
Hurtownia Kwiatów 
ROSA online



Logowanie

Wejdź na stronę internetową www.hurtowaniakwiatow.pl. 

Na stronie głównej znajdziesz panel logowania dla 

współpracowników.

Zaloguj się wprowadzając nazwę użytkownika 
i hasło.



Strona główna

Wybierz grupę towarową, która Cię interesuje 
- kwiaty cięte lub doniczki.

Sprawdź, kiedy transport kwiatów wyrusza z Holandii i 
dowiedz się, ile masz czasu na złożenie zamówienia.



Kwiaty cięte- pasek menu

Home:
wybierz 

datę 
wyjazdu 

transportu 
z Holandii.

Pre-Order Pricelist:
sprawdź listę 

kwiatów 
dostępnych na 
zegarze w dniu 

następnym. Ceny 
są szacowane, 

lecz 
gwarantujemy ich 

niezmienność. 
Zdjęcia tutaj są 
przykładowe.

Najlepsze 
oferty:
zobacz 

asortyment w 
najlepszej cenie.

Bezpośrednio 
od ogrodnika:

poznaj 
asortyment 
wystawiony 

przez 
ogrodnika, 

który będzie 
gotowy do 

sprzedaży dnia 
następnego.

Stan magazynowy 
(Holandia): w 

magazynie 
znajdziesz kwiaty, 

które zostały nabyte 
w ciągu ostatnich 2 
dni.  Lista kwiatów 

jest na bieżąco 
uaktualniana. 

Auction Pre-
sale: tutaj 
znajdziesz 

bezpośrednią 
ofertę od 

ogrodników, 
jeszcze przed 

dostarczeniem 
kwiatów  na 
giełdę.

Dodane przez ostatnie 
10 min: sprawdź, które 
kwiaty zostały dodane 
do webshopu w ciągu 

ostatnich 10 minut.



Doniczki – pasek menu

Home:
wybierz datę 

wyjazdu 
transportu z 

Holandii.

Webshop Pricelist Plants: zobacz 
asortyment dostępny na giełdzie 

następnego dnia. Ceny są 
szacowane, lecz gwarantujemy 

ich niezmienność.

Najlepsze oferty: sprawdź 
asortyment, który może być  

dla Ciebie najbardziej 
interesujący.

Stan magazynowy:
tutaj znajdziesz 

kwiaty doniczkowe 
nabyte na giełdzie 

lub bezpośrednio od 
ogrodnika w ciągu 

ostatnich 2 dni.

Dodane przez ostatnie 
30 min: sprawdź kwiaty 
doniczkowe dodane w 

ciągu ostatnich 30 minut.



Gdy już zdecydujesz, która grupa towarowa 
interesuje Cię najbardziej, wybierz właściwe źródło.

Uzyskasz dostęp do kompletnego asortymentu 
charakterystycznego dla danego źródła i wszelkie 

niezbędne informacje o produkcie.



Po kliknięciu w wybrany towar, zobaczysz dodatkowe okno ze 
szczegółowymi informacjami o produkcie. Masz też możliwość 

powiększenia zdjęcia produktu. 



Rodzaj 
opakowania:
tutaj dowiesz 

się, w jaki 
pojemnik lub 

karton 
zapakowany 

jest dany 
asortyment. Dla 

produktów 
sprzedawanych 

na paczki, 
rodzaj 

opakowania nie 
jest określony. 

Opakowanie:
informacja o 

liczbie kwiatów 
w opakowaniu 

zbiorczym.

Minimalne 
zamówienie:
informacja o 

minimalnej liczbie 
kwiatów w 

zamówieniu. 

W magazynie:
liczba kwiatów 

dostępna w 
magazynie w 

Holandii.

Producent:
nazwa 

producenta.

Kolor

Jakość:
oznaczenie 

jakości 
produktu. A1 -

najwyższa 
jakość. A2 -

niższa jakość.

Dodatkowe 
informacje: od 

nas lub 
ogrodnika. 



Zdjęcie ROSA: zdjęcie wykonane przez nas. 
Małe zdjęcie jest zdjęciem standardowym 
udostępnionym przez giełdę kwiatów w 

Holandii.

Tutaj 
prezentowane 

są podobne 
produkty. 
Możesz je 

porównywać 
według ilości 

i ceny. Po 
najechaniu 

kursorem na 
produkt, 

uzyskasz też 
informację o 
producencie. 

Uwaga: tutaj 
czekamy na 

Twoje uwagi i 
opinie. Liczba 
znaków jest 
ograniczona.

Wprowadź liczbę sztuk zamawianego 
towaru. Jeżeli jest ona mniejsza od 

liczby minimalnej, system 
automatycznie ją poprawi. 



Widok: duże 
zdjęcia.

