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Czy zastanawiałaś się, jaką drogę musi pokonać Twój kosmetyk, zanim trafi do 
Ciebie i rozgości się na półce w łazience? Uchylę ci rąbka tajemnicy i opowiem 

historię pewnego balsamu do włosów. Możliwe, że nawet nie zdajesz sobie 
sprawy, ile etapów musiał pokonać, żeby znaleźć się w końcu u Asi w domu. 

Ale po kolei.

Bohaterowie opowieści:
Asia - ma 28 lat i właśnie zauważyła, że jej włosy są przesuszone. 
Zmartwiła się tym, bo swoje długie blond pasma zawsze traktowała 
jako znak rozpoznawczy i była z nich dumna. Niestety zanieczyszczenia 
atmosferyczne, palące słońce (którego tego lata nie brakuje) i niekiedy  
źle dobrane kosmetyki zrobiły swoje. Asi włosy są suche i wyglądają jak 
siano! Szukając ratunku Asia wypatrzyła na hairstore.pl balsam 
regenerujący do suchych włosów.

Balsam dla suchych włosów – główny bohater naszej historii. Dzięki 
doborowi odpowiednich składników potrafi zregenerować przesuszone 
pasma i wydobyć z nich blask oraz naturalne piękno.

Hairstore.pl – wirtualny skarbiec pełen bogactw dla włosów i ciała. 
Sklep internetowy z bogatym asortymentem produktów, gdzie Asia 
„udała się” po pomoc dla swoich przesuszonych kosmyków.

Dzielne wojowniczki i odważni wojownicy z ekipy Hairstore.pl 
– czyli nasz zgrany zespół pracowników. Codziennie dbamy o to,
żebyś mogła zrobić wygodne i satysfakcjonujące zakupy w naszym
sklepie internetowym.
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Od czego to wszystko się zaczęło?
Jak już wiesz, Asia ostatnio zauważyła, że jej włosy są przesuszone. Oczywiście 
zamiast się załamywać, postąpiła tak, jak większość współczesnych włosomaniaczek 
i nie tylko – wzięła do ręki smartfon. Po co? Żeby odwiedzić Hairstore.pl

Na wirtualnych półkach naszego sklepu znajdziesz 
mnóstwo produktów do włosów i ciała. Żeby było łatwiej 
znaleźć Ci to, czego potrzebujesz, przygotowaliśmy 
specjalne filtry, które ułatwiają szukanie.

Po kliknięciu na daną kategorię produktów 
możesz u góry strony wybrać interesujące Cię 
�ltry, np. zaznaczyć producenta czy rodzaj 

włosów

Asia oczywiście weszła na zakładkę dotyczącą pielęgnacji 
włosów i zaznaczyła, że ma suche włosy. Wyszukiwarka w 
mgnieniu oka wyświetliła na ekranie jej telefonu, jakie 
produkty mogą pomóc uporać się ze zmorą suchych pasm.

Nasza bohaterka wybrała balsam do włosów suchych, o którym słyszała od 
koleżanek z pracy. Musiały mieć rację, bo przy opisie produktu na Hairstore.pl 
znalazło się też wiele recenzji zadowolonych Klientek. 

Ty też możesz dodawać opinie o kupionych produktach na stronie 
sklepu. Warto dzielić się swoimi przemyśleniami – możliwe, że Twoja 

opinia pomoże komuś w wyborze odpowiedniego kosmetyku.

Domyślacie się, co zrobiła Asia? Oczywiście dodała balsam do koszyka i… ruszyła 
dalej na wirtualne zakupy. Kto wie, może zespół Haristore.pl przygotował jakąś 
ciekawą promocję?

Świetnie, koszyk Asi jest pełny i dziewczyna ma pewność, że znalazło się w nim 
wszystko, czego potrzebuje. Wystarczy tylko zapłacić i czekać na dostawę.
No właśnie… I w tym miejscu musimy nieco cofnąć się w czasie…
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Klucz do bram Hairstore.pl 
– czyli żmudne początki
Pewnie domyślasz się, że zanim Asia mogła wybrać balsam do suchych włosów w 
sklepie internetowym, kosmetyk musiał jakoś znaleźć się w tym skarbcu. Niestety, 
muszę uciąć tutaj wszystkie plotki – nie pomagają nam w tym magiczne skrzaty.

