PASUL 1
Primul pas este să vă alegeţi culoarea suportului (carcasei) și a tușierei (culoarea dorită la
imprimare). În cazul de faţă am ales culoarea roșie a suportului și culoarea neagră a tușierei.
Tot aici veţi alege unul din modelele de amprentă existente (B) sau puteţi începe un model nou (A).
În cazul în care aveţi deja grafica pentru plăcuţa de text dorită, tot ce trebuie să faceţi este să
încărcaţi fișierul (*.pdf, *.eps, *.tif, *.tiff, *.png) folosind „Browse” (C).
În cazul de faţă vom alege o plăcuţă de text cu trei linii (B).

PASUL 2
În acest stadiu veţi edita liniile textului, fontul, dimensiunea fontului, puteţi adăuga grafică (logo,
pictograme, etc.), chenar și puteţi vizualiza amprenta rezultată la scară 1:1 pentru o mai bună
apreciere a rezultatului final.

PASUL 3
Confirmarea corectitudinii datelor introduse anterior.

PASUL 4
În acest moment produsul a fost adaugat în coșul de cumpărături. În cazul în care doriţi să ridicaţi
produsele personal, vă rugăm să vă alegeţi un magazin din lista pusă la dispoziţie. În listă sunt afișaţi
doar partenerii recomandaţi acestui tip de vânzare online.
În cazul în care doriţi livrarea produselor prin curierat, puteţi alege din cele două variante: Poșta
Română (5 lei) și Fan Courier (12 lei) indiferent de greutatea coletului.
Pentru comenzile care depășesc valoarea de 100 lei transportul este gratuit.

Cazul I – finalizarea comenzii
Apăsând butonul „Efectuaţi cumpărarea” se încheie procesul de cumpărare și vor fi solicitate datele
de contact și cele de livrare.
Cazul II – adăugarea altor produse în coșul de cumpărături
În cazul în care mai doriţi să adaugaţi produse în coșul de cumpărături, vă rugăm să selectaţi
„Cumpăraţi alte produse”. Veţi ajunge în pagina de start de unde va trebui să vă alegeţi un alt
produs.
Vă recomandăm să folosiţi câmpul de căutare în magazin.
Mai departe veţi repeta pașii de mai sus. După ce toate produsele au fost comandate apăsaţi
butonul „Efectuaţi cumpărarea”. Procesul de cumpărare online este încheiat și datele de contact și
cele de livrare sunt solicitate.

Vă mulţumim că aţi ales să comandaţi produsele pe online.colop.ro!
Echipa COLOP

