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OPIS APLIKACJI 

Baw się i zaskakuj klientów podczas zakupów w Twoim sklepie dzięki wspaniałym dekoracjom, 
które pasują do każdej okazji i święta!


Dzięki aplikacji Efekty na Każdą Okazję:


• wyróżnisz się na tle konkurencji

• zwiększysz sprzedaż sezonową

• uatrakcyjnisz wygląd Twojego sklepu

• wprowadzisz Klientów w dobry nastrój, aby dłużej pozostali w Twoim sklepie i chętniej 

dokonywali zakupów


INSTALACJA 

Aby zainstalować aplikację zaloguj się do panelu administracyjnego swojego sklepu. Z lewego 
menu wybierz: Aplikacje, kliknij w przycisk w lewym górnym rogu: Wybierz filtry -> Szukaj oraz 
wpisz: Efekty na każdą okazję. Wybierz przycisk Zainstaluj i postępuj zgodnie z komunikatami na 
stronie.


DOSTĘPNE EFEKTY 

• Pierwsza miłość - efekt idealny na Walentynkowy czas

• Powiew radości - motyw, który wprawi w dobry nastrój każdego Klienta

• Wiosenne kwiaty - efekt stworzony, aby wprowadzić świeży, wiosenny lub letni powiew

• Słoneczna plaża - efekt, który rozpromieni Twój sklep i doda mu wakacyjnego ciepła

• Klub jazzowy - efekt idealny dla sklepów związanych z przemysłem muzycznym

• Kraina słodkości - muffinkowy deszcz, czyli efekt idealny dla sklepów ze słodkościami i 

nie tylko

• Tajemnicza biblioteka - motyw, który zwabi każdego mola książkowego

• Jesienny las - spadające liście, które stworzą unikalną jesienną atmosferę

• Straszne Halloween - motyw dyni tworzący jesienny klimat

• Szalona wyprzedaż - dzięki temu efektowi, Twoi klienci nie będą w stanie przejść 

obojętnie obok promocji w Twoim sklepie

• Mroźny poranek, Śnieżna zamieć, Zimowy przyjaciel, Pierwsza gwiazdka oraz 
Świąteczny nastrój - te efekty pozwolą Ci stworzyć przytulną świąteczno-zimową 
atmosferę!
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GŁÓWNE CECHY APLIKACJI 

• Prosta instalacja i intuicyjna obsługa

• Podgląd wybieranych efektów w panelu aplikacji

• Możliwość dopasowania efektów do Twoich potrzeb (wybór efektu, zmiana rozmiaru, 

ilości pojawiających się elementów, szybkości ich poruszania się, przeźroczystości i w 
większości przypadków również koloru)


• Możliwość wyświetlania efektu na wszystkich podstronach sklepu lub tylko na stronie 
głównej


• Możliwość wyłączenia aplikacji na urządzeniach mobilnych


WYBÓR I URUCHOMIENIE EFEKTU 

KROK 1. Aby wybrać efekt kliknij na nazwę efektu.
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KROK 2. Po wybraniu efektu pojawią się opcje konfiguracji. Dopasuj je tak, jak lubisz. Na 
dole okienka konfiguracji możesz na żywo sprawdzić jak wygląda efekt po zastosowaniu 
Twoich ustawień.




Możesz wybrać czy efekt ma być pokazany wyłącznie na stronie głównej czy na 
wszystkich stronach sklepu oraz możesz wyłączyć efekty na urządzeniach mobilnych.
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POMOC 

kontakt@codie.pl
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