PREDSTAVITEV

Vsak petek izdelek po
polovični ceni!
..Spletna trgovina www.pcplus.si želi postati najboljša
računalniška spletna prodajalna v Sloveniji. Glede na
videno lahko optimistični napovedi povsem verjamemo..
Slovenci se počasi a vztrajno, privajamo spletnega nakupovanja.
Tako vsaj kažejo raziskave - vsako leto več spletnih nakupov pa tudi
sama vrednost nakupov je vse višja. Seveda, ni je udobnejše stvari
kot je nakup iz naslonjača, ob tem pa uporabniki ponavadi celo
prihranimo kakega tolarskega tisočaka - spletne trgovine imajo pač
manj stroškov od klasičnih in si zato lahko privoščijo nižje cene.
Tokrat smo si ogledali svežo spletno prodajalno PcPlus (najdemo jo
na spletnem naslovu www.pcplus.si), ki v marsičem presega ostale
tovrstne e-trgovine in e-trgovinice v Sloveniji. Sodobno oblikovana
spletna stran pozdravi slehernega obiskovalca s ponudbo artiklov,
ki so trenutno v akciji - ti se nahajajo na vrhu strani. Osrednji del
strani zavzemajo izdelki, ki so v danem trenutku najbolj prodajani,
pod njimi pa lahko najdemo trenutne razprodaje izdelkov, kjer so
cene še posebej ugodne. V levem meniju lahko uporabnik izbira
med skupinami izdelkov, ki so jih avtorji razdelili na naslednja področja: računalniki, monitorji, televizorji, digitalna fotografija, multimedija, strojna oprema, programska oprema, projektorji, periferija
in dodatki ter oddelek bele tehnike. Kot lahko vidimo, prednjačijo
računalniški izdelki ter tehnično blago.
Od konkurence se PcPlusovo nakupovalno središče loči predvsem
v dveh elementih. Vsi artikli so podrobno opisani, opremljeni s sliko
(ali več slikami), podani so tudi podrobni tehnični podatki, vse je na
svojem mestu in izredno pregledno. Dodaten plus prinaša tudi možnost primerjave izdelkov, kot je v tem trenutku ne ponuja nobena
druga spletna prodajalna s tehničnim blagom. Izbira blaga/artiklov
je pregledna, razveseljuje osredotočenost do sleherne potankosti,
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med posameznimi skupinami izdelkov ni črnih ovc (takšne napake
se v spletne trgovine še kako rade prikradejo) in še bi lahko naštevali. Zaploskamo lahko ob možnosti "Sestavi si sam", kjer si
kupec lahko izbere eno izmed osnov osebnega ali prenosnega
računalnika, ki mu je najbližje, nato pa enostavno dodaja/odvzema
komponente po lastni izbiri. Konfigurator mu pri izbiranju sproti posodablja končno ceno računalnika. Le zakaj se takšnega sistema
že prej ni nihče zamislil? Pohvalno!

"Udarni" petki
Spletna prodajalna PcPlus pa bo
za vse petkove obiskovalce pripravljala posebne akcije, v katerih bo izdelek dneva naprodaj
po polovični ceni. Priložnost za nadvse ugoden nakup, ki ga
nikakor ne gre zamuditi.
Sam nakup je karseda enostaven. Izbrane artikle odložimo v
(elektronsko) košarico, izpolnimo svoje podatke (po prijavi nas
sistem naslednjič že prepozna) ter pripišemo morebitne pripombe
o blagu, dostavi, skratka čemerkoli. Če imamo kupon za uveljavljanje popusta, ga vnesemo v polje predvideno za vnos kupona in
tako še dodatno prihranimo. Podjetje nas o dobavljivosti izdelka/ov
hitro obvesti in pošlje blago ali predračun - odvisno od načina
prodaje/plačila. Dostava izdelkov je pri vrednosti nakupa nad 20
tolarskih tisočakov brezplačna. Vsa morebitna vprašanja o spletni
prodajalni in izdelkih pa lahko podjetju zastavimo tudi na brezplačno
telefonsko številko 080 26 29.
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