
 
Oferte parteneri 

pentru mutare magazine offline în mediul online 
 

CREARE MAGAZIN ONLINE și OPERAȚIONAL 

 
platforma eCommerce 

 
Ofertă:  

- 3 luni gratuite la abonamentul 
lunar 

- zeci de opțiuni de magazine cu 
design predefinit la 790 EUR + 

TVA 

 
 

servicii bancare pentru IMM-uri 
 

Ofertă:  
- zero cost de înrolare - redus 

de la 1364 LEI 
- zero cost de administrare 
lunară - redus de la 40 de 

LEI/lună 

 
servicii de curierat 

 
Ofertă: 

- reducere 10% la expediții; 
- acces la o rețea natională cu 125 

filiale, 3000 de curieri și 1000 
pickup-point-uri. 

 
automatizare operațional 

 
depozitare, ambalare, facturare și 

livrare comenzi 
 

Ofertă: 
- transport gratuit al mărfii în 
depozitele Frisbo și 300 de 

comenzi gratuite timp de trei luni 
(max 5kg/comandă) 

 
      soft facturare și gestiune 

 
Ofertă: 

- 3 luni gratuite de trial pentru 
conturile nou-create de 

Facturare/Gestiune; 
- oferta include Modulul 

e-Commerce 
(https://smartbill.ro/ecommerce

) prin care magazinul online 
poate fi conectat la SmartBill 

astfel încât cele două platforme 
s lucreze împreună 

 
platformă ERP - gestionarea 

afacerii 
 

Ofertă: 
- reducere de la 1.800 euro la 0 

euro (gratuit) serviciul de integrare 
a sistemului Pluriva ERP cu 

platforma eCommerce livrată de 
Blugento, exclusiv pentru 

solicitările venite prin platforma 
vreau.online 

 
 

SEO, ECOMMERCE MARKETING și MARKETPLACE 

 
marketplace home & lifestyle 

 
Ofertă: 

- Listarea gratuită a produselor 
magazinelor offline pe vivre.eu și 

comisionarea exclusiv a vânzărilor 
generate prin platformăus în 

aceasta perioadă 

agenție eCommerce marketing 
 

Ofertă: 
- promovarea magazinului 

online prin strategii de 
eCommerce marketing 

- training gratuit al personalului 
magazinului pentru reprofilarea 

pe funcții compatibile cu 
online-ul 

marketplace home & lifestyle 
 

Ofertă: 
- Listarea gratuită a produselor 

magazinelor offline pe vivre.eu și 
comisionarea exclusiv a 

vânzărilor generate prin platformă 

https://www.bancatransilvania.ro/
https://www.fancourier.ro/
https://www.frisbo.ro/
https://www.smartbill.ro/
https://www.pluriva.com/


 
 

EDUCAȚIE BUSINESS, COACHING VÂNZĂRI și PR 

 
educație business 

 
Ofertă: 

- acces gratuit la programul 
Managers Academy. 

- consultanță gratuită de 
management.. 

 
vânzări on-demand 

 
Ofertă: 

- oferta pentru antreprenori este 
de 2 luni FREE Subscription 

Oferim posibilitatea de a accesa 
o ședințăde coaching 

personalizată de sales către 
corporate cu echipa BestJobs 
de sales, care îi învață ce vor 
mariile companii din Romania 

de la produsele lor 

 
agenție comunicare și PR 

 
Ofertă: 

- consultanță gratuită timp de 30 
de min (Skype) pentru 

identificarea nevoilor și definirea 
canalelor de comunicare 

Comision 0 pentru servicii de 
media-buying 

 
 

EMAIL, PPC și INFLUENCER MARKETING 

 
platforma email marketing  

 
Ofertă: 

- 50% discount pentru 3 luni la       
serviciul de trimitere newsletter 
- setup / migrare gratuită (integrare      
cu platforma site, implementare    
template newsletter, flow welcome    
emails, formulare abonare etc) 
- manopera gratuită (ex: îți facem      
noi newsletter-ul, tu doar ne dai ce       
anume vrei să promovezi, pe toată      
perioada de criză; minim 3 luni) 
- ajutor integrare cu social media      
pentru captat lead-uri noi    
(Facebook leads, landing pages,    
pop-uri modale de captare abonați     
noi) 
- cont de mailuri tranzacționale     
(100% free timp de 1 an), pentru       
mailurile trimise de site (one 2 one,       
comenzi, notificări, creare cont etc) 

 
PPC marketing - Google și 

Social Media Ads  
 

Ofertă: 
- reducere 50% la setarea     
campaniilor PPC 
- reducere 25% a fee-urilor de      
mentenanță Google Ads +    
Facebook Ads  
- oferire suport pentru    
amânarea plăților către Google    
pentru clienții care au facturare     
directă către Google. 
- 400 eur discount la animații      
video 
- setarea gratuită a campaniilor     
de YouTube și 3 luni de      
mentenanță gratuită 
- 25% reducere pentru    
campaniile social media 
- oferim suport pentru a accesa      
Google și Facebook Ads Small     
Business Grants Program. 

 
influencer marketing 

 
Ofertă: 

- MOCAPP Barters. Echipa    
MOCAPP face research pentru a     
găsi Influencerii potriviți și îi     
contactează pentru a stabili    
această modalitate de   
promovare. Magazinul online   
trimite produsele la Influenceri    
prin curier, aceștia fac o recenzie      
sinceră și autentică a produselor,     
apoi publică în Social Media 1-2      
postări cu această recenzie.  
- Oferta include 10 Influenceri și      
minim 10 postări de promovare a      
magazinului online. Oferta aduce    
o reducere a bugetului total între      
50% și 80% (față de onorariile de       
listă). 

 
 
 
 

https://managersacademy.ro/
https://www.salesfox.eu/
http://www.totalpr.ro/
https://www.newsman.ro/
https://www.canopy.ro/
https://mocapp.net/


REMARKETING și SMS MARKETING 

 
remarketing eCommerce  

 
Ofertă: 

- 50% reducere timp de 3 luni la toți clienții noi. În 
plus se oferă și o oră de consultanță (skype) pe 

strategie și PPC. 

 
platforma sms marketing 

 
Ofertă: 

- 100 conturi gratuite pe platforma SMSO cu 1.000 
SMS-uri (35 Euro) incluse în pachet. 

 
 

Toate ofertele listate sunt exclusive pentru mazinele care au nevoie să se mute din mediul offline în 
cel online. Vă rugăm accesați vreau.online/contact pentru a ne trimite solicitările dumneavoastră. Vă 

mulțumim! 
 

 

https://retargeting.biz/
https://www.smso.ro/
https://vreau.online/contact/

