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PrestaShop zawiera kilka bardzo uytecznych funkcji marketingowych, które pozwalaj na wywietlenie
produktów aktualnie dodawanych przez klientów do ich koszyków. Istniej na to dwa sposoby:
1.

Przejd do strony “Klienci” w menu “Klienci” i znajd klienta, którego poszukiwae. Nastpnie wywietl
jego profil i zjed w dó a do sekcji “Koszyki”, w której bdziesz móg zobaczy koszyki stworzone
przez klienta.

2. Przejd do strony “Koszyki zakupowe” w menu “Klienci”. Koszyki s posortowane wedug ID. Znajd wybranego klienta.

W obu przypadkach moesz klikn na ikon “Zobacz”, aby zobaczy zawarto koszyka Twojego klienta i
wykorzysta t informacj celem poprawienia wyników handlowych.

Na stronie koszyka najbardziej istotna informacja znajduje si w sekcji “Podsumowanie koszyka”. Dziki
niej moecie zobaczy, które produkty kupi klient, ich cen jednostkow oraz ilo, jak równie czn warto
koszyka.
Zarzdzanie porzuconymi koszykami
Porzucenie koszyka czsto oznacza zaniechanie zakupu. Strona “Koszyki zakupowe” wywietla
koszyki, które zostay zatwierdzone do realnej sprzeday. Teraz do Ciebie naley przypomnienie
klientom, e mog wróci i dokoczy swoje zakupy.
Porzucone koszyki (lub “koszyki duchy”) posiadaj link, majcy na celu ich usunicie. Znajduje si
on na kocu kadego wiersza. Natomiast koszyki bez moliwoci usunicia to te, które s w trakcie
przetwarzania zamówienia, co oznacza, e zakup zosta potwierdzony i naley dostarczy produkty.
Domylnie to Ty powiniene skontaktowa si z klientem opuszczonego koszyka. Moesz równie
zainstalowa modu Customer Follow-up, który jest dostpny podczas domylnej instalacji. Modu
ten pozwala na wysanie bonów rabatowych do tych klientów, którzy porzucili koszyki lub tych,
którym chciaby podzikowa za ich zamówienie. Istnieje równie opcja wysyania bonów
rabatowych do najlepszych klientów, aby podzikowa im za ich wierno. Zwró uwag, e moe to
doprowadzi do pewnego rodzaju naduycia. Mianowicie niektórzy z klientów mog specjalnie
porzuca swoje koszyki tylko po to, aby otrzyma bon znikowy.
Jeli chcesz posiada kompletne narzdzie, moesz kupi modu PrestaShop przypominajcy klientom
o porzuceniu koszyka: http://addons.prestashop.com/en/checkout-modules/16535-abandonedcart-pro.html.

