Oma Herkku
Ansaitkaa rahaa omassa verkkokaupassa

Helppoa, vaivatonta ja nopeaa varainhankintaa
Oma Herkku on palvelu, jossa kampanjan hallinnointi on helppoa ja pysytte koko ajan perillä
myynnistä. Kampanjan vetäjän työ on nyt todella paljon helpompaa koska, myyjät voivat
kirjata itse tilaukset. Lisäksi myyjät saavat käyttöönsä henkilökohtaisen verkkokaupan, jonka
avulla tavoitatte helposti ja nopeasti tukijoukkonne esimerkiksi sosiaalisen median kautta.

Toimi näin:
1. rekisteröidy ja luo sopiva kampanja
2. toimita kampanjan PIN-koodi myyjille
3. myyjät liittyvät kampanjaan PIN-koodilla.

Oma Herkussa myyjät voivat:
•
•
•

kirjata myyntinsä itse
jakaa henkilökohtaisen verkkokaupan
seurata myynnin ja tuoton kertymistä.

Jos haluatte myydä tuotteita
kahdesta tuotekategoriasta,
tulee molempia varten luoda
oma kampanja.

• • •
Muista aktivoida tilisi. Saat
aktivoimislinkin sähköpostiisi.
Tarkista roskapostikansio, jos
et ole saanut linkkiä.

Myyntikuvastot
Haluamme, että myyntinne sujuu mahdollisimman helposti. Yhdessä verkkokaupan,
perinteisen myyntikuvastojen ja e-kuvaston avulla tavoitatte enemmän asiakkaita ja
saavutatte suuremman myynnin. Voit tilata perinteiset kuvastot ja sähköisen version
kampanjan luomisen yhteydessä. Toimitamme kuvastot ilmoittamaasi postiosoitteeseen
/ sähköpostiiin.

Myyjien rekisteröityminen
Luotuasi kampanjan, saat PIN-koodin, jonka löydät kampanjat -välilehdeltä.
Myyjät rekisteröityvät ensimmäisen kerran PIN-koodilla sekä kampanjan vetäjän
sähköpostiosoitteella. Myyjäksi rekisteröitymisen yhteydessä muodostuu henkilökohtainen
käyttäjätunnus ja salasana, jonka jälkeen myyjä pääsee kirjaamaan tilauksia sekä jakamaan
oman verkkokauppansa.
HUOM! Kampanjan vetäjä ei tarvitse erillisiä myyjätunnuksia.

Myynnin kirjaaminen
Kuvastojen avulla kerätyt tilaukset kirjataan kohdasta ”Myynnin kirjaus” tai € -merkistä
(mobiili).
Tilauksia voi kirjata yksitellen tai kaikki kerrallaan. Jos kirjaat kokonaismyyntisi kerralla,
kirjoita tilaajan nimeksi ” Oma myynti”. Tallenna lopuksi kun olet lisännyt myymäsi tuotteet.

Verkkokaupan jakaminen
Verkkokaupan kautta tulleet tilaukset kirjautuvat automaattisesti myyjän sekä ryhmänne
kokonaismyyntiin.

Tältä näyttää..
Verkkokauppa

Oma Herkku

Verkkokaupan jakaminen
on helppoa yhdellä klikkauksella.
Myyjät pääsevät jakamaan oman
verkkokauppansa tuttaville ja
sukulaisille Oma Herkun kautta
•
•
•
•

WhatsAppissa
Facebookissa
sähköpostilla
tai kopiomalla linkin, jonka voi liittää
minne tahansa.

Kampanjan seuranta ja lopputilaus
Myyjä voi seurata kampanjan kehittymistä kohdasta ”Kampanjan seuranta”.
Kampanjan vetäjän työkaluna toimii ”Seuranta & tilaus”. Raportista näkee kampanjan
kokonaismyynnin ja tuoton, myynnin myyjittäin sekä erittelyn verkkokauppatilauksista.
Verkkokauppatilaukset
Koonti verkkokauppatilauksista löytyy kohdasta ”Tilaukset”.

Herkkumyynti 2021

Huom!
Verkkokauppatilaukset päivittyvät
ryhmänne kokonaismyyntiin vasta
tilaajan hyväksyttyä tilauksensa
sähköpostiinsa saapuneen
linkin kautta.
Kun kaikki tilaukset on kirjattu
ja hyväksytty, olet valmis
päättämään kampanjan.

Tältä näyttää tilauksen
hyväksymisen tila.
Myös myyjät näkevät omien
asiakkaidensa tilan, ja voivat
tarvittaessa muistuttaa
vahvistamaan
tilauksen.

Unohtunut salasana tai käyttäjätunnus
Jos unohdit salasanasi, voit vaihtaa sen kirjautumissivulla olevasta linkistä.
Kampanjan vetäjän käyttäjätunnus on rekisteröitymisen yhteydessä annettu sähköpostiosoite.
Myyjän käyttäjätunnus muodostuu annetusta nimestä, esimerkiksi Maija Mallikas = maimal.
Myyjän rekisteröitymisen yhteydessä järjestelmä luo automaattisesti salasanan, jonka myyjä
voi tarvittaessa vaihtaa helpommin muistettavaan Oma Herkusta profiilin kautta.
Suosittelemme tallentamaan käyttäjätunnuksen ja salasanan kirjautumisessa käytetyille
laitteille.

