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PREDSTAVITEV

NOVO: napredno iskanje lokalnih ponudb na spletu

Enostavno iskanje lokalnih ponudb
..Odgovor na težavo spletnega nakupovanja oziroma iskanja ponudb ponuja lokalizacija spletnih iskalnikov. Gre za nadgradnjo iskalnikov
z možnostjo lociranje prek zemljevidov, ki predstavlja pomemben napredek v razvoju spletne kartografije..

Vedno več je takih, ki radi
svoje nakupe opravijo v
udobju svojega doma;
enostavno, hitro in preprosto.
Nakupujejo
premišljeno in s pomočjo
spleta iščejo najboljše aktualne ponudbe, ki so
dostopne v njihovi lokalno relevantni bližini. Iščejo najboljše ponudbe izdelkov in storitve, ki so jim dostopne tukaj in zdaj. Pri potrošnji izdelkov je takšno
iskanje enostavno, saj lahko dandanes praktično vse naročimo prek spleta; od
hrane in pijače, pralnih praškov, oblačil in nakita do bele tehnike ter avtomobila. S potrošnjo storitev je nekoliko drugače, saj določene storitve zahtevajo
prisotnost trgovca oziroma ponudnika. Tako na primer striženje zahteva obisk
lokalnega frizerskega salona ali pa morda naročilo storitve na dom, kadar obstaja ponudnik, ki v naši okolici to zagotavlja. Pa vendar, iskanje ponudb tovrstnih storitev se ne malokdaj začne na spletu. Velikokrat se zaplete pri sledečem:
za kupca iz Maribora ponudbe takšnih storitev v Kopru ali Ljubljani v veliki
večini niso zanimive. Odgovor na težavo spletnega nakupovanja oziroma iskanja ponudb ponuja lokalizacija spletnih iskalnikov. Gre za nadgradnjo iskalnikov z možnostjo lociranje prek zemljevidov, ki predstavlja pomemben napredek v razvoju spletne kartografije.
Lokalizacija potrošnikom omogoča, da najdejo izdelke in storitve tam, kjer
jih iščejo. Mehanika v Ljubljani, frizerja v Celju, vulkanizerja v Mariboru. Po
drugi strani pa ponudnikom omogoča, da nagovorijo le tiste stranke, ki so
za njih realni potencialni kupci.
CentrSource je prvi napreden iskalnik lokalnih ponudb, kjer lahko uporabnik najde ponudbe iz svojega kraja kot tudi druge lokalno neomejene
ponudbe. V drugi polovici maja je svojim uporabnikom predstavil
izboljšano različico lokaliziranega iskalnika. Naslednji korak je ponuditi

Iščite in nakupujte lokalno - preizkusite napreden iskalnik lokalnih ponudb
CentrSource.si.

čim več lokalno zanimive vsebine. Več kot 70.000 ponudbam, med katerimi je marsikatera ekskluzivna, dostopna le na CentrSource.si, se bo v
naslednjih mesecih pridružilo vedno več novih lokalno zanimivih ponudb iz cele Sloveniji kot tudi tujine. Ekipa CentrSourca, ki ustvarja lokalni iskalnik globalnih razsežnosti, si prizadeva, da bi ustvarila portal, kjer
bo na voljo največ ponudb na enem mestu. Polega enostavnega in
hitrega iskanja ter nakupovanja je uporabniku na enem mestu na voljo
tudi dostop do drugih ugodnosti. Registrirani uporabniki portala so velikokrat nagrajeni s točkami zvestobe – Point$, sodelujejo v raznih nagradnih igrah, dostopajo do ekskluzivnih ponudb tudi prek elektronske
pošte ter številnih drugih prednosti.
Obiščite http://racunalniske-novice.si.centrsource.com/ in se prepričajte
o številnih ugodnostih! 
(P.R.)

Kupujte pametno
Locirajte ponudbe na zemljevidu
Prislužite si točke zvestobe
Pametno nakupovanje

CentrSource ima preko 70.000 ponudb, nekatere med njimi samo za uporabnike CentrSource portala.

Lokalne ponudbe

Našli boste ponudbe, ki jih do sedaj sploh ni bilo na spletu

Nakup ni pogoj

CentrSource je portal, kjer se nakupovanje začne. Pregled ponudb, primerjava, načrtovanje
in na koncu, če ste zares zadovoljni – nakup.

Zbirajte točke zvestobe

Ob registraciji prejmete točke, ko odgovarjate na ponudbe, prejmete točke, ob izpolnjevanju anket, prejmete točke,
nato pa jih zamenjate za super izdelke v naši Point$ trgovini.

NE ČAKAJTE! Registrirajte se na www.centrsource.si in ne zamudite nobene ponudbe več!
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