
  

Jak začít pracovat s Mergadem,
základní průvodce pro agentury

pan Mergado

E-mail: mergado@mergado.cz

Twitter: @mergado_cz

www.mergado.cz



  

Co Vás čeká v této prezentaci

Tato prezentace stručně shrne první krůčky 
marketingové agentury při seznamování s aplikací 
Mergado.

S dotazy neváhejte kontaktovat technickou podporu na 
adrese mergado@mergado.cz. Pomůže Vám.

mailto:mergado@mergado.cz


  

Vytvořte si agenturní účet

● Agenturní účet:

● vytváří nové e-shopy,
● je veden jako „vlastník“ e-shopů, má kompletní 

přístupové  práva,
● platí za e-shop,
● uděluje přístup dalším uživatelům, chová jako 

běžný uživatelský účet.

Registrace: http://accounts.mergado.com/register/

http://accounts.mergado.com/register/


  

Vytvořte si účty pro členy týmu

Doporučujeme postupovat tak, že každý člen pracovního 
týmu bude mít vlastní uživatelský účet. Správcovský účet 
založí nový e-shop a nasdílí k němu přístup konkrétním 
členům pracovního týmu.

Úrovně oprávnění:

● vlastník (jediný, platí poplatky za Mergado, uděluje 
přístup ostatním uživatelům)

● práva pro zápis,

● práva ke čtení (lze využít např. pro klienta)

Registrace: http://accounts.mergado.com/register/

http://accounts.mergado.com/register/


  

Struktura pracovního týmu

Pracovní tým marketingové agentury může vypadat 
např. takto:

Agenturní účet

Pracovníci



  

Vytvořte si první export

● Přihlaste se pod agenturním účtem

● První export vždy vytvoří nový e-shop



  

Struktura exportů a e-shopu

Jeden e-shop může mít libovolný počet exportů. Např. 
pro různé vyhledávače zboží.

E-shop
Příklad: Mergadovy-knihy.cz

Exporty:
Příklad: pro Zboží.cz,
Heureku atp.



  

Jak spravovat inzerci

1) Začínáme

● Nasadit na Mergado, nasměrovat 
vyhledávač

● Vytvořit přístupy do Mergada 
ostatním pracovníkům

● Revize nastavení vyhledávače

3) Průběžná správa

● TOP položky zboží ručně seskupit

● Kontrola položek, podezření na 
chybné seskupení

● Řízení nabídek za prokliky

● Práce s aplikacemi..

2) Jednorázová vylepšení

● Audit aplikací Repairman

● Určit, které zboží bude inzerováno, 
nastavit bidding

● Provozovny, v administraci, případně 
SHOP_DEPOTS

● Benefit doprava zdarma do 
EXTRA_MESSAGE, DELIVERY, PRODUCT...

● Jednorázová správa kategorií 
a blokovaných položek zboží...

 

Více na školení.

https://store.mergado.com/detail/xmlrepairman/
http://www.mergado.cz/skoleni


  

Toť vše,

pokračujte do aplikace Mergado!

https://app.mergado.com/
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