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1 Zwiększenie sprzedaży produktów 

Przy realizacji inwestycji kupowane są tylko te produkty, które zostały wcześniej 
uwzględnione w projektach. Aby zwiększyć sprzedaż niezbędna jest współpraca 
z projektantami oraz dostarczanie im odpowiednich danych – najlepiej w formie 
gotowych bibliotek CAD. Aplikacja CP-Producenci jest narzędziem służącym do 
rozpowszechniania danych o produktach. Jest to nakładka CAD chętnie używana 
przez projektantów, a produkty w niej zawarte są znacznie częściej stosowane 
w projektach. Dla producentów tworzone są spersonalizowane wersje, w któ-
rych mogą Państwo określić nazwę programu, dane wyświetlane w poleceniu  
„O Programie” oraz wszystkie elementy graficzne (np. logo, okno startowe itp.).  

Dlaczego projektanci stosują program CP-Producenci: 

 Dane do projektowania są w postaci gotowej do bezpośredniego użycia w projektach CAD  
(a nie w katalogach pdf lub pojedynczych plikach dwg/dxf). 

 Dla projektantów program jest bezpłatny, a do tego znacznie ułatwia i automatyzuje pracę. 

 Dla projektantów podstawowym narzędziem pracy są programy CAD, np.: AutoCAD, BricsCAD, 
GstarCAD, IntelliCAD, progeCAD, ZWCAD itp. Aplikacja CP-Producenci działa jako nakładka w tych 
programach, dlatego projektanci nie muszą nic zmieniać, ani uczyć się obsługi nowego programu. 

 Programy z serii CP-Producenci są dostarczane przez wielu producentów urządzeń, dzięki temu 
projektant może w jednym systemie CAD zgromadzić duży zbiór różnych bibliotek, a to jeszcze 
bardziej zachęca go do stosowania naszych rozwiązań. 

 Program tworzy kompletne zestawienia produktów użytych w projektach. Zestawienia te mogą 
być wczytywane przez producentów jako listy materiałowe do sporządzenia wyceny lub do 
prefabrykacji elementów (np. korytek elektrycznych, szynoprzewodów, rozdzielnic itp.). 

2 Wspomaganie marketingu 

 Program posiada system automatycznej rejestracji użytkowników, dzięki czemu Państwa dział 
marketingu będzie otrzymywał raporty zawierające adresy kontaktowe (w tym e-mail) wszystkich 
osób stosujących program. Dane te są cennym i zweryfikowanym źródłem informacji 
o projektantach realnie zainteresowanych Państwa ofertą produktową. 

 Możliwość dołączenia Państwa bibliotek CAD do komercyjnej wersji CADprofi, dzięki czemu będą 
one stosowane przez wielu projektantów posiadających ten program.  

 Możliwość prowadzenia wspólnych działań marketingowych z firmą CADprofi oraz skorzystanie 
z akcji informacyjnych i newsletterów wysyłanych przez CADprofi do projektantów. 

 Koszt licencji CP-Producenci jest porównywalny z reklamą w czasopismach branżowych,  
a w przeciwieństwie do zwykłej reklamy daje długotrwałe efekty. 

3 Budowanie wizerunku firmy 

 Zwiększenie wizerunku firmy poprzez oferowanie profesjonalnych narzędzi do projektowania 
analogicznych do tych, które przygotowywaliśmy dla innych firm i koncernów z Państwa branży. 

 Programy CADprofi i CP-Producenci są stosowane przez prawie 100 tysięcy użytkowników. Tak 
duża liczba wdrożeń świadczy o jakości i niezawodności programu, co także będzie podkreślać 
renomę Państwa firmy. 

 Docieranie do użytkowników komercyjnego programu CADprofi umocni Państwa markę wśród 
najbardziej wymagających klientów. 


