KAMPANJAN ALOITUS
OmaSulo-varainhankintatyökalulla
Tervetuloa OmaSuloon
Sulo-tuotteiden myynti on helppoa ja kivaa. Olemme apunanne koko kampanjan ajan!
Rekisteröidy ryhmänvetäjäksi
Varainhankintaprojektin pääset perustamaan kirjautumalla ja rekisteröitymällä
ryhmänvetäjäksi OmaSulossa.
Luo kampanja OmaSuloon
Rekisteröinnin jälkeen saat vahvistusviestin sähköpostiisi ja pääset luomaan ryhmällenne
ensimmäisen myyntikampanjan. Täytä kampanjan tiedot ja lataa halutessasi ryhmänne
kampanjakuva / logo. Valitset myytävät tuotteet ja olette valmiita aloittamaan
varainhankintakampanjan!
Ladattava myyntimateriaali
Ryhmänne yksilöllisen myyntiesitteen pääsee lataamaan tallennuksen jälkeen "Kampanjat"sivulla kohdasta "Lataa myyntiesite". Materiaalit-sivulle olemme laittaneet ladattaviksi eri
tuotekategorioiden kuvastot. Kuvastosta löytyy nettisivujemme sekä myyntisivun tapaan
tuotteiden tarkat tiedot. Myyntimateriaalit ovat luonnollisesti näkyvissä niin ryhmänvetäjän
kuin myyjien omilla sivuilla.
Myyjien lisäys kampanjaan
Ryhmänvetäjä ilmoittaa saamansa kampanjatunnuksen ja PIN-koodin myyjille, jolla myyjät
voivat rekisteröityä mukaan kampanjaan. Ryhmänvetäjä voi myös tarvittaessa lisätä myyjiä
mukaan kampanjaan omalla sivullaan ja toimittaa heille tarvitsemat käyttäjätunnukset sekä
salasanat. Omilla tunnuksillaan myyjät voivat kirjautua OmaSuloon, kirjata myynnit, nähdä
yhteisen myynnin kehittymisen sekä jakaa varainhankinnan verkkokauppaa eteenpäin.
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Verkkokaupan jakaminen ja myyjäkohtaiset tilaukset
Jokainen myyjä pääsee käyttämään varainhankintakauppaa kirjautumalla omalle sivulle.
Myyjä pääsee jakamaan omaa verkkokauppasivua, jolloin hänen kauppansa kautta tehdyt
myynnit kirjautuvat juuri kyseisen myyjän myynniksi. Verkkokauppaa pääsee jakamaan
OmaSulosta suoraan mm. sähköpostitse, Facebookin tai WhatsAppin kautta. Jakotavat
löytyvät sivulta "Kampanjat".
Jokainen myyjä voi myös kirjata itse omat myyntinsä kirjautumalla OmaSuloon omilla
tunnuksillaan. Siirry kohtaan "Myynnin kirjaus" ja tallenna myyntituotteiden kohdalle myyty
määrä. OmaSulosta saat automaattisesti summa- ja tuottotiedot. "Kampanjat"-sivulta pääset
siirtymään myös kohtaan "Myynnin erittely". Täältä näet tilaajat ja tilatut tuotteet. Täällä
sinun on mahdollista myös muokata tilauksia kampanja-ajan päättymiseen saakka.
Kampanjan eteneminen
"Kampanjat" -sivulta pääsee kohtaan "Myyntiraportti". Täällä voi seurata kampanjan
edistymistä. Sivulla on näkyvissä myös kampanjan sen hetkinen kokonaismyynti, kuinka paljon
myyntitavoitteesta on saavutettu, tuotto sekä myydyistä tuotteista muodostuneen laskun
loppusumma. Ryhmänvetäjä näkee myös myyjäkohtaiset myynnit. Näin ryhmänvetäjä saa
kampanjan päätyttyä jaettua tuotteet myyjille.
Kampanjan päättyminen ja ryhmän yhteistilaus
Ryhmänvetäjä pääsee tekemään lopputilauksen "Kampanja"-sivulta kohdasta "Tilaa tuotteet".
OmaSulo on esitäyttänyt tilauslomakkeen ryhmänvetäjän tiedoilla. Pääset niitä tarvittaessa
muokkaamaan ennen tilauksen lähetystä. Voit myös lisätä toivomuksen toimituspäivästä tai viikosta. Kun tilauslomake on täytetty ja tarkistettu niin voit lähettää tilauksen. Kun tilaus on
lähetetty niin kampanja poistuu "Kampanjat" -sivulta ja tämän jälkeen tilauksen tiedot ovat
nähtävillä kohdassa "Tilaukset".

Sydämellisesti tervetuloa
Sulo-tuotteiden pariin!
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