Guidning
& tips

jooyco.se | det går bra nu.

registrera och starta en webbshop på Jooyco
med 4 enkla steg
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Ansök om att starta en webbshop

formulär på jooyco.se/skapa-en-webbshop

Namn på utsedd
kontaktperson:
Person som anges
här måste vara
över 18 år och blir
administratören för
kontot.

Förening + lag eller
skola + klass:
Sätt ert namn,
detta skapar också
förslag för den
unika url’en till er
shop.

Förslag
på domän:
Här kan ni
själva ändra
domännamnet till
er shop.
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Tips:
Tänk på att använda ett enkelt namn
så att era köpare
lätt ska komma
ihåg namnet på er
shop.
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Vi godkänner och registrerar ditt konto
Din webbutik:
En direktlänk till
din shop
Välkommen!
Ditt konto hos Jooyco.se har registrerats och godkänts! Du har nu
fått en egen webbshop samt kan logga in på dina sidor. Klicka på
knapparna nedan för att komma till respektive sidor.

Dina sidor:
Här hanterar du
era uppgifter och
inställningar för
kontot och shoppen.
Designa den; välj
färger, ladda upp
bilder och er logotyp.

Använd din e-post och ditt lösenord (som du skrev i
registreringen) när du loggar in på dina sidor.
Din webbutik

Dina sidor

Om du har glömt ditt lösenord kan du skapa ett nytt lösenord här.
Med vänlig hälsning
Teamet från Jooyco

Tips:
Bilden som ni laddar
upp bör vara ca
2000 x 950 pixlar.

Vi finns här för att hjälpa dig
Har du frågor om ditt kundkonto, våra produkter eller en order så
kontakta oss gärna. Här finner du våra vanligaste frågor och svar. Om du
inte hittar vad du söker går det bra att maila oss på support@jooyco.se så
hjälper vi gärna till!

Bekräftelsemail efter registrering
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Du sätter upp er butik
ÖVERSIKT

MINA UPPGIFTER

BANKUPPGIFTER

SHOPINSTÄLLNINGAR



Namn

E-postadress

Mobilnummer





John Doe

john.doe@email.com

0765555577





Jane Doe

jane.doe@email.com

0723334444



Mina sidor för shopägare på portal.jooyco.se

SÄLJARE

DELA SHOP

Säljare:
Här bjuder du in era säljare
genom att dela en länk
till de som ska listas som
säljare. De registrerar sig via
den länken.
När en säljare har registrerat
sitt konto så visas hen i din
lista, varifrån du kan aktivera
säljaren.
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Skapa kännedom om er shop
ÖVERSIKT

MINA UPPGIFTER

DELA SHOP

BURLÖF FRISBEESPORT SHOP

DELA SHOP
Här nedan får du en personlig kod för just din shop. Dela och sprid länken till nära och kära och på dina sociala medier.
Dela shop
https://burlof-frisbeesport.jooyco.se/
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Dela shop:
När en säljare är inloggad på sitt
eget konto så når hen er unika
länk till er shop därifrån och som
kan delas till köpare.

Tips:
På samma sida finns även möjlighet att ladda
ner pdf-filer som kan printas ut och delas ut
på arbetsplatser. Dessa är ifyllningsbara så att
ni kan ange länk till er shop och barnets namn
som ett köp kan registreras på.
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