Opti – project s.r.o.
SÍDLO: Nám. ČSA 69, 676 00 Moravské Budějovice
KANCELÁŘ A DODACÍ ADRESA: Dr. M. Horákové 12, 669 02 Znojmo
IČO: 26228378|DIČ: CZ26228378|TEL.: (+420) 800 400 245|FAX: (+420) 239 017 362
E-MAIL: info@opti-project.cz | www.opti-project.cz
project.cz | www.shamir.cz

NOVÝ on-line
line objednávkový systém na WWW.OPTI-PROJECT.CZ
WWW.OPTI PROJECT.CZ
Vážení obchodní přátelé, připravili jsme pro Vás nový objednávkový systém,
systém jako další formu jak
objednat naše zboží v klidu domova, bez stresu z okolního prostředí, bez chyb a komplikací.
Systém je připraven k objednávání brýlových čoček v úzkém napojení na naši katalogovou
nabídku. Ke spokojenému objednávání stačí učinit pouze registraci s přidělením vstupního hesla
a již dnes můžete objednávat a za Vaše objednávky sbírat bonusové body.

JAK TO FUNGUJE:
•
•
•
•

vyžádejte si přidělení vstupního jména a hesla na info@opti-project.cz
info@opti
obdržíte Vaše individuální jméno a heslo (pro každou objednávající osobu zvlášť)
objednávejte a sbírejte body, které proměňíte
proměň v milé dárky
užívejte pohody a již žádná z Vašich zakázek nebude obsahovat chybný údaj

OBJEDNÁVKA
Objednávku vytvoříte v zákaznické zóně kliknutím na odkaz objednávka:
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Vyplněním údajů objednáte jak skladové, tak výrobní produkty, které jednoduše přidáte do košíku.

Objednávku lze učinit opakovaně, zrušit, změnit množství či přejít k pokladně...
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BAVTE SE A SBÍREJTE BODY...
Abychom Vám objednávání zpříjemnili a aby se Vám Váš čas vyplatil, připravili jsme pro Vás odměny za
výši objednávky. Neboli čím více budete objednávat tím více bodů nasbíráte...

A NAVÍC STÁLE PLYNE VÁŠ BONUSOVÝ PROGRAM...

Rádi budeme systém dále vyvíjet a upravovat dle Vašich připomínek a návrhů pro jeho zlepšení k Vaší
spokojenosti... Těšíme se na Vaše objednávky.

Váš obchodní tým společnosti
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