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Vinde

ÎNTOTDEAUNA 
DESCHIS

GP EASY2SELL
Vindeți pe rețelele de socializare fără a deține  
un magazine online!



 11 mil. 

3,8 mil. 

2,6 mil.

380 mii

1,4 mil.

FACEBOOK

SNAPCHAT

INSTAGRAM

LINKEDIN

TWITTER
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  CE ÎNSEAMNA GP EASY2SELL?

CE OFERĂ SOLUȚIA NOASTRĂ?

GP easy2sell este o soluție care vă permite să vindeți 
bunuri și servicii simplu și ușor pe rețelele de socializare, 
fără a fi necesar să dețineți un magazin online. Așadar, 
puteți aborda cu ușurință sutele de mii de utilizatori care 
se conectează zilnic pe rețelele de socializare.

Numărul de persoane de  
pe rețelele de socializare:

11 milioane
Numărul de persoane conectate la rețelele  

de socializare prin smartphone:

9 milioaneSursă: https://www.manafu.ro/2019/02/social-media-in-romania-2019/
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Lansare  
rapidă

Puteți începe să vindeți de 
a doua zi, nu aveți nevoie de 

altceva pentru lansare.

Sumar  
online

Puteți găsi cu ușurință 
informații despre toate 

tranzacțiile efectuate din 
portalul online.

Soluție  
simplă

Întreaga soluție este la 
fel de simplă și intuitivă 

precum crearea unei postări 
pe Facebook.

Fără  
integrare

Întreaga soluție este  
simplă și nu trebuie să o 

integrați sau să  
o configurați.

Abordare 
imediată

Prin publicarea bunurilor/
serviciilor oferite vă adresați 

automat tuturor clienților 
dvs. gratuit.

Ne vom ocupa  
de tot

Vom pune întreaga  
soluție în funcțiune  

pentru dvs.

Costuri  
zero

Crearea unui magazine 
online poate costa zeci 

de mii de lei. Cu noi este 
GRATUIT!

Costuri 
operaționale

Acestea sunt incluse în 
comisionul pentru tranzacții. 



CUM FUNCȚIONEAZĂ?

Dacă decideți să începeți să folosiți serviciul nostru, 
este necesar să încheiați cu noi un contract de 
Acceptare la plată a cardurilor. După semnare, vom 
începe configurarea, pe care o vom face pentru dvs. 
în toate sistemele. Veți primi o scrisoare de bun 
venit de la noi în care veți găsi instrucțiuni pentru 
logare și detalii legate de accesul în aplicație. Puteți 
utiliza atât aplicația mobilă cât și portalul web pentru  
GP easy2sell. Trebuie doar să dețineți un cont pe 
rețelele de socializare pentru operarea serviciului.

CE TREBUIE SĂ FACĂ COMERCIANTUL

CE FACE UTILIZATORUL/ CLIENTUL

1

1

1

1

1

1

Comerciantul 
fotografiază 

produsul

Clientul vede 
oferta

Adaugă numele, 
descrierea și 

prețul

Clientul apasă 
butonul 

„cumpără”

Publică produsul 
pe rețelele de 

socializare

Plătește prin 
portalul  
de plată
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Global Payments s.r.o.
Bulevardul Decebal nr. 25-29, Sector 3
București
România
www.globalpayments.ro

HELPDESK@GLOBALPAYMENTS.RO        +40 312 295 455*

*Linia telefonică este disponibilă de luni pâna vineri, între orele 09:00 – 20:00.

Global Payments este denumirea comercială a Global Payments s.r.o., o societate cu răspundere limitată, ce își desfășoară activitatea în Republica Cehă, cu sediul social în V Olšinách 
626/80, Strašnice, 100 00 Praga 10, Republica Cehă, având numărul de identificare: 042 35 452, înregistrată în Registrul Comerțului ținut de Curtea Municipală din Praga. secțiunea C, 
nr. 244453, acționând în România prin sucursala sa Global Payments s.r.o. Praga Sucursala București, având sediul social în strada Bd. Decebal, nr. 25-29, Sector 3, București, România, 
înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/12501/2015 și având codul unic de înregistrare (CUI) 35120417. Global Payments s.r.o. este autorizată de către Banca Națională a 
Cehiei conform prevederilor Actului nr. 370/2017 Coll., Actul privind serviciile de plată, astfel cum a fost modificat, pentru a presta servicii de plată și este supravegheată de Banca Națională 
a Cehiei.

OBȚINEȚI CLIENȚI ONLINE

Am întrebat clienții noștri despre experiența lor cu noul serviciu GP easy2sell și ce le place la acesta.

„În plus față de restaurantul nostru, am dorit să oferim 
clienților noștri și posibilitatea de a comanda mâncarea 
la pachet. Nu am vrut să lucrăm cu numerar sau să creăm 
un magazin online în acest sens. Acum afișăm meniul pe 
internet, clientul comandă, iar noi suntem plătiți imediat. 
Ne-a scăpat de o grijă.”

Matei D.  
Proprietar restaurant

„Sunt iber-profesionistă și confecționez obiecte manual. 
Fiecare produs pe care îl fac este diferit, fiecare piesă este 
unică. Ceea ce îmi place la aplicație este că pot  
să fotografiez fiecare produs, adaug prețul și îl public.  
Nu trebuie să plătesc pentru închirierea unui magazin fizic.”

Corina N.  
Mic producător și artist

„Am decis să ajutăm clienții și să le punem la dispoziție 
online lecții de yoga. Din păcate nu ne putem permite să 
facem lecțiile gratuite. Cu o contribuție minimă din partea 
clienților noștri fideli putem să trecem de criză, care altfel 
ne-ar fi închis afacerea.”

Monica R.  
Antreprenor și antrenor yoga


