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Witaj Partnerze!  

Słyszałeś już o innowacyjnym sposobione prowadzenia sprzedaży, jakim jest dropshipping?  

Jeśli nie, to krótko wytłumaczymy Ci, na czym to polega i jakie przynosi korzyści. A jeśli tak, i chcesz od razu  

z nami rozpocząć współpracę, to wystarczy, że zarejestrujesz się  w naszej hurtowni ibuyer.eu, a resztą zajmiemy 

się my. Zweryfikujemy wprowadzone przez Ciebie dane, skonfigurujemy Twoje konto hurtownika i uruchomimy 

usługę dropshipping. A ponadto przeprowadzimy za Ciebie integrację pomiędzy Twoim eCommerce a systemem 

naszej hurtowni. Pamiętaj, że jeśli chcesz, możesz zrobić to sam.  

Zapraszamy Cię do zapoznania się z informacjami, które dla Ciebie przygotowaliśmy i rozpoczęcia współpracy  

z nami w dropshippingu. Sprawdź i przekonaj się sam, jak wszystko przebiega w szybki i prosty sposób.       

1.       Dropshipping - definicja i korzyści  
 

Dropshipping jest modelem sprzedażowym, w którym ciężar przechowywania i wysyłki 

towarów spoczywa na hurtowni lub producencie, czyli de facto na nas. To my 

magazynujemy produkt i wysyłamy go do Twojego klienta. Dropshipping należy do 

dominujących trendów w świecie e-commerce. Jak pokazują statystyki, z roku na rok jego 

popularność wzrasta. Handel sukcesywnie przenosi się do sieci, a tendencja ta jest nie do 

zatrzymania, co na pewno sam już zauważyłeś. 

Jakie korzyści przynosi dropshipping? 

 Brak ryzyka - nie angażujesz środków finansowych w niepewny sprzedażowo 

asortyment. 

 Niskie koszty - poniesiesz jedynie koszty, które bezpośrednio związane są ze 

sprzedażą. Ograniczysz wydatki na logistykę, magazyn, zatrudnienie i inne.  

 Nieograniczony asortyment - nasza bogata oferta produktowa na pewno przypadnie 

Ci do gustu. Wybierzesz z niej produkty zgodne z profilem Twojego sklepu. A może 

dzięki niej wprowadzisz też do sprzedaży coś zupełnie nowego? 

 Gwarancja zysku - określasz marżę na produkt i decydujesz, w jakiej cenie go 

sprzedajesz. My dbamy o to, aby oferta była dla Ciebie atrakcyjna. 

 Ciągły rozwój - nasze portfolio produktów ciągle rośnie, śledź je na bieżąco  

i dodawaj nowe produkty do swojej oferty. 

 Brak obsługi magazynowo-logistycznej = czysta sprzedaż - problemy związane  

z logistyką już Ciebie nie dotyczą. Nie pakujesz, nie magazynujesz, nie dowozisz 

paczek, nie wysyłasz, bo my zajmiemy się tym wszystkim. 

 

Pamiętaj! 

Dropshipping pozwala Ci prowadzić sprzedaż bez ryzyka i bez inwestycji! 

https://ibuyer.eu/client-new.php?register
https://ibuyer.eu/client-new.php?register
https://ibuyer.eu/client-new.php?register


 

 

 
 

2.       Dropshipping - pytania 
 

Na pewno nasuwają Ci się pytania, dlatego przedstawiamy Ci listę tych najczęściej 

pojawiających  się pytań o dropshipping: 

Ile to kosztuje? 

Koszty prowadzenia sklepu czy sprzedaży są takie same jak przy tradycyjnym modelu 

sprzedaży. Od nas otrzymasz ceny, po których będziesz kupował towar. Pamiętaj, że kupujesz 

dopiero, gdy sprzedasz towar. Do ceny dodajesz marżę odsprzedażową, w której 

uwzględniasz koszty prowadzenia sklepu, promocji, narzędzi dodatkowych oraz prowizji (np. 

prowizji Allegro). Koszt wysyłki towaru jest także standardowy.  

