Fans-shop.eu : Sekce FC Juventus je naplněna k prasknutí!
Napsal uživatel Reklamní sdělení
Čtvrtek, 21 Březen 2013 22:16

Své zboží zasíláme po celém světě s výjimkou několika zemí politicky neurovnaného režimu
(Somálsko, Haiti, Sýrie,…).
Oficiální autentické dresy (včetně možnosti originálních potisku s vlastním jménem) jsou u
zákazníka do několika dní po vytvoření objednávky ( převážně 2 - 5 prac. dní ) .
Máme mnoho kategorií s tisíci kusy zboží. Někdy se stává, že nestihneme aktualizovat zboží a
jeho momentální dostupnost. Jestli však taková situace nastane, jsme připraveni nabídnout
adekvátní náhradní řešení! Milovníkům sběratelského zboží možná uděláme radost originálními
figurkami Microstars , nebo můžeme nabídnout oblíbené „ výběrové dresy“ – “Vintage “ Mnohé z vás možná táhne pořízení nákupu nějaké
pěkné šály
, nebo jiného suvenýru.
Ať už vaše touha jakákoliv, u nás si přijdete na své! Jestli nenaleznete co hledáte, kontaktujte
nás! Možná jsou právě vámi požadované věci na cestě od distribuce nebo nově skladem u
dodavatele.

Samotný e-shop pomáhá několika neziskovým organizacím a podporuje různé projekty.
Úspěšnost našeho obchodu přišla hlavně díky naši filozofii, kterou se řídíme.

Jsme především fanoušci jako vy všichni. Víme, co chcete, protože to chceme i my. Reagujeme
na přání. Jsme komunikativní a náš servis zákazníkům je na prvotřídní úrovni.
Náš slogan vystihuje vše: „Protože fandit, znamená žít“
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Rádi se účastníme srazu fanoušků klubů na turnajích, kde rozdáváme hodnotné ceny!
Tady vidíte, že sport nás baví a je pro nás prvořadý. Nejsme jen obchodníci.
Pevně věříme, že Juventus obhájí Scudetto a konečně opět postoupí do finále Champions
League!
Na náš e-shop se dostanete přes reklamní banner umístěný nově na Vašem webu zcela
nahoře!
Na Vaši přízeň se těší nový partner Vaseho webu firma Fans-shop.eu
Fans-shop.eu – protože fandit znamená žít !
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