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To nowa platforma zakupowa w Europapier Polska, 
która umożliwia składanie zamówień przez Internet
i oferuje szereg dodatkowych funkcjonalności, 
które dotąd nie były dostępne dla naszych Klientów. 

Możesz wybierać i zamawiać z ponad 2000 artykułów 
z naszej oferty 24h na dobę, 7 dni w tygodniu

Obszerny katalog produktowy Europapier B2B SHOP 
pozwala na kompleksowe zakupy dla Twojej �rmy 
o dowolnej porze dnia i nocy.

Czym jest Europapier

WARTO 
    się zarejestrować

Dlaczego 

24/7

B2B SHOP



Od teraz, wszelkie potrzebne zdjęcia, 
karty techniczne oraz certy�katy
pobierzesz samodzielnie. 
Materiały w formie elektronicznej pozwalają
jeszcze lepiej zapoznać się z możliwościami, 
zastosowaniem, czy specy�kacją 
interesujących produktów.  

zdjęcia, karty techniczne
i certyfikaty produktów

W panelu Klienta Europapier B2B Shop możesz 
śledzić historię swoich zamówień z ostatnich 
6 miesięcy. Łatwo pobierzesz wszelkie 
dokumenty księgowe tj. faktury. 
A to wszystko w jednym miejscu.

historię zakupów 
i pobierasz faktury

ŚLEDZISZ

Nasza platforma umożliwia śledzenie 
na bieżąco statusu Twoich przesyłek. 
Sprawdzisz aktualny stan przygotowania, 
wysyłki i dostawy zamówienia. 

na bieżąco status
przesyłki

SPRAWDZASZPOBIERASZ

europapier.pl

B2B



Nie tylko Ty składasz zamówienia w swojej �rmie? 
To dla nas żaden problem. W Europapier B2B Shop 
utworzysz samodzielnie konta dla swoich współpracowników. 
Od teraz będą mogli samodzielnie dokonywać zakupów 
za pośrednictwem naszej platformy. Oczywiście w ramach 
przydzielonych przez Ciebie limitów na zamówienie: 
miesięcznych czy rocznych. 

subkonta dla współpracowników

Sprawdzaj aktualne promocje, otrzymuj rabaty, 
poznawaj comiesięczna listę produktów 
wyprzedażowych. 
Bądź na bieżąco z naszą ofertą! 

OTRZYMUJESZ
informacje o aktualnych
promocjach

TWORZYSZ



Jak mogę się zarejestrować 
w Europapier B2B Shop?

niespodzianka 
za pierwsze zakupy

Utworzenie konta w Europapier B2B SHOP jest możliwe na trzy sposoby.

Kontakt 
z dedykowanym 
Przedstawicielem 
Handlowym.1 Kontakt 

z naszym Biurem 
Obsługi Klienta
+48 (22) 356 92 70
online@europapier.pl

2Za pośrednictwem 
naszej strony
www.europapier.pl, 
gdzie znajduje się 
formularz 
rejestracyjny.

3lub lub
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Jeśli potrzebujesz
informacji o funkcjonowaniu

platformy zakupowej
Europapier B2B Shop

i
lub napisz na nasz ogólny adres email

online@europapier.pl

zadzwoń do naszego Biura Obsługi Klienta
+48 (22) 356 92 70

Co możesz kupić 
W EUROPAPIER B2B SHOP

europapier.pl


