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KONTAKT 

Mariusz Kwiatkowski  

Specmajster.pl  

07-420 Kadzidło  

Kadzidło 41 

NIP: 739-309-43-54 

Tel: 660-131-131 

mariusz@specmajster.pl 

E-PARTNER HANDLOWY 

DROPSHIPPING 

ALLEGRO, FACEBOOK, TABLICA.PL, OLX.PL 

FORA INTERNETOWE, GRUPY FACEBOOK, SPRZEDAJEMY.PL, GUMETREE 

 

O NAS 
Sadowniczy.pl to internetowy sklep ogrodniczy z największym 
wyborem roślin w sieci. Działamy od lat na rynku e-commerce, 
dlatego wypracowaliśmy bezpieczne rozwiązania pakowania 
żywych roślin i ich bezpieczną wysyłkę kurierem na terenie 
całego kraju, a nawet na rynku międzynarodowym. Nasze 
pomysły, oraz doświadczenie przełożyły się, na bardzo szybki 
rozwój firmy, w której zatrudniamy już ponad 50 
pracowników. Prężnie rozwijająca się firma, poszukuje osób 
lub firm, z którymi moglibyśmy nawiązać stałą współpracę na 
bardzo korzystnych warunkach, w prowadzeniu sprzedaży 
naszych produktów na arenie internetowej jak i lokalnej 

 
 
 

W swojej ofercie posiadamy ok. 6 tys. produktów z 
kategorii sadzonek roślin ozdobnych, roślin owocowych, 
nasion, cebul kwiatowych oraz środków do produkcji. 
Współpracujemy z największymi dostawcami produktów w 
Polsce, znaczną część produktów uprawiamy na swojej 
szkółce. Mamy największą ofertę roślin w internecie.   
Towar posiadamy w Polsce i jest nadawany z polski. 
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DLA KOGO TA OFERTA 
 dla osób szukających stałej pracy 

 dla osób szukających pracy dodatkowej 

 dla matek z dzieckiem 

 dla studentów 

 dla osób siedzących w domu 

 dla handlujących już w internecie 

 dla osób, które od razu chcą mieć pieniądze 

 dla osób z pasją do roślin. 

 dla osób kreatywnych 

 dla firm 

 

 

 

 

 



_____________ 

SADOWNICZY.PL E-PARTNER HANDLOWY 

DROPSHIPPING 
 

 

 

 

 

 

 

MARIUSZ@SPECMAJSTER.PL  +48 660 131 131  

3 

 

OPIS WSPÓŁPRACY 
1. Dajemy Ci dostęp do naszych produktów, opisów oraz zdjęć w 

postaci panelu z ofertą.  
2. Są tam stany magazynowe i ceny hurtowe. 
3. Wybierasz jakieś produkty, kopiujesz zdjęcia i opisy.  

4. Wybierasz sobie miejsce do sprzedaży np. aukcja allegro 

5. wystawiasz aukcje z własnym szablonem na swoim lub naszym 
koncie  ( tu możemy pomóc przy wyborze hostingu, miejsca na 
zdjęcia) i wykonaniu szablonu allegro, 

6. sprzedajesz produkt, logujesz się do naszego panelu i składasz 
zamówienie na konkretny produkt podając dane do wysyłki. 
Najlepszym sprzedawcom oferujemy połączenie konta z 
naszym systemem i automatyzacje procesu składania 
zamówienia. Od tego momentu przejmujemy całkowicie 
obsługę zamówienia. To my: 

7. – pakujemy i wysyłamy towar 

8. – wystawiamy dokumenty sprzedaży (paragon lub fakturę)  
9. – zajmujemy się obsługą posprzedażową (reklamacje, 

zniszczenia przesyłek, zwroty, gwarancje itp.) 
10.   
11. Jeżeli nie pracujesz na naszym koncie to dopiero wtedy 

opłacasz nam zamówienie, co pozwoli Ci czuć się komfortowo i 
bezpiecznie. 
Po jakimś czasie, gdy nabierzemy do siebie zaufania –
będziemy rozliczać zamówienia raz w tygodniu w sobotę.  
 