Dropshipping daje Ci bezpieczeństwo (niczym nie ryzykujesz). Korzystając z naszej oferty 

pamiętaj, że do każdej paczki będzie dodawany koszt wysyłki, a więc jej przygotowanie  

i pakowanie.  Jest on jednak nieporównywalnie mniejszy niż ten ponoszony przez Ciebie 

dotychczas. Zyskujesz dzięki temu profesjonalizm i standard pakowania, zgodny  

z oczekiwaniami klientów końcowych.  

Opłaty za przygotowanie paczki i koszty transportu nie będą naliczane, gdy Twoje zamówienie 

będzie przekraczało limit ustalony w naszej hurtowni. 

Co potrzebuję zrobić? 

Do Ciebie należy NAJWAŻNIEJSZE: sprawić, aby klienci znaleźli Twój sklep w sieci. Masz do 

tego cały zestaw narzędzi marketingu internetowego: od promocji w social mediach, poprzez 

marketing treści, po płatne formy reklamy (np. Google Ads, reklamy na YouTube). 

W swoim sklepie pokaż produkty wybrane z naszej oferty produkty. Pamiętaj! Nie masz  

w tym żadnych ograniczeń. 

 

 
 

 

 

 



 

 

3.       Integracja  
 

 

 

Oferta naszej hurtowni dostępna jest na stronie ibuyer.eu. Znajdziesz tu ciekawe produkty  

z bardzo szerokiego asortymentu. Aby z nich korzystać i automatycznie przekazywać nam 

zamówienia, Twój eCommerce potrzebuje integracji z naszą hurtownią. Masz kilka możliwości 

integracji. Zależą one głównie od tego, na jakiej platformie prowadzisz sprzedaż i przez ile 

kanałów.  

 

Nie przejmuj się, bo cały proces integracji przeprowadzimy za Ciebie.  

 

Wystarczy, że złożysz minimum 10 zamówień miesięcznie, następnie wypełnisz Formularz 

Zgłoszenia Integracji wraz z załącznikami i odeślesz je na adres: kontakt@ibuyer.eu. Po 

potwierdzeniu otrzymania przez nas kompletnych dokumentów przystąpimy do Integracji 

naszych systemów. Zajmiemy się tym za Ciebie zupełnie za darmo.  

 

Formularz oraz załączniki znajdziesz tutaj.  

 

Pamiętaj, że jeśli chcesz, w każdej chwili możesz przeprowadzić integrację samodzielnie, 

korzystając ze wskazówek, które znajdziesz w pliku: Instrukcja do Onboardingu Klienta 

Dropshippingowego. 

 

4.       Kredyt kupiecki 
 

Wszystkim naszym Partnerom dropshippingowym umożliwiamy przyznanie kredytu 

kupieckiego. Wymagania i proces przyznawania kredytu przedstawiamy poniżej.  

1. Przyznawanie kredytu kupieckiego 

 

Firmom, które spełnią odpowiednie kryteria, przyznajemy na początek współpracy kredyt 

kupiecki. Są dostępne dwie ścieżki w tym zakresie. Kwota kredytu, jaka może zostać 

przyznana w pierwszej  nich, jest uzależniona głównie od długości okresu prowadzenia przez 

Ciebie działalności:  

