
 

Jak korzystać z nowej platformy 
sprzedażowo-informacyjnej Arkana 

Prostsze niż myślisz 
 



Zakupy online to już obecnie standard i wygoda. Prezentowana nowa platforma 
sprzedażowo-informacyjna Arkana to coś więcej niż tylko zakupy.  

 

Korzyści: 

√ możliwość złożenia zamówienia o dowolnej porze i miejscu 

√ różne opcje zapłaty: za pobraniem, szybkie płatności on–line 

√ różne opcje dostawy: Odbiór osobisty (Wrocław), Kurier, Paczkomat, Parcelshop 

√ porady on–line Eksperta Arkana (live chat)  

√ wyczerpujące informacje o produkcie (INCI, składniki aktywne, opinie, zastosowanie) 

√ ekspercki blog o trendach z branży 

√ łatwiejsza weryfikacja nowego klienta 

√ dostęp do materiałów marketingowych (zdjęcia produktów oraz efektów przed i po, 
katalogów, ulotek, filmów, vademecum) 

√ 14 dni na zwrot towaru 



Jak założyć konto?   
 

1. Wejdź na https://sklep.arkana.pl/b2b kliknij na górze ekranu w Moje konto, wybierz Zarejestruj, uzupełnij dane adresowe 
i  stosowne zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędne do procesu realizacji zamówienia oraz dołącz 
dokument potwierdzający uprawnienia: 

 



2. Po poprawnej weryfikacji klient otrzyma automatyczną odpowiedź o możliwości zakupów oraz przeglądaniu ofery z 
cenami. 

Jak otrzymać dostęp do plików marketingowych? 

1. Aby samodzielnie pobierać pliki, których potrzebujesz zaloguj się na swoje konto, wybierz po lewej Moje pliki i wybierz 
z listy interesujący cię plik, możesz je także pobrać. Jeśli nie znajdziesz czego szukasz powiedz nam o tym: 
sklep@arkana.pl . 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Poszerzaj wiedzę, czytaj blog ekspercki 

Wiedzę trzeba uzupełniać cały czas, dlatego warto zaglądać na bloga z trikami kosmetycznymi i nowościami z branży. 
Miło nam będzie jeśli włączycie się do tworzenia bloga, napiszcie jaki temat mamy wziąć pod lupę. 

 

 



Opinia – twoje słowo się liczy 

Na karcie produktu jest możliwość dodania opinii. Gorąco zachęcamy do dzielenia się uwagami, bo dzięki nim inni 
kupujący dokonają bardziej świadomego zakupu, a my na bieżąco możemy reagować na Wasze sugestie. Nie boimy się 
trudnych pytań :) 

 

 

 



Wszystko w jednym miejscu 

Słuchamy naszych klientów dlatego na karcie produktu znajdują się kompleksowe informacje: opis, zastosowanie, 
składniki aktywne, INCI. Dodatkowo na dole strony pojawiają się także produkty powiązane, aby twój wybór kosmetyków 
był kompletny. 

 
 



Łatwiejsza nawigacja 

Dla większej wygody uprościliśmy nawigację poruszania się po sklepie, dzięki temu łatwo będzie odnaleźć dany produkt. 

 
 

 

Masz pytania, sugestie? Skontaktuj się z nami od 8:00-16:00 
+48 722 070 279, sklep@arkana.pl 


