


NASO

W ICO od kilkunastu lat specjalizujemy się 
w dystrybucji wysokiej jakości komponentów 
do urządzeń przenośnych, takich producentów jak:
Acer, Apple, Asus, Dell, HP, Lenovo, Samsung i wielu 
innych. Swoją ofertę opieramy o własne marki 
MOVANO i MITSU, cieszące się uznaniem
klientów, czego potwierdzeniem jest przyznanie 
wyróżnienia Laur Klienta - Odkrycie 2017.

Poznaj szeroki wachlarz części zamiennych 
na www.ico.net.pl.

Specjalizujemy się w dystrybucji akcesoriów 
klasy premium na terenie Polski, Czech, Słowacji, 
a od niedawna również – na Litwie, w Irlandii 
i Szwecji.

Codziennie realizujemy zamówienia z dostawą 
na teren całej Europy – prosto z naszego centrum 
logistycznego w Polsce. 

Wspólnie z naszymi stałymi partnerami, 
stworzyliśmy przyjazny dla użytkowników interfejs 
B2B oraz wiele rozwiązań IT wspierających rozwój 
Twojej firmy.

Ciągłość dostaw zapewniają 4 rodzaje transportu:

OBSZAR DZIAŁANIA

Polska     Czechy     Słowacja     Litwa     Irlandia     Szwecja

2003

243 000 zł

1 855 030 zł

WZRASTAJĄCA SPRZEDAŻ

4 115 239 zł

7 668 448 zł

8 496 031 zł9
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>300
PARTNERÓW
B2B

SPRZEDANYCH
ZASILACZY

>1500
UNIKALNYCH
INDEKSÓW
W OFERCIE
PODSTAWOWEJ

<2,8%
REKLAMACJI

* 620 000

SPRZEDANYCH
BATERII

* 235 000

* stan na 12.2017 rok

MORSKI LOTNICZY KOLEJOWY LĄDOWY

>50 000
TOWARÓW
DOSTĘPNYCH
W MAGAZYNIE

8
WYSPECJALI-
ZOWANYCH
PRODUCENTÓW
NASZYCH
AKCESORIÓW



DLACZEGO
WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z NAMI?

BEZPOŚREDNI
IMPORTER
Jako bezpośredni importer 
oraz dystrybutor oferujemy 
konkurencyjne ceny produktów 
i możliwość zwrotu towaru 
w określonych terminach. 
Dzięki cotygodniowym dostawom, 
zapewniamy stałą dostępność 
wszystkich towarów.

JESTEŚMY
GWARANTEM
Wiemy, że proces wymian 
reklamacyjnych i serwisowania 
absorbują niepotrzebnie Twoją 
energię. Całość tej pracy 
weźmiemy na siebie, dzięki 
czemu Ty możesz zająć się 
wyłącznie sprzedażą. 
Efektywna praca działu 
serwisu to znak rozpoznawczy 
naszej firmy. 

TWÓJ NOWY SKLEP
INTERNETOWY
Udostępniamy gotowe sklepy z naszymi 
produktami z możliwością importu 
własnych indeksów oraz podmianą grafik. 
Dzięki temu możesz skupić się na promocji 
swojego serwisu i realizacji zamówień.

Rozbudowany system B2B, mnogość darmowych integracji 
XML/CSV/API, sprawna komunikacja oraz nieodpłatna pomoc 
programistyczna. Dodatkowo zapewniamy wsparcie 
materiałami marketingowymi, takimi jak: banery, wizualizacje, 
plakaty, prezentacje 360°. Udostępniamy galerie zdjęć 
produktów oraz gotowe opisy na Twoją stronę i wiele innych 
rozwiązań, które będziesz chciał poznać.

BOGATY
ASORTYMENT
W ofercie znajdziesz ponad 1500 unikalnych indeksów do urządzeń 
mobilnych, w tym ponad 600 modeli baterii oraz około 400 zasilaczy. 
Portfolio produktowe uzupełniają przewody zasilające, powerbanki, 
klawiatury do laptopów, lampy projekcyjne pasujące do kilku tysięcy 
modeli projektorów i wiele innych. Nieustannie poszerzamy 
nasze portfolio.

DOSTAWA DO 24H /
DROPSHIPPING
Kompletny asortyment posiadamy 
we własnym magazynie w Polsce, dzięki 
temu zamówienia złożone do godziny 
14.00 realizujemy jeszcze w tym samym 
dniu. 

