
Oferta dla dostawców

Drogi Dostawco!

Ostatnie miesiące pokazały, że żyjemy w zupełnie nowej rzeczywistości. Zmiany widać już

wszędzie wokół. Dotyczą one także sposobu prowadzenia różnych biznesów, w tym naszego.

Jesteśmy dumni, że dzięki Twojemu zaangażowaniu i partnerskiemu podejściu oraz doskonałej

jakości Twoich produktów możemy wspierać w codziennej pracy ponad 3000 firm w całej Polsce.

Chcielibyśmy działać jeszcze lepiej!

Co możemy wspólnie poprawić?

Przez ostatnie tygodnie zastanawialiśmy się, w jaki sposób dostarczać nasze rozwiązania klientom

jeszcze efektywniej. Jak sprostać rosnącej konkurencji? Jak odpowiedzieć na nowe potrzeby

użytkowników, którzy oczekują już nie tylko najwyższej jakości produktów, ale także komfortowej i

ekspresowej obsługi?

Przygotowaliśmy kilka rekomendacji, które chcemy Ci przekazać. Będą one kluczowym czynnikiem

dalszej współpracy z Golden Line. Chcemy, aby nasze propozycje poprawiły jakość oferowanych

przez nas usług, a Tobie oszczędziły dodatkowych, a zupełnie niepotrzebnych kosztów związanych

ze zwrotami i reklamacjami. Co możemy zmienić?

1. Prosimy Cię o skrócenie czasu rozpatrywania reklamacji. Optymalny czas to 3 do 5 dni,

podczas gdy obecnie zdarzają się nawet terminy 30-dniowe. Krótki czas odpowiedzi na

reklamację to więcej zadowolonych i lojalnych klientów, którzy polecają nasze usługi – a

przy tym i Twoje produkty – kolejnym firmom!

2. W przypadku uznanej reklamacji zachęcamy do wystawiania nam faktury korygującej

zamiast wymieniania produktu na nowy. Dlaczego? Jesteśmy firmą nr 1. pod względem



wygranych przetargów. Umowy przetargowe zobowiązują nas do wymiany produktu na

nowy w ciągu 24 godzin. Jeśli uznasz naszą reklamację dopiero po kilku tygodniach i

odeślesz nam nowy towar, nie będziemy mogli już z niego skorzystać.

3. Możemy też wprowadzić nowe rozwiązanie. Co powiesz na to, by klient wysyłał

reklamowany produkt bezpośrednio do Ciebie? Jeśli reklamacja zostanie uznana, w ciągu

jednego dnia odeślesz nowy produkt prosto do klienta. Prosto, szybko i bez zbędnych

procedur. Jesteśmy otwarci na Twoje propozycje!

4. Na koniec ważna sprawa – zawsze bardzo dokładnie sprawdzaj zamówienia i paczki. W ten

sposób ograniczysz lub całkiem wyeliminujesz pomyłki, które skutkują reklamacją i stratą

czasu i pieniędzy. Uwierz nam – zdecydowanej większości reklamacji można w ten sposób

uniknąć!

Co obiecujemy w zamian? Reklamacje będziemy sprawdzać bardzo dokładnie. Opiszemy je tak, byś

nie miał wątpliwości, czego dotyczy problem. Wyślemy strony testowe lub zdjęcia produktów. W

ten sposób każdą reklamację rozpatrzysz bez problemów.

Za nami bardzo udana współpraca i tysiące zadowolonych klientów. Przed nami nowe wyzwania i

możliwości! Nasze rekomendacje nie spowodują po Twojej stronie żadnych dodatkowych kosztów,

a zmienić mogą bardzo wiele! Masz pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji!


