INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU
SPRZEDAŻY STOISK NA IMPREZY
Sprzedaż stoisk odbywa się w systemie internetowym na platformie B2B
pod adresem: zegluga.iai-shop.com

JAK KUPIĆ STOISKO?
Uwaga: aby zamówić stoisko musisz być zalogowany do systemu

1

Naciśnij ZAMÓW STOISKO lub wejdź zakładkę WYDARZENIA (górne menu)
i wybierz interesującą Cię imprezę. Zostaniesz automatycznie przeniesiony
do listy stoisk danego wydarzenia.

lub

2

Pojawi się strona z mapą oraz listą stoisk. Możesz sortować stoiska korzystając
z zakładek: SEKTOR, DOSTĘPNOŚĆ, SORTUJ.
Po dokonaniu każdego wyboru sortowania naciśnij ZASTOSUJ, aby wyszukać
wg wyboru.
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Wybierz stoisko, które Cię interesuje i naciśnij przycisk ZAMÓW.

Zamów
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Zostaniesz przeniesiony do karty stoiska.

W przypadku, gdy stoisko ma taką opcję - wybierz odpowiednią:
GASTRONOMIA / HANDEL . Wybór jest konieczny, aby przejść dalej.
Zaznacz asortyment, który będziesz oferował na stoisku
Uwaga: niezaznaczenie opcji może być podstawą nieprzyjęcia zgłoszenia.

Naciśnij ZAMÓW.

6

Pojawi się okienko z potwierdzeniem. Zaznacz akceptację regulaminu,
a następnie naciśnij przycisk SKŁADAM ZAMÓWIENIE.
Po kliknięciu w przycisk stoisko dla innych podmiotów będzie niedostępne.

7

Zostajesz automatycznie przeniesiony do panelu SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA.
W tym momencie trwa weryfikacja Twojej rezerwacji przez naszych
handlowców, która może potrwać do 2 dni roboczych.
Na tym etapie istnieje możliwość anulowania zamówienia.

Zapoznaj się także z mailem potwierdzającym zamówienie pt. „Potwierdzenie
wpłynięcia zamówienia nr” . W mailu zawarty będzie także link z możliwością
zamówienia przyłącza prądowego do stoiska. Jeżeli interesuje Cię opcja
zakupu prądu kliknij ZAMÓW PRZYŁĄCZE PRĄDOWE.
Uwaga: Jeszcze nie możesz dokonać płatności za stoisko. Twoja rezerwacja jest
weryfikowana przez naszych handlowców

8

Jeśli handlowiec zaakceptował twoją rezerwację stoiska (i prądu) dostaniesz
e-mail pt. „Prosimy o opłacenie zamówienia nr ”. Ten e-mail oznacza, że możesz
już dokonać płatności za stoisko. Kliknij przycisk Pobierz Proformę aby przejść
do swojego panelu i pobrać proformę z danymi do przelewu.
Uwaga: nie czekaj z opłaceniem stoiska! Należność musi znaleźć się na koncie
organizatora w terminie 7 dni od momentu otrzymania e-maila „Prosimy o opłacenie
zamówienia nr ”. W innym przypadku zamówienie może zostać odrzucone.