Wysyłki do Twoich klientów możemy 
realizować bezpośrednio z naszego 
centrum logistycznego. Nadanie jest 
możliwe na Twoich lub naszych listach 
przewozowych z opcją dołączenia 
dokumentu sprzedaży. 

GDZIE NAS ZNAJDZIESZ?

A MOŻE CZEGOŚ 
OD NAS
POTRZEBUJESZ?
Jesteśmy elastyczni. 
Na życzenia 
partnerów tworzy-
my dedykowane 
rozwiązania, 
np. zmiany w XML, 
grafiki i banery, 
raporty, zdjęcia 
w odpowiednim 
formacie i wiele 
innych rozwiązań.

Po prostu zapytaj!



SYSTEM B2B

KORZYŚCI DLA NASZYCH 
KLIENTÓW B2B

Dołącz do naszego innowacyjnego 
oraz intuicyjnego systemu zamówień 
i poznaj ponad 1500 indeksów z naszej oferty. 
Nasz przyjazny dla użytkownika system B2B 
umożliwia:

pobieranie dokumentów sprzedaży 

automatyczne składanie zamówień

przeglądanie historii zamówień 
oczekujących – back orders 

wgląd w aktualne stany magazynowe 
wraz z planowanymi dostawami

sprawdzanie sald i weryfikację 
rozrachunków

dostęp do raportów, takich jak: lista 
bestsellerów, nowości, informacje 
o zmianach cen, produkty wychodzące 
z oferty, promocje, dostawy w drodze, 
produkty wyprzedane, zmiany 
w kompatybilnościach i inne

integrację produktów (opisy, ilości, 
zdjęcia, kompatybilności, 
prezentacje 360°) w standardzie 
XML, CSV, API

kredyt kupiecki

zwrot towaru w określonych terminach

brak minimów logistycznych oraz deklaracji 
obrotów

dostęp do panelu partnerskiego 

ekspresowa wysyłka kurierska – dostawa do 24h

dostęp do darmowych materiałów 
marketingowych, jak: plakaty, ulotki, katalogi, 
banery www

dostęp do ponad 1500 SKU, odpowiadających 
łącznie ponad 50 000 towarów w magazynie

opiekun handlowy, elastyczność wobec Twoich 
potrzeb, odpowiedzi na nurtujące Cię pytania

ŁATWY W OBSŁUDZE 
SYSTEM ZAMÓWIEŃ 
ONLINE I SZYBKA 
DOSTAWA

WYSOKI STANDARD 
OBSŁUGI I ROSNĄCA 
LICZBA 
ZADOWOLONYCH 
KLIENTÓW

USZYTE NA MIARĘ 
PODEJŚCIE DO 
INDYWIDUALNYCH 
POTRZEB KLIENTÓW 

DLACZEGO MY?

JAK TO DZIAŁA?

Załóż konto 
i poinformuj  
nas o tym

Składaj
zamówienia
:-)

Korzystaj 
z udogo-
dnień B2B

Weryfikacja
i aktywacja
konta B2B

DARMOWY

XML



PRODUKTY

Dołącz do rodziny ICO i poznaj 
zamienniki MOVANO i MITSU 
o jakości bliskiej oryginałowi.

Jako właściciel marek MOVANO i MITSU 
ściśle współpracujemy z przodującymi fabrykami 
w Chinach kontrolując wykonanie naszych 
produktów według aktualnie obowiązujących 
norm i dyrektyw unijnych, o czym świadczą 
pozyskane certyfikaty, takie jak CE, RoHS czy FCC.

Uznanie dla naszych produktów oraz zdobyta 
renoma pozwalają nam na realizację zamówień 
także pod markami własnymi klientów. 
Ze względu na szacunek i tajemnicę handlową 
nie możemy ich wymienić - znajdziesz je 
na co dzień np. w MediaMarkt czy RTV Euro AGD.

OEM

DBAMY NIE TYLKO O JAKOŚĆ NASZYCH PRODUKTÓW, 
ALE TEŻ O ICH KOMPLEKSOWY WIZERUNEK. 

