
PRZEWODNIK PO LOKALIZATORZE 
DYSTRYBUTORÓW VELUX
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LOGOWANIE
Aby zalogować się do swojego konta w panelu 
dystrybutora w Lokalizatorze Dystrybutorów 
VELUX należy wejść na stronę- zalecamy 
korzystanie z przeglądarki CHROME, FIREFOX

https://www.gdziekupic.velux.pl/admin

Następnie proszę wpisać swój adres mailowy- ten 
na który otrzymali Państwo wiadomość o 
lokalizatorze.
Następnie należy poprosić o odzyskanie hasła:

Odzyskaj hasło

Na Państwa adres @ przyjdzie MAIL z linkiem, 
który będzie kierował do ustawienia nowego hasła

https://www.gdziekupic.velux.pl/admin


ODZYSKAJ HASŁO
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Na skrzynkę mailową zostanie wysłany 
mail z linkiem do ustawienia nowego 
hasła. Proszę w niego kliknąć



ZMIANA HASŁA
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Ustawiamy nowe hasło, potwierdzamy 
je i klikamy Zmień moje hasło



LOGOWANIE

Proszę wrócić do strony 
www.gdziekupic.velux.pl/admin

Po wpisaniu odpowiedniego adresu 
e-mail oraz hasła proszę kliknąć w przycisk

Zaloguj się

Następnie zostaną Państwo przekierowani 
do głównego widok Panelu dystrybutora. 

http://www.gdziekupic.velux.pl/admin


PANEL ADMINISTRACYJNY 

Witamy w osobistym Panelu 
dystrybutora VELUX. 

Panel ten składa się z dwóch części: 

• Mój profil
• Moja wizytówka 

Przy każdej z tych części znajduje się 
przycisk z możliwością edycji 
wybranych danych (opisane w 
kolejnych slajdach). 



PANEL DYSTRYBUTORA - MÓJ PROFIL

Po kliknięciu w przycisk „Edytuj profil”, na 
głównym ekranie Panelu, dostajemy możliwość 
zmiany następujących danych:

• Imię i nazwisko – niewidoczne dla nikogo, 
poza właścicielem Panelu dystrybutora 

• Adres E-mail – mają Państwo możliwość 
zmiany (zmiana będzie także widoczna w 
panelu administratora). UWAGA- jest to 
adres przypisany tylko do Lokalizatora 
dystrybutorów VELUX. Każdy POS musi 
posiadać swój własny, indywidualny adres 
email.

• Aktualne hasło – służące do logowania do 
Panelu dystrybutora

• Hasło – nowe hasło, jeżeli zdecydujemy się na 
zmianę poprzedniego

• Powtórz hasło – nowe hasło wpisane powyżej.

Po wprowadzeniu danych klikamy w przycisk 
„Zapisz” aby zachować zmiany. 



PANEL DYSTRYBUTORA – MOJA 
WIZYTÓWKA

Po kliknięciu w przycisk „Edytuj wizytówkę”, 
na głównym ekranie Panelu, będą Państwo 
mieli możliwość zmiany następujących 
danych: 

• Opis – (150 znaków) krótki opis Państwa 
sklepu, asortymentu, kilka słów, które 
chcieliby Państwo, aby widzieli potencjalni 
klienci 

• Wpisz i wyszukaj lokalizację – jeżeli zmieni 
się Państwa adres, mogą Państwo zacząć 
go wpisywać, pojawią się podpowiedzi 

• Mapa – mogą Państwo zaznaczyć swój 
nowy adres bezpośrednio na mapie 



PANEL DYSTRYBUTORA – MOJA 
WIZYTÓWKA
• Mogą Państwo także samodzielnie wprowadzić adres składający się z 

następujących pól: 
- Miasto
- Kod pocztowy
- Ulica
- Numer domu
- Numer lokalu

• Telefon – numer widoczny dla klientów
• Adres strony – adres strony internetowej – ale zanim strona się 

pojawi na wizytówce, musi zostać zaakceptowana przez VELUX. 
Wymaganie to obecność treści VELUX na stronie www 
dystrybutora.

• Adres Facebooka – adres profilu Państwa firmy w portalu Facebook –
aktywne konto, 2 posty z VELUX w ciągu miesiąca

• Godziny otwarcia - godziny w jakich Państwa firma jest otwarta 

Po wprowadzeniu danych proszę kliknąć w przycisk
„Aktualizuj Wizytówkę” aby zachować zmiany. 



PANEL DYSTRYBUTORA – DODAWANIE ZDJĘĆ

07.04.202010

Mogą Państwo dodać zdjęcia, certyfikaty bądź 
logo swojej firmy do wizytówki

• Maksymalnie mogą Państwo dodać 5 zdjęć
• Na zdjęciu nie powinny znajdować się 

produkty konkurencji
• Zdjęcie powinno być w formacie .jpg lub .png
• Po dodaniu zdjęcia w panelu, trafia ono do 

akceptacji przez administratora lokalizatora
• Po pozytywnej weryfikacji w ciągu 48 godzin 

powinno ono być widoczne na wizytówce



PANEL DYSTRYBUTORA – LICZBA WYŚWIETLEŃ

07.04.202011

Ponadto mogą Państwo sprawdzić po zalogowaniu się na swój panel dystrybutora, ile razy w ciągu 
ostatnich 30 dni została wyświetlona Państwa wizytówka przez inwestorów.



ŻYCZYMY 
MIŁEGO 

KORZYSTANIA!



CONTACT INFO

FIND US HERE

pinterest.com/VELUXGroup/

linkedin.com/company/VELUX

youtube.com/user/VELUX

facebook.com/VELUX

twitter.com/VELUX

https://twitter.com/VELUX
http://www.facebook.com/velux/
https://www.youtube.com/user/VELUX
https://www.linkedin.com/company/VELUX
https://www.pinterest.com/VELUXGroup/

