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Dropshipping – podstawowe informacje o współpracy 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą współpracy w modelu dropshippingowym. Dzięki 

doświadczeniu w e-commerce, sprawdzonemu systemowi oraz dużej bazie produktów, jesteśmy 

przekonani, że spełnimy Państwa wymagania. Z naszej strony gwarantujemy wsparcie oraz 

nieustanny rozwój skupiony na ciągłym doskonaleniu naszych usług oraz poszerzaniu oferty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji na stronie: www.biaks.pl 
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Dlaczego Biaks? 

 

 rozwinięta integracja z platformą Baselinker – automatyczne przesyłanie zamówień oraz 

listu przewozowego; 

 bezpośredni dostęp do pliku XML w formacie Ceneo (prosta integracja ze sklepami na 

silniku PrestaShop, IAI, Shoper, Sky-Shop, Redcart, Selly, WooCommerce oraz wieloma 

innymi); 

 dostęp do naszej oferty zawierającej tysiące pozycji wielu znanych producentów w tym 

marki własnej BIAKS, 

 realizacja zamówień za pośrednictwem kilku sprawdzonych przewoźników; 

 stały rozwój i podnoszenie jakości świadczonych usług. 

 

 

 

Czas realizacji zamówień oraz obsługiwani przewoźnicy 

 

Staramy się, aby czas realizacji zamówień był jak najkrótszy, lecz przy rozbudowanej gospodarce 

magazynowej nie zawsze jest to proste do przeprowadzenia. Przy każdym produkcie w tytule 

znajduje się znacznik, który informuje o planowanym czasie realizacji.  

 

 (brak oznaczenia) do 24h 

 (0NC) 24h-48h 

 (1LL) 24-48h 

 (1LM) 24-48h 

 (1HL) 24-48h 

 (2HL) 3-5 dni 

 

Zalecamy przekazywanie zamówień najszybciej jak to jest możliwe – najlepiej z samego rana.  

 

W obecnej chwili realizujemy zamówienia za pośrednictwem czołowych przewoźników takich jak 

InPost, DPD, Poczta Polska, jednakże wciąż poszerzamy ofertę, dlatego jesteśmy otwarci na 

Państwa propozycje co do kolejnych firm wartych uwagi.   
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Wybór sposobu składania zamówień 

 

W pierwszej kolejności należy wybrać sposób przekazywania nam zamówień.  

 

1. Automatyczne przekazywanie zamówień przez aplikację Baselinker 

Zachęcamy do stosowania tej metody, ponieważ pozwala na bardzo dużą automatyzację 

procesu przekazywania zamówień.  

Dostępne formy współpracy: zaliczka na poczet przyszłych zamówień lub kredyt kupiecki 

przy pozytywnej historii współpracy. 

 

 
 

 

Jeżeli przy zakładaniu konta w miejscu „Polecający użytkownik” wpiszą Państwo hasło 

biaks – zostanie Państwu przyznanych 30 dni bezpłatnego okresu próbnego. 

 

2. Ręcznie przekazywanie przez platformę www.sklep.biaks.pl 

Jest to możliwie najszybsza do wdrożenia metoda współpracy. Nie wymaga posiadania 

żadnych dodatkowych systemów z Państwa strony.  

Dostępne metody płatności: przedpłata za każde zamówienie, zaliczka na poczet przyszłych 

zamówień lub kredyt kupiecki przy pozytywnej historii współpracy 

 

W zależności od wybranej metody, prześlemy wskazówki dotyczące konfiguracji oraz zasad 

przekazywania zamówień. W razie potrzeby jesteśmy w stanie skonfigurować aplikację Baselinker 

po Państwa stronie wg indywidualnych wymagań. Bardziej rozbudowane rozwiązania są wyceniane 

indywidualnie.  

 

 

 

http://www.sklep.biaks.pl/

