Ghid pentru vanzatorii de pe platforma Amazon care
realizeaza expedieri din Bulgaria, Romania sau Grecia
catre centrele Amazon din Europa
In cele ce urmeaza puteti regasi pasii pe care trebuie sa ii urmati pentru a crea un cont
cu Speedy.
1. Accesati platforma pentru vanzatorii Amazon prin intermediul paginii
https://www.speedy.bg/en/amazon
2. Pagina deschisa va contine formularul de mai jos in care va trebui sa completati cateva informatii de
baza:

Urmatoarele campuri sunt solicitate de Speedy pentru a va salva datele de contact:
 Nume companie
 Adresa
 Nume persoana de contact
 Numar de telefon al persoanei de contact
 Adresa de e-mail a persoanei de contact
3. Dupa ce apasati butonul “Trimiteti” in formularul completat, el va fi transferat catre o persoana
dedicata de la Speedy cu toate datele dumneavoastra de contact iar aceasta va trimite imediat cererea
dumneavoastra unui reprezentant de vanzari din tara in care va aflati.
4. Acest reprezentant de vanzari va va contacta in aceeasi zi pentru a va furniza toate informatiile
despre conditiile convenite cu Amazon, precum si un contract standard pentru a fi semnat de catre
Speedy si dumneavoastra (pentru vanzatori din Bulgaria si grecia) sau de catre DPD si
dumneavoastra (pentru vanzatori din Romania).

5. Odata ce ati semnat contractul, va vom activa contul pentru generarea etichetelor de transport,
plasarea comenzilor catre curieri, urmarirea coletelor si crearea diverselor rapoarte. Portalurile web, in
functie de tara, sunt:


Bulgaria - https://myspeedy.speedy.bg/



Romania - https://mydpd.dpd.ro/



Grecia - https://www.dpd.com/gr

In Grecia, managerul nostru pentru vanzari la nivel national va lua legatura cu dumneavoastra pentru a
semna contractul si pentru a organiza etichetarea coletelor, programarea ridicarii acestora, urmarirea
expedierilor pe site etc.
6. Procesul de semnare al contractului si activare a contului dumneavoastra nu ar trebui sa dureze mai
mult de doua zile lucratoare.
7. Veti avea un agent dedicat din departamentul Customer Service care va va monitoriza coletele si va
oferi asistenta atunci cand aveti nevoie.

