
“Fazer um pedido é fácil! Aqui estão vários métodos para enviar um
pedido ao escritório central:

1. Pedidos Online: pedidos online é o método mais rápido para encomendas. Veja a foto e descrição de
cada produto. Clique no artigo que quer encomendar, coloque as informações de remessa e pagamento
(somente cartão de credito).

Vá a www.soroptimist.org e escolha “Member Login” (login de sócia) que está na coluna do lado
esquerdo. Coloque sua informação de login; clique no MEMBERS (sócias) e depois SALES (vendas).
Faça busca por tipo de artigo, veja os preços, fotos e descrição e adicione os artigos a sua cesta de
compras. O frete será calculado no final do pedido.
 (Artigos especiais ou personalizados (crachás, painéis para placa de rua) não podem ser
encomendados online. Para encomendar estes artigos vá a nossa biblioteca online e imprima o
“Formulário de Pedidos Especiais”. Este é um documento separado. (Obs.: artigos especiais são
manufaturados fora do escritório central e podem necessitar um prazo maior. Estes artigos são
remetidos diretamente pelo fabricante, não pela SIA.) Envie por correio o formulário totalmente
preenchido ou telefone para fazer seu pedido.)

2. Envie por Fax ou Correio o “Formulário de Pedidos” juntamente com o pagamento. Certifique-se de
colocar o número do telefone diurno, em caso de dúvidas. Todos os formulários estão em formato PDF
na biblioteca de sócias de nossa website; dados não podem ser colocados em seu computador.

 Fax:+ (215) 893-5200 – disponível 24 horas por dia.

3. Telefone: Chame + (215) 893-9000 ramal 134 – das 8:30h ás 16:30h –(horário oriental dos E.U.A)

Para preços atuais: encomende online ou visite a nossa biblioteca e imprima a “Lista de Preços”. Lista de
preços são incluídas em todos pedidos. Artigos personalizados estão disponíveis no formulário de pedidos
especiais.
Regras de venda: Nenhuma troca será feita ou crédito será dado para artigos devolvidos após 60 dias da
data de remessa. Os preços podem ser alterados a qualquer hora.
Regras de remessas: Permita até quatro semanas para os pedidos serem remitidos do escritório central.
Isto significa que o seu pedido sairá do escritório central dentro de quatro semanas após o recebimento do
pedido.
Precisa de algo antes de quatro semanas? Nós não podemos processar pedidos no mesmo dia ou de um
dia para outro. Todavia, pedidos URGENTES estão disponíveis a um custo adicional de US$25,00 mais o
custo de frete aéreo do UPS. O pedido será enviado dentro de três dias úteis após os recebimento do pedido.
Todos pedidos URGENTES estão sujeitos a ambos taxas de URGENCIA e UPS. Pedidos URGENTES
estão disponíveis online.  Para um processamento mais rápido por telefone de seus pedidos URGENTES,
telefone diretamente ao departamento de vendas.

4. Para maiores informações  contate Alvin Smith no departamento de vendas pelo e-mail
sales@soroptimist.org ou siahq@soroptimist.org, ou chame + (215) 893-9000  ramal 134 (das 8:30h ás
16:30h –(horário oriental dos E.U.A)
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