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Moduy Cen i promocje
Program lojalnociowy

Program lojalnociowy moduu oferuje zaawansowane narzdzie do automatycznego tworzenia kodów
rabatowych w oparciu o zakupy Twoich klientów oraz system punktowy.
Twoi klienci otrzymuj pewn ilo punktów lojalnociowych za okrelon kwot wydan w Twoim sklepie.
Strona konfiguracji pozwala Ci bardzo dokadnie okreli generowanie nagród:
Przelicznik kwota = 1pkt. Tutaj moesz okreli ile punktów otrzyma klient za okrelon kwot wydan w sklepie. Modu korzysta z waluty domylnej.
1 punkt = x do zniki, tutaj moesz okreli przelicznik wg którego bdzie obliczana warto nagrody. domylnie jest albo 10, albo 0.20.
Okres wanoci punktu: Moesz okreli jak dugo punkty bd wane.
Szczegóy bonu. Po prostu nazwa bonu, który wywietli si klientowi na koncie klienta.
Minimalna kwota do której moe by uyty voucher. Moesz ustali kwot minimaln od której rabat bdzie przysugiwa, moesz to zrobi te po to, aby
klienci nie zuywali rabatów przy bardzo maych kwotach. Domylnie jest 0, co oznacza, e mog go uy kiedy chc.
Zastosuj podatki na bonie.
Punkty s przyznawane, gdy status zamówienia jest:domylnie punkty s przyznawane dopiero po dostarczeniu produktu do klienta. Ale moesz
nagradza ich w innych momentach zamówienia, na przykad po zapacie.
Punkty s anulowane kiedy zamówienie jest: Punkty mog by odebrane, jeli zamówienie osignie okrelony status.
Dawaj punkty za przecenione produkty.
Kategorie. Moesz okreli, e rabaty nie obowizuj w pewnych kategoriach, wystarczy e zaznaczysz odpowiednio na drzewie kategorii, które
kategorie maj by pominite, a rabat nie bdzie na nich obowizywa.

Progresja punktów lojalnociowych

Ta cz odpowiada za wywietlanie komunikatów klientowi. Moesz chcie zmieni zdania, aby odpowiaday
lepiej charakterowi Twojego sklepu. Upewnij si take, e wszystkie zdania s przetumaczone na inne
wersje jzykowe Twojego sklepu.
Blok promocji

Ten modu dodaje blok do strony gównej, gdzie klient moe odkry obecnie promowane produkty, wedug
tego jak skonfigurowany jest katalog.
Moesz doda produkty do promocji przyznajc im rabat: id na stron produkt, otwórz ceny po lewej, przejd
do czci "Specyficzne ceny", dodaj now cen aby uruchomi formularz.

