Általános szerződési feltételek
Design Mentor csoportos Etsy mentorálás

Az mentorálás szervezője
WAVU Bt, a DesignMentor.hu weboldal üzemeltetője.
A cég elnevezése: WAVU Bt.
A cég székhelye: 1138 Budapest, Viza utca 7A. Adószáma: 20789679-1-42
A cég bankszámla száma: 12010776-01480240-00100004
Képviselője: Vig Virág
Képviselő e-mail címe és telefonszáma: viri@designmentor.hu, +3630 584-2236
Továbbiakban, mint Szervező.

Részvétel feltételei
Az mentoráláson azok vehetnek részt, akik a jelentkezésük alapján kiválasztásra kerültek, befizették
határidőre az 58 000 Ft részvételi díjat, vagy a részvételi díj első felét (29 000 forintot) és elfogadják a
jelen dokumentumban szabályozott általános szerződési feltételeket, illetve elfogadják a
Designmentor.hu oldal adatkezelési szabályzatát. A részvételi díjról a szervező 0%-os ÁFÁ-t
tartalmazó elektornikus számlát állít ki. A számla kifizetésével a jelentkező elfogadja jelen
dokumentum szerződési feltételeit.
Amennyiben a résztvevő a részvételi díjat két részletben fizeti, úgy a második 28 000 forintos részlet
november 1-én esedékes. A részvételi díj második felét akkor is köteles a résztvevő befizetni, ha a
program elkezdése után bármilyen okból mégsem kíván részt venni a programban.

A mentorálás
A mentorálás csoportosan, online formában történik. A mentorálás során egy kijelölt zárt Facebook
csoportban, e-mailben, Facebook videókon kerülnek az anyagok átadásra.
A mentorálás keretében előzetesen nem kerülnek elérendő mérföldkövek meghatározásra, a
csoporttagok egyéni teljesítés szerint haladnak, a cél, hogy a mentorálás végére minden résztvevő a
kezdő teljesítményéhez képest a lehető legtöbbet tudjon fejlődni.
A mentorálás ezeket a témaköröket érinti: üzleti szemlélet, nagy márkák, célcsoport és vásárlók,
konkurensek, árazás az Etsyre, akciók, nemzetközi szállítás, az Etsy piactér, Etsy bolt nyitása, jó
termékfotók az Etsyn , Etsy ranking, kulcsszavak, terméknév, termékfeltöltés, címkék megadása,
digitális / pod termékek eladása, Etsy keresőoptimalizálás, Etsy marketing – hírlevél, Etsy marketing –
hirdetés az Etsy , Etsy marketing – média, Etsy marketing – Pinterest, ha megnyílt az Etsy boltod,
első eladás az Etsy , megrendelések kezelése, értékelések és problémakezelés
Az mentorálás időpontja: 2021. Október 1 - december 31.

Lemondási feltételek

A program előtt legkésőbb 1 nappal lemondott részvétel esetén 3 munkanapon belül visszautaljuk a
befizetett részvételi díjat.

Házirend
Az mentorálás során megosztott anyagokat, videókat a szervező engedélye nélkül tilos másokkal
megosztani. Ez
Szervező kizárólag a közvetlenül általa nyújtott szolgáltatás teljesítéséért vállal felelősséget.

Szerzői jog
Az program keretében ismertetett ás közvetített anyagok az előadó, illetve a szervező szellemi
tulajdonát képezik. Azokat a résztvevők kizárólag saját maguk, illetve vállalkozások fejlesztésére
használhatják. Az információk további felhasználása (publikáció, előadás, prezentáció, oktatás,
értékesítés, terjesztés stb.) a szervező, illetve a szerző engedélye nélkül tilos. Jogtalan felhasználás
esetén felhasználásonként 200 000 Ft használati díjat számlázunk ki.

Panaszkezelés
Résztvevő esetleges panaszát e-mailben vagy ajánlott levélben juttathatja el szervezőnek. Szervező
a hozzá eljuttatott panaszokat 8 napon belül kivizsgálja, és a vizsgálata eredményéről résztvevőt 8
napon belül tájékoztatja. Szervező és résztvevő esetleges vitájuk esetén törekszenek annak békés
úton történő, tárgyalásos rendezésére, ennek sikertelensége esetén igényeiket törvényes úton
érvényesíthetik.
Résztvevő a szolgáltatással kapcsolatban felmerülő panaszával a Budapesti Békéltető Testülethez is
fordulhat: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: 061/488-2131

Budapest, 2021.09.25.

