
O kliencie

Artyzan powstał w 2011 r. Zajmuje 
się sprzedażą kreatywnych zabawek 
i artykułów plastycznych. Jest wyłącz-
nym dystrybutorem na terenie Polski 
marek PlayMais, Piasek Kinetyczny, 
Smart Max Piaskolina, Pan Robótka/
MisterMaker, IGROTECO, Kulkolinda 
Smoki Morskie i Sprytna Plastelina. 
Jest także franczyzodawcą własnej 
marki Kreatywne Maluchy. Ofero-
wane przez niego zabawki znanych 
i sprawdzonych europejskich firm 
prowokują do rozwoju kreatywności 
i abstrakcyjnego myślenia. Pozwalają 
dzieciom na zetknięcie się z plastycz-
nymi materiałami, z którymi mogą 
samodzielnie i bezpiecznie tworzyć 
wymyślone kształty. Grupa peda-
gogów, artystów, techników i rodzi-
ców czuwa nad tym, aby kupujący  
w Kreatywnych Maluchach byli w peł-
ni poinformowani o zaletach, możli-
wościach i właściwym zastosowaniu 
produktów.
Firma prowadzi także warsztaty  
plastyczne w szkołach, przedszko-
lach i placówkach edukacyjnych.  
Centrala Artyzana znajduje się  
w Trzebini, gdzie zlokalizowany jest  

główny magazyn. Poza współpracą 
z około 25 franczyzobiorcami firma 
ma kilka własnych stoisk w galeriach 
handlowych, sklep detaliczny w Gale-
rii Katowickiej oraz sklep internetowy 
kreatywnemaluchy.pl.
Ważnym elementem struktury  
sprzedaży są mobilni handlowcy,  
którzy działają na terenie całego kraju.

Potrzeby

Szybki rozwój, w tym rosnąca liczba 
pracowników i planowane otwar-
cia nowych punktów sprzedaży, 
stworzyły potrzebę zastosowania  
zaawansowanych rozwiązań informa-
tycznych wspierających zarządzanie.  
Dystrybutor poszukiwał systemu,  
który bez problemu zintegruje wszyst-
kie placówki i działy: handlowy,  
logistyczny, magazynowy, obsługi  
e-sklepu, systemu B2B i mobilnych 
przedstawicieli handlowych. Potrze-
bował też elastycznego rozwiązania, 
które pozwoli spersonalizować role  
i zadania użytkowników oraz umoż-
liwi współpracę z zewnętrznymi  
systemami sprzedaży.

Wybór systemu

Po analizie rozwiązań dostępnych 
na rynku Artyzan wybrał Navireo.  
System umożliwia dostosowanie  
każdego stanowiska do indywidual-
nych potrzeb, zarządzanie wszyst-
kimi danymi z jednego miejsca,  
ustalanie indywidualnych poziomów 
cen dla poszczególnych magazy-
nów, tworzenie własnych zestawień.  
Ponadto daje możliwość rozbudo-
wanego zarządzania uprawnieniami,  
bezproblemowej współpracy z wielo-
ma punktami sprzedaży, rozbudowy  
o dodatkowe funkcje bez konieczności 
korzystania z aplikacji zewnętrznych. 
Pomimo bogatej funkcjonalności pozo-
staje przyjazny i intuicyjny w obsłudze, 
a praca z nim jest wydajna i przyjemna. 
Ważną zaletą jest również dostępna  
opieka posprzedażna i atrakcyjna cena.
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