Informacje o Partnerze
Platforma istnieje od 1999 roku, kiedy holenderski
przedsiębiorca Arjan Bakker założył serwis aukcyjny Allegro.
Przyjmuje się, że wtedy rozpoczął się polski e -commerce.
Od początku firmie przyświeca nam ten sam cel – radość
kupowania i sprzedawania online. W ciągu ostatnich kilkunastu
lat platforma handlowa Allegro zdobyła rynek i zaufanie
Polaków. W lipcu 2003 zdobyto pierwszy milion
Allegrowiczów.
Dzisiaj społeczność Allegro liczy ponad 14 mln Użytkowników.
Choć firma zaczynała jako serwis aukcyjny, to dziś ponad 85
procent kupowanych przedmiotów to rzeczy nowe
i sprzedawane po stałej ustalonej cenie. Dziennie sprzedaje się
na Allegro blisko 900 tysięcy przedmiotów.

Korzyści dla startupów AIP
Możliwość prowadzenia sklepu w serwisie allegro.pl bez posiadania działalności gospodarczej.

Jak skorzystać z usługi?
Korzyści przeznaczone są wyłącznie dla nowo otwartych przez Startupowców AIP kont allegro.
Jak przejść przez procedurę założenia konta, prowadząc startup w AIP, zobaczysz na następnej
stronie.
Masz pytania? Nie udało Ci się zakończyć rejestracji sukcesem? Skontaktuj się z Allegro przez
FORMULARZ,
jak najdokładniej opisując swój problem. Twoje zgłoszenie trafi bezpośrednio
do osób zajmujących się pomocą naszym startupom.

Procedura zakładania oraz zamykania kont startupów AIP na ALLEGRO
Otwieranie konta Startupu:
1. Startup zakłada konto na Allegro, zawierające dane Fundacji
2. Startup aktywuje konto przelewem weryfikacyjnym (przelew z rachunku startupu lub osoby,
która zawarła umowę ze startupem)
3. Startup wypełnia wniosek o dołączenie do Allegro (ostatnia strona niniejszego PDFa)
i przesyła go do podpisu swojego opiekuna w AIP - shs@inkubatory.pl

Procedura zakładania oraz zamykania kont startupów AIP na ALLEGRO
4. Podpisany wniosek startup załącza do wniosku fakturowego wysyłanego do Allegro.
5. Po otrzymaniu wniosku, admin z Allegro mailowo kontaktuje się z opiekunem startupu w AIP
celem potwierdzenia wydania zgody na założenie konta.
6. Opiekun AIP potwierdza mailowo zgodę adminowi z Allegro.
7. Konto zostaje aktywowane
Zamykanie konta Startupu:
1. W przypadku zakończenia współpracy ze startupem, Opiekun AIP kontaktuje się z Allegro
poprzez www.pomoc.allegro.pl/kontakt
z informacją o wyjściu startupu z AIP.
2.Na koncie zakładany jest light-block; który uniemożliwia wystawianie nowych ofert,
ale z zewnątrz nie widać, że konto jest zablokowane.

Procedura zakładania oraz zamykania kont startupów AIP na ALLEGRO
3. Ex-startup może skontaktować się z Allegro podając dane swojej działalności gospodarczej
czy spółki, admin weryfikuje otrzymane informacje i konto może zostać przekształcone na nowy
podmiot, już poza AIP, a jednocześnie przy zachowaniu historii.
4. W przypadku braku kontaktu z strony ex-startupu, konto pozostaje zablokowane, po pewnym
czasie na wniosek AIP może zostać usunięte.

Wniosek o dołączenie Startupu AIP do Allegro
Dane startupu:
Imię i nazwisko właściciela: .……………………………………

Adres e-mail: ……………………………………

Nazwa startupu: .………………………………………………

Telefon kontaktowy: …………………………

Login allegro: …………………………………………………

Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem platformy Allegro i zobowiązuje się do jego przestrzegania, w tym w szczególności w zakresie
wprowadzania do obrotu towarów pochodzących z legalnego źródła, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa. Oświadczam, iż zobowiązany jestem
do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z działalnością prowadzoną za pośrednictwem Allegro, w tym w szczególności do terminowego regulowania
prowizji na rzecz operatora Allegro.

Oświadczam, że powyższa osoba prowadzi startup w ramach Inkubatorów AIP i wyrażam zgodę na aktywację konta startupu
na Allegro
Imię i nazwisko opiekuna: …………………………………………… Adres e-mail opiekuna: ……………………………………………
Inkubator: …………………………………………………………
.

Podpis opiekuna startupu

………………………………………