 Powyżej 24 miesięcy – kredyt 2000 PLN brutto 

 Powyżej 36 miesięcy – kredyt 3000 PLN brutto 

 Powyżej 48 miesięcy – kredyt 4000 PLN brutto 

 Powyżej 60 miesięcy – kredyt 5000 PLN brutto 

https://ibuyer.eu/
https://www.magazynownia.com/wp-content/uploads/2020/Formularz_zgloszenia_integracji.docx
https://www.magazynownia.com/wp-content/uploads/2020/Formularz_zgloszenia_integracji.docx
mailto:kontakt@ibuyer.eu
https://ibuyer.eu/Dropshipping-cinfo-pol-54.html
https://ibuyer.eu/data/include/cms/Onboarding_Klienta_Dropshippingowego_16_11_20_-_instrukcje_integracji.pdf?v=1605515545443
https://ibuyer.eu/data/include/cms/Onboarding_Klienta_Dropshippingowego_16_11_20_-_instrukcje_integracji.pdf?v=1605515545443


 

 

 

Aby otrzymać w tym przypadku kredyty kupiecki, wystarczy, że wypełnisz Uproszczony 

wniosek o przydzielenie kredytu kupieckiego. Nie wymagamy żadnych dodatkowych 

dokumentów! Na podstawie otrzymanego wniosku, zweryfikujemy dane, a następnie 

poinformujemy Cię czy możemy przyznać Ci od razu kredyt kupiecki.   

 

 

 

Jeśli prowadzisz działalność krócej niż 24 miesiące lub nie spełniasz innych kryteriów, możesz 

otrzymać od nas kredyt kupiecki na podstawie pozytywnej historii płatniczej. Kwota kredytu, 

jaka  może zostać Ci przyznana w takim przypadku wynosi 50% łącznej kwoty zakupu 

produktów w naszej hurtowni, opłaconych przed wysyłką  w formie przedpłaty na konto. 

Pierwszy kredyt otrzymasz, gdy łączna kwota zakupów przedpłaconych przekroczy 2 000 PLN 

brutto, może to być jedno zamówienie lub kilka. Jedyne co musisz zrobić to wysłać do nas 

wniosek o przyznanie takiego kredytu, wzór wniosku znajdziesz tutaj. Kredyt kupiecki 

przyznajemy na podstawie historii płatniczej. Maksymalny kredyt jaki możemy udzielić bez 

dokumentów to 20 000 PLN brutto. Poniżej wartość limitu jaki będzie przyznany przy 

określonej wartość zakupów przedpłaconych: 

 

 Suma zakupów przedpłaconych: 2000 PLN    Maksymalny kredyt: 1000 PLN  brutto 

 Suma zakupów przedpłaconych: 5000 PLN    Maksymalny kredyt: 2500 PLN  brutto 

 Suma zakupów przedpłaconych: 10000 PLN  Maksymalny kredyt: 5000 PLN brutto 

 Suma zakupów przedpłaconych: 20000 PLN  Maksymalny kredyt: 10000 PLN brutto 

 Suma zakupów przedpłaconych: 40000 PLN  Maksymalny kredyt: 20000 PLN brutto 

  

Bez względu na podstawę przyznania Kredytu kupieckiego, otrzymasz fakturę z 14 dniowym 

terminem płatności. 

 

Początkowy limit nie musi być stały. Wraz ze wzrostem Twoich obrotów możesz wnioskować 

o jego zwiększenie. Wzór wniosku znajdziesz tutaj. 

 

Nasi Klienci mogą zawnioskować o kredyt kupiecki przekraczający kwotę 20 000 PLN brutto. 

Wiążę się to z dostarczeniem i pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o udzielenie kredytu 

kupieckiego wraz z niezbędnymi dokumentami. Wzór wniosku dostępny jest tutaj. 

Wypełniony wniosek należy przesłać na adres kontakt@ibuyer.eu 

  

Wnioskowanie o kredyt kupiecki przekraczający kwotę 20000 PLN brutto jest objęte 

procedurą indywidulanej weryfikacji zdolności kredytowej klienta. 

