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Vsebinske zahteve za vašo on‐l ine trgovino 
 
 
Naši poslovni partnerji Street‐One in Cecil im ajo možnost odpreti lastno on‐l ine trgovino v 
kateri ponujajo proizvode teh blagovnih znamk. Kvalitetni standardi, ki jih morajo 
izpolnjevati poslovni partnerji se orientirajo na visokih obljubah storitev teh znamk in na 
nivoju, ki ga naše stranke pričakujejo. Tudi vaše on‐l ine trgovine naj pripomorejo, da 
bodo posamezne blagovne znamke bolj emocionalne in da se bo povišala njihova 
prepoznavnost. Ta skupni cilj se najbolje doseže, če bo vaša on‐l ine trgovina skladna s 
svetom blagovnih znamk CBR. 
 
Naslednje zahteve je potrebno upoštevati pri predvideni on‐line trgovini. 

Blagovne znamke in naziv firme 
 
• navedba vaše firme mora biti obvezno vidna in razpoznavna v glavi strani 
• Dovoljena je uporaba znamke v URL‐naslovu spletne trgovine izključno za 
tehnično pripravo podstrani, 
• na kateri se neposredno nahaja ponudba blaga ustrezne znamke CBR (v delu poti 
za domeno, npr. www.modni‐partner.com/cecil) 

Nastop blagovne znamke, opis proizvodov 
 
• profesionalna vključitev elementov blagovne znamke v skladu z Corporate 
Identity vsakokratne CBR blagovne znamke; posebej je potrebno zagotoviti korektno 
predstavitev logotipov blagovne znamke (vse elemente blagovne znamke in 
odgovarjajočo vključitev najdete v Marketing‐Toolbox) 
• korekten opis artikla v skladu s svetom blagovnih znamk CBR 

Fotografije 
 
• nobena uporaba »laičnih modelov« 
• profesionalne fotografije 
• resolucija na daljši strani najmanj 1200 pikslov 
• predstavitev blaga (fotografije artiklov) »predstavljene na lutkah« 
• najmanj 3 fotografije za posamezni artikel iz različnih pogledov (razen pri 
dodatkih) 

Kolekcija, ciljni trgi 
 
• kolekcija v on‐line trgovini mora ustrezati kolekciji v POS 
• on‐line prodaja na tuje trge je dovoljena 
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Varovanje podatkov strank 
 
• pravno pravilna izjava o varovanju podatkov 
• uporaba podatkov strank je omejena na on‐line trgovino in njene aktivnosti, 
nadaljnja prodaja podatkov se ne opravlja 
• pri uporabi kreditnih kartic je treba zagotoviti skladnost z PCI 
standardom 
Nobenih vsebin na straneh on‐line trgovine, ki bi škodovale blagovnim znamkam, posebej 
 
• nobene kršitve zakonskih določil, 
• noben pornografski / nasilniški material, 
• nobene politične in verske vsebine ali svetovni nazori, 
• noben rasistični material. 
 
 

Planirate začetek lastne internet trgovine? Čim prej nam javite vaš namen, najkasneje 4 tedne pred 
uvedbo. Naprošamo vas, da se obrnete na vašo servisno ekipo. 
 
 

Pravna navodila: 
 
Obveščamo vas, da je poslovanje internetne trgovine vezano na številčne pravne predpostavke in 
svetujemo, da se pustite obširno pravno svetovati. Na en vidik želimo na tem mestu posebej 
opozoriti: 
 
 

Iz razlogov konkurence morate zagotoviti, da se ponudba na internetu nanaša samo na razpoložljivo 
blago (tudi glede barve in številk). Kršitev te predpostavke lahko privede k opominjanju s strani 
konkurentov ali organizacij za zaščito potrošnikov. Zaradi navedenega vam predlagamo, da 
zagotovite, da ponujate v internetni trgovini zgolj blago, ki je na razpolago. 
 
 

Za vprašanja vam je vaša servisna ekipa na razpolago. 
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