Przedstawiamy Państwu naszą nową stronę internetową – minimalistyczną, intuicyjną, przyjazną w
obsłudze i dobrze wyświetlającą się na urządzeniach mobilnych. Mamy nadzieję, że ta nowa
odsłona przypadnie Państwu do gustu! Z poprzedniej strony przenieśliśmy wszystkie
funkcjonalności. W ciągu kolejnych miesięcy planujemy sukcesywnie wprowadzać nowe
udogodnienia, o których będziemy Państwa na bieżąco informować. Wszystko te działania mają na
celu usprawnienie korzystania z naszej księgarni internetowej.
WAŻNA INFORMACJA:
Klienci, którzy posiadają konto w naszym sklepie, zachowują całą historię swoich zamówień,
bibliotekę publikacji elektronicznych i zapisane adresy, a stali klienci rabat lojalnościowy.
Uwaga!
Podczas pierwszego logowania system z przyczyn bezpieczeństwa poprosi o podanie nowego hasła
do konta.
JAK PORUSZAĆ SIĘ PO NASZEJ NOWEJ STRONIE? KRÓTKI PRZEWODNIK
Główne menu:
1. KSIĄŻKI
Kliknięcie w KSIĄŻKI w głównym menu powoduje otwarcie okna z wyborem kategorii. Tutaj można
również odnaleźć skróty prowadzące do naszych podstron z PROMOCJAMI, BESTSELLERAMI,
NOWOŚCIAMI, ZAPOWIEDZIAMI, EBOOKAMI, AUDIOBOOKAMI i innych.

Ikonki znajdujące się nad każdą książką oznaczają format, w którym jest ona dostępna.

Domyślnie pokazuje się cena książki papierowej. Wchodząc na podstronę z konkretną książką, można
zapoznać się z dostępnymi formatami oraz ich cenami.

Na podstronie każdej książki można umieścić jej recenzję, do czego bardzo zachęcamy!

Przed dodaniem produktu do koszyka prosimy o zapoznanie się z podstronami: JAK ZAMIAWIAĆ,
SPOSOBY PŁATNOŚCI I DOSTAWY.
Zachęcamy do regularnego zaglądania na podstronę z PROMOCJAMI. Co tydzień prezentujemy tam
książki w niższych cenach. W tej zakładce można również zapoznać się z naszymi stałymi ofertami.

2. AUTORZY
Kliknięcie w AUTORZY powoduje przeniesienie na podstronę z prezentacją sylwetek naszych polskich
i zagranicznych autorów.
3. WYDAWNICTWO
Kliknięcie w WYDAWNICTWO powoduje otwarcie okna z wyborem WYDARZEŃ i stron informacyjnych
dotyczących naszego wydawnictwa. Przeglądając WYDARZENIA można poznać informacje na temat
spotkań autorskich, jak również najnowsze filmy i audycje.

4. WYSZUKIWARKA
Jeśli interesuje Cię konkretna pozycja, autor lub wydarzenie z nimi związane, skorzystaj z
wyszukiwarki.

Zachęcamy do zapisania się do naszego Newslettera oraz śledzenia naszych mediów
społecznościowych.
W razie jakichkolwiek pytań lub chęci podzielenia się wrażeniami z korzystania z naszej nowej
strony internetowej, prosimy o wiadomości na adres: ksiegarnia@wydawnictwoliterackie.pl.
Postaramy się w możliwie szybkim czasie odpowiedzieć na pytania i pomóc, gdyby zaistniała taka
potrzeba.