Produkty, które będziesz sprzedawać to: 
- nasiona warzyw 
- nasiona kwiatów  
- nasiona ziół  
- nasiona poplonowa oraz rolnicze 
- cebule kwiatowe (wiosenne i jesienne)  
- drzewka owocowe karłowe, kolumnowe i starych odmian 
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- krzewy owocowe 
- sadzonki gruntowe roślin ozdobnych i leśnych 

Gdzie można handlować 

Ograniczeń w zasadzie nie ma, to zależy od Ciebie i od Twojej 
kreatywności 
 

 allegro POLSKA SŁOWACJA CZECHY itp. 

 ebay POLSKA NIEMCY ANGLIA FRANCJA USAitp 

 AMAZON co.uk .de .fr 

 swój sklep internetowy 

 fora o tematyce ogrodniczej 

 różnego rodzaju blogi 

 tablica.pl 

 gumetree.pl 

 facebook 

 grupy sprzedażowe na FB 

 ogłoszenia lokalne 

 OLX.pl 

 Sprzedajemy.pl 

 porównywarki cen 
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Twoje bezpieczeństwo 

Płacisz nam w momencie nadania przez nas paczek.  
Możesz zadzwonić do naszej firmy kurierskiej i wyrywkowo 
sprawdzić czy rzeczywiście nadaliśmy tą paczkę lub skorzystać 
z trackingu paczek na stronach firm kurierskich. Masz stały 
dostęp do swoich zamówień i podgląd do statusów ich 
realizacji.  
Zamówienia wysyłamy w danym ustalonym czasie od momentu 
dodania zamówienia Każdego dnia nadajemy Twoje paczki Z 
POLSKI bezpośrednio do Twojego klienta.  
  

Zapraszamy Cię też do nas, aby obejrzeć naszą firmę 
 

Nie mamy nic do ukrycia. Możemy podpisać umowę na 
współpracę gdzie dokładnie opiszemy naszą współpracę i 
zakres obowiązków. 
 

Twoje obowiązki 

Kontakt z klientem, telefony, wiadomości 
wystawianie ofert sprzedażowych (aukcji, ogłoszeń) 
i dodawanie zamówień do naszego panelu, 
Szukanie miejsc zbytu 
Najlepszym sprzedawcom udostępnimy narzędzie do analizy 
sprzedaży i konkurencji na Allegro.  
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Zarobki 

Sam sobie ustalasz marżę. 
Najlepsi sprzedawcy z allegro sprzedają ponad 2 tys. sztuk  
miesięcznie, co przy marży np chociaż 6 zł na sztuce daje 12 
tysięcy złotych wypłaty. Nieźle - Prawda... 
ale oni dochodzili do tego długi czas i musieli mieć pieniądze na 
zatowarowanie,   magazynu i zorganizowanie całej 
infrastruktury i logistyki. 
 
Z nami nie musisz mieć pieniędzy, żeby zacząć zarabiać 

Z nami nie musisz mieć pieniędzy na produkty 

Z nami nie musisz ponosić kosztów nietrafionych modeli. 

Z nami nie musisz martwić się czy produkt się sprzeda do 
końca 

Z nami nie musisz organizować wysyłki, nie musisz 
organizować pracowników. 

Wsparcie techniczne 

Służymy pomocą, w każdej kwesti. Masz pytania po prostu 
PISZ 
Posiadamy w zespole grafika i programistę. Możemy wykonać 
dla Ciebie szablon aukcji, wygenerować ofertę w jakiś specjalny 
sposób np. do sklepu internegowego po API 
Jesteśmy otwarci na propozycje integracje i indywidualne 
rozwiązania. 
 
 

W skrócie: 

Ty sprzedajesz nasz towar, my zajmujemy 
się logistyką i całą resztą.  
 

 

 