3. Anulowanie limitu kredytu kupieckiego  

 

https://ibuyer.eu/data/include/cms/BOK_uproszczon_wniosek_o_udzielenie_kredytu_kupieckiego_wstepnego.doc?v=1
https://ibuyer.eu/data/include/cms/BOK_uproszczon_wniosek_o_udzielenie_kredytu_kupieckiego_wstepnego.doc?v=1
https://ibuyer.eu/data/include/cms/Uproszczony_wniosek_o_udzielenie_kredytu_kupieckiego_wstepnego2.doc?v=1615449327006
https://ibuyer.eu/data/include/cms/Uproszczony_wniosek_o_zwiekszenie_kredytu_kupieckiego.doc?v=1615449327006
https://ibuyer.eu/data/include/cms/BOK_wniosek_o_udzielenie_kredytu_kupieckiego_pow_20000.doc
mailto:kontakt@ibuyer.eu


 

 

W przypadku nieterminowego regulowania należności, wynikających z terminu faktury 

limit kredytu kupieckiego zostanie odebrany. 

 

 

 

 

 

 

 

5.        Ogólne warunki współpracy 
 

1. Obsługa zwrotów i reklamacji 

Dbamy o nasz wspólny biznes i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Partnerów 

przygotowaliśmy politykę obsługi zwrotów i reklamacji na zamówione towary. Warunki 

rozpatrzenia zwrotu: 

 Na zgłoszenie zwrotu towaru masz 14 dni od daty złożenia zamówienia. Przyjmiemy 

od Ciebie nieuszkodzony towar, tj. wolny od wad i z nienaruszonym opakowaniem. 

 Zgłoszenia zwrotu dokonasz  w panelu hurtowni w zakładce Twoje konto/ Zwroty 

produktów. Tam również sprawdzisz status zwrotów. 

 W przypadku zwrotu, wystawimy Ci korektę do faktury. Rozliczana kwota zasili Twoje 

saldo w hurtowni i będziesz mógł ją wykorzystać przy kolejnych zakupach. 

 Zwracany towar odsyłasz do nas na własny koszt. 

 

Reklamację towaru możesz zgłosić w analogiczny sposób, korzystając z opcji „Chcę 

zareklamować produkt” na stronie hurtowni w zakładce Twoje konto/ Reklamacje 

produktów. 

 Na rozpatrzenie reklamacji potrzebujemy do 7 dni. 

 W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, otrzymasz zwrot pieniędzy na 

Twoje saldo w naszej hurtowni. 

Statusy zwrotów i reklamacji możesz śledzić w panelu hurtowni, wchodząc na Twoje konto.  

      

https://ibuyer.eu/client-orders.php?display=returns
https://ibuyer.eu/client-orders.php?display=returns
https://ibuyer.eu/client-orders.php?display=returns
https://ibuyer.eu/client-orders.php?display=returns
https://ibuyer.eu/client-orders.php?display=returns
https://ibuyer.eu/client-orders.php?display=returns
https://ibuyer.eu/client-orders.php?display=returns
https://ibuyer.eu/client-orders.php?display=returns
https://ibuyer.eu/client-orders.php?display=returns
https://ibuyer.eu/client-orders.php?display=returns
https://ibuyer.eu/client-orders.php?display=returns
https://ibuyer.eu/client-orders.php?display=rma
https://ibuyer.eu/client-orders.php?display=rma
https://ibuyer.eu/client-orders.php?display=rma
https://ibuyer.eu/client-orders.php?display=rma
https://ibuyer.eu/client-orders.php?display=rma
https://ibuyer.eu/client-orders.php?display=rma
https://ibuyer.eu/client-orders.php?display=rma
https://ibuyer.eu/login.php
https://ibuyer.eu/login.php
https://ibuyer.eu/login.php


 

 

2. Czas realizacji zleceń 

Twoje zlecenia, które zostaną przyjęte przez nas do godziny 13:00 wysyłamy tego samego 

dnia. Zlecenie przyjęte później, opuści nasz magazyn w następnym dniu roboczym. Zlecenia 

realizujemy wg kolejności zgłoszeń. Dotyczy to towarów, które mamy aktualnie na stanie 

magazynowym. Informacje o wysyłce towarów pod zamówienie znajdziesz tutaj. 

