Description- scrieți o prezentare atractivă și clară
a societăţii dvs. și a produsului pe care doriți să-l
vindeți sau să-l cumpărați;
Price – prețurile trebuie să fie completate în
Euro (€ );
Location - completați orașul și țara dvs.
Toate câmpurile obligatorii sunt marcate cu un
asterisc (*). În final, faceți clic pe Preview pentru
o vizualizare finală a reclamei dvs., înainte de a fi
postată pe platforma agritradenet.eu.

Graniţe comune. Soluţii comune

Dacă doriți să vindeți / cumpărați mai multe tipuri
de produse, aveți posibilitatea să creați mai multe
reclame, în contul dvs., făcând clic pe “Create ad”;
De asemenea, aveți posibilitatea să vă gestionați
reclamele (să le vizualizați, să le editați sau să le
ștergeți) făcând clic pe „My Ands”.
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Câmpurile Contact Information (informații de
contact) vor fi completate automat cu numele,
adresa de e-mail și numărul de telefon deja
furnizate în procesul de înregistrare. Dacă doriţi
însă, puteți modifica/completa informațiile de
contact pentru a personaliza fiecare reclamă a
produsului/ produselor dvs. .

PASUL 1
Vizitați www.agritradenet.eu și faceți clic pe
antetul „Producers Database”

De asemenea, puteți introduce o parolă pentru
cont, ușor de ținut minte.

PASUL 2
Citiți și acceptați termenii și condițiile noastre
privind politica de confidențialitate a site-ului
Web . Faceți clic pe “Register” pentru a crea un
cont în baza de date a producătorilor.

Noul profil de cont poate/nu poate fi vizibil pentru
alți utilizatori, făcând clic pe caseta: “Allow other
users to see your profile” (permiteți altor utilizatori
să vă vadă profilul”) . Acum profilul este complet și
doar faceți clic pe REGISTER (ÎNREGISTRARE)

PASUL 3
După înregistrarea veți
primi un e-mail automat
de confirmare și astfel
vă puteți conecta și
administra noul cont.

Completați câmpurile “Contact Information” și
“Details”: nume, e-mail, număr de telefon,
pentru a vă înregistra. Toate câmpurile
obligatorii sunt marcate cu un asterisc (*)

Acum puteți crea una/
mai multe reclame,
pentru
produsul/
produsele dvs. făcând
clic pe “Create Ad”.

Câmpurile “Item Information” se completează
după cum urmează:
Title - text scurt și atractiv care descrie produsul;
Category - făcând clic pe săgeata din dreapta,
puteţi să selectați tipul de utilizator: vânzător
sau cumpărător;
Gallery - puteți trage și plasa sau naviga prin
computer pentru a încărca pe platformă
fotografiile produsului (alegeți fotografii clare și
sugestive de dimensiuni maxime ale pixelilor:
800 x 600 sau 1080 x 720);

