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OPIS APLIKACJI
Aplikacja “Pasek darmowej dostawy” zachęca klientów do zwiększania wydatków w sklepie
poprzez wyświetlanie na banerze wiadomości oraz kwoty pozostałej do otrzymania darmowej
dostawy. Baner można wykorzystać, aby promować ofertę darmowej dostawy, wyświetlić kody
zniżkowe albo zaoferować klientowi gratisowy produkt w zamian za zrobienie zakupów za
określoną kwotę.

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: Pasek darmowej dostawy. Wybierz przycisk Zainstaluj i postępuj zgodnie z komunikatami
na stronie.

KONFIGURACJA
1. Wybierz “Utwórz nowy”

2. Wybierz szablon. Pamiętaj, że każdy z nich można w dalszym kroku edytować
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3. W sekcji Podgląd na żywo wyświetlają się wprowadzane przez Ciebie zmiany

4. W polu Nazwa wpisz nazwę paska, będzie ona widoczna tylko dla Ciebie w panelu
(wymagane)

5. W polu Darmowa dostawa od (w zł) wpisz kwotę, od której klient otrzyma darmową
dostawę. Pamiętaj o ustawieniu tej kwoty również w ustawieniach dostawy w panelu
administracyjnym swojego sklepu - inaczej w koszyku klient będzie miał wciąż naliczany
koszt dostawy
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6. W polu Tekst początkowy - koszyk jest pusty, wpisz wiadomość, którą klienci zobaczą
kiedy w koszyku nie znajdują się żadne produkty. Możesz wpisać tekst, który pojawi się przed
i za kwotą jaka pozostała do otrzymania darmowej dostawy. Pamiętaj, że cały czas możesz
śledzić swoje zmiany i wygląd paska w sekcji Podgląd na żywo.

7. W polu Tekst pośredni - w koszyku jest/są produkty, wpisz wiadomość, którą zobaczą
klienci kiedy w koszyku znajdzie się co najmniej jeden produkt, a jego wartość nie przekracza
celu, który określiłeś w polu Darmowa dostawa od
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8. W polu Tekst po osiągnięciu celu, wpisz wiadomość, którą zobaczą klienci kiedy w koszyku
znajdą się produkty o wartości większej lub równej celowi ustawionemu w polu Darmowa
dostawa od

9. W tym polu wybierz jedną z opcji położenia paska na stronie - albo na górze albo na dole.
Domyślnie pasek pokaże się na górze strony.

10. W tym polu wybierz czy pasek ma być wyświetlany na wszystkich stronach sklepu czy tylko
na głównej. Domyślnie pokaże się na wszystkich.
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11. W tej części znajdują się kolejne opcje konfiguracyjne:
a. Pokaż na stronie koszyka - pasek będzie wyświetlany na stronie koszyka. Jest to
domyślne zachowanie.
b. Pokaż podczas przewijania strony - pasek jest widoczny podczas przewijania strony.
Jest to tak zwany “sticky bar”. Jest to domyślne zachowanie.
c. Pokaż na urządzeniach mobilnych - pasek można wyłączyć na urządzeniach mobilnych,
to znaczy takich, których rozdzielczość ekranu jest mniejsza niż lub równa 576px.
Domyślnie pasek pokazuje się na wszystkich urządzeniach.
d. Pokaż pasek od danej kwoty w koszyku - jeśli chcesz, aby pasek pokazywał się dopiero
kiedy w koszyku znajdują się produkty o pewnej wartości zaznacz tą opcję i wpisz kwotę.
Domyślnie ta opcja jest wyłączona - pasek pokazuje się zawsze niezależnie od kwoty w
koszyku.
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12. W kroku 3 - Kolory i czcionki wybierz:
• kolor tła paska klikając na kolorowy prostokąt
• kolor czcionki na pasku klikając na kolorowy prostokąt
• czy chcesz, aby czcionka na pasku była taka sama jak w sklepie czy chcesz wybrać z listy
• rozmiar czcionki z rozwijanego menu

Pamiętaj, że wszystkie zmiany możesz zobaczyć na żywo w sekcji Podgląd na żywo.
Jeśli wszystko się zgadza kliknij Zapisz. Przycisk będzie nieaktywny jeśli nie podasz nazwy paska
w Kroku 2 - Konfiguracja > Nazwa. To wszystko! Prawda, że proste? :)

POMOC
kontakt@codie.pl

CODIE - ecommerce apps

8

