** За родителите, които имат възможност да направят поръчките си по-рано, тази година сме предвидили по-големи отстъпки: 10% при
покупка и/или поръчка в периода от 01.05 до 30.06.2022г. за 1-4 клас и от 01.05 до 31.07.2022г. за 5-7 клас.
** За братя и сестри, ученици в училището, при едновременна поръчка за двете (или повече) деца от едно семейство, отстъпката е
15%. Отстъпката за братя и сестри е целогодишна и е валидна при поръчка над 100.00 лв. за всяко дете.
Създали сме необходимата организация за обслужване клиенти както на място, така и on-line на посочените в сайта ни имейли за контакт
(bonitastyle@abv.bg или office@bonitastyle.com), както и през платформата за поръчка през нашия
сайт: https://www.bonitastyle.com/19454545.html
При поръчка на униформата on-line е необходимо родителите да ни изпращат следната информация:
Име на родител и телефон за контакт;
Училище и клас на ученика (бъдещ клас за новата учебна година); ако са брат и сестра (братя; сестри) – имената на децата и
класовете, в които ще бъдат следващата учебна година;
Важно е да се уточни поръчката за момче или момиче е!
При необходимост ние ще се свържем с родителите за допълнителна информация.
Родителите, които предпочитат да направят поръчка на униформата на място при нас, моля да се съобразят със следното:
- Всички посетители трябва да спазват регламентираната безопасна дистанция от персонала и помежду си;
- За предпочитане е да се използват собствени пишещи средства при необходимост от полагане на подпис върху документи на място;
- За предпочитане е плащане с карта на ПОС терминал винаги, когато това е приложимо с цел избягване физическия контакт с банкноти.
- За да избегнем струпването на много хора, препоръчително е поръчките да бъдат направени най-късно до 15-ти август.
- Желателно е родителите на по-големите ученици, които вече са ползвали наши облекла, да изпращат поръчките си по имейл. Нашият екип
ще съдейства за определяне на размерите и дистанционно.
Работно време с клиенти:
Делничен ден: понеделник – петък – 9’00 - 18’00 часа;
От юни до септември – и в събота 9’00 – 15’00 часа.
Приложено: Презентация на униформата и листовка с работно време, адрес, телефони и имейл за контакт с нас. Планирали сме да Ви
изпратим и хартиени флаери до 15-ти май. Ако е необходимо да ги изпратим по-рано, моля да уточните.
Моля да информирате родителите относно гореизложеното.
Оставам на разположение за въпроси и уточнения.
Пожелавам Ви здраве и успешно приключване на учебната година!
Даниела Зеркова – Управител
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