
VŽDY 
OTVORENÉ!

GP EASY2SELL
Predávajte na sociálnych sieťach bez e-shopu



2,6 mil.

1,1 mil.

570 tis.

145 tis.

278 tis.

FACEBOOK

SNAPCHAT

INSTAGRAM

LINKEDIN

TWITTER

  ČO ZNAMENÁ GP EASY2SELL?

ČO VÁM NAŠE RIEŠENIE PRINESIE ?

GP easy2sell je riešenie, ktoré vám umožní jednoducho 
predávať tovar a služby na sociálnych sieťach bez nutnosti 
zriadiť si e-shop. Ľahko tak oslovíte státisíce užívateľov, 
ktorí sa na sociálne siete každodenne prihlasujú. 

Počet Slovákov na sociálnych sieťach:

60 %
Počet užívateľov, ktorí nakúpili  

podľa toho, čo videli na sociálnych sieťach:

55 %Zdroj: Hootsuite
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Rýchlosť  
spustenia

Predávať môžete už na 
druhý deň, nepotrebujete  
na spustenie nič ďalšie. 

Online  
prehľad

Informácie o všetkých 
transakciách nájdete 

prehľadne v online portáli.

Jednoduchosť 
riešenia 

Celé riešenie je rovnako 
jednoduché a intuitívne ako 
dať príspevok na Facebook.

Bez  
integrácie

Celé riešenie je jednoduché 
a nie je potrebné nič 

integrovať alebo nastavovať.

Okamžité 
oslovenie

Zverejnením ponúkaného 
tovaru či služby automaticky 
oslovujete všetkých svojich 

zákazníkov, zadarmo.

Všetko  
urobíme my

Kompletné sprevádzkovanie 
celého riešenia urobíme za 

vás my.

Nulové  
náklady

Náklady na e-shop môžu byť 
stovkách až tisícoch. U nás 

je to zadarmo!

Prevádzkové 
náklady

Prevádzkové náklady na 
chod služby sú súčasťou 

provízie za transakciu. 



AKO TO CELÉ FUNGUJE ? 

Ak sa rozhodnete začať využívať našu službu 
je potrebné, aby ste s nami uzatvorili Zmluvu  
o akceptácii platobných kariet.  Hneď potom 
začneme s konfiguráciou, ktorú vo všetkých 
systémoch za vás pripravíme my. Od nás 
dostanete uvítací dopis, v ktorom nájdete pokyny 
pre prihlásenie a vstupné údaje do aplikácie. 
Pre GP easy2sell môžete používať ako mobilnú 
aplikáciu, tak aj webový portál. Na prevádzku 
služby je potrebné mať účet na sociálnych sieťach. 

Z POHĽADU OBCHODNÍKA 

Z POHĽADU ZÁKAZNÍKA
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Obchodník  
odfotí  

produkt

Zákazník  
vidí  

ponuku

Pridá názov, 
popis  
a cenu

Zákazník  
klikne  

na „kúpiť“

Publikuje 
produkt  

na sieťach

Zaplatí na 
platobnej  

bráne
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Global Payments s.r.o.
Vajnorská 100/B 
831 04 Bratislava, Slovenská republika
www.globalpayments.sk

SALESSUPPORT@GLOBALPAYMENTS.SK +421 222 121 222*

*Telefonická linka je dostupná v pracovné dni 9:00 - 17.00 hodín 

Global Payments je obchodný názov spoločnosti Global Payments s.r.o., ktorá podniká v Českej republike, so sídlom V Olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika, 
IČO: 042 35 452 zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 244453, konajúca na Slovensku prostredníctvom svojej organizačnej zložky  
Global Payments s.r.o., organizačná zložka, so sídlom na Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, IČO: 50 010 301, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel 
Po, vložka 3016/B. Spoločnosť Global Payments s.r.o. je regulovaná Českou národnou bankou a oprávnená poskytovať platobné služby podľa zákona č. 370/2017 Sb. o platobnom styku na 
základe povolenia Českej národnej banky.

PRITIAHNITE VAŠICH ZÁKAZNÍKOV NA ONLINE

Opýtali sme sa našich klientov na skúsenosti s novou službou GP easy2sell a čo sa im na nej páči.

„Okrem našej reštaurácie sme chceli zákazníkom ponúknuť 
aj jedlo domov. Nechceli sme vyberať hotovosť, ani kvôli 
tomu zakladať e-shop. Teraz jedlo vystavíme na sociálnych 
sieťach a dostaneme hneď zaplatené. Ušetrilo nám to 
obrovskú starosť.“ 

Tomáš H. 
majiteľ reštaurácie

„Som súkromník, ktorý ručne vyrába produkty. Každý môj 
výrobok je iný, každý kus je originál. Na aplikácii sa mi páči, 
že si každý výrobok nafotím, pridám cenu a vypublikujem. 
Nemusím tak platiť za prenájom obchodu.“

Juraj M. 
výrobca originálnych hračiek

„Rozhodli sme sa našim zákazníkom vyjsť v ústrety a 
sprístupniť im hodiny jógy online. Nemôžeme si, bohužiaľ, 
dovoliť dávať hodiny zadarmo. S malým príspevkom od 
našich verných zákazníkov však dokážeme ustáť aj krízu, 
ktorá by pre nás inak bola likvidačná.“ 

Jana V. 
lektorka jógy


