13 Września, 2014
Czy chciałbyś zaoferować swoją pracę w sprzedaży poprzez Pedroso Sp. z o. o.?
• Zarejestruj się przez księgarnię online aby przyjrzeć się funkcjonalności systemu oraz
możliwościom klientów, takimi jak: wybór firm wysyłkowych, przygotowanie
paragonu, wewnętrzne wiadomości, historia logowania, wykrywanie wielu sesji na
raz, resetowanie hasła/kodu, opcje koszyka i wydobywanie dokumentów.
• Rejestracja klienta w bazie danych Pedroso Sp. z o. o. nie jest obowiązkowa.
• Natychmiastowe (VAT) fakturowanie.
• Metody płacenia dla klientów:
1. Bezpieczne płacenie kartą przetwarzane przez: VISA, Master Card, Maestro, Diners
Club, JCB, POLCARD, VISA Electron jeżeli wydający bank na to zezwala.
2. Gotówką przy dostawie (w Polsce)
3. Przelewy bankowe
4. Bezpośredni depozyt
• Przyporządkowane i zaktualizowane opisy, obrazy i filmy są umieszczane na
indywidualnej stronie produktu. Pokaz slajdów dostępny domyślnie.
• Jak tylko zamówienie zostanie umieszczone, zostaniesz powiadomiony o jego
wszystkich parametrach.
• Usługi SMS.
• Darmowy, szybki i bezpieczny odbiór oraz krajowa/ międzynarodowa dostawa przez
firmy profesjonalnie zaangażowane w logistykę (*). Możliwe śledzenie wysyłki
online.
• Tygodniowe lub miesięczne rozliczenie, konkurencyjna prowizja.
• Jakość usług publikacji na stronie będzie się polepszać. Wzrasta ilość odwiedzin
strony (ogólnoświatowa). Aby przetestować księgowanie online, proszę zalogować się
jako przedsiębiorca, poprzez ID Polishartist2 oraz hasło: test4.
• Wszystkie biorące udział strony muszą przestrzegać “Warunków i zasad”
wymienionych na stronie: https://www.pedroso.pl/index.php?page=shop8.
(*) Usługi magazynowania nie są udzielane.
Twoja reklama na stronie Pedroso Sp. z o. o.
• Minimalny rozmiar baneru z opcjonalanymi linkami do źródeł (px):
183x145 (panel boczny).
209x85 (w innym miejscu).
• Minimalne opcje rozmieszczenia:
Panel boczny (zawsze widoczny).
inna sekcja magazynu.
“główna”.
“inne produkty”.
“linki”.
Od 20 Euro (84 Pln) za miesiąc.

Widoczność strony.
• www.pedroso.pl została uruchomiona w Lipcu, 2014. Strona jest jeszcze w trakcie
rozwijania się.
• Stały link w panelu bocznym kieruje do www.pedroso.pl od trzech domen, które
powracają jako pierwszy wynik szukania stron pod bezpośrednie/ tematyczne kryteria
(takie jak “cosmic troops”, “artime”, “biosatellites”, „bookstores in Talinn”) w
większości wyszukiwarek (Google, Yandex, Yahoo, Bing, Altavista, Aol, Baidu). Stałe
połączenie statystyki strony od Grudnia 2013 wskazuje plausible: około 300
odwiedzających na dzień.

• Nieoficjalne publiczne odniesienia do wspomnianych wyżej stron przez silne
federalne instytucje Rosyjskiej Federacji, USA i przez prezydentów 3 krajów. Z ich
serwerów hostingowych: setki tysięcy e-maili przesłanych podczas więcej niż 3 lat
(podczas pokoju i wojny) do księgarń w Europie i USA, krajowych mediów licznych
państw i organizacji międzynarodowych.
Jakie produkty i usługi są brane pod uwagę?
• Książki i eseje na temat Socjologii, Nauk przyrodniczych oraz kościelnych i
stanowych relacji w języku angielskim, hiszpańskim i rosyjskim, zarówno drukowane
jak i w formie elektronicznej; Pedroso Sp. z o. o. moźe je chronić hasłem przed
otwarciem lub skopiowaniem czytelnych treści.
• Tłumaczone z/na język Polski, Angielski, Rosyjski, Estoński, Hiszpański.
• Rękodzieło/ rzemieślnictwo.
• … otwarci na inne pomysły.
•
Dziękujemy za Twoją uwagę. Czekamy na owocną współpracę,
Pedroso Sp. z o. o. www.pedroso.pl
KRS: 0000514018 NIP: PL6762479010 / 6762479010 REGON: 123191677
Adres Pocztowy: 30-960 Krakow 1, Skryta Pocztowa 73, Poland
info@pedroso.pl
Tel.kom.: +48 698 428 226

