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Aanbiedingenblok

Deze module voegt een blok toe aan de homepage van uw winkel, waar de klant de huidige
aanbiedingen kan bekijken, zoals geconfigureerd in uw catalogus.
U kunt meer producten toevoegen aan het blok "Aanbiedingen" door ze een korting te geven: ga naar
de cataloguspagina van het product, open het tabblad "Prijzen" en in de sectie "Specifieke prijzen" klikt
u op de knop "Nieuwe specifieke prijs toevoegen" om het aanmaakformulier te openen.
Klanten loyaliteits en beloningsprogramma

PrestaShop's loyaliteitsmodule biedt een geavanceerde tool om automatisch waardebonnen aan te
maken afhankelijk van de aankopen van uw klanten en punten.
Uw klanten krijgen een bepaalde hoeveelheid loyaliteitspunten gebaseerd op het bedrag dat zij
spenderen in uw winkel.
Dit configuratiescherm maakt het mogelijk om opties te configureren voor het genereren van
waardebonnen:
Verhouding en 1 punt =. Dit is de verhouding tussen het geld dat wordt gespendeerd en het geld dat een klant voor een punt terugkrijgt. De
module maakt gebruik van de standaard van de winkel.
Het veld Ratio geeft aan hoeveel geld de klant moet uitgeven voor 1 punt. field indicates how much money the customer should spend in order to
get 1 reward point.
Het veld 1 punt = geeft aan hoe hoog de vergoeding is de klant krijgt voor elke punt.
Standaard staan deze instellingen op 10 en 0,20, wat betekent dat de klant €2 kriijgt voor elke €100 die de klant heeft uitgegeven.
Waardebon informatie. Dit is de naam van de waardebon. Het verschijnt op de klantportal.
Minimum hoeveelheid waarvoor de waardebon gebruikt kan worden. U kunt een limiet instellen om te voorkomen dat klanten de waardebon
inzetten voor kleine bedragen. Deze staat standaard op 0, wat betekent dat de waardebon altijd gebruikt kan worden.
Pas belastingen toe op waardebon. U kunt ervoor kiezen om de waardebon mee te tellen in de belastingcalculatie, of het niet mee te tellen.
Punten worden toegekend als de bestelling. Standaard worden punten toegekend als de bestelling is geleverd, maar u kunt ze mogelijk liever
bij een andere status uitgeven, zoals "Betaling aanvaard".
Punten worden ingetrokken als de bestelling. Punten kunnen worden ingetrokken als de bestelling een bepaalde status bereikt, bijvoorbeeld
wanneer de bestelling is geannuleerd.
Geef punten voor aanbiedingen. Kies of de klant wel of geen punten krijgt als hij of zij aanbiedingen koopt.
Categorieën. U wilt wellicht voorkomen dat de waardebonnen bij specifieke categorieën gebruikt kunnen worden. Kies welke toegestaan worden
met dit formulier.

Loyaliteit punten voortgang. Deze sectie bevat de berichten die getoond worden aan de klant. U wilt
wellicht termen gebruiken die beter passen bij het 'imago' van uw winkel. Zorg er ook voor dat u de
zinnen vertaald in alle ondersteunde talen.

