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Astazi anuntam lansarea oficiala a noului magazin de cadouri Alexer Premium
Gifts care poate fi accesat la adresa www.alexer.eu . Magazinul online este
destinat atat clientilor finali, cat si revanzatorilor si partenerilor Alexer de pe
segmentul de distributie.

Alexer - Magazin de cadouri premium

Alexer.EU este instrumentul pe care poti sa-l folosesti
de fiecare data cand esti in cautarea unor cadouri pentru
barbati, cadouri pentru femei, cadouri pentru copii,
cadouri de Craciun sau a altor tipuri de cadouri. Toate
cadourile prezentate in acest magazin de cadouri online
sunt disponibile cu livrare imediata din depozitul nostru.
Silviu Octavian Huplea - Alexer Srl
Astazi anuntam lansarea oficiala a noului magazin de cadouri Alexer Premium Gifts
care poate fi accesat la adresa www.alexer.eu . Magazinul online de cadouri premium,

cadouri de Craciun si a altor tipuri de cadouri este destinat atat clientilor finali, cat si
revanzatorilor si partenerilor Alexer de pe segmentul de distributie.
Alexer.EU este acel magazin de cadouri care iti ofera produse exclusiv din propriul
depozit, acesta fiind un avantaj competitiv major in comparatie cu alte magazine de
cadouri care activeaza pe piata romaneasca. Toate produsele disponibile pe Alexer.EU
sunt importate direct de catre noi si se pot livra imediat catre clientii finali sau catre
partenerii nostri.
Magazinul de cadouri online Alexer.EU este instrumentul pe care poti sa-l folosesti de
fiecare data cand esti in cautarea unor cadouri pentru barbati, cadouri pentru femei,
cadouri pentru copii, cadouri de Craciun sau a altor tipuri de cadouri. Toate cadourile
prezentate in magazinul nostru online sunt disponibile cu livrare imediata din
depozitul propriu. Alexer Premium Gifts inseamna calitate, profesionalism si idei de
cadouri inspirate.
Colectia de cadouri de Craciun incepe sa fie deja la mare cautare avand in vedere ca
aceasta sarbatoare extraordinara se apropie cu pasi foarte repezi. Pentru a veni in
intampinarea cererilor din partea firmelor, institutiilor publice dar si a persoanelor
fizice am adaugat in colectia noastra de cadouri de Craciun multe produse noi care cu
siguranta vor fi foarte apreciate.
Alexer Srl este detinatoarea brandului Alexer Premium Gifts, brand care s-a facut
remarcat in Romania prin produsele inovative si atractive pe care le distribuie pe piata
locala. Printre brandurile distribuite de Alexer se regasesc Tru Virtu, Audio Licensed
Line, Click Car Products, Smiley Original. Deasemenea Alexer este importator direct
pentru numeroase produse care se incadreaza in categoria de cadouri premium, cum
ar fi seturi picnic, termosuri, cani termos, accesorii barbeque, gadgeturi, cadouri de
craciun, si multe altele.
DE CE SA ALEGI ALEXER.EU - MAGAZIN DE CADOURI PREMIUM?
Pentru ca oferim un pachet de beneficii consistent ceea ce ne face foarte atractivi in
fata clientilor nostri. Iata cateva dintre aceste avantaje si beneficii:
1. Livrare rapida - Produsele pleaca din depozitul nostru in aceeasi zi daca ne trimiti
comanda pana cel tarziu la ora 14.00. Termenul de livrare standard este de 24 / 48 de
ore pentru produsele care se gasesc in stoc.
2. Beneficiezi de LIVRARE GRATUITA la orice comanda care depaseste 190 lei.
3. Deschizi coletul la livrare, inainte sa platesti. Platesti doar dupa ce te asiguri ca ai
primit ce ai comandat.
4. Beneficiezi de Drept de Retur GARANTAT. Poti returna produsele achizitionate in
termen de 14 zile calendaristice de la intrarea in posesie a acestora. Poti returna
produsele indiferent daca le-ai achizitionat pe persoana fizica sau persoana juridica.
5. Castigi puncte de loialitate la toate comenzile. Te rasplatim cu puncte de fidelizare
de fiecare data cand comanzi ceva de pe site. Trebuie doar sa ai un cont creat pe site
si sa incepi sa achizitionezi cadouri pentru tine, familia ta, prietenii tai sau partenerii
tai.

6. O multime de idei de cadouri - Poti identifica usor cadourile potrivite filtrandu-le
dupa destinatar sau dupa ocazie.
7. La cerere oferim hartie de cadouri pentru impachetare si felicitare personalizata.
Atunci cand trimiti comanda trebuie doar sa bifezi in cosul de cumparaturi si acest
serviciu.
Alege ALEXER.EU pentru ca este un magazin de cadouri premium, cadouri de Craciun,
cadouri haioase, cadouri business si mai ales pentru calitatea serviciilor prestate si
pentru ideile de cadouri inspirate.
Despre SC Alexer SRL
Alexer SRL este unic distribuitor pe piata din Romania a urmatoarelor branduri de
renume european: CLICK CAR PRODUCTS, TRU VIRTU, THINKING GIFTS si SMILEY
ORIGINAL. Alexer Srl este totodata dezvoltatorul magazinelor online CadouriDeTop.ro
si pandaGO.ro .
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