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Országszerte már 3500 helyen találhatóak meg a Shopline átvételi pontjai
A Magyar Posta hivatalai és a MOL kutak is csatlakoztak a webáruház átvevőpontjaihoz
Az ország vezető webáruháza nem csak kedvező ajánlatokkal és ajándékötletekkel, hanem számos új
átvételi ponttal is segít felhasználóinak, hogy az idei karácsonynak ne kelljen a rohanásról szólnia. Egy
posta vagy MOL kút garantáltan útba esik, a Shopline Mobilboxok pedig ingyenes parkolással és
pluszköltség nélkül várják a vásárlókat.
November 20-án jelentős mértékben nőtt a Shopline webáruház átvételi pontjainak száma: a vásárlók az
eddigi lehetőségek mellett mostantól több mint 2400 postán és MOL kúton is átvehetik a rendelésüket, a
december 10-ig tartó indító akció keretében ráadásul mindössze 199 Ft-os átvételi költséggel. A Magyar
Postával való együttműködés fontos mérföldkő a Shopline életében, hiszen ezzel a webáruház olyan
megbízható partnerre tett szert, akinek segítségével az eddiginél nagyságrendekkel több helyre juttathatja
el termékeit – egy óriási lépéssel közelebb kerülve az országos lefedettséghez.
A MOL benzinkutakon emellett parkolási díjjal sem kell számolni, de ugyanez érvényes a Shopline frissen
kihelyezett mobilboxainak esetében is. A boxok a bauMax Pesti és Szentendrei úti, illetve budaörsi
áruházainak parkolójában, emellett a Shopline Ecseri úti székházánál várják a vásárlókat, ahol a vevő a
Shopline-átvevőpontként is funkcionáló Bookline boltokhoz hasonlóan pluszköltség nélkül juthat hozzá
rendeléséhez. Amennyiben az új kezdeményezésre pozitív visszajelzések érkeznek, a tervek szerint a
mobilboxok száma is növekedik majd országszerte.
A Shopline átvételi pontjainak országos kiterjesztésével korábban sosem látott lefedettség-növekedést
valósított meg, minden esetben szem előtt tartva az ideális rendelésátvétel feltételeit: a kedvező árú
szállítási, illetve átvételi költséget, a könnyen megközelíthető, ismert helyszínt, a csomag gyors célba
juttatását, az alternatív szolgáltatások nyújtását és nem utolsó sorban az ingyenes parkolás lehetőségét.
A terjeszkedési folyamat korántsem áll meg itt: a Shopline továbbra is igyekszik a lehető legközelebb vinni
az emberekhez az online vásárlást, és megismertetni velük annak minden előnyét. Például azt, hogy így
sokkal több idejük marad azokra a dolgokra, amelyek igazán fontosak: a családra, a barátokra, a pihenésre.
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