Clemens.pl to innowacyjna, internetowa platforma handlowa, która skupia starannie wyselekcjonowane, najlepsze w Polsce galerie sztuki, salony sztuki, domy
aukcyjne, antykwariaty, salony numizmatyczne, salony jubilerskie, ekskluzywne
butiki oraz wąsko wyspecjalizowanych dealerów i specjalistyczne sklepy.
Sprzedawcy w ramach serwisu Clemens mają do wyboru jedną z dwóch
form sprzedaży: aukcje holenderskie online lub sprzedaż ze stałą ceną.
Aukcje holenderskie online
Sprzedaż w formie aukcji odbywa się za pomocą autorskiego, internetowego
systemu aukcyjnego opartego na koncepcji aukcji holenderskich, które wywodzą się od aukcji wprowadzonych ok. 1600 roku na giełdach kwiatowych
w Holandii. Sprzedawca ustala przedział cenowy, w jakim prowadzona jest aukcja, poprzez określenie ceny wywoławczej, która jest wyższa i ceny minimalnej, która jest niższa. Cena przedmiotu jest automatycznie obniżana o każdej
pełnej godzinie w czasie trwania aukcji, w przedziale od ceny wywoławczej
do poziomu ceny minimalnej. Aukcje wygrywa licytant, który jako pierwszy
zdecyduje się na zakup danego przedmiotu lub licytant, który złoży najwyższą
„ofertę zaoczną”. Ta technika aukcyjna pozwala na sprzedaż niektórych przedmiotów drożej niż ma to miejsce w przypadku aukcji tradycyjnych. Clemens
jest jedyną platformą handlową w Polsce, która oferuje tego typu rozwiązanie.
Sprzedaż ze stałą ceną
W ramach sprzedaży ze stałą ceną sprzedawca może zaoferować sprzedaż
przedmiotu po stałej, z góry ustalonej cenie, lub dać możliwość negocjacji podanej ceny poprzez wyrażenie zgody na składanie ofert i kontrofert cenowych.
Clemens oferuje również inne innowacyjne metody sprzedaży, takie jak np.
„sprzedaż poufna” (ang. private sales). Dostęp do ofert w ramach „sprzedaży
poufnej” mają tylko i wyłącznie użytkownicy serwisu, którzy wykupili specjalny abonament. Oferty te nie są widoczne publicznie w Internecie, co daje możliwość sprzedaży niektórych szczególnie cennych towarów w dyskretny sposób.
Wszystkie oferty przed publikacją są weryfikowane, w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa transakcji. Clemens wspomaga obsługę transakcji sprzedaży poprzez zapewnienie dostępu do wygodnych i bezpiecznych
usług płatniczych online. Za wysyłkę towarów odpowiedzialni są sprzedawcy.
Publikacja ofert sprzedaży jest bezpłatna, a niewielką prowizję pobieramy
jedynie od sprzedanych towarów, według zasady: „nie sprzedajesz, nie płacisz”.
Wszystkie te cechy wyróżniają Clemens na tle innych internetowych platform handlowych, nie tylko w Polsce, ale i na Świecie.
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10 powodów dla których warto sprzedawać w Clemens
— Clemens pozwala dotrzeć z ofertą Państwa firmy poza lokalny rynek, do szerokiej grupy nowych Klientów z całej Polski.
— Umowa między Sprzedawcą a Clemens zawierana jest na odległość w formie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
— Każdy sprzedawca ma nieograniczony dostęp do wszystkich nowoczesnych i innowacyjnych metod sprzedaży, dostępnych w ramach Clemens, takich jak: aukcje holenderskie online, aukcje złotówkowe, sprzedaż poufna, negocjacje ceny.
— Oprócz możliwości publikacji ofert, Clemens zapewnia również obsługę transakcji, w tym obsługę usług płatniczych online.
— Rejestracja i utrzymanie konta sprzedawcy są bezpłatne.
— Publikacja ofert sprzedaży jest bezpłatna.
— Clemens pobiera niską prowizję, jedynie od sprzedanych towarów, według zasady: „nie sprzedajesz, nie płacisz”.
— Wszelkie prowizje i opłaty jakie Clemens ponosi z tytułu obsługi usług płatniczych, uwzględnione są w prowizji Clemens.
— Oferty Państwa firmy będą miały dużą oglądalność i nie będą konkurować z setkami tysięcy innych ofert, jak ma to
miejsce w popularnych serwisach aukcyjnych czy też ogłoszeniowych.
— Obsługa platformy Clemens jest prosta, szybka i intuicyjna, a w przypadku jakichkolwiek problemów zapewniamy
bezpłatne wsparcie i pomoc techniczną.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej serwisu Clemens, dostępnej pod adresem: www.clemens.pl. Znajdą tam
Państwo szczegółowe informacje, w tym regulamin serwisu, informacje dotyczące wysokości prowizji, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, informacje dotyczące aukcji holenderskich itd.
Kryteria uczestnictwa w Clemens znajdują się na stronie internetowej: www.clemens.pl/kryteria-uczestnictwa-sprzedawcy.
Jeżeli Państwa firma spełnia kryteria uczestnictwa i chcą Państwo przyłączyć się do Clemens, prosimy o wypełnienie
i wysłanie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej: www.clemens.pl/formularz-zgloszeniowy-dla-sprzedawcy.

Jak dziaÅa Clemens?
Sprzedawca ma galeri˛ sztuki ,
w której wystawia np. obrazy.

Galeria przyciˍga
gÅównie klientów
lokalnych .

Informacja o przedmiocie mȯe
teraz dԦrzeː do pԦencjalnych
klientów z caÅej Polski ..

Sprzedawca nawiˍzuje wspóÅprac˛
z Clemens, po czym zamieszcza opisy
i zdj˛cia swoich dzieÅ na Clemens.pl .

Sprzedawca ustawia sposób sprzedȧy:
aukcja holenderska czy sprzedȧ ze staÅˍ cenˍ?

Sprzedȧ ze staÅˍ cenˍ
Kup za 8000zÅ

Aukcja holenderska
9500zÅ
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7000zÅ

40:12

8950zÅ

Kupujˍcy przeglˍda katalog Clemens
i dostrzega interesujˍcy go przedmiԦ.

Kupujˍcy decyduje , czy chce kupiː przedmiԦ
za aktualnˍ cen˛ czy woli poczekaː, ȧ cena
w aukcji spadnie lub negocjowaː staÅˍ cen˛ .

Kupujˍcy nabywa przedmiԦ i pÅaci Clemens,
korzystajˍc z pÅatno˶ci online .
Sprzedawca Ԧrzymuje zamówienie .

Sprzedawca wysyÅa przedmiԦ nabywcy.
Clemens przekazuje sprzedawcy zapÅat˛ .
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?
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