VALFRIA FÄLT

OBLIGATORISKA FÄLT
A. PRODUKTNAMN

F. PRIS

Här anger du produktens namn Ex. Träfönster inåtgående eller ex. Billy.

Varans pris inkl. moms ut Gll slutkund (bara siﬀror i rad utan punkter mellan
eller kr eHer). Tips! Produkter med pris uppmärksammas oHare.

B. FÖRETAGSNAMN

G. KNAPP-TEXT

Här fyller du i namnet på di< företag (utan AB etc) Ex. Villaliv eller Jabo.
De<a fylls i på samtliga produkter

Här anger du vad det ska stå på knappen som länkar produkten Gll er hemsida. Ex. Till hemsidan, Köp här, Läs mer, Till återförsäljare etc. De<a fylls i
på samtliga produkter. Tips! Du kan ha olika knapp-text på varje produkt.

C. KORT PRODUKTSAMMANFATTNING

En kort sammanfa<ande text om produkten som har Gll syHe a< få kunden intresserad av a
< köpa varan eller leta mer informaGon. OBS! Tänk på att inte kopiera rakt av från er
hemsida - skriv en unik text. Annars blir båda parter straffade av Google för Double Content.

H. KNAPP-LÄNK (URL)

Här fyller du i vart knappen ska leda på er hemsida. Ex. hbp://
www.dinhemsida.se/undersida/ De<a fylls i på samtliga produkter.

D. PRODUKTKATEGORI

Under vilken kategori på villalivet.se ska vi lägga er produkt?
Ex. y<erdörrar, växthus, tvä<ställsblandare (kolla på h<p://villalivet.se/
produktguide/, där kan du se samtliga kategorier och underkategorier)

I. INSTAGRAM

Denna kolumn fyller du i ifall du köpt Instagramvisning på dina produkter.
Länk Gll di< Instagramkonto eller Instagram namn. Ex. @jabo eller hbps://
www.instagram.com/jabo/

E. PRODUKTBILD(ER)

Här fyller du i namnet på bilden (bildens ﬁlnamn) exakt som den heter i
bildmappen du skickar så a< de kan kopplas Gll varandra i våra system.
Heter bilden abcd1234.jpg i bildmappen måste den heta exakt så även här.
(Det underlä<ar om bilderna döps eHer produktnamnet så klart ex.
billy.jpg). Gör gärna bilden fyrkanGg med vi< runt om. Vid mer än en bild
Gll samma produkt sä<er du e< kommatecken mellan bilderna ex.
abcd1234.jpg, zyx987.jpg eller billy.jpg, billy-2.jpg
Ø Max bildstorlek 800 pixlar på längsta sidan.
Ø Använd EJ å, ä eller ö.
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J. EGEN FILM

Denna kolumn fyller du i ifall du valt a< köpa Gll en ﬁlm Gll din produktpresentaGon. Vi accepterar Youtube och Vimeo ﬁlmer. Fyll i ﬁlmens URL
t.ex. hbps://youtu.be/om3j32nIfYc eller hbps://vimeo.com/154834324

K. STIL

Här kan du ge din produkt e< a<ribut.
Ex. Klassisk, Modern, Lantligt, New England etc.
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Exempel på produktsida i Produktguiden

A. Produktnamn
F. Pris
C. Kort produktsammanfa<ning

Produktkategorier
Välj den som passar
Bäst Gll varje produkt.

G. Knapp, länk Gll er sida
D. Produktkategori
Er logotype

E. Produktbild(er)

K. SGl (valfri<)

