
OFERTA WSPÓŁPRACY

SPRZEDAŻ HURTOWA DLA KLIENTÓW 
POSIADAJĄCYH SKLEP INTERNETOWY



O NAS

Każdego roku poszerzamy naszą ofertę 
oraz rozwijamy nasze kontakty handlo-
we, a co za tym idzie - oferujemy naszym 
klientom duży wybór obuwia w niskich 
cenach. Stale staramy się nadążać za 
obowiązującymi trendami, w związku z 
tym nasz asortyment systematycznie 
powiększa się o topowe produkty. 

Współpracujemy z wieloma znanymi 
sklepami internetowymi, blogerkami, 
a także gwiazdami show biznesu. 
Nasze produkty często wykorzystywa-
ne są podczas sesji zdjęciowych i 
goszczą na łamach największych 
Polskich czasopism typu PANI, ELLE, 
COSMOPOLITAN, TWÓJ STYL itp.

Wychodząc naprzeciw potrzebom 
dzisiejszych klientów, którzy zaczyna-
ją swoją przygodę z e-handlem, oraz 
którzy coraz częściej szukają w Inter-
necie możliwości poszerzenia swoje-
go asortymentu, pragniemy zaprosić 
Państwa do współpracy na zasadzie 
integracji sklepów on-line.

NASZA FIRMA ISTNIEJE NA RYNKU OD PONAD 15 LAT. 
OD POCZĄTKU DZIAŁALNOŚCI ZAJMUJEMY 
SIĘ SPRZEDAŻĄ OBUWIA, DZIĘKI TEMU ZDOBYLIŚMY 
DUŻE DOŚWIADCZENIE ORAZ DOSKONAŁE KONTAKTY 
Z ICH PRODUCENTAMI JAK I DOSTAWCAMI. 
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W naszym asortymencie obuwia damskie-
go mogą Państwo znaleźć między innymi 
balerinki, botki, czółenka, kozaki, śniegowce, 
klapki i sandały, workery i buty trekingowe, 
a także obuwie sportowe.

BUTY DAMSKIE

W naszej hurtowni znajdą Państwo również 
buty męskie! Oferujemy głównie męskie 
buty trekkingowe oraz męskie obuwie 
sportowe. Zawsze modne i w rozsądnych 
cenach.

BUTY MĘSKIE
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https://hurt.czasnabuty.pl/Koszty-wysylki-cterms-pol-57.html

DLACZEGO WARTO
ROZPOCZĄĆ Z NAMI WSPÓŁPRACĘ?

Gwarantujemy profesjonalną obsługę 5 dni w  tygodniu 
w godzinach 9-15. Nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji 
i z przyjemnością odpowiedzą na wszystkie pytania, jak i dora-
dzą w zakupie.

Dzięki nam już wielu klientów podwoiło zyski z własnej sprze-
daży internetowej nie inwestując  własnych środków.

Dzięki nam już wielu klientów podwoiło zyski z własnej sprze-
daży internetowej nie inwestując  własnych środków.

klient zintegrowany nie musi martwić się 
o utrzymanie własnych stanów magazynowych,

nie musi także przygotowywać towarów 
do sprzedaży, po pobraniu oferty do dyspozycji 
ma już gotowe zdjęcia, opisy itp. - a jak wiadomo 
cały ten proces przygotowania jest bardzo długi 
i zajmuje nawet 70% czasu w e-handlu.
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https://hurt.czasnabuty.pl/Koszty-wysylki-cterms-pol-57.html

DLACZEGO WARTO
ROZPOCZĄĆ Z NAMI WSPÓŁPRACĘ?
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Każdego roku poszerzamy naszą ofertę 
oraz rozwijamy nasze kontakty handlo-
we, a co za tym idzie - oferujemy naszym 
klientom duży wybór obuwia w niskich 
cenach. Stale staramy się nadążać za 
obowiązującymi trendami, w związku z 
tym nasz asortyment systematycznie 
powiększa się o topowe produkty. 

 

 

Wszystkie nasze towary są dokładnie opisane i opatrzone 
dużymi zdjęciami, dlatego też wybór rozmiaru czy koloru jest 
niezwykle łatwy. Dzięki temu dokładnie wiedzą Państwo, jaki 
produkt zostaje dodany do koszyka – nic Państwa nie zaskoczy.

ZACHĘCAMY DO WSTĘPNEGO ZAPOZNANIA SIĘ 
Z NASZĄ PEŁNĄ OFERTĄ W SKLEPIE DETALICZNYM 
WWW.CZASNABUTY.PL
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JAK ROZPOCZĄĆ WSPÓŁPRACĘ
I JAKIE SĄ JEJ WARUNKI?

Nie wymagamy podpisywania żadnych umów. Państwo sami decydują w jaki 
sposób i jak długo kontynuować współpracę. Nie wymagamy kupowania 
poszczególnych modeli obuwia na kartony, pakiety itp. Każdy klient wybiera 
modele i rozmiary odpowiednie dla jego zapotrzebowań w danym czasie!  

Żeby przyśpieszyć i usprawnić proces wysyłki mogą Państwo składać 
w naszym sklepie więcej zamówień (w oparciu o sytuacje w Państwa sklepie). 
Takie zamówienia są rezerwowane w naszym systemie na 5 dni. Następnie wedle 
Państwa wytycznych możemy je łączyć w jedno zamówienie zbiorcze i wówczas 
wysyłać - po opłaceniu lub za pobraniem (pobranie tylko w Polsce).

Udostępniamy plik CSV lub XML z opisami towarów w języku polskim i czeskim.
W razie dalszych pytań proszę o kontakt.

Aby rozpocząć współpracę i zobaczyć jak kształtują się nasze ceny hurtowe 
należy zarejestrować się na stronie www.hurt.czasnabuty.pl. Rejestracja jest 
bardzo prosta i wygodna. Wystarczy kilka kliknięć...

WEJDŹ NA STRONĘ 
WWW.HURT.CZASNABUTY.PL, 
A NASTĘPNIE KLIKNIJ 
W PRZYCISK 
„ZAREJESTRUJ SIĘ”
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WYPEŁNIJ WSZYSTKIE DANE 
FORMULARZA, DOŁĄCZ 
NIEZBĘDNE DOKUMENTY 
I „ZAREJESTRUJ KONTO”.
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Bardzo istotnym elementem tego procesu jest przesłanie nam dokumentów 
potwierdzających prowadzenie przez Państwa działalności gospodarczej. 
Pozwala nam to na odpowiednie dostosowanie zarejestrowanego profilu.

WAŻNE
DZIĘKI WERYFIKACJI 
OGRANICZAMY DOSTĘP 
DLA KLIENTÓW 
DETALICZNYCH!

Po zakończeniu rejestracji 
otrzymują Państwo informację 
zwrotną  o aktywacji profilu 
hurtowego. Wówczas prosimy o 
kontakt w celu wygenerowania 
pliku oferty.

Szczegółowy schemat i opis 
pliku XML znajduje się w załącz-
niku dołączonym w wiadomości.
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E-mail: hurt@czasnabuty.pl
Kontakt:  (0048) 797 999 635 

ZAPRASZAMY 
DO WSPÓŁPRACY

SHELOVET SP. Z O.O. ul. Młyńska 2, 
Kończyce Wielkie, 43-419 Hażlach 

NIP: 5482743706, REGON: 
522010632 KRS: 0000971522
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