 

 

3. Wysyłki       

 

Ceny wysyłek w hurtowni znajdują się na stronie ibuyer.eu w zakładce Koszty wysyłki. Są 

one wyrażone w wartościach netto. Należy do nich doliczyć podatek VAT wg aktualnie 

obowiązujących stawek. Walutą jest PLN. 

  

Standardowo wysyłki kurierskie realizujemy przez DHL i GLS lub korzystając  

z paczkomatów Inpost. Dodatkowo mogą być one wysyłane przez innych operatorów 

typu DHL Parcelshop czy Paczka w RUCHu. 

W zakładce Koszty wysyłki znajdują się także informacje o limitach logistycznych 

umożliwiających skorzystanie z darmowego transportu oraz aktualne promocje na transport.  

Produkty gabarytowe lub o niestandardowej długości wysyłane są na palecie euro. Koszt 

palety jest wtedy doliczany do kosztów wysyłki.  

Cenniki za produkty standardowe i gabarytowe znajdują się na stronie  hurtowni w zakładce 

Koszty wysyłki. Opłaty za wysyłki oraz lista kurierów mogą ulec zmianie. 

 

4. Wysyłka realizowana przez własnego przewoźnika  

 

Jeśli masz lepsze ceny u własnego przewoźnika, możesz nadal wysyłać zamówienia na swojej 

umowie kurierskiej.  

Aby uruchomić wysyłkę na własnej umowie kurierskiej prześlij nam wypełniony 

formularz zgłoszeniowy na adres kontakt@ibuyer.eu W formularzu podaj: 

 Nazwę przewoźnika 

 Dane do logowania, czyli nazwę użytkownika i hasło na których możemy dokonać 

integracji z przewoźnikiem Klucz API  

 

Formularz jest dostępny tutaj.  

Pamiętaj, aby u danego przewoźnika zgłosić dodatkowe miejsce odbioru, czyli adres naszego 

magazynu: ul. Strefowa 4, 58-200 Dzierżoniów. 

https://ibuyer.eu/pol-delivery.html
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https://ibuyer.eu/data/include/cms/Formularz_zgloszenie_wlasnego_przewoznika_do_realizacji_zamo.docx?v=1615275500711


 

 

 

W przypadku korzystania z własnej umowy kurierskiej, reklamacje wynikające z realizacji 

usługi  transportowej (np. uszkodzenie w transporcie lub niedostarczenie towarów przez 

przewoźnika) będą po Twojej stronie. 

 

5. Przesyłki pobraniowe 

 

Wysyłka towaru za pobraniem w dropshippingu możliwa jest tylko na Twojej umowie 

kurierskiej w ramach integracji rozbudowanej. Szczegóły dotyczące integracji rozbudowanej 

znajdziesz w Instrukcji do Onboardingu Klienta Usługi Dropshippingowej a o realizacji 

wysyłek na umowie własnej znajdziesz w punkcie 4 powyżej. 

6. Przesyłki Allegro SMART 

 

Jeśli prowadzisz sprzedaż na Allegro i chcesz skorzystać z wysyłek SMART masz dwie 

możliwości:  

1) Możesz je realizować na Twojej umowie kurierskiej. O tym jak uruchomić wysyłki na 

własnej umowie przeczytasz powyżej, w pkt. 4. Wysyłka realizowana przez swojego 

przewoźnika. W takim przypadku wysyłki Smart są rozliczane standardowo z Twojej umowy.  

2) Możesz skorzystać z integracji rozbudowanej. Szczegóły dotyczące integracji 

rozbudowanej znajdziesz w Instrukcji do Onboardingu Klienta Usługi Dropshippingowej. 

W obu przypadkach wysyłki SMART są darmowe.  

Czekamy na Ciebie, 

Twój Zespół Dropshipping  
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