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خدمات وب سایت پالسکو
وب سایت پالسکو در چهار حوزه به فعاالن در حوزه پوشاک به ارائه خدمت می پردازد:
• تولید کنندگان
• واحدهای خدمات تولید
• فروشندگان پوشاک
• بازاریابان سایت
در ادامه به تفکیک این خدمات معرفی میگردند.

خدمات ارائه شده به تولید کنندگان:
پالسکو به عنوان مرجع تخصصی پوشاک ایران ،آمادگی دارد تا به تولید کنندگان و وارد کنندگان پوشاک
صفحه اختصاصی ارائه دهد .مدیریت تمام جزئیات صفحه اختصاصی در اختیارشما خواهد بود و در هر
ساعت از  24ساعت شبانه روز ،و درهر  7روز هفته میتوانید محصوالت جدید خود را معرفی نموده و صفحه
اختصاصی خود را بروز نمایید .همچنین در این صفحه اطالعات آماری در خصوص محصول پر بازدید شما
و میزان دریافت اطالعات تماس شما و سایر اطالعات آماری مفید به شما ارائه میگردد.
بزرگترین ویژگی پالسکو ارتباط دو طرفه بوتیک داران و تولید کنندگان میباشد .هر محصولی که در صفحه
اختصاصی شما قرار گیرد به بوتیک داران مرتبط پیامی ارسال میشود که تولیدی شما محصولی جدید در
ارتباط با حوزه فعالیت آنها ارائه کرده است .با پالسکو شما در ثانیه محصول جدید خود را بدون واسطه به
بوتیک داران مرتبط با محصول خود در سرتاسر ایران معرفی میکنید.
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خدمات ارائه شده به واحدهای خدمات تولید:
در وب سایت پالسکو تولیدکنندگان  ،فعاالن خدمات تولید و متخصصان تامین و تعمیر تجهیزات مرتبط
و به طور کلی تمام افراد دارای تخصص در حوزه تولید پوشاک  ،کنار هم و به صورت متمرکز به بازاریابی
مح صوالت و خدمات خود میپردازند .تولیدکنندگان در پال سکو آخرین نمونه کار فعاالن خدمات تولید را
مشاهده میکند .خدماتی از قبیل ساخت و تعمیر دستگاه ها و تجهیزات  ،خدمات برش  ،خدمات گلدوزی
 ،خدمات لیزر ،خدمات دوخت  ،چاپ  ،دکمه مادگی  ،بسته بندی  ،اتو و بخار  ،تامین خرجکار و...

پال سکو محل ظهور و بروز توانمندی و آخرین د ستاوردهای فعاالن حوزه پو شاک ا ست .برای تمام بخش
ها از تولید و خدمات تولید و تامین کنندگان مواد اولیه و ، ....پالسککککو نمایشکککگاه دائمی محصکککوالت و
توانمندی هاست.

خدمات ارائه شده به فروشندگان پوشاک:
فروشندگان در سراسر ایران عزیز ،اپلیکشن پالسکو را بر روی گوشی هوشمند خود نصب میکنند و کامال
رایگان اقدام به ثبت نام میکنند .از میان دسته های مردانه  ،زنانه  ،کودک  ،نوجوان  ،سیسمونی و نوزاد و
زیر شاخه های هرکدام ،حوزه فعالیت فروشگاه خود را مشخص میکنند.
تولیدکننده در هنگام بارگزاری مح صول در سایت ،د سته بندی مح صول را م شخص میکند به این ترتیب
با ارائه محصول جدید در سایت ،به تمام فروشندگان مرتبط پیامی ارسال می شود که محصول جدیدی از
برند ....که متناسب با حوزه فعالیت شماست به سایت اضافه شده است.
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با این مکانیزم محصوالت تولیدکننده به صورت کامال تخصصی و هدفمند بازاریابی می شود همچنین هیچ
واسطه ای میان این خرید و فروش وجود ندارد و فروشندگان مستقیم با تولیدکننده تماس میگیرند.
با نصکب اپلیکیشکن و عوکویت رایگان همواره بروز خواهید بود .دیگر الزم نیسکت برای دیدن محصکوالت
جدید و تکمیل تنوع کاالهای خود به شهرهای بزرگ و بازارهای مختلف سفر کرده و عالوه بر هزینه سفر
و خ ستگی راه برای مراجعه به بازارهای مختلف ،محل ک سب خود را تعطیل نمایید و مت ورر شوید .شما
در موبایل هوشککمند خود و با کمک نرم افزار پالسکککو ،در لحظه از تمام محصککوالت جدید مطلع خواهید
بود.در پال سکو به صورت کامال رایگان و بدون وا سطه ،با تولیدی ها ارتباط میگیرید و کاالهای مورد نظر
خود را مستقیما از تولیدکنندگان سفارش میدهید و سود بیشتری از فروش کسب کرده و یا با ارائه قیمت
کمتر بازار فروش خود را رونق می دهید.

خدمات ارائه شده به بازاریابان سایت:
با ثبت نام به عنوان بازاریاب در پال سکو ،به شما یک کد اخت صا صی داده می شود .یکی از امتیازات ویژه
پالسکو به بازاریابان ،کد تخفیف است .درصورتی که مشتری از کد بازاریابی شما استفاده کند مشمول 10
درصد تخفیف خواهد شد .توجه داشته باشید که با جذب مشتری بیشتر درصد کمیسیون بازاریابی شما
افزایش مییابد .جدول درصککد بازاریابی و پاداش مدیریت و ...طور کامل در دسککتورالعمل محاسککبه درآمد
بازاریاب ارائه شده است.
این ارتباط برای همه طرفهای آن سککودبخش اسککت .با بازاریابی در این سککایت به رونق تولید و اشککت ال
جوانان کمک میکنید و همچنین درامدی متناسککب با فعالیت خود کسککب میکنید .بازاریابی در پالسکککو
میتواند به عنوان ش ل دوم برای شما از ش ل اول بی شتر درامد دا شته با شد .اگر دان شجو ه ستید  ،اگر
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کارمند هسککتید ،اگر از شکک ل اول خود رضککایت ندارید و عالقه مند هسککتید بدون ریسککک کردن درامد
بیشتری داشته باشید و حتی پس از مدتی بازنشستگی ویژه را تجربه نمایید به پالسکو بپیوندید.
ع ووی از ما شوید و زندگی بهتری را رقم بزنید .محدودیتی در درامد نخواهید دا شت .در پال سکو بدون
پرداخت حق بیمه بازنشستگی ،از بازنشستگی ویژه پالسکو بهره مند گردید .بازاریابی در پالسکو نیازی به
سرمایه گذاری ندارد.

