LATHUND - GÖR SÅ HÄR!
Det första du behöver göra är att skapa ett physiodealer konto:
1.

Gå in på www.physiodealer.com

2.

Klicka på “Logga in/Skapa Konto”

3.

Klicka på “Registrera”
- Fyll i din e-postadress,

- Välj ett lösenord (minst 8 tecken),

- Klicka på registrera

4.

Tack för din registrering!
Ett aktiveringsmail skickas till den mail du angav vid registreringen, öppna det och klicka på länken
för att aktivera ditt konto. Psst! Glöm inte att kolla din skräppost ifall du inte fått något mail!

5.

Nu är ditt konto aktiverat och du kan logga in.

Nu är det bara 4 enkla steg kvar innan din butik är redo:

1.

Fyll i företagsuppgifter.

2.

Välj de produkter du vill ha på din hemsida. OBS! Glöm inte klicka på ”Spara mina valda produkter”
- Du kan med en enkel knapptryckning välja alla produkter. Det går bra att ändra sortimentet senare.

3.

Lägg till webbshoplänk.
(OBS. Du behöver inte lägga till webbshoplänken just nu om du är osäker. Du kan aktivera butiken ändå.)

Ovan ser du ett exempel på hur länken till er PhysioDealer-butik kan se ut. Kopiera denna länk och lägg den på
er hemsida, skicka till en kund eller dela på sociala medier för att få besökare till er butik. Man kan också välja
”avancerade länkningsalternativ” om du vill ha en flik/knapp på er hemsida.

Är ni osäkra på punkt 3 så tala med den som hjälper er med hemsidan så kommer detta att gå smidigt för er!

- bara en punkt kvar - fortsätt läsa på nästa sida
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4. Klicka på knappen ”Aktivera butik”, för att aktivera din butik:

Om du var osäker och valde att vänta med punkt 3 “Lägg till webbshoplänk” kan du eller den som
hjälper dig med hemsidan göra det i efterhand:
- Gå till ”Inställningar” i vänstermenyn. Här finner du webbadressen till din PhysioDealer-butik.

KLART!
Nu kan era patienter/klienter gå in i er butik och handla de produkter som ni rekommenderat ur ert eget utvalda sortiment.
Ni själva kan också titta in i er internshop där ni själva kan handla material till er klinik till
kraftigt rabatterade priser. Om ni har intjänad provision från försäljningen i kundbutiken
kan ni välja om ni vill använda denna eller spara den till ett senare tillfälle.

Hör av dig om du har fler frågor eller saknar något i PhysioDealers sortiment!
Lars Martinsson:
Björn Larsson:

lars@physiodealer.com		
bjorn@physiodealer.com

mobil: 070-545 88 91
mobil: 073-656 81 81

PhysioDealer AB
Björnstjernegatan 6
271 39 Ystad

Tel: 0411- 24 12 12
info@physiodealer.com

www.physiodealer.com
www.facebook.com/physiodealer
www.twitter/physiodealer

