


Kim jesteśmy? 

Platforma on-line Merlitz.eu to nowoczesny podmiot zajmujący się kompleksową obsługą i wszechstronnym 

zaopatrywaniem partnerów handlowych w torby, aktówki i pozostałą galanterię wykonaną ze skór 

syntetycznych i naturalnych. Merlitz.eu stara się selekcjonować torebki damskie, torby męskie, aktówki, 

nesesery, portfele, przyborniki, torby na laptop i inne produkty galanteryjne w taki sposób, aby umożliwić i 

zapewnić swoim Klientom hurtowym jak największą marżę zysku, oraz zadowolenie klienta końcowego. 

  

Obsługę Merlitz.eu stanowią ludzie kompetentni, pomocni i godni zaufania. Świadczymy nasze usługi na 

niezmiennie wysokim poziomie, zachowując poszanowanie dla etyki biznesu i przepisów prawa. 



Co sprzedajemy? 

Asortyment hurtowni Merlitz.eu tworzą wybrane, największe, dostępne na polskim rynku marki, które od 

wielu lat wskazują trendy mody skórzanej w Polsce i krajach europejskich. W ofercie można znaleźć ponad 

3000 produktów z segmentu galanterii skórzanej, między innymi: 

- torebki damskie, 

- torby męskie, 

- aktówki, 

- walizki, 

- torby podróżne,  

- etui i inne. 

Merlitz.eu oprócz szerokiej oferty, proponuje także szereg usług dodatkowych związanych z galanterią 

skórzana – między innymi umożliwia sprawną organizację produkcji indywidualnych zamówień Klientów, dając 

nieskończone możliwości wykorzystania dostępnych fasonów, materiałów czy kolorów, logowanie towarów, 

dołączanie metek klientów czy też dropshipping. 

 



Jak funkcjonujemy? 

Produkcja większości oferowanego asortymentu ma miejsce na terenie krajów Unii Europejskiej, przez co 

jesteśmy w stanie zapanować nad utrzymaniem najwyższej jakości wyrobów, dotrzymać terminowej dostawy i 

dynamicznie reagować na trendy rynkowe.  

Młoda, ambitna i wykwalifikowana kadra wie jak pracować by rozwijać stosunki handlowe z jak największą 

korzyścią dla naszych klientów B2B . Tania, stale poszerzana oferta oraz doskonały kontakt przed i po 

sprzedażowy gwarantuje, iż Merlitz.eu ma duże szanse stać się rzetelnym i wieloletnim kontrahentem w 

biznesie.  

Zamówienia produktów można składać wieloma kanałami – telefonicznie, poprzez platformę on-line Merlitz.eu, 

czy też za pośrednictwem e-mail. Jesteśmy do Państwa dyspozycji praktycznie 24 godziny na dobę. Dzięki 

wspólnej działalności, nasi Klienci są w stanie znacznie szybciej i efektywniej rozwijać swój biznes. 

 



Kogo poszukujemy? 

Poszukujemy kontrahentów hurtowych z Polski i ze świata ceniących sobie jakość tak produktu jak i  

profesjonalizm obsługi w każdej fazie transakcji. Z chęcią nawiążemy współpracę z przedsiębiorstwami chcącymi 

na bieżąco rozwijać działalność handlową. Naszymi Klientami są: 

a) hurtownie tradycyjne jak i internetowe, 

b) dystrybutorzy galanterii w danym regionie / kraju, 

c) sklepy tradycyjne, 

d) sklepy internetowe, 

e) markety i hipermarkety, 

f) sklepy internetowe, 

g) osoby handlujące na portalach aukcyjnych, 

h) kluby zakupowe i zakupy grupowe; 

 

 

 



Jaki mamy cel? 

 

Celem platformy Merlitz.eu jest udostępnienie kontrahentom kompleksowej, szerokiej oferty wybranych 

producentów w jednym miejscu, zapewniając przy tym najwyższe standardy przed i po sprzedażowej obsługi 

Klienta. Chcemy aby nasi partnerzy biznesowi dzięki współpracy z nami osiągali ponadprzeciętne zyski, oraz 

mieli zapewnionego bezpiecznego, sprawdzonego dostawcę towarów. Marże naszych odbiorców sięgają 

niejednokrotnie ponad 150% ! 

 



Poglądowe produkty 



Skontaktuj się z nami już dziś ! 

 

 

Merlitz.eu - Hurtownia toreb i galanterii 

ul. Fabryczna 1 lok. 311 

15-482 Białystok (POLAND) 

  

Tel: +48 692 866 424 
Tel: +48 692 851 817 

       E-mail: office@merlitz.eu 

    www: www.merlitz.eu  
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