
1. SPRZEDAJ SWOJEMU 
KLIENTOWI KOSMETYKI
Z NASZEJ OFERTY
Stosując kontakt ze swoimi 
klientami poprzez Messenger, 
rozmowy telefoniczne czy 
facebooka, zaoferuj sprzedaż 
produktów z całej oferty marki 
GLYNT.
Nie masz ograniczeń ilościowych 
ani rodzajowych.
Wszystko jest dostępne!
Nie masz ograniczeń towarowych. 
Im więcej sprzedasz tym więcej 
zarobisz!

DO BIZNESU ONLINE BEZ INWESTYCJI
ZARABIAJ NA ODSPRZEDAŻY GLYNT!
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Makra GLYNT oraz firma EKF24 opracowała prosty system odsprzedaży detalicznej w
Twoim salonie, bez inwestycji pieniędzy - DROPSHIPPING. Jest to model handlowy, w
którym pomija się magazynowanie towarów u właściciela salonu fryzjerskiego!
Oferujemy bezpośrednią wysyłkę towaru z naszego magazynu prosto do Twojego klienta
indywidualnego. My spakujemy zamówiony towar, dostarczymy do Twojego klienta (za
pobraniem) i na koniec tygodnia wypłacimy Tobie prowizję równą Twojej marży. Proste!
Twoim obowiązkiem jest jedynie zyskać klienta, zaoferować mu produkty z naszej oferty
i przekazać nam zamówienie do realizacji. To wszystko!

4 KROKI

3. WYSYŁAMY ZA 
CIEBIE TOWAR DO 
KLIENTA
Pakujemy, zamawiamy 
kuriera i na drugi dzień Twój 
klient dostaje paczę z 
zamówionymi kosmetykami. 
Klient płaci przy odbiorze 
cenę detaliczną i przekazuje 
nam na nasze konto.

2. WYŚLIJ NAM 
DANE Z 

ZAMÓWIENIEM
Messengerem, wyślij listę 

towarów do wysyłki oraz adres 
dostawy, wraz z numerem 

telefonu dla kuriera. My 
przygotujemy paczkę 

pobraniową i wyślemy kolejnego 
dnia.

 
 

4. ROZLICZAMY 
SIĘ Z TWOJEGO 

ZAROBKU
Po tygodniu wysyłek, przesyłamy Ci 

zestawienie oraz wartość Twojego 
zysku: to różnica między ceną 

detaliczną a ceną dla fryzjera wg 
cennika.

 
Co tydzień przelew na Twoje konto! 
To Twój czysty zysk. My ponosimy 
koszty pakowania, i przygotowania 
wysyłki przez naszego pracownika. 

Ciebie nie martwi nic... tylko pkt 1.
 

PAMIĘTAJ - do zamówienia poniżej 
300 pln doliczymy koszty wysyłki 20 

zł, które ponosi kupujący tak jak w 
każdym innym sklepie internetowym.

Jeżeli zamówienie Twojego klienta 
przekroczy wartość 300 pln to koszt 

wysyłki ponosimy my!

Wsparcie DROPSHIPPING jako sprzedaż detaliczna dla salonów fryzjerskich GLYNT 

POLSKA. Wspieramy Twój biznes także, w obsłudze detalicznej. Nie inwestujesz w 

stoki magazynowe, nie przejmujesz się pakowaniem i wysyłaniem, NIE PONOSISZ 

KOSZTÓW PAKOWANIA - tak wspieramy naszych partnerów w biznesie! Na wartość 

prowizji jaką przelejemy na Twoje konto ty wystawiasz nam fakturę/rachunek z 

tytułem "Usługa marketingowa" - proste! 

                                                                                             GLYNT | "Jakość ma znaczenie!"

DROPshipping

#1 ZESTAWIENIE

 

#2 PRZELEW

 

#3 KOSZTY WYSYŁKI

 

DROPshipping

PROCES REALIZACJI:
NASZE 
ZADANIE:

PROCES SPRZEDAŻY:
TWOJE 
ZADANIE:


