
Základní průvodce pro marketingové agentury

Nastartujte spolupráci s Mergadem úspěšně už od prvního kroku. Stačí si projít našeho
průvodce, který vás spolehlivě navede na cestu automatizované inzerce.

1. Založte si účet

Registraci zvládnete na pár kliků tu: http://accounts.mergado.com/register/

Co všechno potřebujete vědět o agenturním účtu:
● chová se jako běžný uživatelský účet
● osoba, která je vedena jako vlastník e-shopu, má kompletní přístupová práva
● platí se vždy e-shop
● jako agentura můžete vytvářet nové e-shopy

Je vás v týmu víc? Vytvořte si účty pro další členy na správu exportu v Mergadu.
Oprávnění pro nové uživatele se nastavuje pro každý e-shop samostatně.

V Mergadu rozlišujeme 3 úrovně oprávnění:
● vlastník – je jeden, platí poplatky za Mergado a uděluje přístup ostatním uživatelům
● právo na zápis – tento uživatel může vykonávat všechna nastavení kromě přidání

dalších členů
● právo na čtení – toto nastavení můžete využít například pro klienta nebo juniorského

kolegu

Jak může vypadat struktura agenturního týmu při práci v Mergadu?

2. Vytvořte si první export

1. Pro založení nového exportu potřebujete URL adresu feedu a vybrat srovnávač, pro
který chcete feed upravit.

2. Přihlaste se do vašeho účtu a klikněte na tlačítko Vytvořte si první export. První export
vždy vytvoří nový e-shop.

Jeden e-shop může mít libovolný počet exportů, například pro různě vyhledávače zboží.

https://www.mergado.cz/zaciname-s-mergadem
https://www.mergado.sk/blog/registracia-do-mergada-informacie
http://accounts.mergado.com/register/
https://www.mergado.cz/blog/jak-funguje-mergado-a-proc-je-tak-sikovne


Nevíte, jak projít prvními úkony? Kontaktujte náš support, nebo si nechte poradit
prostřednictvím video-nápovědy na MergadoTV.

3. Jak dále spravovat inzerci v Mergadu?

1) Základní kroky
● nasaďte Mergado a nasměrujte ho na srovnávač
● vytvořte přístupy do Mergada pro ostatní pracovníky
● zkontrolujte nastavení na srovnávači
● vykonejte bezplatný Audit Feedu

2) Práce na zefektivnění inzerce
● nastavte bidding, pricing a revidujte kvalitu produktových obrázků
● zjednodušte klientom vstup na domáce i zahraničné trhy (400+ inzertných kanálov)
● pracujte s doplňujúcimi aplikáciami z Mergado Store

Potřebujete se naučit, jak z Mergada dostat co nejvíc? Vyberte si z naší nabídky školení
vedených odborníky. Pokud si nejste jistí, jestli zvládnete aplikaci sami naplno nastavit,
mrkněte na náš blog nebo fórum, kde najdete novinky a praktické tipy.

mailto:mergado@mergado.cz
https://youtu.be/T-cXB5JHZPw
https://audit.mergado.com/
https://store.mergado.com/
https://www.mergado.cz/skoleni
https://www.mergado.cz/blog
https://forum.mergado.cz/

