
KUINKA LISÄÄT TIETOSI SIVUSTOLLE



Mikäli et ole rekisteröitynyt sivuston käyttäjäksi, tee se nyt.
Jos  haluat rekisteröityä ja luoda yrityksellesi profiilin tee se näin.

 
Syötä käyttäjätunnukseksi yrityksesi nimi

Voit vaihdella tätä myöhemmin hallintapaneelista.

Hallintapaneeli.
Täältä pääset muokkailemaan tietojasi ja seuraamaan tilastojasi. 
Palvelut kohdasta pääset katsomaan ja muokkaamaan yrityksiäsi

jotka olet pakettisi puitteissa jo lisännyt. 
Mainoskampanja kohdasta voit ostaa verkkosivulle mainoksia ja

nostaa yrityksesi näkyvyyttä. 
Jotta voit lisätä yrityksesi sinun tulee nyt ostaa sinulle paras
paketti. Voit tehdä sen -> Lisää Palvelusi painikkeesta jolloin

pääset suoraan hinnoittelu sivulle.



Hinnoittelusta löydät itsellesi sopivimman paketin ja mikäli
et laita meille viestiä. Valitse paketti ja pääset seuraavaan

vaiheeseen.

Tässä syötät yrityksesi viralliset tiedot.
Tämä on vain laskutustietoja varten oleva sivusto. Palvelun

lisäämiseen on oma kohtansa.
Mikäli sinulla on kuponki koodi, muista syöttää tämä aina
ennen tietojesi syöttöä ja paina -> käytä kuponki. Mikäli

syötit tietosi ensin, se nollaa kentät.
 

Kun olet täyttänyt tietosi, valitse maksutavat.



Mikäli valitset Laskun joudut odottamaan hetken, että
kerkeämme käsittelemään tietosi ja hyväksymään. Saat kyllä

tästä sähköpostia, kun tilauksesi on hyväksytty ja pääset
syöttämään tietosi.

Nopeuttaaksesi prosessia, laita meille viestiä.
 

Käyttämällä Stripeä maksutapana, voit maksaa pankki- tai
luottokortilla, mikä on täysin suojattu maksutapa. Tällöin

kaikki toiminnot aktivoituvat sinulle automaattisesti.
 

Hyväksy tilaus.
(tämä avaa sinulle sivun, josta voit katsoa tilausvahvistusta

ja pääset syöttämään tietoja mikäli käytit Stripea.)
 
 



Yrityksesi markkinointinimi
on nimi jolla sinun tunnetaan ja mainostat.
Aina yrityksen oikea nimi ei ole sama. Tällä
ihmiset näkevät sinut ja löytävät kartasta ja

muualta sivustoltamme.

Esittelykuva näkyy kartassa,
etusivulla ja antaa

yrityksestäsi mielikuvan.

Taustakuva, näkyy kun
käyttäjä avaa yrityksesi

näkymän.

Galleriaan voit laittaa
muutaman kuvan

kuvaamaan toimintaasi.

 

Kuvaile ja kerro toiminnastasi, jotta käyttäjät tietävät
mitä tarjoat ja mitä sinulla on myynnissä. Millaisia

palveluita kauttasi saa

Valitse Kategorioita
kuvaaman yrityksesi

palveluita mahdollisimman
monipuolisesti, mikäli joku

kategoria puuttuu, laita
meille viestiä. Lisäämme

kokoajan puuttuvia

Tägit eli Tunnisteet
Voit käyttää toimintaasi

kuvaavia sanoa.

Osoitekenttä hakee
automaattisesti osoitettasi
kun syötät sitä. Laita tähän
koko osoitteesi, jotta kartta

hakee osoitteesi oikein.


