Moduy Reklamy i Marketingu
Reklamy i Marketing
Blok reklam

Ten modu wywietla blok na Front-office Twojego sklepu zawierajce wybrane przez Ciebie zdjcie, wraz
adresem URL. To bardzo prosta metoda promocji innej strony: Twojego bloga, innego twojego sklepu,
Twojego przyjaciela, partnera etc.
Na stronie konfiguracyjnej moesz zaadowa zdjcie, ustawi adres URL oraz tytu zdjcia. Zapisz je a zdjcie
bdzie widoczne na stronie.
Customer follow-up (Badanie Klientów)

Ten modu pozwala na stworzenie maili z powiadomieniami dla Twoich klientów. Daje Ci to moliwo na
automatyczne wysyanie rabatów, obniek do czci Twoich klientów.
Istniej 4 typy wydarze, które mog wywoa wysanie powiadomienia o rabacie:
Anulowane koszyki. Dla kadego anulowanego koszyka (bez zamówienia), wygeneruj rabat i wylij go do klienta.
Powtórz zamówienie. Dla kadego prawidowego zamówienia, wygeneruj rabat i wylij go do klienta.
Najlepsi Klienci. Dla kadego klienta którego zamówienie(a) osignie() okrelony poziom, generuj rabat i wylij go do klienta.
Jednorazowi klienci. Dla kadego klienta który zoy co najmniej jedno zamówienie ale nic poza tym od dawna, generuj rabat i wylij go do klienta.

Zwró uwag, e opcje "Anulowany koszyk" oraz "Powtórz zamówienie" mog by niebezpieczne jeli klient
zorientuje si, e w ten sposób otrzymuje rabaty, moe za kadym razem porzuca koszyk, aby otrzyma
rabat.
Ten modu bdzie funkcjonowa wycznie jeli stworzysz nowe zadnie Cron: powinien codziennie
wywoywa adres URL, który znajduje si na górze strony. Oczywicie moesz wywoywa ten URL
codziennie kadego dnia, ale byoby to bardzo mczce.
Na dole strony znajdziesz dwie czci:
Ogólny: który posiada tylko jedn opcj: "Usu przeterminowane rabaty podczas kadego uruchomienia aby wyczyci baz danych." Jeli to wczysz, to
zadanie bdzie wykonywane za kadym razem w momencie wywoania tego adresu URL.
Statystyki: wywietla ilo rabatów ustalonych w cigu ostatnich 30 dni.

Referral program (Program partnerski)

Ten modu daje Ci zestaw narzdzi, aby zmieni Twoich obecnych klientów w promotorów Twojej marki
wród przyjació. Uywajc programu partnerskiego, moesz zdoby nowych klientów uszczliwiajc
jednoczenie obecnych klientów.
Strona konfiguracji podzielona jest na dwie czci. Pierwsza z nich to "Ustawienia":
Minimalna ilo zamówie, które klient musi zoy aby kwalifikowa si do programu. Dopóki klient nie dokona wymaganej iloci zamówie, nie bdzie móg
wzi udziau w programie.
Ilo przyjació w formularzu zaproszenia programu partnerskiego
Typ bonu: Moesz da jeden z dwóch rodzai bonów, procentowy albo kwotowy. Wybierz, który wg Ciebie bdzie lepszy, okrel jego warto oraz w
przypadku walutowego, wybierz walut, któr operuje Twój sklep.
Opis bonu: Wpisz nazw bonu, we wszystkich wspieranych przez Twój sklep jzykach.

Kiedy skoczysz, nacinij "Zapisz".
W drugiej czci moesz opisa "Warunki programu partnerskiego" za pomoc okna edycji tekstu.

Zrozumienie programu partnerskiego

Aby cakowicie poj w jaki sposób funkcjonuje program partnerski, moesz napisa opis w Warunkach
Programu Partnerskiego.
Kiedy Twoi klienci zarejestruj si i bd chcieli dowiedzie si o korzyciach pyncych z udziau w tym
programie, bd musieli wej do czci "Program partnerski". pojawi si nowa strona.
Klient bdzie móg poda imi i adres e-mail do osób, którym bdzie chcia poleci Twój sklep, po naciniciu
przycisku "Zatwierd", osoby te otrzymaj e-mail z informacj.
W "Zaproszeni przyjaciele", klient moe sprawdzi, który z przyjació nie dokona zakupu po otrzymaniu
maila. Mog równie zdecydowa si na ponowne wysanie maila zaznaczajc wybrane osoby i naciskajc
przycisk "Przypomnij moim znajomym".
Ostatnia zakadka "Przyjaciele sponsorowani przeze mnie" poka si osoby, które skorzystay z
zaproszenia i dokonay zakupu w sklepie, jednoczenie podajc adres e-mail osoby polecajcej, dziki
czemu bdzie moga ona póniej dosta rabat.