POZNAJ NASZE

OPAKOWANIA

TAK MOGĄ 
WYGLĄDAĆ
TEŻ TWOJE 
PRODUKTY

NUMER SERYJNY

INSTRUKCJA + GWARANCJA W 8 JĘZYKACH

EAN + PARAMETRY 



6
EXTEND

MONTHS

THE WARRANTY

DARMOWE WYDŁUŻENIE GWARANCJI - TWOJA KARTA PRZETARGOWA 
Wystarczy, że klient końcowy zarejestruje numer seryjny produktu na stronie internetowej 
Mitsu.global lub Movano.global, a podstawowa gwarancja zostanie wydłużona o dodatkowych 
6 miesięcy. Dzięki temu Twoja oferta będzie bardziej atrakcyjna na tle konkurencji. 
Obsługujemy także zgłoszenia wynikające z wydłużonej gwarancji.

MITSU i MOVANO jako jedyne 
na rynku mają wydłużoną, nawet 
30-miesięczną, gwarancję 
poprawnego działania.  

Zaawansowane linie produkcyjne naszych 

dostawców, spełniające normy ISO 9001 

oraz ISO 14001, gwarantują wysoką jakość produktu 

końcowego, dlatego nie boimy się odpowiedzialności 

za nasze wyroby.

KLIENT ZWRÓCIŁ SIĘ DO CIEBIE Z PROBLEMEM 
GWARANCYJNYM - SKIERUJ GO BEZPOŚREDNIO DO NAS,
A MY ZAJMIEMY SIĘ RESZTĄ.

ZAOSZCZĘDŹ
CZAS I KOSZTY
UTRZYMANIA

SERWISU

WYDŁUŻONA
GWARANCJA

KONTROLA
JAKOŚCI

PRODUKT

SPRAWNY PRODUKT

WADLIWY PRODUKT

WADLIWY
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mFINDER

Darmowa dedykowana 
wyszukiwarka części zamiennych 
dla Twojego sklepu.  

Poznaj i zainstaluj w swoim sklepie mFindera. 
Dzięki niemu Twoi klienci będą mogli zawsze 
samodzielnie wybrać odpowiednią część, 
minimalizując ryzyko zakupu niewłaściwego 
produktu. 

Samodzielność
klienta

O CO CHODZI?
mFINDER

Klient wybiera 
interesującą 
go kategorię

Wpisuje, 
czego szuka lub... 

...wybiera 
z dostępnych opcji 

Pojawia się wynik 
wyszukiwania 
z uzupełnioną nazwą 
produktu, zgodnie 
z szukaną frazą

1.

2a.

2b.

3.

Oszczędność czasu
konsultantów

Większa
sprzedaż

prowadzi klienta krok po kroku 
do potrzebnego produktu

uzupełnia nazwę znalezionego produktu 
o frazę z zapytania, przez co utwierdza klienta 
w odpowiednim wyborze

przyczynia się do podniesienia liczby 
konwersji zakupowych

decyduje o trafności wyników wyszukiwania 
poprzez zastosowanie złożonych algorytmów

dopasowuje opcje wyszukiwania do wybranej 
kategorii (po parametrach, producencie, PN…) 

aktualizuje automatycznie bazę produktów 
i kompatybilności w oparciu o globalne 
wyszukiwania klientów

mFINDER. KORZYŚCI

Wdrożenie jest naprawdę łatwe. Możesz go 
zainstalować jako część swojego serwisu – nowa 
wizualnie personalizowalna wyszukiwarka będzie 
kolorystycznie spójna z Twoją ofertą oraz ułatwi 
nawigację i przekona klienta o trafności jego decyzji 
zakupowej. Jedyne, czego potrzebujesz, to wgranie 
na swoją stronę uprzednio przygotowanego 
pod Twoje potrzeby kodu HTML… I tyle. 
To proste, prawda?

mFINDER na Twojej stronie

PAMIĘTAJ
mFINDER jest częścią 
Twojej strony, klient 
pozostaje na niej cały 
czas.



SPRAWDŹ NASZE MARKI

ZASILACZ
DO LAPTOPA

BATERIA
DO LAPTOPA

ZASILACZ
SAMOCHODOWY

ZASILACZ
DO TABLETU

KLAWIATURA
DO LAPTOPA

POWERBANK
GŁOŚNIK

BLUETOOTH

BATERIA
DO

ELEKTRONARZĘDZI

LAMPA
DO

PROJEKTORA

AKCESORIA
DO

SMARTFONÓW

ICO Sp. z o.o. Sp. k.
Mokronos Górny

ul. Radosna 8
55-080 Kąty Wrocławskie

POLSKA

t: 71 363 48 71
e: b2b@ico.net.pl
www.ico.net.pl

I DUŻO WIĘCEJ...


