MANUAL SEMPRE ROSES, A CASA EN UN CLIC

El marketplace de Roses és: http://marketplace.sempreroses.cat

ALTA COM A NEGOCI
Com donar-se d’alta com a negoci de Roses al nostre Marketplace «Sempre Roses, a casa en un
clic»
Heu d’anar al menú i clicar a «REGISTRE» i en el desplegable a «NEGOCI – VENDRE»

Heu de emplenar el formulari de Registre venedor, molta atenció amb el correu electrònic i la
contrasenya, seran les dades que necessitareu per accedir al panell intern del marketplace.
Un cop hagueu clicar a «REGISTRE», si tot ha anat be veureu el missatge «Register
successfully...» es que tot ha anat be.

Un cop finalitzat i heu rebut el missatge «Register successfully...» des de l’Àrea de Promoció
Econòmica de Roses verificarem les dades i activarem el vostre ID de venedor.
ULL Area de Promoció Econòmica fa la validació d’un dia per l’altra (sempre que sigui laborable).
Un cop estigui validat el perfil rebreu un correu electrònic com el que adjuntem a continuació,

AQUESTA ALTA NO COMPORTA QUE JA SORTIU AL MARKETPLACE, heu de crear el
vostre negoci, i us ho expliquem a continuació

ÀREA PRIVADA PER NEGOCIS
Per accedir a l’àrea privada heu d’anar al menú i clicar a ENTRADA. Aquí heu de facilitar les
dades de registre: correu electrònic i contrasenya.

Al clicar ENTRADA, la web tornarà a l’inici però si us fixeu en el menú ara teniu un apartat nou
que es diu «EL MEU COMPTE», poseu el ratolí sobre i tindreu un desplegable, per entrar a la
vostre àrea de gestió cliqueu a «ÀREA D’USUARI»

ÀREA D’USUARI
A la primera pàgina trobareu un resum de les categories que teniu, productes, comandes i opinions
del vostre negoci al marketplace.

Primer pas és crear el teu negoci per sortir al marketplace, en el menú lateral heu de clicar a «El
meu negoci»
Heu d’emplenar TOTS els camps, excepte web i horari si no en teniu, el logotip ha de tenir un
format quadrat i ha de ser una imatge (gif, png, jpg). Un cop acabat heu de clicar a «Afegir
negoci», un cop ho feu AUTOMÀTICAMENT sortireu al llistat del marketplace.
Si voleu editar les dades heu de seguir els mateixos passos.

AFEGIR/EDITAR CATEGORIA
Us recomanem que abans de crear producte, afegiu les categories del vostre negoci, per exemple,
una botiga d’alimentació pot tenir: Fruita, Verdura, Fruits secs... categoritzeu al màxim ja que així
els vostres clients trobaran de forma ràpida i ordenada els vostres productes.
En el menú lateral heu de clicar a «Categories», en aquest panell tindreu les categories que teniu
actives, si en voeu crear una de nova heu d’anar al boto de la dreta superior de color verd que posa
«Afegir +»

S’obrirà aquesta nova pestanya «Afegir/editar categoria» simplement hem de posar el nom de la
categoria i clicar al botor verd de sota on posa «Afegir o editar categoria»

Un cop afegida correctament us donarà el missatge Added en verd, per tornar al llistat de categories
heu de clicar al boto «Enrere»

Un cop tingueu les categories les veureu en el llistat inicial.

AFEGIR/EDITAR PRODUCTES
I ara ja podeu introduir els vostres productes i poder assignar categories a cada producte.
En el menú lateral podeu clicar a «Els meus productes», quan cliqueu veureu el llistat de productes
i podreu afegir productes.
Per afegir productes heu de clicar «Afegir +» a la cantonada dreta superior de la pàgina.

Quan cliqueu al botó afegir + entrareu a la pàgina per afegir o editar els productes, s’ha d’emplenar
TOTS els camps (sinó dóna error) i clicar a «Afegir o editar producte»

Si hi poseu fotos no poden ser superiors a 700pixels.

Finalment al clicar «Afegir o editar producte» si tot ha anat be us retornarà el missatge en verd
Added. I per tornar al llistat de productes heu de clicar a «Enrere».

Per editar hem d’anar al llistat i clicar en el icone del llapis que hi ha a la dreta de cada producte.

Un cop dins hem de modificar el que necessitem i clicar de nou «Afegir o editar producte»

