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Yhdistämme
verkkokaupan ja asiakkaat
Bellapuoti on Bella-blogien ja Hämeen Sanomien yhteistyössä
toteuttama verkkokauppa kauneudesta, sisustamisesta, koruista
ja käsitöistä kiinnostuneille ihmisille ja alan kauppiaille.
Bella-blogit on yksi Suomen johtavista blogiportaaleista, joka
saavuttaa vuosittain yli miljoonaa kävijää ja sivulatauksia
tehdään samassa ajassa yli 9 miljoonaa. Kauttamme tavoitat
25–44 vuotiaat edelläkävijänaiset.

Miksi kauppiaaksi Bellapuotiin ja mitä saat?
Moninkertaista asiakasmääräsi

Maksupalvelut

Kauppiaan kannattaa olla siellä missä kuluttajatkin ovat!

Olemme sopineet, että Checkout Finland Oy hoitaa keskitetysti

Yksittäisten verkkokauppojen kävijämäärät ja näkyvyy-

Bellapuodin kaikki sähköiset maksupalvelut. Asiakkaan käytössä

det ovat usein vaatimattomia. Bellapuoti moninkertaistaa

on kaikkien pankkien maksupainikkeet. Maksuja voi tehdä myös

ostajapotentiaalin.

kaikilla Luottokunnan korteilla. Lisäksi on mahdollisuus tehdä
osamaksukauppoja Checkout Finland Oy:n tarjoamien osamaksu

Tarjoamme valmiin kauppapaikan

palvelujen kautta.

Bellapuoti tarjoaa nykyaikaisen, maailman käytetyimmän ja
testatuimman verkkokauppa-alustan käyttöösi. Et siis välttämättä

Järjestelmässä on myös ns. monikauppiastuki, jolloin asiakas

tarvitse omaa verkkokauppaa lainkaan!

ostaessaan usealta kauppiaalta voi maksaa koko ostoskorinsa

Voit keskittyä tuotteisiin ja kaupantekoon

yhdellä kerralla.

Kauppias voi keskittyä kaupankäyntiin. Kauppiaan ei tarvitse aja-

Panostamme markkinointiin

tella verkkokaupan tekniikkaa, koska Bellapuoti hoitaa tekniikan

Vahva markkinointi eri medioissa on etu Kauppiaalle! Kauppias

puolestasi ja pitää huolta, että verkkokaupassa on aina käytössä

voi luottaa, että Bellapuoti näkyy alan perinteisissä julkaisuissa ja

viimeisin teknologia.

tapahtumissa. Bellapuoti markkinoi verkkokauppaa voimakkaasti
myös uusissa medioissa, kuten Google, Facebook ja uutiskirjeet.

Säästät aikaa ja euroja
Kauppiaalle tulee selvää säästöä verrattuna oman verkkokaupan

Saat lisänäkyvyyttä vaivattomasti

ylläpidon kustannuksiin ja ajankäyttöön. Näiltä osin stressikin siis

Kauppiaalla on mahdollisuus ostaa lisänäkyvyyttä omille tuotteil-

vähenee!

leen erittäin edullisesti. Voit esimerkiksi nostaa haluamiasi tarjouksia etusivun näkyvimmälle paikalle.

Keskitetyt kuljetusedut
Bellapuoti neuvottelee kauppiaan puolesta mahdollisimman

Hyvät raportit kaikesta

edulliset, käytännölliset ja optimaaliset kuljetusratkaisut logistiik-

Uusin teknologia mahdollistaa erinomaisen analytiikan.

katoimittajien kanssa.

Luotettavaa tietoa Kauppiaalle liikevaihdosta, asiakasmääristä ja
verkkokävijöistä saadaan suoraan verkkokauppapohjan avulla.
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Mitä tämä
yhteistyö maksaa?
Kauppias maksaa provisiota vain toteutuneesta
liikevaihdosta. Ei kuukausimaksuja, eikä

Mitä tapahtuu,
kun asiakas ostaa
tuotteitasi
Bellapuodista?

1.

liittymismaksuja. Maksupalvelutoiminne sisältää
ns. monikauppiastuen, jolloin ostaja voi maksaa
ostoksensa yhdellä kerralla, vaikka olisikin
valinnut usean toimittajan
tuotteita ostoskoriinsa.

5.

Asiakas valitsee tuotteesi ostoskoriin

Voit seurata koko ajan verkkokaupassa
oman tilisi tietoja, tuotevolyymeja jne.

2.

Asiakas maksaa tuotteen/tuotteet

6.

ja kuljetuskustannukset verkkomaksupalveluun

Verkkokauppa tilittää sinulle
kaksi kertaa kuukaudessa
eritellyn myyntisaldosi,

3.

josta on vähennetty
Kun verkkokauppa saa tiedon maksetusta

mahdollisista

ostoskorista, saat tiedon tilauksesta

tuotepalautuksista

sähköpostiisi

aiheutuneet
kustannukset.

4.

Saat tilaukseen kohdistuvan pakettikortin
verkkokaupasta, pakkaat tuotteen/tuotteet
ja toimitat paketin logistiikkatoimittajalle
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Pääset Bellapuotiin
kauppiaaksi
ottamalla yhteyttä:
HANNA VELIN
PUH. 040 450 1921
HANNA.VELIN@HAMEENSANOMAT.FI
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