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1. Registrace do aplikace  
Registrace se provádí pouze jednou a to při prvním vstupu do aplikace.   
(Při každém dalším vstupu do aplikace  už se jen přihlásíte uživatelským jménem a heslem. 



2. Přihlášení 
Při každém dalším vstupu do  aplikace už se pouze přihlásíte přihlašovacím jménem a heslem (heslo a přihlašovací jméno Vám 
přijde automaticky vygenerované na mail, který jste si uvedli při registraci).  Při ztrátě, nebo zapomenutí 
hesla použijte prosím tlačítko „ zapomněli jste heslo“ – přijde Vám obratem do mailu nově vygenerované 



3. Zadání nabídky 
Zadání nabídky již do konkrétní akce, např. Dny Marianne 2012. Prosím vyplňte celé, včetně specifikace slevy, dárků atd.  – např. 
čtenářkám nabízíte slevu 25% na celý sortiment zboží, nebo 30% slevu na jednu službu atd. 



3. Zadání nabídky 
Dokud nabídka není schválena, nemůžete zadávat podklady k inzerci.  

Pro komunikaci s administrátorem slouží okno pro odpověď pod formulářem nabídky. 



3. Zadání nabídky 
Pokud bude Vaše nabídka  schválena  a přijata BM 2000, přijde Vám do mailu (který jste zadali při registraci) zpráva o schválení 
Vaší nabídky a výzva k nahrání podkladů.  
 
Nahrávají se podklady na 1/6 inzerce + slevový kupon + adresář 



4. Vložení podkladů 
Podklady k vyrobení 1/6 inzerce  
– jedná se o nehotové podklady, tzn: 
a,  text v rozsahu maximálně 250 znaků – text vypište do okna „text inzerce“ 
b, fotografie – rozlišení 300dpi, nahrajte do „přílohy“, klikněte na procházet, vyberte fotografii, po vybrání fotografie klikněte na „přidat k přílohám“ a nakonec vše 
uložte tlačítkem  „uložit“. 



4. Vložení podkladů 
Podklady k vyrobení slevového kuponu 
– text vypište do okna „text kuponu“ a uložte tlačítkem  „uložit“.  



4. Vložení podkladů 
Podklady k vyrobení adresáře prodejen (provozoven). Zde zadejte do přednastavené tabulky adresy všech prodejen (provozoven), ve kterých bude kupujícím akce 
poskytnuta. Tyto prodejny se zadávají pouze jednou, při každé další akci je již máte nastavené a můžete je jen editovat, přidávat další atd. -  není již potřeba je znovu 
celé zadávat. Prodejny (provozovny), které chcete do této dané akce kam se právě přihlašujete zapojit, označte prosím zaškrtnutím tlačítek „do akce“, pokud chcete 
zvolit všechny prodejny   označte je tlačítkem „vybrat vše“. Prodejny které neoznačíte tlačítkem „do akce“ v této akci nebudou.  
 
Jak adresy zadávat: 
- obchodní centrum - vyplní se v případě,  že je prodejna v obchodním centru. Vyberte prosím ze seznamu již přednastavených obchodních center,  (pokud OC   
v seznamu chybí, lze dopsat do okna  „nové OC“). Pokud OC vyberete vyplní se zároveň i celá adresa, není ji tedy již nutné ji dopisovat. 
Pokud prodejna není v OC nechte toto pole nevyplněné. 
 
- název pobočky – zde prosím vyplňte název prodejny, případně značku 

 
- adresa – vyplňte adresu prodejny (provozovny) – pokud jste použili OC máte již adresu přednastavenou a nevyplňujte  

 
- otevírací doba – vyplňte ve tvaru např. 9-19, nebo 7-16:30 atd.  

 
Do okna poznámka můžete dopsat vaše případné požadavky  týkající se distribuce materiálů, nebo navýšení počtu razítek, materiálů na prodejny atd. 



5. Schválení vytvořených materiálů  
– poté co nahrajete všechny podklady k vyrobení  inzerce 1/6 strany + adresáře + slevového kuponu my tyto podklady zpracujeme a do  stejného místa kam jste je 
nahrávali vám zpět nahrajeme hotovou 1/6 inzerce - hotový slevový kupon  - hotový adresář.   
 
Pokud bude vše v pořádku vy do prázdného okna napíšete vaše schválení a tím bude inzerce hotová a schválené. Pokud k tomu budete mít nějaké připomínky 
napíšete do prázdného okna požadavky na úpravy, my  je zapracujeme a opět vám nahrajeme opravený soubor ke schválení.  



6. Vyhodnocení akce  
Po skončení akce prosím zadejte výsledky akce a stiskněte tlačítko „odeslat“. 