Prezentacja produktów



Widok:
miniaturki

Prezentacja produktów



Widok: bez 
zdjęć

Prezentacja produktów



W każdym momencie 
zakupów możesz 

skorzystać z filtrów 
wyszukiwania. To 

narzędzie ułatwi Ci 
znalezienie właściwego 

towaru. 

Sortowanie: przy widoku 
miniaturki lub bez zdjęć
możesz sortować towar 

według koloru, producenta, 
opakowania i ceny (rosnąco 

lub malejąco). 

Wyszukiwanie



Wyszukiwanie

Wyszukaj:
wpisz 

szukaną 
frazę. 

Możesz 
wpisać 

długość, 
kolor, itp.

Wybierz 
kolor:

możesz 
zaznaczyć 
jeden lub 

kilka 
kolorów.

Długość: tutaj 
przy pomocy 

suwaków 
określisz 

interesującą 
Cię długość 

kwiatów

Wybierz 
grupę:

korzystając z 
filtra, możesz 
wybrać jedną 
lub kilka grup 
towarowych.  



Twój koszyk

Skończyłeś 
zakupy? Kliknij 

tutaj, aby 
wysłać 

potwierdzenie 
zakupów i 

wylogować się

Jeżeli chcesz 
usunąć towar ze 

swojego koszyka, 
wystarczy kliknąć 

na czerwony 
krzyżyk.

Chcesz 
wiedzieć ile 
pieniędzy 
wydałeś? 

Tutaj 
sprawdzisz 
dokładną 

kwotę. 

Wózki: sprawdź, 
jak duże są Twoje 
zakupy (np. 1,00 
oznacza jeden 
pełny wózek). 
Dla kwiatów 

ciętych 1 wózek 
dotyczy 1KK. Dla 
doniczek- 2CC.



Ustawienia użytkownika

Tutaj możesz 
zmienić ustawienia 

użytkownika 
(hasło, e-mail) 

oraz pobrać 
cennik. 

Widok: sposób 
prezentacji zdjęć -

duże zdjęcia, 
miniaturki, brak zdjęć.



Rejestr zdarzeń: 
sprawdź wszystkie 

wykonane przez 
Ciebie operacje 

(czas, dane 
logowania IP, 

godziny zakupu lub 
usunięcia 

towarów).

Dodatkowo: tutaj 
możesz pobrać, 
wydrukować lub 

przesłać dalej 
zawartość 
cennika.  

Ustawienia użytkownika



Słowniczek skrótów

2nd Q - druga jakość- A2 lub B1,

Anth - anthurium,

Chr - chryzantema,

Chr g = chrysant blooms - chryzantema pojedyncza, 

Chr tr = chrysant spray - chryzantema gałązkowa,

Cymb - cymbidium ,

dbl - podwójny,

dec. st - zieleń cięta, cena podana za pojedynczą sztukę,

dyed – farbowane,

EX – ekstra jakość,

Flow – flowpack- specjalne opakowanie od anthurium,

Gemengd in fust = gem - miks kolorów,

Gerbera gr - duża gerbera,

Gerbera mi - mini gerbera, 

Imp- towar importowany,

Lilliam Az - Aziatic,

Lillium La - Longi Aziatic,

Lillium Or - Oriental,

Limon - Limonium,

Rosa gr = rosa big head- róże z dużą głową,

Rosa kl = rosa small head- róże z małymi główkami,

Rosa tr = rosa spray - róże gałązkowe,

St – standard.



Wskazówki

Ceny chryzantem 
podawane są za gałązki. 
W nazwie występuje też 

waga pojedynczej 
gałązki. Najczęstsza to 

75-80 g. Warto wiedzieć, 
że bardziej okazałymi 

kwiatami są te o wadze 
powyżej 85 g.

O jakości róż decyduje 
liczba kwiatów w 

opakowaniu zbiorczym. 
Im mniej róż w 

pojemniku, tym kwiat jest 
ładniejszy. Róże dobrej 
jakości pakowane są w 

pojemniki mieszczące od 
40 do 60 szt.

Nie znalazłeś w ROSA 
online towaru, którego 
szukasz? Napisz do nas. 

Dołożymy wszelkich 
starań, by sprostać 

Twoim oczekiwaniom. 
Chętnie odpowiemy na 

wszystkie pytania i 
poznamy Twoją opinię. 

Zapamiętaj 
producentów, których 

jakość Cię 
usatysfakcjonowała. 

Kupując od tych samych i 
sprawdzonych 

ogrodników, zyskujesz 
pewność, że otrzymasz 

towar dobrej jakości. 



Jestem zawsze do Państwa dyspozycji:

mpazola@hurtowniakwiatow.pl

Tel. 669 201 329

Marcin Pazoła

Kontakt

mailto:mpazola@hurtowniakwiatow.pl

