
Papito.pl został stworzony po to, by maksymalnie uprościć mechanizm prezentacji oferty handlowej 

w sieci. Serwis pełni rolę pośrednika, który umożliwia nawiązywanie kontaktów między 

użytkownikami. Przekazanie przedmiotu ogłoszenia i finalizacja transakcji należą do kontrahentów. 

Największą zaletą Papito.pl jest nastawienie na lokalne społeczności, które dzięki zamieszczanym 

ogłoszeniom mogą sprzedawać, kupować lub wymieniać się przedmiotami i usługami.  

Jeżeli jesteś osobą, która ma zwyczajnie już dość potocznych portali ogłoszeniowych, gdzie 

zamieszczanie ogłoszeń internetowych zwyczajnie nie ma sensu, ze względu na brak po prostu 

odzewu na dodawane tam ogłoszenia powinieneś skorzystać z naszego nowego, prekursorskiego 

rozwiązania którym jest nasz portal ogłoszeniowy. W serwisie ogłoszeniowym masz możliwość dodać 

ogłoszenia Wrocław albo ogłoszenia żary, czy też ogłoszenia żagań, wskutek takiego podziału nasze 

anonse zostały ogłoszeniami regionalnymi, dzięki czemu dotrzesz tylko do osób ze swojego 

najbliższego regionu. 

Papito.pl, to też nowatorska metoda sprzedawania w polskim handlu internetowym. wortal ogłoszeń, 

podobny do gratki, jaki łączy skuteczną sprzedaż oraz stuprocentową pewność transakcji. 

Bezpieczeństwo zdobyte dzięki integracji sprzedawania z google+. Powyższa integracja okrzyknięta 

została social shopping, klienci używają wiedzy swoich znajomych i pozyskują opinie na temat 

szukanej rzeczy. Platforma dla kupujących i sprzedających papito.pl jest popularyzatorem takiego 

sprzedawania i kupowania w naszej sieci internetowej. Skoro więc nosisz się z myślą, by kupić meble, 

odkurzacz, czy tytoniu, narty, poszukujesz wysokiej jakości monitora, czy nowego domu, zobacz u 

Twoich znajomych z Facebooka - być może u nich znajdziesz te wszystkie rzeczy. Handel dzięki opinii 

znajomych z sieci to w dodatku zapewnienie bezpieczeństwa, w końcu znasz sprzedającego. 

Platforma ogłoszeniowa papito.pl to nie jedynie nowoczesne rozwiązania i bezpieczeństwo 

kupowania, ale też tanie sprzedawanie, ponieważ papito.pl jest za darmo, nie liczy tez na prowizje, 

jeśli dokonasz transakcji dzięki portalowi. 

Papito.pl posiada nowoczesny unikalnie rozbudowany, i intuicyjny interfejs, jaki jest stworzony, aby 

każdy choćby niedoświadczony internauta miał możliwość bez problemu umieszczać darmowe 

ogłoszenia, lub odnaleźć przedmiot który, chce kupić. A każdy może zamieścić czy wyszukać 

ogłoszenie w jednej z wielu użytecznych kategorii i podkategorii jak: sport i wypoczynek jak np. 

(rowery, sporty drużynowe, siłownia i fitness, RTV i AGD (lodówki, piece, pralki, telewizory, sprzęt hi-

fi), czy dom i ogród (meble,narzędzia,wyposażenie wnętrz), i inne oraz jako jedyny w Polsce 

wprowadził kategorie zrobię coś w zamian za. 

http://papito.pl/

