PREDSTAVITEV

APERIO.SI –
bližnjica do vaših želja
..V začetku oktobra se je na svetovnem spletu pojavila nova spletna
trgovina APERIO.SI, katere načrt je postati številka 1 v Sloveniji, mika
pa jo tudi širitev prodaje bližnjim sosedom Evropske Unije in Balkana..
Zavedajo se, da bo za dosego tega cilja potrebno postoriti veliko,
predvsem pa približati spletno ali telefonsko nakupovanje čim širšemu krogu kupcev, ki si želijo prihraniti dragocen čas in denar s
tem, da bodo večino nakupov opravili brez gneče ob policah ali na
blagajni, enostavno od doma ali iz službe.
Preko spletne strani www.aperio.si ali brezplačne telefonske številke
080 33 33 imate dostop do velikega števila izdelkov, ki so razporejeni v oddelke Računalništvo, Biro, Foto & Kamere, Avdio, video
& TV in Gospodinjstvo. S to ponudbo se sicer zaenkrat približujejo

Aperio.si - udoben in ugoden nakup
• obsežna ponudba, ugodne cene, mega akcije
• telefonsko naročilo - 080 33 33 predvsem za tiste, ki jim
internet še ni povsem domač
• prvi in edini kredit, ki se ureja na kraju dostave (vse uredite v
spletni trgovini in ob prevzemu blaga)
• ugodni dostavni pogoji
• prijazna pomoč in svetovanje
• enostavno in pregledno brskanje po spletni trgovini
• najobsežnejši nabor sodobnih plačilnih mehanizmov v Sloveniji
predvsem kupcem tehničnih izdelkov, vendar bodo ponudbo nenehno dopolnjevali vse do trenutka, ko zagotovijo "družinsko košarico".
Torej takšno paleto izdelkov, da bo v njej našel vsak član družine tiste
izdelke, ki jih potrebuje pri delu, v šoli ali zgolj za zabavo.
Uporabnikom se ne želijo približati zgolj s pregledno in obsežno ponudbo temveč tudi z enostavno in varno uporabo storitev ter prijaznim
osebjem, ki bo venomer pripravljeno sprejeti telefonsko naročilo,
pomagati pri spletnemu nakupu ali odgovoriti na kakšno vsebinsko
ali tehnično vprašanje.
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Izkušeni spletni uporabniki bomo za bližnjico do "vaših" želja prvenstveno uporabljali spletno trgovino, kjer bomo do želenega izdelka prišli bodisi z brskanjem po prodajnih policah bodisi z uporabo naprednega iskalnika, ki nam bo v primeru vpisa več kriterijev hkrati rezultate
razvrstil po stopnji relevantnosti, torej tako, da bo najprej prikazal tiste
izdelke, ki v največji meri (odstotku) zadostijo našim zahtevam.
Čeprav je iz dneva v dan več spletnih uporabnikov, pa v novi spletni
trgovini niso pozabili niti na tiste, ki jim internet predstavlja nekaj
neznanega ali celo nevarnega. Prav za njih so zagotovili brezplačno telefonsko številko, preko katere dosežejo skrbnika, ki jim bo v
pomoč pri iskanju ustreznega izdelka ter bo poskrbel za zanesljivo
izvedbo naročila.
Udobje pri izvedbi naročila bomo kot uporabnik izkusili tudi pri plačilu.
Telefonski kupci lahko izbirajo med plačilom ob prevzemu, telefonsko
Moneto, kreditnimi karticami, kreditom brez stroškov odobritve in
brez stroškov zavarovanja, ki ga povrhu uredite na kraju dostave (ni
potreben obisk banke ali trgovine). Spletni kupci pa imajo na voljo še
dodatno plačilo s spletno Moneto ter elektronskim bančništvom NLB
Klik in Abanet.
Z namenom, da se bi kupci v spletno trgovino radi vračali, dajejo v
podjetju velik poudarek tudi kvaliteti dostave. Že ob samem naročilu
lahko izberemo okvirni termin dostave, če pa v tem terminu kljub
temu ne bomo dosegljivi, bomo na osnovi obvestila lahko z dostavno
službo uskladili najugodnejši termin.
(P.R.)
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