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INFORMACJA PRASOWA 
 

 

MOBILNE ZAKUPY – innowacyjne rozwiązania w MultiPerfumeria.pl 
 

 

Żyjemy w świecie codziennych innowacji oraz erze, w której zakupy przez Internet stają się 

coraz bardziej popularne. Sklepy internetowe zyskują na znaczeniu. Powodem jest coraz 

większa dostępność Internetu oraz fakt, że zakupy w nich są tańsze i wygodniejsze. 

 

Jeśli zapytamy znajomych czy kupują przez Internet i co kupują – zapewne usłyszymy 

odpowiedź twierdzącą a spektrum kupowanych przedmiotów będzie niezwykle szerokie – 

od płyt z muzyką, poprzez sprzęt AGD czy kosmetyki i perfumy. Internetowym zakupom 

sprzyjają codzienne innowacje – np. nowe sposoby dostawy zamówień. W powszechnym 

użyciu są już całodobowe paczkomaty. Zmienia się również sposób informowania klientów 

o realizacji zamówienia – już nie tylko poprzez e-mail, ale także za pomocą wiadomości SMS. 

 

Wygoda bowiem, oprócz atrakcyjnej ceny i poczucia bezpieczeństwa, jest najbardziej istotna 

przy podejmowaniu decyzji o zakupach przez Internet. Wygoda to także mobilność, na którą 

zdecydują się zapewne kolejne sklepy internetowe. Dlatego zakupy są już możliwe nie tylko 

poprzez komputer w pracy czy domu, ale także poprzez telefon komórkowy z dostępem do 

Internetu. 

 

Innowacyjne, mobilne zakupy przez telefon komórkowy – to nowo uruchomiona usługa 

w MultiPerfumeria.pl. Jest to pierwsza tego typu usługa wśród perfumerii internetowych 

w Polsce! 

 

Dzięki niej Klient może w wygodny sposób złożyć zamówienie poprzez telefon komórkowy 

z dostępem do Internetu. Wystarczy wpisać dedykowany adres internetowy sklepu: 

www.multiperfumeria.mobi 

  

Specjalnie przygotowana, lżejsza strona sklepu MultiPerfumeria.pl pozwala wygodnie 

i szybko wybrać ulubione perfumy. Wystarczy skorzystać z urządzenia mobilnego (telefonu 

komórkowego lub palmtopa z przeglądarką internetową), by przejść na strony internetowe 

sklepu i złożyć zamówienie. System mobilny MultiPerfumeria.pl umożliwia zalogowanie się 

do bezpłatnego konta, przeglądanie historii zamówień ale przede wszystkim – wygodne 

przeglądanie oferty zapachów dostępnych w MultiPerfumeria.pl i wygodne złożenie 

zamówienia. Co więcej o fakcie złożenia zamówienia zostaniemy poinformowani natychmiast 

– SMSem przychodzącym na nasz telefon komórkowy. 

 



  

System mobilny MultiPerfumeria.pl jest szybki i w jak najmniejszym stopniu obciąża łącze 

internetowe. Elementy graficzne sklepu zostały ograniczone do minimum. Dzięki temu 

wyświetlanie stron jest szybkie i wygodne, a funkcjonalność sklepu nie odbiega od tej 

dostępnej na zwykłym komputerze. 

  

Zakupy „mobilne” już w niczym nie są „gorsze” od tych dokonywanych na ekranie komputera 

– pozwalają bowiem na wygodne i szybkie obejrzenia zdjęć produktu i opisów, a przy tym nie 

obciążają zbytnio telefonu i nie narażają na wyższe koszty używania telefonu. 

To zdecydowanie, jeśli chodzi o możliwość dokonywania zakupów internetowych, jest 

innowacją godną uwagi. Dotychczas znane są głownie przykłady ze świata, gdzie tak uznane 

marki jak Armani czy Amazon umożliwiają realizację mobilnych zakupów – poprzez specjalne 

aplikacje w telefonie komórkowym. W Polsce także z powodzeniem działa „komórkowa” 

wersja portalu OnetLajt czy też MiniWP, a także możliwe jest porównywanie cen produktów 

dzięki znanej porównywarce cen w wersji na komórkę – mCeneo. 

 

Teraz również w Polsce – podczas podróży koleją, podczas stania w kolejce lub w korku, 

w autobusie czy chociażby przeglądając Internet na plaży można wybrać i zamówić 

w MultiPerfumeria.pl swój ulubiony zapach, a ten – szybko zostanie dostarczony na 

wskazany przez nas adres. Zakupy przez mobilne urządzenia jak palmtop czy telefon 

komórkowy zdecydowanie rewolucjonizują dotychczasowe zakupy, a dzięki temu będą coraz 

bardziej popularne. 

 

W załączeniu – szczegółowe informacje na temat sposobu składania zamówienia w wersji 

mobilnej MultiPerfumeria.pl. 
 

 

*** 
 

MultiPerfumeria.pl jest perfumerią internetową dostępną pod adresem 

http://www.multiperfumeria.pl. Jest także pierwszą perfumerią internetową, która chroni oryginalne 

produkty firmowym hologramem i pierwszą, która gwarantuje aż 15-dniowy termin na zwrot 

zamówienia. W ofercie firmy znajdują się oryginalne perfumy i wody toaletowe światowych marek. 

Serwis sklepu pozwala na realizację udanych i bezpiecznych zakupów w Internecie. O etapach 

realizacji zamówienia Klient jest informowany na bieżąco - poprzez bezpłatne wiadomości SMS oraz 

e-mail. Zamówienia Klientów dostarczane są - również bezpłatnie - do wskazanego przez nich 

miejsca. Wszystkie przesyłki kurierskie lub pocztowe są ubezpieczone. Jakość usług firmy została 

doceniona – MultiPerfumeria.pl jako pierwsza w Polsce perfumeria internetowa została wyróżniona 
Znakiem Jakości Q. 

 

 


