1. oktober 2013
Kære Cigar Afficionados
Ud over du får lavere priser på cigarshop.dk, følger her lidt nyheder i vores ende af internettet, hvor der er
sket en masse spændende.





Der er kommet nye cigarer i butikken,
Der har været afholdt event
Vi er stolte af at kunne introducere et loyalitetsprogram til vores kunder.
Og så er der lidt nyt om lager og levering.

Nye cigarer
Det er med stolthed vi kan præsentere følgende nye cigarer på www.cigarshop.dk
-

Paradiso Classico Robusto
Mi Amor Toro
Ashton VSG Robusto
Edge Toro fra Rocky Patel
Olifant

Cigar Event
Cigarshop.dk deltog i Padron event i København i september. Se billeder fra eventet på vores site under
”Nyheder”. Vi deltager stadig i cigarlounge hver anden fredag hos Splendid Cigars på Frederiksberg allé
hvor alle vores cigarer kan nydes i hyggelige omgivelser.

Loyalitet
Som noget nyt tilbyder vi nu vores kunder at optjene rabatpoint. De point du har optjent kan så
konverteres til en rabat ved dit næste køb.
På hver cigarside i butikken kan du se hvor mange point den enkelte cigar giver. Hvis du køber hele kasser
ganger vi naturligvis op. Du kan følge med i dine point på din konto ved at klikke på dit navn i højre hjørne,
og vælge ”Mine Loyalitetspoint”. Nedenfor er et eksempel på point der er konverteret til en rabatkode.

Eksempelvis vil du ved køb af en kasse Nørding Toro til 1500,- optjene 150 point. Hvert point har en værdi
på 0,2 kr. så du vil ved dette køb opnå en rabat på 30 kr. til brug ved dit næste køb hos os.
Du skal være oprettet som kunde i webshoppen for at kunne samle point og du kan på ethvert tidspunkt
logge på din kundekonto og lave en rabatkupon med dine point. Den rabatkode skal du så indtaste i
rabatkode-feltet når du er ved at betale ved kassen og trykke på ok. Herefter bliver prisen på dit køb regnet
ud med din rabat automatisk som kan ses nedenfor.

Levering
Vi er i færd med at udbygge vores lager så vi kan komme tættere på dag til dag levering. Vi sætter
forholdene for vores cigarer først og opbevaring på fjernlager ved rette temperatur og rette luftfugtighed
har været prioriteret højere end hurtig levering. Det har i nogle tilfælde betydet forsinkelser på leveringer
som har været til gene for nogle af vores kunder. Men der er røg for enden af tunellen og vi har udviddet
vores humidor kapacitet betragteligt, så de mest populære cigarer kan leveres fra dag til dag.

