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PREDSTAVITEV

CentrSource

Iščite ponudbe, kjer jih potrebujete
..Računalniške novice CentrSource je skupen projekt skupine Studio Moderna in Računalniških novic. Je PRVI lokalni in globalni iskalnik,
ki povezuje nas – potrošnike in ponudnike – po principu odprtega trga. .

Z uporabo CentrSource portala se izognete bombardiranju s številnimi
nepomembnimi informacijami in oglasi, kar se zgodi največkrat, ko nas ti
NE zanimajo.
Na primer: predstavljajte si dobro ponudbo avtomobila, ko mrzlično kupujete nov avto in ne ko brskate po novičkah in vas zmoti ogromen popup, ki prileti na sredino vašega monitorja.

se vam bodo izpisale najbližje ponudbe! Tako boste lahko svoj nakup nadaljevali v trgovini blizu vašega naslova!

Da, nakupovanje je postalo tako preprosto!
Začnite tudi vi svojo CentrSource izkušnjo. Pojdite na http://racunalniskenovice.si.centrsource.com! 
(P.R.)
S CentrSource portalom sami poiščete le tiste informacije, ki so za vas
pomembne in uporabne. Na enostaven, predvsem pa varen in zanesljiv
način, dostopate do ponudb, ki vas zanimajo, saj si lahko s samo nekaj koraki sami ustvarite nakupovalni iskalnik po meri. Ustvarite si svoje zavihke
in nakupovalne spiske, imenovane »Paneli«, naročite se na prejemanje ponudb, ki zanimajo vas, glede na kategorijo ali ključne besede, komentirajte, ocenjujte in pomagajte tudi ostalim, ki nakupujejo …
Na spletnem nakupovalnem iskalniku preko 4000 podjetij ponuja več kot
70.000 izdelkov in storitev, v ponudbi pa je vedno več ekskluzivnih nakupnih priložnosti, ki jih najdete samo na CentrSource.si. Za uporabnike CentrSource portala veljajo ekskluzivne ponudbe, ki jih oglaševalci pripravijo
posebej za vas. CentrSource vse zveste registrirane uporabnike nagrajuje
s Point$i, sodelovanjem v zanimivih nagradnih igrah in jih redno obvešča
o zanimivih ponudbah.
CentrSource ponuja pametno nakupovanje, ki vam
omogoča, da prihranite in ste za to še nagrajeni. Kadar
se odločite za nakup v kateri izmed e-trgovin, imate veliko možnosti, da zaslužite še dodatne Point$e. Po
opravljenem spletnem nakupu izdelkov na CentrSource
strani bodite pozorni na Point$ ikono, saj lahko z nekaj kliki kupite želeni
izdelek iz Point$ trgovine. Dodatne Point$e lahko zaslužite tudi s sodelovanjem v različnih anketah, ki so objavljene v zavihku Moj CentrSource.
Vse, kar je potrebno, je le, da se prijavite na portal.

Kako kupovati lokalno? Preprosto!
Vpišite kaj iščete, vpišite kraj ali naslov blizu katerega iščete. Ko se vam
izpišejo iskalni rezultati, kliknite na zavihek »V vaši bližini« in na zemljevidu
www.racunalniske-novice.com

Centrsource SA, Via Ferruccio Pelli 13, 6900 Lugano, Švica
e-pošta: support.slo@centrsource.com
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