Warunki wspó pracy
Rynek zabawek drewnianych jest znacz co mniejszy do rynku zabawek wykonanych z innych
materia ów, ale pomimo tego firma Wonderworld Products Co., Ltd zdoby a uznanie rodziców i
dzieci na ca ym wiecie. Sta o si to za spraw szczególnej dba ci firmy o wysok jako i trwa
produktów, oryginalne pomys y i stylistyk zabawek oraz, co najwa niejsze, troski o bezpiecze stwo.
Potwierdzaj to przyznane firmie Wonderworld Products certyfikaty zgodno ci ze standardami
mi dzynarodowymi takie jak: ASTM czy EN-71, a tak e certyfikat zgodno ci z normami Unii
Europejskiej, oznaczony znakiem CE, który posiada ka dy, dystrybuowany przez nas produkt.
Jeste my wy cznym dystrybutorem marki Wonderworld w Polsce. Poszukujemy Partnerów, z
którymi mogliby my nawi za wspó prac w celu wzajemnego, zrównowa onego rozwoju.

Mo emy zaoferowa nast puj ce formy wspó pracy:
1. Sprzeda hurtowa
mo liwo ustalenia sta ego poziomu mar y, lub systemu rabatów zale nych od
wielko ci kolejnych zamówie
dogodne terminy p atno ci
2. Dropshipping
model logistyczny sprzeda y przez internet polegaj cy na przeniesieniu procesu
wysy ki towaru na dostawc . Rola sklepu internetowego w tym modelu logistycznym
sprowadza si do zbierania zamówie i przesy ania ich do dostawcy, który realizuje
wysy
towaru do klienta.
podobnie jak w przypadku ca ego handlu detalicznego, sprzedawca osi ga zysk z
ró nicy pomi dzy cen hurtow a detaliczn .
jest dobrym rozwi zaniem dla mniejszych sklepów, które zwykle sprzedaj swój towar
w mniejszych ilo ciach i nie chc zamra
rodków na masowe zamówienia
zapasów od dostawców lub wyd
czasu realizacji zamówie poprzez ich
komasowanie. Zamiast du ej przesy ki do sklepu, dostawca sam dokonuje wysy ki
towaru bezpo rednio do klienta. Dropshipping jest równie bardzo cz sto
praktykowany w przypadku towarów o du ych rozmiarach. Dwie g ówne korzy ci z
dropshippingu to brak odgórnej potrzeby alokacji pieni dza w towarze i regularny
przep yw rodków pieni nych. Inne korzy ci obejmuj :
pozbycie si problemów magazynowych, ograniczenie kosztów ochrony mienia i jego
transportu
szybko dostawy
mo liwo skupienia si na innych aspektach biznesu
p atno za towar (sklep-hurtownia) dopiero wówczas kiedy klient dokona zap aty na
rzecz sklepu

3. Order to order
dzia a podobnie jak Dropshipping. Ró nic jest sposób dostawy towaru do klienta
ko cowego. Proces wysy ki towaru jest nast puj cy: dystrybutor do w ciciela
sklepu internetowego- sklep do swojego klienta.

4. Koszty wysy ki (firma kurierska):
paczka do 30 kg : 16,90 netto
paleta 50,00 netto
5. Czas realizacji zamówienia
24h (zamówienia z one do 13:00 s wysy ane tego samego dnia)
6. Reklamacje
1. Nale y szczegó owo opisa powód reklamacji oraz poda kompletne dane kontaktowe
osoby zg aszaj cej. Je li to mo liwe, prosz do czy zdj cia wskazuj ce na wad
produktu. Powy sze informacje nale y przes
przy pomocy wiadomo ci e-mail na
adres: kontakt@wilkintertrading.pl. Kopi zg oszenie prosz tak e do czy do
przesy ki zwrotnej z reklamowanym produktem.
2. Zwracane produkty prosz spakowa tak, aby nie dosz o do ich uszkodzenia w trakcie
transportu.
3. Ca
wys
na poni szy adres, zachowuj c dowód nadania, który mo e pos
jako podstawa do reklamacji w przypadku gdy przesy ka nie zostanie dostarczona.
Zakupy mo na tak e zwróci osobi cie w poni szej lokalizacji, przy czym pieni dze
zostan zwrócone przelewem, na wskazany przez Pa stwa numer rachunku. Nie
wyp acamy gotówki przy zwrotach dokonanych osobi cie w naszym magazynie.
4. Reklamacje b
rozpatrywane w ci gu 7 dni od daty otrzymania reklamowanego
produktu.
Adres do reklamacji:
Sara Net Trade Sp. z o.o. – PlanetaZ
ul. Abrahama 3 (lok. 101-104)
80-307 Gda sk
7. Materia y marketingowe, badania
Zdj cia i opisy produktów, instrukcje, informacje o nagrodach i certyfikatach s
dost pne na stronie naszego sklepu pod adresem www.PlanetaZ.pl.
Katalogi produktów, formularz reklamacji oraz warunki wspó pracy dost pne s na
naszej stronie pod adresem www.wilkintertrading.pl.
Jako dystrybutor dysponujemy dokumentami potwierdzaj cymi zgodno z
wymaganymi normami ka dego produktu.
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