Przewodnik po Najem-Wynajem.pl
Witamy na Najem-Wynajem.pl! Dziękujemy za okazane nam zaufanie i cieszymy
się z nawiązanej współpracy.
Rozpoczęcie współpracy z Najem Wynajem to szansa zaistnienia w największym
portalu dla branży wynajmu w Polsce. Najem Wynajem działa od 2008 roku i jest
systematycznie rozwijany. Od lat pomaga zarówno wypożyczalniom jak i
najemcom. To jedno miejsce, wiele firm i ofert. Komfort, wygoda oraz sprawdzone
i pogrupowane oferty.

SETKI OFERT WYNAJMU

NAJEM-WYNAJEM.pl
Promuj swoje
oferty wynajmu

SPIS TREŚCI

Zdobądź nowych
klientów
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Krok 2 –Zmiana hasła
Krok 3 –Zakładanie wizytówki firmy
Krok 4 –Dodawanie ofert
Krok 5 –Doładowanie konta
Krok 6 –Promowanie ofert

Wyprzedź swoją
konkurencję

Krok 1 –Pierwsze logowanie

Przed rozpoczęciem pracy z Najem Wynajem przygotuj dane do
logowania. Login i hasło powinieneś otrzymać w wiadomości, która
została wygenerowana tuż po wypełnieniu formularza rejestracji.

http://najemwynajem.pl/login
Dostęp do Panelu Zarządzania Wypożyczalnią Mój N&W znajdziesz w
górnym prawym rogu ekranu.

http://najem-wynajem.pl/panel

Krok 2 –Zmiana hasła
Aby zapewnić 100% bezpieczeństwo Twojego konta, sugerujemy zmianę
automatycznie wygenerowanego hasła.
Zmianę hasła możesz dokonać w Mój N&W w sekcji Zmień hasło.
Zanim się wylogujesz i użyjesz nowego hasła, sprawdź w swoim profilu,
czy są tam zapisane aktualne dane kontaktowe (adres e-mail). Jeśli
zapomnisz nowego hasła, dzięki nim będziesz mógł szybko odzyskać
dostęp do konta.
Pamiętaj: Regularna zmiana hasła podnosi poziom bezpieczeństwa konta.
Uwaga: Bezpośrednio po zarejestrowaniu nie posiadasz punktów. Aby
doładować konto przejdź do http://najem-wynajem.pl/panel i wybierz
odpowiednią opcję płatności. Dzięki płatnościom internetowym PayU
możesz zapłacić szybkim przelewem internetowym z Twojego Banku.

Krok 3 –Zakładanie wizytówki wypożyczalni

Wizytówka firmy w naszym katalogu to strona informacyjna, która zawiera
podstawowe dane wypożyczalni.
Wizytówki firmy w katalogu stworzyliśmy z myślą o tych, którzy posiadają
wypożyczalnię i chcieliby reklamować w ten sposób swoje usługi.
Wizytówki odznaczają się typowymi zaletami - są proste i skuteczne.

Założenie wizytówki firmy na Najem Wynajem jest częścią procesu
rejestracji konta. Jest to usługa darmowa, nie wymaga znajomości języka
HTML ani programowania, a założenie jej zabiera zazwyczaj mniej niż 20
minut.
1.

Po zalogowaniu i przejściu do Panelu Mój N&W wybierz sekcję
Wizytówka wypożyczalni.

2.

Uzupełnij wszystkie pola: podaj nazwę wypożyczalni, dane
adresowe, numer telefonu, godziny pracy, e-mail dla klientów i
adres strony internetowej. Dodaj logotyp oraz wskaż na mapie
dokładną lokalizację firmy.

3.

Aby uatrakcyjnić wizytówkę dodaj opis swojej wypożyczalni. Opisz
w niej wszystkie najważniejsze aspekty swojej działalności. Im
więcej szczegółów podasz, tym lepiej odbiorą Twoją firmę przyszli
klienci.

4.

Aby otrzymywać dopasowane do Twojego profilu działalności
zapytania najmu wybierz obsługiwane kategorie oraz
województwa, na terenie których świadczysz usługi.

Krok 4 –Dodawanie ofert

Jeśli masz atrakcyjne produkty na wynajem, zgłoś je do nas. Pomożemy w
promocji Twoich przedmiotów i zdobyciu nowych klientów. Zamieszczenie
ofert wynajmu jest bardzo proste!

Dodanie oferty wypożyczalni jest bezpłatne. Każdą ofertę można
dodatkowo wypromować na stronach serwisu.
1.

W panelu Mój N&W znajduje się sekcja "Dodaj ofertę". Poprzez link
Użytkownik ma możliwość wypełnienia formularza dodania oferty.

2.

Formularz wymaga wybrania kategorii i podania tytułu, opisu oferty
oraz ceny.

3.

Uatrakcyjnij ofertę i dodaj przynajmniej 1 zdjęcie.

4.

Podaj lokalizacje, w których dostępna będzie Twoja oferta.

Nie wszystkie firmy obsługują klientów w konkretnej siedzibie. Niektóre
prowadzą działalność w terenie. Jeśli Twoja firma dostarcza produkty i
świadczy usługi klientom na danym obszarze, dodaj kolejno dodatkowe
lokalizacje. Obsługiwane obszary możesz określić na podstawie kodów
pocztowych i nazw miejscowości w sekcji Lokalizacje ofert.
Uwaga: Aby produkt pojawiał się w dodatkowym obszarze, należy wybrać
dodatkowe lokalizacje w ofercie.
5.

Uzupełnij szczegółowe warunki wynajmu.

Podpowiedź: Dbaj o jakość zamieszczonych informacji. Im podasz więcej
szczegółów, tym lepiej odbiorą Twoją ofertę klienci.
Podpowiedź: Nie zamieszczaj tej samej oferty wielokrotnie. Nie podawaj
numeru telefonu, adresów stron internetowych i e-mail w tytule i opisie
ogłoszenia.

Krok 5 –Doładowanie konta

Bezpośrednio po zarejestrowaniu nie posiadasz punktów. Aby doładować
konto przejdź do http://najem-wynajem.pl/panel i wybierz odpowiednią
opcję płatności.
Dzięki płatnościom internetowym PayU możesz zapłacić w dowolny
sposób np.. szybkim przelewem internetowym z Twojego Banku.

Krok 6 –Promowanie ofert

Top Pozycja
Oferty Wynajmu znajdujące się na samej górze wyników, otrzymują
stanowczo więcej Zapytań Najmu.

Podświetlenie oferty
Najemcy zwracają w wynikach wyszukiwań większą uwagę na Twoje
Oferty Wynajmu wyróżnione pomarańczowym kolorem i są bardziej
zachęcani do kliknięcia w nią, aby dowiedzieć się szczegółów. Więcej
kliknięć oznacza więcej Zapytań Najmu, drogą mailową lub bezpośrednio
telefonicznie!

Wyróżnienie na stronie głównej
Większość Użytkowników serwisu Najem-Wynajem.pl przegląda stronę
główną. Jest to znakomita okazja aby zmaksymalizować ich
zainteresowanie Twoimi Ofertami Wynajmu. Oferty Wynajmu na stronie
głównej otrzymują zdecydowanie więcej odwiedzin, co przekłada się na
więcej Zapytań Najmu a zatem zwiększenie przychodów Twojej
Wypożyczalni!

