
Poradnik dla Sprzedających



Aby rozpocząć sprzedaż wystarczą cztery proste kroki:

Krok 1. Zarejestruj się.
Krok 2. Potwierdź rejestrację swojego konta.
klikając w link aktywacyjny, który otrzymasz w e-mailu.
Krok 3. W sekcji Moje konto / Ustawienia - uzupełnij dane 
i wstaw swoje logo.
Krok 4. Dokonaj pełnej weryfikacji.
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Zacznijmy od początku

https://ssl.swistak.pl/konto_nowe.php
http://www.swistak.pl/pomoc.php?id=147
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Zanim zaczniesz sprzedaż

Chcąc sprawić, żeby Twoja sprzedaż była bardziej efektywna:
1. Opisz swoją firmę na „Strona o mnie”.
2. Opisz zasady sprzedaży na stronie „Autoodpowiedź”.
3. Zaimportuj opinie o swoim sklepie z Opineo.pl.

https://ssl.swistak.pl/konto_ustawienia_strona.php
https://ssl.swistak.pl/konto_ustawienia_szablony.php
http://www.opineo.pl/
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„Strona o mnie”

Poziom jaki prezentuje „Strona o mnie” świadczy o Twoim 
profesjonalizmie. Dlatego nie zapomnij o umieszczeniu w niej 
takich elementów jak:

● dane kontaktowe firmy oraz jej opis,
● numer rachunku bankowego i dane do przelewów,
● zasady obowiązujące w ofertach.
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„Autoodpowiedź”

Jest to funkcja, umożliwiająca automatyczne wysyłanie 
informacji do Klienta, zaraz po dokonaniu przez niego 
zakupu.
Pamiętaj, aby uwzględnić w niej numer rachunku bankowego 
do przelewu oraz możliwe sposoby zapłaty.
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Import opinii z Opineo.pl

Przenosząc opinie z serwisu Opineo.pl – dodatkowo 
zwiększysz swoją wiarygodność. Kupujący będą traktować 
Cię jako rzetelnego Sprzedawcę. Jak tego dokonać dowiesz 
się tutaj.

http://www.opineo.pl/
http://www.swistak.pl/pomoc.php?id=450
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Zaczynamy wystawiać aukcje

Wystawiać aukcje na Świstak.pl możesz:
a) Ręcznie przy użyciu formularza wystawiania ofert.
b) Automatycznie z wykorzystaniem trzech narzędzi 
do            wyboru:

● Importer aukcji,
● ŚwistakAPI.

http://www.swistak.pl/konto_sprzedaj.php
https://ssl.swistak.pl/konto_aukcje_sprzedaje_importer.php
http://www.swistak.pl/out/wsdl/wsdl.html
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Automatyczne wystawianie aukcji

Podłącz swój sklep poprzez usługę ŚwistakAPI i skorzystaj z 
metody automatycznego importu ofert oraz wielu innych 
dostępnych w niej funkcji.

Pod każdą z metod API umieściliśmy przykładowe skrypty, 
które ułatwią Ci ich wykorzystanie.

http://www.swistak.pl/out/wsdl/przyklad/


Zwiększ swoją sprzedaż
Wyjdź naprzeciw potencjalnym klientom, reklamując siebie i 
swoją ofertę.

Masz do dyspozycji kilka form promocji: 
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● Pogrubienie,
● Wyróżnienie wizualne aukcji,
● W kategorii,
● Strona główna,
● Strona główna + strona kategorii.

Pamiętaj, że wydatki reklamowe stanowią koszt uzyskania 
przychodu.

http://www.swistak.pl/pomoc.php?id=288
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Postaraj się zdobyć status Zaufanego Sprzedawcy. 
Jest on symbolem jakości i uczciwości. Otrzymać go 
mogą tylko Ci, których standard obsługi klienta jest 
na najwyższym poziomie.

Szczegóły programu znajdują się tutaj.

http://www.swistak.pl/pomoc.php?id=416


Życzymy wysokiej sprzedaży! 

Poradnik ten będzie stale rozwijany.
Pozdrawiamy Świstak Team!

http://www.swistak.pl/info/zaloga.html

