Już dziś bądź z nami w stałym kontakcie on-line

Zgłoś swoje uczestnictwo w targach i śledź postępy w realizacji Twojego zamówienia

Jak szybko i sprawnie dokonać zakupu on-line i stać się wystawcą targów SAWO 2018

Krótka instrukcja dokonania zakupu usług w STREFIE WYSTAWCY:


KROK 1
Jeśli jeszcze nie przesłałeś nam upoważnienia do składania zamówień on-line to zrób to TERAZ
https://swdb.mtp24.pl/uploads/images/formularz_U.pdf
! Pamiętaj Upoważnienie ważne jest na wszystkie targi aż do odwołania.



KROK 2
Zaloguj się do portalu www.strefawystawcy.pl podając swój login i hasło.

! Pamiętaj
Hasło i login generowane są automatycznie z adresu
mailowego strefa-wystawcy@mtp.pl i wysyłane na email
osoby upoważnionej.



KROK 3
Wybierz w prawym górnym narożniku:



KROK 4
Pojawią się 4 główne zakładki:

AKTYWNE ZAMÓWIENIA – zamówienia, które już są zarejestrowane w naszym systemie

SKLEP – możliwość zamawiania usług różnych targów

HISTORIA – dawne zamówienia
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TWOJA PÓŁKA – wszystkie pliki ściągnięte przez Ciebie wcześniej



KROK 5
Kliknij w SKLEP, a następnie WYBIERZ TARGI dla których chcesz zamówić USŁUGI TARGOWE

Rozwiń zakładkę ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA i wybierz OPŁATĘ REJESTRACYJNĄ.
! Pamiętaj – zamówienie należy włożyć do koszyka wpisując nazwę wystawcy.
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WYBIERZ rodzaj POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ

Przykładowe zgłoszenie wystawcy dla opłaty rejestracyjnej STANDARD
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KROK 6
PRZEJDŹ DO KOSZYKA i sprawdź jego zawartość.
PAMIĘTAJ! Przed WYSŁANIEM KOSZYKA odznacz
że zapoznałeś się z regulaminem, postanowieniami
szczegółowymi i warunkami uczestnictwa w targach SAWO 2018.

Po rozpatrzeniu przez MTP dostępności zamówionych usług otrzymasz informację, że zamówione usługi są w statusie
ROZPATRYWANE bądź JUŻ ROZPATRZONE wówczas TWOJE USŁUGI pojawią się w AKTYWNYCH
ZAMÓWIENIACH.


KROK 7

ZAMIEŚĆ wpis do katalogu internetowego, logo oraz ofertę firmy:

WYBIERZ AKTYWNE ZAMÓWIENIA i EDYTUJ WPIS KATALOGOWY

5
www.strefawystawcy.pl

! Pamiętaj
W ramach opłaty rejestracyjnej STANDRARD – możesz zamieścić bezpłatnie 60 znaków graficznych w opisie
katalogowym.
! Większa ilość znaków lub/oraz dodanie logo spowoduje naliczenie opłat zgodnie z cennikiem usług katalogowych.

A następnie WPIS PRODUKTOWY

W ramach opłaty rejestracyjnej PREMIUM – możesz zamieścić bezpłatnie 480 znaków graficznych w opisie
katalogowym oraz logo.
! Większa ilość znaków lub/oraz dodanie dodatkowego loga spowoduje naliczenie opłat zgodnie z cennikiem usług
katalogowych.
\

! Bezpłatnie możesz zamieścić 5
produktów, którymi chciałbyś się
pochwalić.

Twoje PRODUKTY będą Widoczne
w katalogu internetowym.



KROK 8

RAPORTY INFOCREDIT
W ramach zamówionej OPŁATY REJESTRACYJNEJ możesz pobrać w AKTYWNYCH ZAMÓWIENIACH - PAKIET
DWÓCH RAPORTÓW O POLSKICH KONTRAHENTACH.
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Kliknij w WYSZUKAJ RAPORT (bezpłatnie 2 raporty)

Raport pokazuje aktualną pozycję finansową
wyszukanej firmy oraz jego dane podstawowe z
KRS-u. Można na podstawie takiego raportu upewnić
się czy dana firma jest godna polecenia. Wyszukane
raporty (ściągnięte pliki) zachowają się na Twojej
Półce, gdzie będziesz mógł zawsze do nich wrócić.

Aby zamówić więcej raportów wystarczy WEJŚĆ do
SKLEPU i ZAMÓWIĆ RAPORT. Zamówioną usługę
włóż do KOSZYKA i kliknij WYŚLIJ.



KROK 9

Zamów USŁUGI TECHNICZNE
Kliknij w SKLEP i wybierz USŁUGI TARGOWE. Wystarczy kliknąć w

i rozwinąć listę usług.

! Pamiętaj aby zamówienie włożyć do KOSZYKA i wysłać do realizacji.
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POTRZEBUJESZ POMOCY, CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ …

Skontaktuj się z nami!
Karolina Deja
E-mail: karolina.deja@mtp.pl
Tel.
+48 61/869 24 55
Mob. +48 691 029 827

Małgorzata Pietrek
E-mail: malgorzata.pietrek@mtp.pl
Tel.
+48 61/869 22 95
Mob. +48 691 022 125
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