
Tuotteen etsiminen
Wulffinkulman verkkokaupasta



Tuotetta voi etsiä kirjoittamalla
hakukenttään tuotteen nimen tai
tuotenumeron, jolloin kauppa ehdottaa
heti esikatselua, joka parhaiten sopii
kirjoittamaasi tekstiin. Esikatselusta
voi suoraan valita tuotteen, jos se
siinä on tai voi painaa Enteriä, jolloin
kaikki hakuun sopivat tuotteet tulevat
hakutulokseen. (ks kuva)

Hakukentän kautta



Tuotteen voi etsiä myös ylävalikon
kautta menemällä sopivaan tuoteryhmään
ja etsimällä sieltä. Jokaisen tuoteryhmän
sisällä voi tuotteet järjestää nimen tai
hinnan mukaan.

Ylävalikon kautta



Kun olet haluamasi tuoteryhmän sisällä,
ilmestyy vasemmalle apuvalikko, joka koko
ajan näyttää missä olet. Se näyttää myös mitä
muita tuoteryhmiä on samassa kategoriassa
sekä sen, paljonko tuotteita missäkin tuote-
ryhmässä on.

Siinä on lisäksi tuotteen valmistajan (tai
joissain tapauksissa tuotemerkin) mukainen
mahdollisuus rajata tuotteita rastittamalla
haluamansa valmistajan (tai tuotemerkin),
jolloin vain ne jäävät näkyviin. Lisäksi siitä
löytyy hintarajaus, jos etsit tietyn hintaista
tuotetta. (ks. kuva)

Apuvalikon kautta rajaamalla



Kun sopiva tuote löytyy, se on helppo
Lisätä seuraavaa ostoskertaa varten omalle
ostoslistalle, joita voi tehdä useita ja nimetä
ostoslista haluamallaan tavalla, esim. Omat
suosikkituotteet (toiminto vaatii kirjautumisen,
että ostoslista tallentuu omalle tilille).

Lisää ostoskoriin –nappulan alta löytyy tämä
toiminto, myös Kysy tuotteesta- sekä
Suosittele tuotetta –toiminnot. (ks. kuva)

Lisäämällä tuote omalle ostoslistalle seuraavaa kertaa varten



Jos olet lisännyt tuotteen omalle ostoslistallesi,
voit seuraavan kerran kirjautuessasi mennä
Oma tili –kohdasta omiin ostoslistoihisi ja
lisätä tuotteen sieltä ostoskoriin.

Tuote jää ostoslistallesi ja on siellä niin kauan,
Kun päätät itse sen sieltä poistaa. Voit myös
tarvittaessa lisätä kerralla koko ostoslistasi
ostoskoriin. (ks. kuva alla)

Oman ostoslistan kautta



Jos tuotteemme nimi tuntuu hankalalta
muistaa tai olet tottunut käyttämään siitä
jotain aivan muuta nimeä, siihenkin löytyy
ratkaisu:

Tuotetietojen taakse voidaan syöttää ns.
synonyymisanoja, esim. lävistin voi olla myös
rei’itin ja rei’ittäjä jne.

Eli jos mielestäsi tuotteelta puuttuu jokin
haluamasi hakusana, ilmoita siitä meille,
niin lisäämme sen heti ja ensi kerralla
löydät tuotteen myös sillä sanalla.

Synonyymisanoilla


