Hogyan töltsem fel a Kuponomat?
A kupon célja: meghatározott darabszámú termék vagy szolgáltatás kuponnal való megvásárlása
kihagyhatatlan lehetőség legyen a felhasználók számára!
1. A www.cegpontneked.hu-ra felmegyek.
2. A BEJELENTKEZÉS-re kattintok.
3. Beírom a
Felhasználó nevemet: ……………………………………….,
Jelszavamat:…………………………………..
4. Belépés-re kattintok.
5. Személyes beállításokra kattintok.
6. A Cégbeállítások alatt (4.oszlop) a Kuponok módosítására kattintok.
7. Feljön a Kuponok szerkesztése felület. (Érdemes megnézni a naptárat,mikor vannak szabad
napok a feltöltésre. Előre tudtok gazdálkodni, szabadon az idővel).
8. A (*)-os részek kitöltése kötelező!
9. A Bejelentkezés miatt a cégneved automatikusan ki van töltve…Viszont a cégnév mögötti
keresőszeveket törölni kell! Ezt csak az első kuponfeltöltésnél kell megcsinálni.
10. Megnevezés: írd be a termék vagy szolgáltatás nevét.
(Pl: Superfit gyerekcipő)
11. Ár: írd be a normál árat, amennyiért adod a terméket vagy szolgáltatást (Pl: 13500,- ft)
( Ez nem az akciós ár!!!)
12. Kedvezmény: írd be, hogy a normál árból hány forint kedvezményt adsz. (pl.: 4500 Ft)
Itt a rendszer automatikusan kiszámítja a kedvezményre jogosító % mértékét, és a
kedvezményes árat.
13. Hányszor tölthető le: írd be a termékre / szolgáltatásra vonatkozó aznapi kuponletöltések
számát. Ha -1-et írsz, akkor aznap bármennyit letölthetnek!!!
14. Érvényes: válaszd ki az évet, hónapot, napot.
Ezzel meghatározod a kupon felhasználhatósági idejét!
Pl: (2010.dec.31.)
15. Megjelenés dátuma: válaszd ki a naptárból azt a napot, amikor megjelenjen a kuponod az
oldalon. A hónap neve mellett van jobbra, balra egy–egy dupla nyíl, amivel tudsz a naptárba
hónapot választani. A sötét színű napok már foglaltak, a fehérekre tudsz feltölteni kupont.
Ha már kiválasztottál dátumot, akkor az világosszürkén fog megjelenni.
16. Kiegészítő adatok
Leírás: írd le, milyen termékre/szolgáltatásra jogosít a kupon.
(Pl: 25-35-ös méretű, őszi-tavaszi, bőr Superfit gyerekcipő. Tépőzáras, talpbetétes, rózsaszín,
lila, ezüst színekben, stb…)
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Felhasználási feltételek: írd le, milyen feltételek mellett használhatóak fel a kuponok.
(Pl: egy felhasználó csak egy db kupont adhat le, a megadott határidőig. Be lehet írni az üzlet
címét, telefonos elérhetőségét, stb…)
17. Kép szerkesztése: a kupon előnézete alatt rákattintok az Új kép feltöltése gombra. Majd a
képet be kell tölteni. Feltöltés gombra kattintani. Ha ez megvan, akkor meg is jelenik a kép.
Kép feltöltése nélkül a kupon nem hagyható jóvá! – Kötelező!
18. Előnézet: megjelenik a felhasználók által letöltött kupon előnézet formában.
Kupont csak regisztrált felhasználó tud letölteni és beváltani. Ezzel növekszik a felhasználók
száma, akiknek tudtok küldeni hírlevelet, és újra fog kupont letölteni.
Minden kupon sorszámozott és névre szóló, ezáltal nem fordulhat elő, hogy ugyanazt a
sorszámú kupont váltják be többször.
19. A Küldés gombra kattintva megszerkesztettem a kupont. A kupon a megjelenés előtti
napon a Holnap-nál lesz látható a www.cegpontneked.hu oldalon.

Minden napi kupon látható a cégek adatlapján. Ha bárki a google-t használja keresőnek, és a
CégPontNeked-en belül eljut a keresett cég adatlapjára, akkor jobb oldalon látja az aktuális kupont,
noha az nem is a cégé, akire rákeresett…

Mikor tölhetek fel újabb kupont?
Újabb kupont a kupon megjelenése utáni 3. naptól ismét tölthetek fel.
-

október 10-én feltöltöm a kuponomat október 15-re.
Október 15-én megjelenik, a felhasználók számára aznap letölthető.
Október 18-án, a 3. napon ismét tölthetek fel azokra a napokra, amelyek a naptárban még
szabadok. (Megjelenés dátuma menüpontban van a naptár)

Gyakori kérdésekre a válaszok
Fekete fehér és színes kuponokat is beválthat a felhasználó!
Ha egy felhasználó nem tudja megoldani a nyomtatást, azt tudja nekünk jelezni, és a CégPontNeked
irodában kinyomtatjuk neki. Ő átveszi, és viszi beváltani.
Ha a kupont feltöltő cég beleegyezik, és megírja a Felhasználási feltételekbe, hogy vállalja az online
kupon beváltást, arra is van lehetőség. Ez megoldható abban az esetben, ha a boltban, telephelyen
van számítógép, laptop, a felhasználó letöltés után átküldi online a cég e-mail címére a kuponját.
amikor beváltja a kupont, akkor mondja, hogy az ő kuponja ott van a cég levelezési rendszerében,
csak le kell ellenőrizni. Ebben az esetben lehet kérni a felhasználót, hogy az ilyen jellegű beváltás
előtt egyeztessen a céggel a megadott számon….
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