle bestaande of 
nieuwe diensten.

• Kostenefficiënt voor multi-tenants 
en multi-sites gebouwen.

• Gepersonaliseerd volgens uw 
behoeften en branding.  

• Duurzaam en flexibel, dankzij een 
Europees open source platform. 

ONLINE SHOP I BUILDING SERVICES I INVOICING & ADMIN

Marketplace

Uw bedrijfs - en residentiële producten en 
diensten beschikbaar op één plaats

+32 2 669 07 29 | welcome@savviva.be | www.savviva.be


