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Tartalmi követelmények az Ön online áruházával szemben
Street One és Cecil kereskedelmi partnereinknek lehetősége van egy saját online áruház megnyitására,
amelyben a márkák termékei kerülnek kínálatra. Az ennek érdekében Öntől elvárt minőségi normák a
márkák magas teljesítmény‐ígéretéhez és az ügyfeleink által elvárt szolgáltatási színvonalhoz
igazodnak. Az Ön online áruházainak is hozzá kell járulniuk az egyes divatmárkák erőteljesebb
emocionalizálásához és a márkák ismertségének növeléséhez. Ez a közös cél a legjobban úgy érhető el,
ha az Ön online áruháza a mindenkori CBR márkavilágokkal összhangban kerül kialakításra.
Az Ön tervezett online áruházának létrehozása során a következő előírásokat kell
figyelembe venni.
Márkák és cégnevek
•
•
•

Az Ön cégnevének kötelezően láthatónak és tisztán felismerhetőnek kell lennie a
weboldal fejléc területén
A CBR márkák, illetve egyes márkaösszetevőik nem használhatók SEA
(keresőhirdetés) céljára.
A márkák kizárólag a megfelelő CBR márkák árukínálatát közvetlenül
tartalmazó aloldal műszaki telepítéséhez használhatók online bolt URL‐
címében (post‐domain útvonal: pl. www.fashion‐partner.com/cecil)

Márkamegjelenés, termékleírás
•

•

‐A márka‐elemek professzionális bevonása az adott CBR márkák Corporate Identity‐
jének (vállalati identitásának) megfelelően; különösen a márkalogó megfelelő
megjelenítését kell biztosítani (az összes márkaelemet, valamint a megfelelő
bevonást a Marketing‐Toolbox tartalmazza)
Megfelelő termékleírás a CBR márkavilágnak megfelelően

Fényképek
•
•
•
•
•

„Amatőr modellek” alkalmazásának mellőzése
Professzionális fényképek
Felbontás a hosszabb oldalon legalább 1200 pixel
Az áru bemutatása (termékfotók) „kitett babákon”
Termékenként legalább 3 fénykép különböző nézetből (kivéve a kiegészítőket)

Termékkínálat, célpiacok
•
•

Az online áruház árukínálatának egyeznie kell az eladási hely (POS)
árukínálatával
A külföldi piacokra történő online értékesítés megengedett
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Ügyféladatok biztonsága
•
•
•

Jogi szempontból kifogástalan adatvédelmi nyilatkozat
Az ügyféladatok használata az online áruházra és annak tevékenységeire
korlátozódik, különösen az adatok további értékesítésére nem kerül sor
Hitelkártya használata esetén biztosítani kell a PCI‐szabványnak történő
megfelelőséget

Az online áruház weboldalán semmilyen márkakárosító tartalom nem jelenhet meg, különösen
•
•
•
•

semmilyen törvényszegés,
semmilyen pornográf / erőszakos tartalmú anyag,
semmilyen politikai, vallási vagy világnézetre vonatkozó tartalmak,
semmilyen rasszista anyag.

Egy saját internetes áruház megnyitását tervezi? Kérjük, szándékáról a lehető leghamarabb, azonban
legkésőbb négy héttel az áruház éles indulása előtt tájékoztasson bennünket. Ezzel kapcsolatban
forduljon ügyfélszolgálati munkatársainkhoz.

Jogi megjegyzések:
Felhívjuk figyelmét arra, hogy egy online áruház üzemeltetésére számos jogi előírás vonatkozik, ezért
javasoljuk, hogy kérjen átfogó jogi tanácsadást. Egy szempontot azonban már most szeretnénk
kiemelni:
Versenyjogi okokból biztosítania kell, hogy az internetes ajánlat mindig csak a rendelkezésére álló
árura vonatkozzon (a szín és a méret tekintetében is). Ezen előírás megszegése a versenytársak vagy a
fogyasztóvédelmi egyesületek figyelmeztetését vonhatja maga után. Ezért javasoljuk Önnek annak
biztosítását, hogy kizárólag a rendelkezésére álló árut kínáljon az internetes áruházában.
Kérdései esetén ügyfélszolgálati munkatársaink készséggel állnak arendelkezésére.
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