
HOE WERKT "DROPSHIPPING"?



DUURZAME YOGA & LIFESTYLE PRODUCTEN VOOR EEN 
BETERE TOEKOMST

Bij Samarali draait alles om het maken van kwalitatieve 
sportproducten met het milieu in het achterhoofd. 

We gebruiken daarbij onze klantenfeedback (dat is jouw 
feedback!) om onze producten actief te ontwikkelen en te 

verbeteren, waarbij we onszelf er constant aan herinneren dat we 
het niet alleen voor onszelf doen, maar ook voor de planeet 

waarop we leven. 

Dit is wat we willen bereiken met Samarali – samenwerken met 
jullie, onze klanten, om de producten te maken waar u van houdt, 

met zorg voor de toekomst die we delen!

OVER ONS 
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HOE WERKT "DROPSHIPPING"?

Dropshipping is een van de gemakkelijkste en snelste manieren om de 
samenwerking op gang te brengen. Bovendien is het een perfecte manier om de 
vraag van uw klanten te testen op bepaalde producten die u in uw winkel wilt 
hebben.

Hier is hoe we onze samenwerking kunnen starten op basis van het dropshipping-
model:

• Vul het formulier op de Dropshipping in, zodat we weten over u en uw 
bedrijf.

• Nadat u het formulier heeft verzonden, nemen we binnen 2 dagen 
contact met u op met een follow-up.

• De volgende stap is het afspreken van de producten die u op uw 
website wilt vermelden. Als we die overeenkomst hebben bereikt, 
zullen we u de vereiste inhoud en de foto's voor uw website bezorgen.
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HOE WERKT "DROPSHIPPING"?

• Zodra onze producten op uw website zijn gepubliceerd en uw klant het 
product koopt, moet u ons de bestelgegevens laten weten en ons het 
verzendlabel bezorgen. We kunnen verder bespreken hoe u wilt dat wij het 
product naar uw klant en andere details sturen.

• Afhankelijk van wanneer (overdag) wij de bestelling van u ontvangen, 
verzenden wij het product dezelfde of de volgende dag naar uw klant.

• Tegelijkertijd maken wij de factuur gereed voor betaling, met aftrek van uw 
marge. Anders kunnen we ook overeenkomen om u maandelijks de factuur te 
sturen op basis van de verzamelde verkopen die u de afgelopen maand op 
onze producten heeft gehad.

• Als uw klanten vraag hebben naar onze producten, raden we u aan om de 
voorraad tegen groothandelsprijzen te kopen om te profiteren van een grotere 
marge;
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• U kunt uw klanten direct vanuit uw 
webshop mooie producten aanbieden 
zonder dat u vooraf hoeft te investeren;

• Dropshipping is een geweldige manier om 
de vraag van klanten naar specifieke 
producten te testen;

• U kunt uw productportfolio verder 
uitbreiden zonder investering vooraf (zeer 
risicomijdend)

Door je een dropshipping-optie aan te bieden, 
verwachten we een langdurige 
samenwerking op te bouwen. 

Geïnteresseerd? Laat het ons weten!
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samaraliyoga

www.samarali.eu

info@samarali.eu 

T:0616745765

Laat het ons weten 
als je heb je vragen

http://www.samarali.eu/

