Sådan opretter du en annonce på Kajakkaj.dk

1. Du skal have en konto og være logget på, for at kunne oprette annoncer.
Se guiden til det her.
2. Klik på ’Annoncer’ i menufeltet og klik herefter på ’Opret annonce’

3. Indtast alle de oplysninger du har på din kajak. Upload nogle gode billeder og klik ’Gem
ændringer’, når du er færdig. Du skal uploade billeder, ellers kan du ikke aktivere din annonce.

4. Da Kajakkaj.dk er designet til at man kan søge og filtrere på en masse oplysninger er det
vigtigt, at du udfylder så præcist som muligt.

5. Du får nu en besked om at dine ændringer er gemt – og nu skal du aktivere din annonce!

6. Klik på ’Aktivér’

7. Du skal nu vælge om du vil have din annonce fremhævet på siden – eller om den bare skal
være en normal gratis annonce.
Vælger du en gratis annonce, så klik på knappen og din annonce er aktiveret.

8. Vælger du en fremhævet annonce, så bliver du sendt videre til et betalingsvindue, hvor du
skal indtaste dine kreditkortoplysninger. Kajakkaj.dk bruger Epay som betalingsløsning, som er
et meget sikkert betalingsmodul som de fleste danske webshops bruger.

Husk at acceptere handelsbetingelserne.

9. Indtast herefter dine kreditkortoplysninger og din annonce er hermed aktiveret og
fremhævet på forsiden de næste 30 dage.

10. Du får nu en bekræftelse på at din annonce er aktiveret (betalt eller gratis) og din annonce
kan nu ses på Kajakkaj.dk

11. Husk! Når du har fået solgt, så slet din annonce.

God fornøjelse med dit salg!

Mange hilsner

Team Kajakkaj

Husk!
Kajakkaj.dk støtter de danske kajakklubber. Hvert år indsættes 50% af overskuddet fra driften af Kajakkaj.dk på en ”Kajakkaj-pulje”
som alle danske kajakklubber kan søge tilskud fra. Derfor er det vigtigt, at vi får så mange sponsorer ind på Kajakkaj.dk som muligt
– og dette kan kun lade sig gøre, hvis du er med til at udbrede kendskabet til siden.

