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Tulipa Kft Nagykereskedelmi webshop
A Tulipa Kft néhány éve a Holland partnerekkel közösen kialakított egy nagykereskedelmi
webshopot ahol a Holland partner naponta frissülő készletét ajánljuk ki hazai virágkereskedő
partnereink részére. Ezáltal partnereink folyamatos kapcsolatban lehetnek Hollandia két
legnagyobb virágtőzsdéjén elérhető, nagy választékú vágott és cserepes virág készletével.

A webshop használatának rövid leírása:

A webshop a www.tulipakert.hu honlapján a jobb alsó sarokban található „Irány a
nagykereskedelmi webshop” ikonra kattintva érhető el a belépési felület, az adott
felhasználónévvel és jelszóval.

A „Termék elszállítása” menü pont alatt kiválaszthatjuk a szállítás dátumát. Mivel fuvar
eszközök minden kedden és pénteken állnak rendelkezésre Hollandiában, így ezekre a
napokra lehet leadni rendelésüket.

A kiválasztott időpont után „Választ Flowers/Plants
osztály” menü pont alatt választhatjuk ki a kívánt
termékcsoportot. A „Flowers Department Holland”
címszóra kattintva a vágott árlistát érhetjük el, a „Plants
Department Holland” alatt pedig az aktuális cserepes
készletlistát találjuk.

Miután az adott termékcsoportot kiválasztottuk, további
lépésként a „Select Sourcelist” menüből a „Vásárlás a
készletlistából” címszóra kattintva tudunk tovább
lépni, és a „Select Pricelist” menüből a „Live-Flower
Stock (Holland)” kiválasztása után kaphatjuk meg a
kilistázott készletet.

A „Best Deals” alatt találhatók a kifejezetten előnyös
tételek listája. A „My favourite articles top 50”
ikonnál kaphatjuk meg az általunk eddig vásárolt 50
legnépszerűbb tétel listáját az éppen aktuális készletből.
A „New products of last 10 minutes” ikon nagyon
hasznos lehet a folyamatos böngészés esetén, a
belépésekkor csak az utóbbi 10 percben frissen feltöltött áruk megtekintésével jelentős időt
lehet megtakarítani.

A készlet kilistázása után megkapjuk az adott árukat faj szerinti csoportosításban.

Bal oldalon a „Select Product Group” gombnál automatikusan a „Minden Mutatása” lista
kerül lehívásra, ami tartalmazza a teljes készletet, de lehetőség nyílik az adott
termékcsoporton belül az adott fajokba tartozó fajtákat akár külön-külön is kilistázni.
A lista fejlécében a következő adatokat tudhatjuk meg (balról jobbra haladva)
•

„Készletből” az adott termékre vonatkozó aktuális elérhető készlet mennyisége (darabban
értendő)

•

„Termék” A termék neve és egyéb minőséget jelző adatok.

•

„Q” Minőségi besorolás (A1 – A2 – B1 – B2) balról jobbra haladva csökkenő sorrendben

•

„Szín” A termék színe

•

„Termelő” A Termelő neve

•

„Megrendelés….-ként” A termékből rendelhető minimum rendelés (darabban értendő)

•

„Csomagolás” A szabványos csomagoló edény vagy doboz kódja, amiben a termék
található

•

„Origin” A termék származási országának a betűkódja

•

„Egység csomagolás” A termék eredeti egység csomagolása (darabban értendő)

•

„Ár” Nyíregyházi átvételkor értendő bruttó forintos nagyker ár.

•

„Age” A termék listára kerülésétől eltelt idő (napokban értendő)

Továbbá lehetőség van az egyes tételekre külön kattintva nagy formátumban megtekinteni az
adott árut és a hozzá tartozó információkat, illetve itt van lehetőség a vásárlásra is.

Vásárlás esetén az „Egység” mezőbe írjuk a vásárolni kívánt tétel mennyiségét (per darab),
ami a „Megrendelés” mezőben található szám lehet minimum, vagy annak a többszöröse. A
mennyiség megadása után a „Buy” gombra kattintva kerül be az áru a bal oldali kosárba.
Amennyiben mégse kerül vásárlásra sor, úgy a „Töröl” gombbal léphetünk vissza a
terméklistához.

A jobb oldali listában találjuk a már megrendelt tételeket
amiket még az áru elindulásáig tudunk módosítani,
törölni a tétel melletti kis „piros X” ikonra kattintva.

A jobb alsó részen az eddig vásárolt tételek összegét
látjuk forintos bruttó áron nyíregyházi átvétellel.

A vásárlásunk véglegesítésére

a jobb felső sarokban

található a „SEND EMAIL & LOG OUT” ikon amire
kattintva a felhasználó kilép a webshopból és a megadott
email

címére

kap

egy

visszaigazoló

e-mailt

a

vásárlásairól.

Az áru átvétele minden héten szerda délutánonként vagy
vasárnap reggelente lehetséges a Tulipa Kft nyíregyházi
telephelyén, és vagy a Flora Hungaria szigetszentmiklósi
nagykereskedelmi virágpiac 13-as nagykereskedelmi
logisztikai standján piacnapokon.

Reméljük rövid ismertetőnkkel segíteni tudtunk a rendszer használatában és nagy
megelégedéssel tudja majd alkalmazni ezt a kivételesen jó lehetőséget.
Amennyiben észrevétele vagy bármilyen problémája adódik a használat során, úgy kérem,
vegye fel a kapcsolatot velem, vagy kollégáimmal.
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