Wiesz, jaką drogę musi przejść produkt, żeby znaleźć się w sklepie internetowym? 
Można ją podzielić na cztery etapy:

wybór produktu i podjęcie decyzji o wprowadzeniu 
go do sklepowego asortymentu

umieszczenie kosmetyku na wirtualnej półce

umożliwienie zakupu online

wysyłka do Klienta

Nasz balsam musi być naprawdę cierpliwy – znalezienie się w Hairstore.pl 
to żadne hop siup!

KUP
TERAZ!
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Droga produktu od sklepu do Klienta zaczyna się od tego, że pewnego dnia nasza 
koleżanka z działu marketingu budzi się rano z myślą: Musimy to mieć!

To oczywiście żart. Tak naprawdę na bieżąco śledzimy trendy i sytuację na rynku 
kosmetyków do włosów i ciała. Trzymamy rękę na pulsie. Gdy pojawia się nowy 
produkt albo marka, poszerzamy swoją ofertę.

Wybieramy tylko takie kosmetyki, które są wysokiej jakości i spełniają standardy 
profesjonalnego sklepu. Gdy już wiemy, jaki produkt chcemy wprowadzić do oferty, 
szukamy jak najlepszego dostawcy.

Po co? Żeby móc zapewnić Ci atrakcyjną cenę i dać gwarancję, że produkt trafi do 
Ciebie na czas i będzie dostępny zawsze wtedy, kiedy tego potrzebujesz.

Teraz pora na wprowadzenie produktu do naszego wirtualnego systemu. Nie będę Cię 
zanudzała sprawami technicznymi. W skrócie chodzi o to, żeby kosmetyk pojawił się 
na wirtualnej półce, miał przypisaną odpowiednią nazwę i był widoczny na zdjęciu 
dołączonym do opisu.

Etap 1 - Ten balsam musi u nas być!
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W tym momencie na scenę wkraczają nasi pracowici copywriterzy, którzy starają się 
codziennie opisywać jak najwięcej produktów, żebyś mogła wybierać z szerokiej 
oferty.

Copywriterzy tworzą unikalny opis produktów, w którym wskazują na jego główne 
cechy, składniki aktywne, przeznaczenie, formę czy sposób użycia. 

Zadaniem copywriterów jest również dodanie praktycznych filtrów, dzięki którym 
szybko wyszukasz potrzebny kosmetyk. Pamiętasz pewnie, że Asia wybrała filtr 
„suche włosy” i szybko odnalazła odpowiedni balsam.

I dopiero teraz następuje moment, w którym balsam do włosów suchych może 
rozgościć się na wirtualnych półkach. Produkt, po opisaniu i dodaniu cech, jest 
widoczny w sklepie – a więc każdy może go kupić.

Etap 2 - Spraw, że Twoje włosy odzyskają dawny blask

Bohater naszej historii potrafi szybko uporać się z przesuszonymi pasmami i do tej 
pory uratował niejedną głowę. Zadowolone Klientki, w dowód uznania, umieściły 
liczne recenzje pod jego opisem.

Ty też możesz w każdej chwili podzielić się z innymi swoją opinią. Wystarczy tylko, że 
przejdziesz na stronę danego produktu i dodasz swoją recenzję. Możesz też wystawić 
kosmetykowi ocenę – przydzielając wybraną liczbę gwiazdek.
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Etap 3 - Ależ oni mają promocje!
I teraz wracamy do samego początku naszej historii. Asia wybrała – jak pewnie 
pamiętasz – balsam idealny dla suchych włosów i dodała go do koszyka.

Dziewczynę skusiły inne promocje, więc zaczęła myszkować po sklepie. W rezultacie 
w koszyku umieściła produkty za 249 złotych. I bardzo dobrze!

Po pierwsze, kosmetyków nigdy za wiele, a każdy krem czy spray się przyda – czasami 
nawet nie spodziewasz się, w jakiej sytuacji! Po drugie, Asia nie będzie musiała płacić 
za przesyłkę.

W Hairstore.pl zapewniamy darmową dostawę dla zamówień od 249 złotych. 
Czasami warto dobrać coś do koszyka. Poza tym Asia „złowiła” też kilka ciekawych 
gratisów, ponieważ skorzystała z najnowszych promocji. To były naprawdę udane 
zakupy.

Aktualne informacje o warunkach darmowej dostawy są zawsze 
publikowane na stronie sklepu. Lubimy Was zaskakiwać, więc przed 

zakupami sprawdź, jakie oferty i promocje przygotowaliśmy.

