MIEJSCE
DLA CIEBIE!
Przedstawiamy rozwiązanie cenowe. Opcja dotyczy
przesyłki krajowej do 6kg realizowanej przez kuriera
InPost oraz przy założeniu, że produkt bezpośrednio
umieszczamy w foliopaku (bez dodatkowych czynności).

MAGAZYN

WYSYŁKA

PAKOWANIE

80 zł./m/regał

10,85 zł. Netto

5 zł. Netto
Szerokość: 90 cm

ŁĄCZNIE:
Miesięcznie 80 zł.
Netto za cały regał.
Cała realizacja pakowania
i wysyłki towaru:
15,85 zł. Netto
(19,50 zł Brutto)

Głębokość: 40 cm

Wysokość: 180 cm

Przy wyborze innego kuriera, cenny
z cennika podpisanej przez nas umowy
z danym operatorem lub możliwość
podpięcia się pod umowę kurierską
Klienta.
Pokaż nam w jaki sposób chcesz,
aby Twoja przesyłka była pakowana,
a my to wycenimy pod kątem
dodatkowego czasu pracownika.

Maksymalne obciążenie
półki: 220 kg

DODATKOWE CZYNNOŚCI:
Podstawowe:
Dodatkowy produkt do zamówienia ........... (1 szt.) + 1,00 zł.
Wydruk faktury lub paragonu ........... (1 szt.) + 1 zł.
Insert, wydruk A4, ulotka, gadżet ........... (1 szt.) + 0,50 zł.
Przyjęcie, weryfikacja zwrotu ........... (1 szt. towaru) + 3,00 zł.
Inwentaryzacja ........... (1 szt. towaru) + 0,2 zł.
Zamówienie ręczne lub wymagające odstępstwa od ustaleń ........... (1 zam.) + 5,00 zł.
Realizacja przez Poczte Polską ........... (zamówienia za granice) + 20 zł.
Inne czynności (1 roboczo-godzina) ........... 50,00 zł
Materiały do pakowania – wyceniane indywidualnie, możliwość dostarczania własnych.
Dodatkowe:
Zdalny dostęp do magazynu – stany, raporty, awizacje, zlecenia.
Pełna integracja ze sklepem internetowym lub API (darmowe rozwiązania dostępu).
Kierownik Projektu – analiza stanów, zlecenia zamówień do dostawców, kontrola,
optymalizacja procesów.
Promowanie wybranych produktów przez nasz firmowy fanpage na Facebook.

INNE ASPEKTY SĄ DLA CIEBIE WAŻNE?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.
Zadzwoń lub napisz do nas w sprawie oferty dedykowanej pod Twoje potrzeby.

MAGAZYN E-COMMERCE
ul. Plan Grunwaldu 16/1
67-400 Wschowa
Telefon : +48 505 679 562
Mail: kontakt@parkingpaczek.pl

BIURO WARSZAWA
ul. Rozłucka 16/13
04-020 Warszawa
Telefon : +48 500 668 383
Mail: adrian@parkingpaczek.pl

www.parkingpaczek.pl

