
 

Produkt dnia na stronie głównej 
 

Produkt dnia – to forma darmowej reklamy polegająca na umieszczeniu wskazanego przez Sprzedawcę i dostępnego w 

serwisie towaru, na stronie głównej galerii pod adresem www.iMall24.pl. Szczegółowe warunki i zasady, na których opiera 

się ta reklama opisane są poniżej.  

 

Jakie korzyści niesie ze sobą promocja towaru w postaci „Produktu dnia”? 

 Wyróżnienie towaru spośród tysięcy innych dostępnych na iMall24. 

 Dotarcie do wszystkich klientów odwiedzających iMall24 danego dnia. 

 Promocja sprzedającego i jego pozostałych produktów. 

 Zwiększenie sprzedaży i rotacji towarów w magazynie. 

 Powiadomienie e-mailowe o nowym „Produkcie dnia” do wszystkich użytkowników iMall24 oraz potencjalnych 

klientów (w najbliższym czasie zostanie uruchomiony newsletter). 

Jakie warunki musi spełnić sprzedawca, aby jego towar został „Produktem dnia”? 

 Sprzedawca musi być zrejestrowanym użytkownikiem iMall24, mieć uzupełnioną wizytówkę sklepu oraz 

udostępniać towary do sprzedaży w iMall24. 

 Sprzedawca musi być przygotowany na płynną realizację zwiększonej liczby zamówień i obsługę większej 

ilości klientów w okresie, kiedy jego towar jest promowany na stronie głównej serwisu.  

 Sprzedawca musi gwarantować wysyłkę towarów w odpowiednio krótkim czasie, preferowany czas to 

maksymalnie 72 godziny. 

Jakie warunki musi spełnić towar, aby został „Produktem dnia”? 

 Towar musi być pod każdym względem zgodny z postanowieniami regulaminu iMall24. 

 Towar musi być dostępny do zakupu w iMall24, posiadać dobrej jakości zdjęcie szczegółowy opis, poprawną 

kategorię i określone warunki transakcji (formy i koszty dostawy). 

 Koszty przesyłki towaru muszą być adekwatne do towaru, mile widziane będą oferty z bezpłatną dostawą. 

 Towar musi zostać zaoferowany poniżej ceny rynkowej, określanej na podstawie popularnych serwisów 

zakupowych i porónywarek cen, bądź poniżej ceny sugerowanej przez producenta/dystrybutora. 

 Towar powinien być fabrycznie nowy i atrakcyjny dla szerokiego grona kupujących (należeć do tzw. dóbr 

szybko zbywalnych), mile widziane będą towary wysokiej jakości, znanych marek. 

 W okresie promocji towaru jako „Produkt dnia” oraz realizacji zamówień złożonych w tym terminie, warunki 

sprzedaży towaru nie mogą ulec zmianie, w szczególności nie mogą być modyfikowane: cena, zdjęcie, 

właściwości i opis towaru, koszt dostawy, termin realizacji zamówienia. 

Jak umieścić towar w „Produkcie dnia”?  

 Zgłoszenia propozycji towaru należy dokonać mailowo na adres kontakt@iMall24.pl . 

 Zgłoszenie musi zawierać następujące dane: 

- nazwa i model produktu 

- skrócony opis produktu, max 100 znaków 

- kontakt do osoby odpowiedzialnej za sprzedaż na iMall24 

- adres www towaru w iMall24 (hiperłącze do towaru) 

- ilość towaru, jaką jest w stanie zapewnić sprzedawca 

- zdjęcie bądź grafikę przedstawiającą produkt w rozdzielczości co najmniej 300(szer.) na 250(wys.) pikseli, 

bez tła w formacie .PNG (format przeźroczysty) 

- cena rynkowa według sprzedawcy  

- proponowana cena towaru 

- ewentualnie sugerowana data promocji towaru  

Kiedy zgłoszony towar zostanie umieszczony jako „Produkt dnia”?  

 Czas weryfikacji zgłoszenia to zwykle klika dni, maksymalnie 14 dni od nadesłania zgłoszenia sprzedawca 

otrzymuje informację o decyzji Administratora iMall24. 

 Jeżeli zgłoszenie zostanie pozytywnie rozpatrzone Administrator informuje sprzedawcę o dostępnych 

terminach na zamieszczenie towaru jako „Produkt dnia”, a sprzedawca zobowiązuje się przygotować ofertę 

zgodnie ze zgłoszeniem na ustalony termin promocji.  

 Zastrzegamy możliwość odmowy zamieszczenia towaru na stronie głównej, mimo spełnienia wszystkich 

powyższych warunków. 

 

Uwaga! Promocja towarów w ramach „Produktu dnia” jest całkowicie BEZPŁATNA!!! 

Zapraszamy do współpracy! 

 

 


