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Ako inzerovať
Nadpis, cena, fotky, popis... Štyri dôležité veci pri uverejňovaní inzerátu, ktoré ti pomôžu pre úspešný
predaj. Do nadpisu napíš kľúčové slovo, ktoré najviac charakterizuje to, čo chceš predať. Dôležitou
v uverejnení tvojho inzerátu je aj cena, ktorá by mala byť primeraná vzhľadom na produkt, ktorý
predávaš. Každá fotka alebo obrázok skôr zaujme potenciálnych záujemcov. Obrázok je viac ako tisíc
slov. V popise inzerátu nezabudnite uviesť všetky detaily, ktoré najviac vystihujú daný produkt či
službu.
Registrácia
Registrácia je rovnako zdarma. Máš možnosť v profile vidieť všetky svoje pridané inzeráty. Reagovať
na inzeráty môžu iba registrovaní užívatelia. Ako registrovaný užívateľ máš v profile peňaženku, ktorú
si môžeš dopĺňať a získať tak rôzne bonusy.
Ako zvýhodňovať inzerát
Svoje inzeráty si môžeš zvýhodňovať doplnkovými spoplatnenými službami ako sú Skok, Zvýraznenie,
Prémium a balík 3-v-1. Ponúkame aj členstvo, ktorým získaš zľavy na zvýhodnenia tvojich inzerátov.
Možnosti zvýhodnenia sa ti zobrazia pri zadávaní nového inzerátu. Dodatočne zvýhodňovať inzerát
môžu iba registrovaní užívatelia.
Pridávanie fotografií
Pri každom vytvorení inzerátu máš možnosť vložiť fotky. Maximálny počet pridaných fotiek je 10.
Pokiaľ máš problém s pridaním fotky, skontroluj veľkosť pridávaných fotografií, pravdepodobne nie je
dostatočná veľkosť alebo naopak fotografia má príliš veľké rozmery.
Problém zaradiť inzerát
Skús si znova prejsť všetky kategórie a ak stále nevieš zaradiť svoj inzerát, pridaj ho do kategórie,
ktorá sa najviac približuje tomu, čo chceš predať.
Úprava a vymazanie inzerátu

Upraviť alebo vymazať inzerát môžeš dvoma spôsobmi. Ak si registrovaný užívateľ, po prihlásení máš
pod svojim inzerátom možnosť upraviť alebo vymazať inzerát. Ako neregistrovaný môžeš upraviť
alebo vymazať svoj inzerát prostredníctvom linku, ktorý si vo svojom emaily obdržal po vložení
inzerátu.
Zrušenie konta
Ak si registrovaný užívateľ a chceš si vymazať konto, môžeš tak spraviť vo svojom profile, kde máš
možnosť „zmazať účet“.

