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INFORMACJA PRASOWA 

 

MultiPerfumeria.pl - PIERWSZA W POLSCE PERFUMERIA NA FACEBOOK’U! 
 

Rosnąca popularność portali społecznościowych jest faktem. Dowodem na to jest informacja z lipca – 

Facebook przekroczył pół miliarda użytkowników z całego świata! Dane wskazują też na ponad 

2,7 mln zarejestrowanych użytkowników w Polsce. 

 

Dlatego MultiPerfumeria.pl, idąc z duchem czasu, uruchomiła pierwszą w Polsce perfumerię 

internetową, z której można korzystać bezpośrednio w najpopularniejszym serwisie 

społecznościowym na świecie, jakim jest Facebook! 

  

„Od początku działalności MultiPerfumeria.pl priorytetem są dla nas oryginalne produkty 

i innowacyjne rozwiązania w zakresie ich dystrybucji i obsługi klienta. Dlatego nasi Klienci już teraz 

mogą zamawiać perfumy poprzez pierwszą w Polsce perfumerię w wersji mobilnej, otrzymują 

bezpłatne wiadomości SMS o etapach realizacji zamówienia, a także doceniają szeroki wybór 

wygodnych form dostawy. Sklep na Facebook jest zatem kolejnym, naturalnym etapem w rozwoju 

MultiPerfumeria.pl. Dzięki temu rozwiązaniu jesteśmy tam, gdzie są nasi Klienci.” – powiedział 

Krzysztof Wojno, właściciel MultiPerfumeria.pl. 

 

Od 20 lipca br., Klienci MultiPerfumeria.pl mogą nie tylko przeglądać Facebook’a i wybierać ulubione 

zapachy, ale przede wszystkim mogą inspirować nimi swoich przyjaciół i znajomych! Gwarancja 

oryginalności perfum (zabezpieczenie hologramem), wygoda Klientów, a przy tym zachowanie przez 

MultiPerfumeria.pl najwyższych standardów obsługi Klienta, wpisują się w ideę nowoczesnej 

społeczności internetowej. Tworzą ją bowiem ludzie świadomi swoich oczekiwań, wymagający, a przy 

tym - otwarci na nowości. To dla nich MultiPerfumeria.pl jest jeszcze bliżej z ofertą luksusowych 

perfum. Z tej okazji dla Użytkowników Facebook’a przygotowaliśmy specjalne promocje, niedostępne 

poza serwisem. 

 

Sklep MultiPerfumeria.pl na Facebook’u został uruchomiony na innowacyjnym oprogramowaniu IAI-

Shop.com pozwalającym na prawdziwą integrację z tym portalem i pełne wykorzystanie jego 

mechanizmów oraz potencjału.  

 

*** 

MultiPerfumeria.pl jest perfumerią internetową dostępną pod adresem http://www.multiperfumeria.pl -

 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 są ubezpieczone. Jakość usług firmy została doceniona – MultiPerfumeria.pl 

jako pierwsza w Polsce perfumeria internetowa została wyróżniona Znakiem Jakości Q. 

 

 


