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A Shopline segít, hogy segíthessen!
Magyarország vezető webáruháza kiemelt online partnerként csatlakozott a Baptista Szeretetszolgálat
Cipősdoboz Akciójához
A Bookline-ból termékkínálatának bővítését követően 2012 januárjában létrejött Shopline webáruház idén
nem csak frappáns ajándékötletekkel, kedvezményes ajánlatokkal és ingyenes házhoz szállítással segít,
hogy a lehető legkényelmesebben tudjunk felkészülni az ünnepekre: a Baptista Szeretetszolgálat
Cipősdoboz Akciójához csatlakozva online megvásárolható, meglepetésekkel teli cipősdobozokat is kínál,
hogy vásárlóival közösen tegye szebbé a rászoruló gyerekek karácsonyát.
A Shopline idén karácsonykor is azért dolgozik, hogy az ünnep a felesleges sorban állás és kapkodás helyett
valóban arról szóljon, amiről kell: a meghitt együttlétről. A webáruház vásárlói mellett azokról sem feledkezik
meg, akiknek nem adatott meg a zavartalan, meghitt ünnep ígérete: kiemelt online partnerként, elsők közt
csatlakozott a Baptista Szeretetszolgálat nagyszabású Cipősdoboz Akciójához, amelynek keretében az
adományozók csomagjai évről évre megfizethetetlenül örömteli pillanatokat szereznek a rászoruló gyerekek
ezreinek. A Shopline online megvásárolható, ajándékokkal teli cipősdobozokkal teszi egyszerűvé és gyorssá az
adományozást: nekünk csak azt kell eldöntenünk, milyen korú és nemű gyereknek szánjuk a csomagot. Az így
összegyűlt adományokat a Shopline továbbítja a Baptista Szeretetszolgálatnak, aminek köszönhetően
rengeteg nélkülözni kényszerülő gyermek arcára varázsolhatunk együtt mosolyt!
Révész Szilvia, a Baptista Szeretetszolgálat kommunikációs igazgatója az együttműködés kapcsán elmondta:
„Így azokat az elfoglalt adományozókat is elérhetjük, akik nehezen tudnak időt szakítani egy cipősdoboz
összeállítására, annak gyűjtőpontra való eljuttatására. Örülünk annak, hogy az online megjelenés feladatát a
legmagasabb színvonalat képviselő Shopline, hazánk vezető internetes bevásárlóközpontja vállalta át tőlünk”.
A webáruház az adományozás mellett a karácsonyi ajándékok kiválasztásában, illetve gyors és egyszerű
beszerzésében is segít, hogy valóban több időnk maradjon arra, ami igazán fontos: szeretni. A Shopline
jelszava a kényelem: egyedülálló szolgáltatásaival, kedvezményes ünnepi ajánlataival és akcióival hozzájárul,
hogy a karácsony igazán békés és nyugodt legyen. Akik online vásárolnak, csupán néhány kattintással,
könnyedén szerezhetik be ajándékaikat – ezzel rengeteg időt és energiát spórolva meg maguknak.
A Shopline ajándékkeresőjével pár pillanat alatt megtalálhatjuk a tökéletes meglepetést. Ha még ennél is
biztosabbra szeretnénk menni, egyenesen az ismerőseink személyes kívánságlistájáról válogathatunk, és ilyen
módon mi is megoszthatjuk velük, minek örülnénk. Ráadásul azok a vásárlók, akik november 20. és december
14. között barátaik kívánságlistájáról választanak terméket, sorsoláson vesznek részt, ahol megnyerhetik a 25
db értékes Shopline ajándékcsomag egyikét.
Akik inkább szeretteikre bíznák a döntést, ajándékutalvány formájában lephetik meg ismerőseiket, de a
webáruház e-képeslapjaival és ajándékküldő szolgáltatásával is kifejezhetjük jókívánságainkat. A vásárlók
karácsonyfája alatt sorakozó csomagok mellé az online áruház saját meglepetését is odateszi: azok, akik
november 15. és december 23. között a Shopline-on vásárolnak, ingyenes házhoz szállításra jogosító kupont
kapnak, amit a két ünnep között, december 27-től 31-ig leadott rendelések esetében használhatnak fel.
A Shopline-nal több idő marad a meghitt pillanatokra!
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