Zakupy są miłe, ale kiedyś trzeba za nie zapłacić.  Asia sprawdziła, czy na liście 
zakupów wszystko się zgadza (czy np. niechcący nie dodała pięciu sprayów 
zwiększających objętość zamiast jednego) i przeszła do kolejnego punktu realizacji 
zamówienia.

Dziewczyna podała dane adresowe, potwierdziła chęć złożenia zamówienia i 
dokonała płatności online. Pamiętaj, że możesz też odebrać przesyłkę w sklepie 
stacjonarnym, który znajduje się w Szczecinie – wtedy nie musisz płacić za przesyłkę.

Świetnie, Aśka zapłaciła za zakupy i teraz niecierpliwie czeka na dostawę.
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Etap 4 - Przezorny zawsze ubezpieczony
Powoli zbliżamy się do końca historii. Balsam do suchych włosów, dzięki swoim 
właściwościom, skradł serce Aśce i teraz chciałby bardzo szybko trafić do jej domu. 

Tutaj na scenę wkraczają rzetelni pracownicy magazynu – wszyscy w Hairstore.pl 
podziwiamy ich za to, że potrafią odnaleźć w dwie sekundy każdy produkt na 
magazynowych półkach. A musisz mi uwierzyć, że nasze zaplecze magazynowe jest 
ogromne. 

W końcu gdzieś muszą się pomieścić te wszystkie balsamy, szampony, kremy, spraye, 
odżywki, lotiony, lakiery… i wiele innych. Zresztą sama doskonale wiesz, jak 
rozbudowana jest nasza oferta.

Pracownicy, którzy odpowiadają za dostawy do Klientów, widzą w systemie, do kogo 
ma trafić dany produkt. Szukają właściwych kosmetyków i pakują je dla Was.
 
Wszystkie produkty umieszczane w kartonach zabezpieczamy, żeby nic się nie wylało 
i nie pogniotło. Staramy się do każdego zamówienia dać darmową próbkę 
kosmetyku – i oczywiście dodajemy wszystkie gratisy, które powinny do Ciebie trafić 
w związku z promocjami.

Żeby mieć pewność, że balsam do suchych włosów – jak wszelkie inne kosmetyki – 
jest bezpieczny, ubezpieczamy wszystkie przesyłki. Dbamy też o szybką wysyłkę.

Staramy się optymalizować procesy magazynowe po to, żeby codziennie pakować 
coraz więcej produktów specjalnie dla Was. Idzie nam to naprawdę szybko i sprawnie. 
Kurier odwiedza nas codziennie.

Większość przesyłek trafia do Klientów już następnego dnia. Jeśli musimy poczekać 
na jakiś produkt, informujemy Cię o czasie oczekiwania już na etapie zamawiania – 
żeby wszystko było jasne.
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Happy end

Codziennie dbamy o to, żebyś mogła wybierać z szerokiej 
gamy produktów:

Współpracujemy tylko z zaufanymi dostawcami, żeby zagwarantować 
szybką wysyłkę i atrakcyjną cenę.

Codziennie poszerzamy asortyment o nowe produkty i marki.

Dokładnie opisujemy produkty, które możesz u nas kupić, żebyś 
wiedziała, co najlepiej spełni Twoje oczekiwania.

Zabezpieczamy produkty przed wysłaniem, ubezpieczamy wszystkie 
przesyłki i wysyłamy je kurierem – żeby były u Ciebie jak najszybciej.

Jak pewnie się domyślasz, nasza historia ma szczęśliwe zakończenie. 
Asia zrobiła zamówienie online we wtorek o 10 rano i już następnego 
dnia paczka była u Niej.

Zamówienie dostarczył kurier. Wszystko się 
zgadzało – w pudełku były produkty, które Aśka 
zamówiła, a także miła niespodzianka – darmowe 
próbki i gratisowa torba.

Szczęśliwa Asia zaaplikowała jeszcze 
wieczorem w środę balsam na swoje 
przesuszone pasma, a nasz bohater 
z przyjemnością rozpoczął 
regenerację uszkodzonych 
kosmyków. Był zadowolony, że po 
przebyciu tak długiej drogi w końcu 
mógł spełnić swoją misję – komuś 
pomóc.

To jak, kiedy przygotować dla Ciebie 
nową dostawę?
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