


Kdo jsme? 

Online platforma Merlitz.eu je moderním subjektem zabývajícím se komplexními službami a zásobováním 

obchodních partnerů aktovkami, diplomatkami a další koženou galanterií, jak ze syntetické tak přírodní kůže.  

 

Merlitz.eu se snaží vybírat dámské kabelky, pánské aktovky, kabele, diplomatky, peněženky, soupravy, tašky 

na notebooky a jiné galanterní výrobky takovým způsobem, aby umožnily a poskytovaly svým obchodním 

klientům co největší velkoobchodní marži zisku a spokojenost koncového zákazníka.  

 

Za firmou Merlitz.eu stojí lidé kompetentní, ochotní a důvěryhodní. Naše služby poskytujeme na nejvyšší 

úrovni, při zachování respektu k etice podnikání a zákonům. 



Co prodáváme? 

V sortimentu velkoobchodu Merlitz.eu jsou největší a nejlepší dostupné na polském trhu značky, které po 

mnoho let určují módní trendy v kožené módě jak v Polsku, tak jiných evropských zemích. V nabídce najdete 

více než 3000 výrobků z oblasti kožené galanterie, mimo jiné: 

-dámské kabelky, 

-pánské kabele, tašky, 

-aktovky, 

-kufry, 

-cestovní kabele, 

-pouzdra a jiné. 

Merlitz.eu kromě široké nabídky taky nabízí mnoho dalších služeb spojených s koženou galanterií – mimo jiné 

umožňuje efektivní organizaci výroby jednotlivých objednávek klientů, poskytuje nekonečné možnosti využití 

dostupných stylů, materiálů nebo barev, značení zboží logem, doplnění značek klientů nebo dropshipping. 



Jak pracujeme? 

Výroba většiny nabízeného sortimentu probíhá v zemích Evropské unie, proto jsme schopni zajistit a udržet 

nejvyšší kvalitu výrobků, dodržovat včasné dodání a dynamicky reagovat na módní trendy.Mladé, kvalifikované 

kádry ví, jak pracovat a rozvíjet pracovní vztahy s nejvyšším přínosem pro naší klienty B2B. 

 

 Levná, neustále rozšiřovaná nabídka a dokonalý kontakt před i po prodeji vám zaručuje, že Merlitz.eu má 

velikou šanci se stát spolehlivým a dlouhodobým obchodním partnerem. Objednávky výrobků lze provádět 

různými způsoby – telefonicky, pomoci on-line služby Merlitz.eu, nebo e-mailem. Jsme vám k dispozici téměř 24 

hodin denně. 

 

Díky takové spolupráci naši klienti jsou schopni o mnoho rychleji a efektivněji rozvíjet svoje podnikání. 



Koho hledáme? 

Hledáme velkoobchodní partnery z České republiky a zahraničí, kteří ocení kvalitu výrobků a profesionální 

služby v každé fázi transakce. Ochotně navážeme spolupráci s firmami, které chtějí průběžně rozvíjet svoji 

obchodní činnost. Našimi klienty jsou: 

a) tradiční velkosklady včetně internetových, 

b) distributoři v daném regionu / zemi, 

c) tradiční obchody, 

d) obchody internetové, 

e) markety a hypermarkety, 

f) internetové obchody, 

g) obchodníky, kteří obchodují na aukčních portálech, 

h) nákupní kluby a skupinové nákupy, 

 

 



Jaký máme cíl? 

Cílem platformy Merlitz.eu je poskytnutí dodavatelům kompletní a široké spektrum vybraných výrobců na 

jednom místě, zároveň se zárukou nejvyšší možné úrovně před a po-prodejních služeb klientům. Chceme, aby 

naši obchodní partneři díky této spolupráci s námi měli zaručené nadprůměrné výnosy a zároveň získali 

bezpečného a osvědčeného dodavatele zboží. Marže našich odběratelů dosahují velice často nad 150%. 



Jednotlivé výrobky 



Kontaktujte nás už dnes! 

 

 

Merlitz.eu – B2B supplier of bags & accessories 

1/311 Fabryczna Street 

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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