КАК СЕ ПРАВИ ОНЛАЙН ПОРЪЧКА?
Как се прави онлайн поръчка през сайта?
Влизате в сайта на компанията https://www.green-master.eu/, кликвате на "Вход" (горе
в дясно), пишете ВИП номера и паролата си (тази, с която стe се регистрирали в сайта),
давате "Вход" и се озовавате в затворената за ВИП клиенти секция на сайта. Кликвате
на "Бърза поръчка" (горе в дясно), пишете кодовете на продуктите, които искате да
закупите, и следвате стъпките, докато не видите благодарности за поръчката си и кода
на поръчката. Когато стигнете до адреса за доставка и го попълните, не бива да се
кликва на "Обнови...", а трябва да се кликне на "ЗАПИШИ И ПРОДЪЛЖИ" (под
дясното жълто поле). "Обнови" се дава при смяна на адреса на доставка.
Когато правите онлайн поръчка през системата, ако имате право да заявите
продукт/продукти от 1-ва страница на промоционалната брошура и искате да се
възползвате от това право, то... НЕ ПИШЕТЕ КОДА/КОДОВЕТЕ НА
ПРОДУКТА/ПРОДУКТИТЕ ОТ 1-ВА СТРАНИЦА НА БРОШУРАТА ЗАЕДНО С
ОСТАНАЛИТЕ ПРОДУКТИ! ПРОДУКТИТЕ ОТ ПЪРВА СТРАНИЦА НА
БРОШУРАТА СЕ ДОБАВЯТ, СЛЕД КАТО ИЗПИШЕТЕ КОДОВЕТЕ НА ДРУГИТЕ
ЖЕЛАНИ ОТ ВАС ПРОДУКТИ, ДОБАВИТЕ ГИ В КОЛИЧКАТА, И ДАДЕТЕ
„ПРОДЪЛЖИ“. От дясно на количката, в която виждате добавените от вас продукти, е
изписано на колко продукта от първа страница имате право, като са изредени и
съответните продукти. Кликвате на количката на продукта/продуктите, който желаете и
той/те биват добавени при останалите.
ВАЖНО: През онлайн системата могат да бъдат добавени максимум 3 продукта
от 1-ва страница на брошурата. Ако поръчката ви например може да се раздели на 2
проръчки, даващи право на по 2 или на по 3 продукта, то вие имате право на 4 или 6
продукта и, ако искате повече от 3 продукта, вариантът е да си изпишете
поръчката на бланка или да ми се обадите, за да кажа какво да направите през
системата.
Как се прави онлайн поръчка на бланка?
Към момента се приемат поръчки и на бланка за онлайн поръчка. Актуална бланка,
във всеки един момент, можете да си изтегляте от затворената за ВИП клиенти секция
на сайта на компанията, меню "Моят профил", подменю "Бланка за онлайн поръчка".
Попълва се бланката и се изпраща на е-мейл "sales@green-master.eu".
ЗАКУПУВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ МЯСТО:
Хората, които се обслужват при регионалните партньори знаят как се дават
поръчките на съответния регионален и графика му на заявки.
Хората от София, с ВИП номера си, могат да закупуват продуктите и в магазина на
компанията (ул. Пиротска 151 – входът е откъм ул. Зайчар).
За въпроси и допълнителна информация: 0888624257, 0878948028 Мариела

