
IŠBANDYKITE DABAR

Sveiki, tai irankiucentras.lt naujienlaiškis Nr. 19 Nematote paveikslėlių? Paspauskite
čia

ATSINAUJINOME!

Jūsų patogumui atnaujinome irankiucentras.lt internetinę parduotuvę ir
pakeitėme parduotuvės adresą Kaune. 

Šiame laiške Jums parodysime kodėl verta aplankyti naująją parduotuvę ir
išbandyti privalumus. Patogesniam ir paprastesniam apsipirkimui sukūrėme
daugybę naujų funkcijų.

Jeigu nematote paveikslėlių, paspauskite nuorodą viršuje dešiniame kampe.

 

Apie viską nuo pradžių:

PAIEŠKA. Aiški. Greita. Intuityvi. Prižadame, kad rasite tai ko ieškote. Su
kiekvienu įrašytu žodžiu vis tikslesni rezultatai Jūsų ekrane. 

PRISIJUNKITE. Naudokite savo paskyrą, kad matytumėte užsakymus,
darytumėte grąžinimus, kauptumėte taškus bei taupytumėte laiką sekantį kartą. 

KREPŠELIS. Minimalistinis ir patogus - visada greitai peržvelgsite ką turite
krepšelyje.

NAVIGACIJOS JUOSTA. Prekių meniu ir visa svarbiausia informacija pasiekiama
vienu paspaudimu. 
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MENIU. Visiškai naujas ir itin patogus būdas rasti Jums reikalingas prekes.
Pasirinkite prekių tipą ir matysite kategorijas. Spauskite "Rodyti kategoriją" arba
du kartus spustelkite kategorijos pavadinimą. Naršydami matysite didžiausias
nuolaidas bei galėsite rinktis prekes su nuolaidomis.

MŪSŲ STIPRYBĖS. Didžiuojamės savo teikiamų paslaugų kokybe ir norime, kad
tai žinotumėte ir Jūs

REKOMENDACIJOS. NAUJIENOS. TOP.  Šioje vietoje matysite mūsų
rekomenduojamas, naujausias ir populiariausias prekes. 
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SAVAITĖS PASIŪLYMAI.  Kiekvieną savaitę matysite išskirtinius pasiūlymus ir
geriausias akcijas. 

GAMINTOJŲ PASIŪLYMAI.  Akcijos, kurių negalite praleisti. Ieškokite savo
mėgstamo gamintojo pasiūlymo.

KATEGORIJOS.  Lengvas būdas greitai rasti tai ko ieškote. Visos kategorijos
vienoje vietoje.

PAGALBA GYVAI. Visuomet kviečiame rašyti mums bet kokiu klausimu.
Padėsime Jums kaip galėdami greičiau ir profesionaliai :) Jeigu nebūsime
prisijungę, atsakysime Jums jau sekančią darbo dieną.
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INFORMACIJA. Čia rasite visus rūpimus atsakymus. Informacija, asortimentas,
kliento zona. Jeigu turėsite klausimų - pasinaudokite kontaktų forma. Kviečiame
draugauti su mumis Facebook, YouTube, Pinterest. 

MOKĖJIMAI. Dar niekada nebuvo taip paprasta atsiskaityti už pirkinius. Pilnai
automatizuoti atsiskaitymai: banko pavedimais (visi Lietuvos bankai), grynaisiais,
kortelėmis, išsimokėtinai ir netgi Bitcoin. 

Jūsų patikimas partneris - irankiucentras.lt
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www.irankiucentras.lt
Parduotuvė: Pramonės pr. 6-102,
Kaunas

Infolinija: +370 673 31771

El. paštas: info@irankiucentras.lt

LIKE FORWARD

Jūs gavote šį laišką, nes registravotės mūsų
parduotuvėje arba pirkote mūsų prekes. Jeigu
gavote šį laišką per klaidą, prašome mus apie

tai informuoti. Tokiu atveju atsiprašome už
nepatogumus.

Atsisakyti

NAUJA PARDUOTUVĖ KAUNE. Maloniai kviečiame atvykti į naują
irankiucentras.lt parduotuvę Kaune, Pramonės pr. 6 - 102. Dirbame darbo
dienomis 09:00 - 17:00.

Sekite naujienas Facebook'e ir raskite gerų idėjų Pinterest'e:

 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=preview.mailerlite.com/p3l1p7
http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/%7B$forward%7D
http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/687474703a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f70336c317037
https://www.google.lt/maps/place/%C4%AERANKI%C5%B2+CENTRAS+%7C+www.irankiucentras.lt/@54.9096446,23.9828136,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46e7188cf8959abb:0x1400037937413387!8m2!3d54.9096446!4d23.9850023?hl=en
https://www.facebook.com/irankiu.centras
https://www.pinterest.com/irankiucentraslt/
https://irankiucentras.lt/

