Přednostní umístění (aukční prokliky)
Co jsou aukční prokliky a jak fungují
Je to velmi jednoduché. Portál Cochces.cz srovnává výrobky dle ceny a následně je
uživateli zobrazí od nejnižší po nejvyšší. Pokud váš produkt není nejlevnější,
nezoufejte. Máme pro vás sekci „Doporučujeme“, která je umístěna ještě před
srovnáním ceny zboží a funguje na bázi aukce. Tedy kdo víc zaplatí, ten je výš.
Chceme dát možnost i obchodům, které nebojují cenou, ale přidanými
službami, aby se mohly ocitnout na předních místech ve srovnání.

Náhled sekce „Doporučujeme“:

Jak a kde nastavím cenu za proklik?
Možnosti jsou 2 a každá je velmi snadná.
Nastavení aukční ceny v administraci
- v administraci obchodu je to položka „Přednostní
umístění (Aukce)“. Viz obrázek.
- Na pravé straně okna je následně možno
k jednotlivým položkám přiřadit cenu za aukční
proklik. V rozbalovacím menu lehce najdete
potřebnou kategorii nebo produkt.
Nastavení aukčí ceny ve feedu produktů
- do XML feedu umístěte element <TOLL>
- tento element nám řekne, jakou maximální cenu jste ochotni za
proklik zaplatit
- desetinné místo je možno rozdělit jak tečkou, tak čárkou

Příklad aukčních prokliků
Podívejme se na vzorový případ, kdy na iPhone 6s draží 5 obchodů.
1. obchod Zalza.cz nabízí 10 Kč
2. obchod Cironet.cz nabízí 7 Kč
3. obchod ZCZ.cz nabízí 8 Kč
4. obchod Marty.cz nabízí 5 Kč
5. obchod Mobilpomoc.cz nabízí 4 Kč
Nabídky seřadíme sestupně od nejvyšší. Ale pozor, nejvyšší nabídka není
zpoplatněna přesně takovou částkou, jakou máte uvedenou, ale o 0,1 Kč větší než
je 2. nabídka.
Výsledné seřazení je tedy následující:
1. místo pro Zalza.cz za 8,1 Kč (o 10 haléřů více než 2. v pořadí).
2. místo pro ZCZ.cz za 8 Kč
3. místo pro Cironet.cz za 7 Kč
4. místo pro Marty.cz za 5 Kč
5. místo pro Mobilpomoc.cz za 5 Kč

Není něco jasné? Potřebujete poradit?
Stačí napsat.
Jsme tu pro vás!
Tel.: 737 289 125
info@cochces.cz

